ŠTIAVNICKÉ BANE 

Občasník obyvateľov

Minúty, hodiny, dni, roky. Stále v rovnakom
tempe, neúprosne a neomylne prideľuje ich zo
svojej náruče čas všetkým nám. Každým novým
ránom, vždy znova a znova ponúka nám šancu
žiť. Niekedy nám do cesty stavia prekážky,
trápenia, bolesti a rôzne problémy, ale má v
zásobe aj dni plné slnka, lásky a pohody. Október
je predzvesťou končiaceho sa roka. Je jeseň, keď
príroda naberá na svojej kráse plnosťou
rozmanitých farieb. Aj v živote človeka nastane
obdobie jesene. Október je venovaný úcte
k ľuďom, ktorí vstúpili do obdobia jesene svojho
života. S potešením obecný úrad pripravuje na
toto obdobie stretnutie venované naším seniorom.
Jedným z nich je slávnostné stretnutie jubilantov
so starostom obce. To posledné sa uskutočnilo 23.
októbra 2014 vo vynovených priestoroch
v Miestnom kultúrnom stredisku, kde starosta
privítal dve desiatky jubilantov. Po slávnostnom
príhovore, odovzdal starosta jubilantom darčeky.
Občania sa potom zapísali do obecnej kroniky
a prijali pozvanie na malé občerstvenie, pri
ktorom
strávili
pár
príjemných
chvíľ
v rozhovoroch so starostom aj medzi sebou
navzájom.
UPOZORNENIE PRE MAJITEĽOV PSOV
Na základe upozornenia Slovenskej pošty,
a.s., doručenej obecnému úradu, žiadame
všetkých majiteľov psov, aby zamedzili ich
voľnému pohybu v miestach, ktoré slúžia na
vkladanie poštových zásielok. Na základe
sťažnosti
poštových
doručovateľov
Slovenskej pošty, a.s. v Štiavnických
Baniach, ako aj vzniknutého pracovného
úrazu pracovníčky pošty spôsobeného
pohryzením psom, žiada pošta o zjednanie
nápravy. Zároveň pošta v záujme ochrany
svojich zamestnancov upozorňuje na
možnosť pozastavenia doručovania pošty
v ohrozených
lokalitách
(Poštové
podmienky článok 17, ods. 17.3, 17.4).
Adresáti si následne budú musieť osobne
prebrať poštové zásielky na svojej
dodávacej pošte.
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KOMUNÁLNE VOĽBY 2014 – VÝSLEDKY
Počet platných hlasov podľa hlasovacieho lístka
odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu
starostu obce Štiavnické Bane:
DAUBNEROVÁ Anna................................62 hlasov
GONDÖČOVÁ Viera Mgr. ........................51 hlasov
HAVLÍK Oldřich Ing. .................................92 hlasov
LÁSLO Marián Ing. ....................................33 hlasov
NEUSCHL Stanislav.................................245 hlasov
PENIČKOVÁ Beáta Ing. ............................13 hlasov
Počet platných hlasov podľa hlasovacieho lístka
odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu
poslancov obce Štiavnické Bane:
Zastupiteľstvo:
ERNEK Milan..............................................197 hlasov
ŠEVEČEK Gabriel.......................................193 hlasov
BLAŠKO Marcel..........................................150 hlasov
KALIŠEK Dalibor........................................147 hlasov
DREXLER Vladimír....................................141 hlasov
ŠUŠKOVÁ Zuzana, RNDr...........................130 hlasov
HAVLÍK Oldřich, Ing...................................127 hlasov
Náhradníci:
HRUBŠA Miroslav.......................................122 hlasov
HEILER Peter...............................................114 hlasov
TOTKOVIČOVÁ Dana................................114 hlasov
MIKŠÍK Štefan.............................................113 hlasov
LALO Lukáš, Ing..........................................112 hlasov
RÜCKER Rudolf, Ing...................................111 hlasov
PAKSIOVÁ Katarína....................................107 hlasov
NEUSCHL Mikuláš......................................106 hlasov
LÁSLO Marián, Ing......................................105 hlasov
VICIAN Peter................................................102 hlasov
VICIAN Vladimír...........................................73 hlasov
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Príhovor starostu obce na stretnutí s najmladšími obyvateľmi obce.
Milí rodičia,
držíte na rukách svoje dieťa - telo z vášho tela, krv z vašej krvi. Prišlo na svet ako plod vašej lásky, ako
život z vášho života. Toto dieťatko sa stalo najhlbšou súčasťou vášho bytia, potvrdením vašej ľudskej účasti
v plánoch tohto sveta, svedectvom vašej lásky k životu.
Hovorí sa, že každý človek prichádza na svet dobrý. Ak je to skutočne pravda, potom už iba od vás ,
rodičov, bude závisieť, či tieto milé novonarodeniatka, tieto nerozvité kvety, ktorým čas ešte sotvačo dýchol
