ŠTIAVNICKÉ BANE 

Občasník obyvateľov

Posledná novembrová nedeľa je v kalendári
zimných plavcov na Slovensku vyčlenená pre
ich každoročné stretnutia na Piargoch. Pod
názvom Štiavnické letokruhy sa 29.11.2015
konal už siedmy ročník tohoto podujatia.
Príznačným bola účasť siedmych plavcov z
domáceho prostredia. Medzi nimi nebolo
možné
prehliadnuť
ich
najmladších
reprezentantov, iba päťročného Mateja a
deväťročného Olivera. Ochranné krídla nad
celou akciou spoločne držia, a ani toho roku
tomu nebolo inak, riaditeľ MŠ a ZŠ M.Hella,
P.Michal a starosta Štiavnických Baní,
S.Neuschl.
Úspešnosť
pravidelných
stretávaní nesie pečať ich priazne. Brány
školy sa otvorili pre členov združení zimných
plavcov,v ktorých názvoch sú mená
živočíchov spájaných s pobytom v ľadovej
vode, presne o dvanástej hodine. Obaja páni
srdečne privítali účastníkov. Zaregistrovali sa
u pani B.Neuschlovej, hlavnej koordinátorky,
niekoľkoročnej
aktívnej
zimnej plavkyne a jednej zo
zakladajúcich
členiek
Ľadových medveďov na
Piargoch.
Bez
podpisu
tlačiva, že prihlásený plavec
je zdravý, schopný zvládnuť
náročný športový výkon a
koná
tak
na
vlastnú
zodpovednosť, by sa totiž
spoločného organizovaného
plávania v tajchu Vindšachta
nemohli zúčastniť. Potom sa
prítomní dozvedeli aktuálne
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informácie o rekonštrukcii Piargských tajchov.
Následne sa všetci presunuli k vodnej ploche.
Tam ich už čakali domáci priaznivci a
fanúšikovia. Začalo jemne snežiť. Po
neodmysliteľnom speve hymny otužilcov,
sprevádzanom tentoraz hrou na husle,
nasledoval ich hromadný vstup do vody.
Okrem
konštantne
krásnej
prírody
spríjemňovali podujatie všetkým prítomným aj
ukážky výcviku dravcov. Spanilé prelety nad
hladinou. Predviedli ich žiaci školy, kde je
sokoliarstvo jedným z povinných predmetov.
Iba pred pár dňami 16.11.2015 si pripomenuli
a oslávili jeho medzinárodný deň. Z pomedzi
počtu 75 zúčastnených, v rozličných
časových
intervaloch,
podľa
svojich
schopností a stupňa odolnosti, vychádzali
jednotlivci z vody o teplote 3,6°C do 2°C
chladného
vzduchu. (pokračovanie na
strane 2)
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(dokončenie zo strany 1) Usmiati a
spokojní. Hormón šťastia, endorfín, už
pôsobil. Niektorí si ešte zabehali okolo tajchu.
Iní sa pokojne poutierali a pomaly sa začali
obliekať, nabádaní termoreguláciou svojho
tela. Ďalší sa poklusom v mokrých plavkách
premiestnili do areálu školy. Tam sa všetci
zahriali horúcim čajom a štandarde kvalitnou
a chutnou polievkou. Rozdávali sa diplomy za
účasť. Zneli husle a gitara. Bolo počuť spev.
Numerológovia o sedmičke tvrdia, že je to
šťastné číslo. Po tohoročnom stretnutí
zimných plavcov z Bratislavy, Dunajskej
Lužnej, Galanty, Sládkovičova, Žiaru nad
Hronom, Kanianky, Prievidze, Novej Bane,
Banskej
Bystrice,
Zvolena,
Banského
Studenca, Banskej Štiavnice a Štiavnických
Bani v tajchu Vindšachta, to môžu vravieť
všetci účastníci tohoto vydareného podujatia.
Môžete to hovoriť aj vy, hoci ste tam neboli.
Stačí keď budete denne pozitívne uvažovať.
Prestanete sa zbytočne znepokojovať. Trápiť
sa závisťou, zlorečením, či dokonca
nenávisťou. Nedajte sa znechutiť. Nevzdajte
sa láskavého, vďačného postoja k životu. I
to podporuje tvorbu endorfínov v mozgu.
Zvyšuje schopnosť ubrániť sa nákazám.
Zlepšuje odolnosť voči chorobám.
Ak
budete mať pocit, že sa vám to nedarí,
začnite trénovať. O rok, v poslednú
novembrovú nedeľu, sa môžeme spolu
stretnúť v tajchu.
D. Šišovič
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Jubilanti 2015
Človek je krásny nielen vtedy, keď je mladý
a má pružný krok. Človek je krásny podľa
múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások
a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa
v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi –
hovorí jedna ľudová múdrosť. Múdrosť starších
ľudí je obdivuhodná a poučná zároveň. Cnostne
a s vďakou vzhliadame k nim, prejavujeme im
úctu, pretože stále nám majú čo dať. Človek sa
učí celý život. Najlepším učiteľom sú naši
najbližší, naša rodina – rodičia, starí rodičia.
Bolo by nedôstojné na nich zabúdať. Na ľudí,
ktorí nám vždy pomáhali, usmerňovali nás, učili
a snažili sa, aby náš život bol ľahší a lepší ako
ten ich. Často sa obetovali a snažili sa nám dať
to, čo im život odoprel. Preto prejavme im
vďaku a úctu každý deň a nie len v ten
sviatočný. Tak ako každý rok i v roku 2015 si
Obecný úrad Štiavnické Bane uctil svojich
starších obyvateľov a dňa 20. novembra 2015
o 13.00 hodiny v sobášnej sieni Obecného
úradu pripravil stretnutie JUBILANTOV so
starostom obce. Na slávnostnom programe
vystúpili i detičky z našej materskej školy – ZŠ
s MŠ Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach
pod vedením pani zástupkyni riaditeľa pre MŠ
Márii Hrnčiarovej a Spojenej katolíckej školy
sv. Františka Assiského – materská škola B.
trieda pod vedením pani učiteľky Milky
Bartkovej a Vlaďky Sabalovej. Touto cestou sa
ešte raz chceme poďakovať za krásny program,
ktorý si pripravili a potešili oko i dušu všetkých
prítomných. Po slávnostnom prípitku so
starostom
obce
pánom
Stanislavom
Neuschlom, zápise do kroniky a odovzdaní
darčekov, si jubilanti mali možnosť posedieť pri
pripravenom občerstvení a stráviť pár chvíľ
v rozhovoroch so starostom obce i v kruhu
svojich známych a zaspomínať si na časy

