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Kronika obce Štiavnické Bane
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Vo funkcii starostu pokračoval pán Stanislav Neuschl.
V roku 2013 sa uskutočnilo 6 zasadnutí obecného zastupiteľstva (OZ) s
účasťou poslancov 83,3 %. Prijatých bolo 64 uznesení.
➢
➢
➢
➢

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského
zariadenia so sídlom na území obce
o spôsobe náhrad za zásobovanie pitnou vodou a náhrad za odvádzanie
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci
o miestnych daniach na rok 2014
o poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2014

Rozpočet obce na rok 2013 bol schválený v sume 522.397,- € v príjmovej časti
a 513.097,- € vo výdajovej časti.
Záverečný účet obce za rok 2012 bol vzhľadom na stanovisko hlavného
kontrolóra obce a správu nezávislého auditora schválený dňa 20.6. 2013 bez
výhrad.
OZ v roku 2013 ďalej schválilo:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 799,58 € pre Združenie
obcí pre separovaný zber Fatiar, ktorého je naša obec členom, na kúpu
nehnuteľného majetku, ktorý bude využívať na svoju činnosť.
schválilo plat starostu od 1.1. 2013
zánik poslaneckého mandátu poslanca Bc. Jána Šemodu (odsťahovanie)
a nastúpenie náhradníka Vladimíra Drexlera za poslanca po zložení sľubu
plány činnosti hlavného kontrolóra obce a komisií
odpredaj, zámeny a kúpu pozemkov
cenu vody na rok 2014 vo výške 0,90 € / m3 podľa doporučenia Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví
odpredaj bytov v bytovom dome č. 289
úpravy rozpočtu obce v časti kapitálové výdavky.

Ďalej sa zaoberalo:
➢
➢

pripomienkami a sťažnosťami občanov (čistenie a úprava jarkov Tajšok –
Bakomi, využívanie multifunkčného ihriska, neporiadok v obci,
oneskorené riešenie priorít)
prípravami a hodnotením kultúrnospoločenských a športových aktivít
v obci.

2


SAMOSPRÁVA

Kronika obce Štiavnické Bane
rok 2013

Na konci roku 2013 mala obec 813 obyvateľov, narodilo sa 5 detí, zomrelo 6
obyvateľov, prisťahovalo sa 13 a odsťahovalo 9 obyvateľov. Počet
evidovaných nezamestnaných v tomto roku bol 29, z nich sa na aktivačných
prácach zúčastňovali dvaja.
Rodičia detí, ktoré navštevovali ZŠ aebo posledný ročník MŠ a boli
v hmotnej núdzi, dostávali príspevky na učebné pomôcky, stravu v školskej
jedálni, pobyt v školskom klube detí a v materskej škole.
Obecný úrad mal 9 zamestnancov a 1 opatrovateľku.
Obecný úrad spravoval ZŠ s MŠ Maximiliána Hella.
Počet dopravných liniek do obce a prechádzajúcich cez obec sa oproti
predchádzajúcemu roku nezmenil.
Žiadne zmeny nenastali ani v občianskej vybavenosti.
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V tomto roku sa začala riešiť situácia vo verejnom osvetlení. Pri ihrisku bol
vymenený rozvádzač, postupne sa dokupovali úsporné svietidlá, ale len
z vlastných zdrojov, lebo Úrad životného prostredia pozastavil prísun
prostriedkov na projekty.
OZ schválilo poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 799,58 € pre
Združenie obcí pre separovaný zber Fatiar so sídlon v Pukanci na kúpu
majetku, ktorý bude združenie využvať na svoju činnosť.
Riešila sa otázka vybudvania časti trasy vodovodov v dĺžke 35O m na Hornej
Rovni, za spolufinancovania obce a občanov.
V tomto roku sa z iniciatívy rodáka zo Štiavnických Baní, pána Pavla
Viciana, upravili chodníky na trase Tajšok – Bakomi – vlek. Prechádzky po
tejto trase sa stali obľúbeným najmä pre seniorov.
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V šk. roku 2012/2013 navštevovalo ZŠ s MŠ M. Hella spolu 165 detí,
z toho 119 v ZŠ a 46 v MŠ. Staralo sa o nich 15 pedagogických
zamestnancov a 8 nepedagogických zamestnancov.
Riaditeľ školy:
Mgr. Pavol Michal
Zástupca pre ZŠ:
Mgr. Martina Smutná
Zástupca pre MŠ
Mária Hrnčiarová
Vedúca Centra voľného času:
Jana Tulipánová
Medzi hlavné úlohy školy naďalej patrili propragácia školy a jej úspechov
v širšej verejnosti a spolupráca s OcÚ v našej obci.
V rámci starostlivosti o integrované deti tiež spolupráca s Okresnou
pedagogicko-psychologickou poradňou v Banskej Štiavnici.
Nemalý dôraz kládla škola aj na výchovno-vyučovacie výsledky žiakov
a spoluprácu s rodičmi.
Od začiatku šk. roka sa škole podarilo zaradiť do školského vzdelávacieho
programu v rámci predmetu sokoliarstvo aj vyučovanie o chove koní v 7., 8.
a 9. ročníku. Cieľom je pripraviť žiakov po odbornej stránke a uľahčiť im
v budúcnosti lepšie uplatnenie sa na trhu práce. Okrem predmetu sa žiaci
z iných ročníkov mohli prihlásiť v rámci CVČ do záujmového krúžku
rovnakého zamerania a tráviť svoj voľný čas zmysluplne v prírode. Na
uskutočnení tohto cieľa sa spolu s vedením školy podieľala aj vyučujúca
biológie a milovníčka koní, Mgr. Júlia Trubanová, obetaví rodičia, vedenie
obce a pán farár Mgr. Vladimír Vlček.
Na základe uvedeného bol v škole vybudovaný jazdecký areál a stajňa pre 2
kone.
Škola v tomto roku spolupracovala s OcÚ pri organizovaní:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