na ústa, ktoré sa nemali možnosť polepšiť, ani pohoršiť, ktorých sa nestačila dotknúť láska ani nenávisť,
ostanú po celý život také príťažlivé a krásne ako nám pripadajú dnes.
Čaká na vás radostná, ale aj zodpovedná povinnosť – dozerať na tieto živé, ešte nerozvité kvietky,
chrániť ich, aby nespŕchli, aby predčasne nezvädli. Čoskoro sa budú formovať ich povahové vlastnosti ich
návyky, ktoré sú v detskom veku nebezpečné a klzké. Aj tu ich musíte držať za ruky musíte ich viesť,
pestovať v nich skromnosť, ľudskosť a obetavosť. Musíte im ukazovať správnu cestu.
Darovať život teda nie je poslaním, ale aj zodpovednosťou – najväčšou zodpovednosťou, ktorú
človek vo svojom živote má. Raz, keď tomuto malému človiečikovi skúsenosťou obrastú krídelká , vyletí do
života s tým, čo ste ho naučili predovšetkým vy rodičia. Vyletí tak vysoko ako ste ho viedli vy vo svojej
rodine.
Darovať život je zároveň najväčším šťastím. Postarať sa o tento život je zas najväčšou
zodpovednosťou. A vychovať z tohto malého, ešte nemohúceho človiečika, skutočného človeka to je
najväčším životným úspechom.
Len taký človek, skutočný človek, vám raz bude vďačný za všetko, čo ste preňho vykonali. A konajte tak,
aby ste si nikdy v živote nemuseli vyčítať, že ste niečo zabudli, že ste na niečo nestačili.
Želám Vám, milí rodičia, veľa radosti z vašich detí. Nech sú zdravé. Chráňte ich a majte pre ne
pochopenie. Odvážte sa zavše vstúpiť do ich sveta a prijať ich hru. Milujte ich trpezlivo a spravodlivo.
No a vy naši malí občiankovia, buďte nám zo srdca vítaní! Rozkvitajte zdravím, múdrosťou, láskou
a šťastím.
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Kalendárium vybraných kultúrnych podujatí v roku 2015
7. februára 2015 - Stolnotenisový turnaj - 4. ročník
Miesto: ZŠ s MŠ M. Hella, začiatok: 10:00
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, Potraviny Esko,
Potraviny Stabon, Piargsky ženský zákon
14. februára 2015 - Fašiangy na Piargu Fašiangový sprievod obcou
Miesto stretnutia masiek: ZŠ s MŠ M.Hella, Čas - 15: 00
Obecná zabíjačka, miesto: Kultúrny dom – Spolok, čas: od 12:00
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, DHZ,
17. februára 2015 - Pochovávanie basy
Miesto: Kláštorná vináreň, Čas: 19:00
Organizátor: Obec Š. Bane, Kláštorná vináreň, Klub dôchodcov, DHZ
2. mája 2015 - Oslava Sv. Floriána Floriánska zábava - hasiči do pozoru
Miesto: Kultúrny dom – Spolok Čas: 19:00
3. mája 2015 - Svätá omša za hasičov
Miesto: Kostol Sv. Jozefa Čas: 11:00
Organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor, Obec Štiavnické Bane
8. mája 2015 - Športový deň, večerná opekačka
Miesto: tenisové ihrisko, Čas: od 14:00
Organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor, Obec Štiavnické Bane
22. mája 2015 - Deň matiek
Miesto: Miestne kultúrne stredisko - Kino, Čas: 14:00
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella
1. júna 2015 - MDD
Miesto: ZŠ s MŠ M. Hella, Čas: 13:00 -18:00
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella
20. júna 2015 - Medzinárodný futbalový turnaj žiakov
Miesto: športový areál – ihrisko, Čas: 10:00
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, DHZ
20. júna 2015 - Rovnická púť
Kultúrne podujatie – pásmo básní a hudby
Miesto: Kultúrny dom – Horná Roveň, Čas: 14:00
21. júna 2015 - Svätá omša
Miesto: Kostol Sv. Jána Krstiteľa H. Roveň, Čas: 11:00
Organizátori: Obec Štiavnické Bane,
25. júla 2015 - Rezbársky deň – 12. ročník
Miesto: Kultúrny dom – Spolok, Čas: od 11:00
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, DHZ, Miestny odbor
Matice Slovenskej
17. októbra 2015 - 3. Piargsky Country bál
Miesto: Kultúrny dom – Spolok, Čas: 19:00
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, DHZ
26. októbra 2015 - Deň úcty k starším
Miesto: Miestne kultúrne stredisko - Kino, Čas: 15:00
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella
29. novembra 2015 - Ľadové medvede
Miesto: Jazero Windšachta Čas: 14:00
Organizátori: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella
12. decembra 2015 - Vianočné trhy – obecný Mikuláš
Miesto: Kultúrny dom – Spolok Čas: 10:00 - 18:00
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, DHZ,
31. decembra 2015 - Privítanie nového roka
Miesto: Obecný úrad, Čas: 23:30
Organizátor: Obec Štiavnické Bane
Zmena programu vyhradená organizátorom podujatia