fašiangového sprievodu
oslavy Dňa matiek v miestnom kultúrnom stredisku, kde deti pozdravili
mamičky a babičky pekným programom
futbalového turnaja piatich krajín (Slovensko, Česko, Maďarsko,
Chorvátsko, Poľsko)
rezbárskeho dňa vystúpením mladých sokoliarov
Mesiaca úcty k starším
krumpľového festivalu – žiaci prispeli svojimi výrobkami zo zemiakov
vianočných trhov

Okrem toho žiaci reprezentovali školu v športových a výtvarných súťažiach,
úspech dosiahli v reprezentácii malých divadelných foriem v rámci divadelného
krúžku.
Veľký ohlas, nielen v škole, ale aj v širšej verejnosti mala návšteva olympijskej
víťazky v biatlone Anastázie Kuzminovej. Na besede v škole sa tešila priazni
a obdivu žiakov a tiež mnohých občanov, ktorí sa na tejto besede zúčastnili.
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Aj v roku 2013 bola kultúrnym podujatiam v našej obci venovaná veľká
pozornosť. Boli to podujatia, na ktorých sa stretávalo najviac spoluobčanov,
mladých, aj tých skôr narodených a tiež mnoho chalupárov. Hlavnými
organizátormi boli OcÚ, miestna ZŠ s MŠ M. Hella, DHZ, MO Matice
slovenskej a Klub dôchodcov.
Fašiangy
8.1. sa uskutočnil fašiangový karneval v miestnej škole. Tradične veľa masiek,
dobrá nálada, pekné odmeny od sponzorv pre víťazov a mnoho divákov
z radov rodičov, charakterizovali tohtoročný priebeh.
Hneď nasledujúci deň, 9.1. sa konali fašiangové oslavy v obci. Začali sa hneď
ráno tradičnou zabíjačkou a prípravami zabíjačkových špecialít. Popoludní
prešiel obcou tak ako každý rok fašiangový sprievod veselých masiek,
doprevádzaných ľudovou hudbou a spevom. Večer sa konala v Spolku
fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy, kde sa predstavili najmä
členovia klubu dôchodcov.
Stavanie mája
Aj v tomto roku sa stavanie mája konalo pri miestnom tenisovom ihrisku.
Podľa počtu zúčastnených sa zdá, že sa táto nová tradícia medzi občanmi
ujme.
Deň matiek
Tohto roku sa oslavy konali 12.5. v miestnom kultúrnom stredisku. Akciu
organiovala kultúrna komisia pri OcÚ v spolupráci so ZŠ s MŠ M. Hella.
Žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravili krásny kultúrny program.
Mamičky pozdravil starosta obce a odovzdal im kvetinové darčeky.
Odhalenie pamätnej tabule
15.5. sa uskutočnilo slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jozefovi Karolovi
Hellovi na budove OcÚ. Tento náš významný rodák skonštruoval viacero
čerpacích banských strojov a zariadení, ktoré zabránilo zatopeniu baní
v štiavnickom regióne v 18. storočí a práve tento deň uplynulo 300 rokov od
jeho narodenia.
Slávnostné príhovory predniesli pán Eugen Kladivík za Rudné bane,
primátorka Banskej Štiavnice, pani Nadežda Babiaková a starosta našej obce,
pán Stanislav Neuschl. Slávnostnú atmosféru podčiarkli banícke piesne
v podaní speváckeho zboru Štiavničan.
MDD
Oslavy tohto siatku detí sa tradične konali v priestoroch školy. Deti súťažili
v rôznych športových, ale aj zábavných disciplínach. Všetky sa tešili zo
sladkostí od miestnych podnikateľov. Najväčšou atrakciou bol skákací hrad,
ktorý zabezpečil OcÚ.
Slávnostné ukočenie šk. roka
Slávnostné ukončenie šk. roka 2012/2013 sa usutočnilo 27.6. v miestnom
kultúrnom stredisku. Program sa začal divadelným predstavením žiakov
divadelného krúžku, potom žiaci každého ročníka prispeli svojimi
vystúpeniami. Nasledovala rozlúčka žiakov 9. ročníka so školou, prijímanie
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predškolákov do 1. ročnka a nakoniec odmeňovanie úspešných žiakov
v súťažiach a olympiádach, v prospechu a správaní.
Podujatia sa zúčastnilo mnoho rodičov, aj ostatných občanov.
Rezbársky deň
27.7. a konal jubilejný 10. ročník rezbárskeho dňa.
Program sa začal tradične sv. omšou za zakladateľa prvej rezbárskej školy na
Slovensku, kňaza Jozefa Záhoru.
Množstvo rezbárov predvádzalo svoje rezbárske umenie a ponúkalo na predaj
svoje výrobky.
Účastníkov pobavili Ľudový súbor z Majcichova, sokoliari zo ZŠ a hudobná
skupina Hurikán. V stánkoch sa bolo možné občerstviť, aj nakúpiť rozličný
tovar.
Veľmi zaujímavá bola prednáška o živote a diele Mateja Kornela Hella
v miestnom kultúrnom stredisku.
Večer pokračoval tanečnou zábavou.
Úcta k starším
Tradičné posedenie v rámci mesiaca úcty k starším sa konalo 23.10.
v miestnom kultúrnom stredisku. Starosta obce poďakoval seniorom za ich
celoživotnú prácu a toto milé stretnutie spríjemnili svojím programom deti zo
ZŠ s MŠ M. Hella.
Stretnutie jubilantov
13.11. sa v obradnej sieni OcÚ konal 2. ročník stretnutia občanov pri
príležitosti ich životných jubileí. Po slávnostnom príhovore starostu obce
a zápise do pamätej knihy nasledovalo príjemné posedenie. Každý jubilant
dostal malý darček.
Sitnianska paškrta
24.8. sa v našej obci pri rybníku Vindšachta konal 2. ročník súťaže vo varení
kotlíkových špecialít pod názvom „Sitnianska paškrta“. Organizovalo to
Občianske združenie „Sitnianski rytieri“ v spolupráci s Regiónom Banská
Štiavnica. Účastníkov privítal a s históriou obce ich oboznámil starosta obce,
pán Stanislav Neuschl.
Hlavným cieľom podujatia bola dobrá nálada, zábava a spoznanie špecialít
štiavnického regiónu. Tohtoročným víťazom bola naša obec s pravou piargskou
baníckou fazuľovicou, ktorú navarili pán Vladimír Drexler s manželkou.
Krumplový festival
V našej obci sa konal 23.11. krumplový festival a organizovalo ho mesto
Banská Štiavnica v spolupráci s historicko-umeleckou spoločnosťou Bojník
a našou obcou v rámci projektu EÚ – podpora infraštruktúry cestovného
ruchu v štiavnickom regióne. Tento festival predstavoval ochutnávku všetkého
čo možno pripraviť zo zemiakov. Bol obohatený rôznymi veselými súťažiami.
Víťazi dostali pekné ceny. Popoludní vystúpil ženský spevácky súbor
Baďančianka. Večer nasledovala krumplová zábava.
Vianočné trhy
Vianočným trhom tohto roku neprialo počasie, bola poriadna fujavica.Aj
napriek tomu bol značný počet stánkov, v ktorých ponúkali svoje výrobky
7
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miestni podnikatelia a výrobky detí zo ZŠ s MŠ ich učiteľky. Kupujúcich zlé
počasie neodradilo, zahriali sa teplou medovinou, čajom alebo kapustnicou, či
pečenou klobásou a jaternicou.
Po obede sa počasie zlepšilo a o 15:00 deti privítali Mikuláša. Pod
rozžiareným vianočným stromčekom mu zaspieli a zarecitovali, za čo dostali
balíčky plné sladkostí.
Uvítanie do života
Slávnostné uvítanie detí do života narodených v roku 2013, sa uskutočnilo
v sobášnej sieni OcÚ dňa 18.12. Na uvítaní bolo prítomných 5 malých
občiankov našej obce so svojimi rodičmi. Matrikárka obce ich predstavila
starostvi, ktorý ich uvítal do života. Prihovoril sa aj rodičom. Vyzval ich, aby
sa snažili vytvoriť pre svoje deti vždy dobrú pohodu, obklopili ich láskou,
starostlivosťou a vytvorili im šťastný domov.
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V roku 2013 futbalisti FK Baník súťažili v IV. lige – Juh v kategórii
dospelých. Fanúšikovia ich podporovali svojím povzbudzovaním nielen na
domácom ihrisku, ale ich sprevádzali aj na zápasy u súperov.