30.11.2014 – Jazero Vindšachta sa už
po šiesty krát stalo dejiskom podujatia
s názvom Štiavnické letokruhy. Je to
podujatie
organizované
pre
priaznivcov zimného plávania, ktorých
sa v tomto roku zišlo rekordné
množstvo a to aj napriek tomu, že pre
mnohých otužilcov bolo príliš „teplo“.
Myšlienka podujatia, otužovanie ako
súčasť životného štýlu prilákala
otužilcov z celého Slovenska a stále
viac priaznivcov si nachádza aj medzi
našimi spoluobčanmi, ktorí sa aktívne
zapájajú. Zimné plávanie v našom
jazere sa zaradilo do kalendára
podujatí
slovenských
otužilcov,
a veríme, že si k nám nájdu cestu aj
o rok.

13.12.2014 sa pred obecným úradom tak
ako po iné roky stretli predávajúci
a kupujúci na tradičnom predvianočnom
podujatí, Vianočných trhoch. Občania,
ktorí prišli našli na stánkoch množstvo
tovaru na spestrenie vianočných chvíľ.
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Naši jubilanti

Kalendár zberu február 2015
2. februára
12. február
16. február
26. február

Komunálny odpad
Papier
Komunálny odpad
Plasty

Október – December

Kalendár zberu marec 2015
2. marec
12. marec
16. marec
17. marec
26. marec

Komunálny odpad
Železné kovy
Komunálny odpad
Objemový odpad
Plasty

80. rokov:

2014

Puskajlerová Alžbeta

75. rokov:
Opustili nás:
Štefan Maruniak
18.10.2014
Júlia Kováčová
19.10.2014
Jaroslav Ihring
27.11.2014
Adela Šedivoková
30.12.2014
Kostol sv. Jozefa
Štiavnické Bane

Štvrtok – 17.00 hod
Sobota – 17.00 hod
Správca farnosti:
Mgr. Vladimír Vlček

Sofia Lalová
14.10.2014
Amélia Wallnerová
24.10.2014
Ján Brzík
10.11.2014
Sandra Ferenčíková
7.12.2014

70. rokov:
Babjaková Valéria
Benčíková Katarína

65. rokov:
Pivarčiová Viera
Považanová Emília
Puškárová Eva

60. rokov:
Krivda Viliam
Valeková Emília

Streda – 8.00 hod
Piatok – 18.00 hod
Nedeľa – 11.00 hod
Kostol sv. Jána
Krstiteľa
Horná Roveň

Narodili sa:

Písch Vladimír

Manželstvo uzavreli:
7.11.2014
Michal Beneš
a
Michaela Franková
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
27.12.2014
Radoslav Šípoš
a
Petra Valnerová

Prajeme všetko
najlepšie !!!
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