21.5: sa členovia futbalového oddielu Baník a celá naša obec rozlúčili
s mladým futbalistom Ladislavom Osvaldom, ktorý svojich spoluhráčov
navždy opustil po ťažkej chorobe vo veku 39 rokov.
22.6. sa aj tohto roku v rámci programu “Zober loptu a nie drogy“ uskutočnil
na multifunkčnom ihrisku futbalový turnaj žiakov. V tomto roku sa ho
zúčastnili družstvá 5 krajín (Slovenska, Česka, Maďarska, Chorvátska
a Poľska). Hlavným organizátorom bola ZŠ s MŠ M. Hella a OcÚ Štiavnické
Bane. Sponzorsk y pomohli podnikatelia obce a blízkeho okolia. Podujatie
prilákalo značný počet divákov.
27.7. mali naši občania možnosť sledovvať celoslovenské preteky v triatlone,
ktoré sa konali na Richňavskom rybníku a jeho okolí.
Aj v tomto roku pokračovala činnosť športových krúžkov v telocvični ZŠ
a uskutočnil sa volejbalový turnaj „O pohár starostu obce“.
24.11. sa konal 5. ročník podujatia „Štiavnické letokruhy“. Šesťdesiatka
ľadových medveďov si v daždivom počasí vyskúšala teplotu vody na
Vindšachte. O horúce občerstvenie sa tradične postarali zamestnanci ZŠ s MŠ
M. Hella a OcÚ.
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Predsedom miestnej organizácie dobrovoľného hasičkého zboru (DHZ) bol
naďalej pán Marián Jány starší.
V tomto roku sa podarilo rozšíriť členskú základňu na 84 členov, (51
mužov, 32 žien) o mladších dorastencov, ktorí sa 15.6. na futbalovom
štadióne v Banskej Štiavnici zúčastnili aj prvej súťaže a obsadili vo svojej
kategórii 2. miesto.
Dňa 30.9. zasahovali členovia DHZ pri požiari starého neobývaného domu
pri pánovi Slavomírovi Káčerovi. Požiar bol zlikvidovaný, ku žiadnym
škodám neprišlo. Aj v tomto roku pracovali členovia DHZ pri oprave
a príprave hasičského auta na technickú prehliadku, starostlivosti o výzbroj
a výstroj, udržiavaní poriadku v hasičskej zbrojnici a jej okolí a pomáhali pri
organizovaní všetkých kultúrno-spoločenských podujatí v obci.
V apríli 2013 sa v priestoroch hasičskej zbrojnici uskutočnilo teoretické
a praktické školenie zásahovej hasičskej jednotky. Zúčastnilo sa ho 9 členov
miestnej organizácie DHZ.
28.4. vykonali skúšky a bolo im odovzdané Osvedčenie o absolvovaní
základnej prípravy členov hasičských jednotiek. Náš DHZ tým získal
fundovanú zásahovú jednotku.
V roku 2013 si členovia klubu dôchodcov pripomenuli už 20. výročie svojho
vzniku. Zakladateľkou v roku 1993 bla pani Janka Drexlerová.
V klube sa vytvorili podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť, aj pre
udržanie fyzickej a psychickej aktivity. Do ďalších činností im vedenie obce
zaželalo veľa chuti, dobré zdravie a veselú myseľ.
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V správe farnosti pokračoval pán farár Mgr. Vladimír Vlček.
Pravidelné sv. omše sa konali v kostole sv. Jozefa v stredu, piatok a nedeľu.
V kostole sv. Jána Krstiteľa v časti Horná Roveň vo štvrtok a v sobotu.
V roku 2013 sa konalo 28 sv. krstov, 5 cirkevných sobášov a 14 cirkevných
pohrebov.
Dňa 9.6. sa v kostole sv. Jozefa konala slávnosť prvého sv. prijímania.
16.8. sa v kostole sv. Jána Krstiteľa v časti Horná Roveň uskutočnil koncert
duchovnej hudby.
Ďalej úspešne pokračovali v činnosti Kolpingove rodiny, v rámci
Kolpingovho diela rezbárska dielňa, aj koledujúci zvestujúci Dobrú novinu.
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V tomto roku obec nenavštívili žiadne významné osobnosti.
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Obec nezaznamenala žiadnu mimoriadnu udalosť.
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