krásne minulé.

–mk--
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Istý múdry človek raz povedal: ,, Aký strašný by bol svet, keby sa ustavične nerodili deti, ktoré so sebou
prinášajú možnosť dokonalosti a nevinnosti.“ 18.decembra 2015 priniesli na Obecný úrad v Štiavnických
Baniach pocit dokonalosti a nevinnosti detičky narodené v roku 2015, ktoré boli v tento deň slávnostne
uvítané do života. Po privítaní pani matrikárkou nasledoval slávnostný príhovor pána starostu. K milej
atmosfére veľkou mierou prispeli aj detičky z Materskej školy Maximilliána Hella v Štiavnických Baniach
s tanečno-básničkovým programom. Každé dieťatko bolo obdarované darčekom z rúk pána starostu a po
podpise do pamätnej knihy nasledoval prípitok.
V roku 2015 k nám pribudli: Tamara Poláková, Lorien Venglárová, Sofia Frémalová, Branislav Bernát,
Viktória Chrobáková, Peter Pecník, Viola Fremalová, Tamara Bukňová, Lada Kamenská, Šimon Beneš.
Našim malinkým občanom prajeme do života veľa zdravia, síl a hlavne nekonečne veľa lásky v kruhu ich
najbližších.
--kb--

Obecný úrad vyzýva všetkých občanov, ktorí nemajú zaplatené dane, miestny
poplatok za komunálny odpad a poplatok za vodu, aby si v čo najkratšom možnom
termíne svoje nedoplatky vyrovnali !!!
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Kalendár kultúrnych podujatí v roku 2016
30. apríl - Stavanie mája
19:00- Postavenie obecného mája
Organizátor: Obec Štiavnické bane
7. máj - Oslava Sv. Floriána - Hasiči do pozoru
19:00- zábava, miesto: Kultúrny dom - spolok
Organizátor: Dobrovoľný hasičský zbor, Obec Štiavnické Bane
20. mája - Deň matiek
14:00- Miestne kultúrne stredisko - Kino
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella
5. júna - MDD
13:00- 18:00- ZŠ s MŠ M. Hella
Organizátor: ZŠ s MŠ M. Hella, Obec Štiavnické Bane
24. júna - Medzinárodný futbalový turnaj 5 Krajín žiakov
10:00- Športový areál – ihrisko
23. júla - Rezbársky deň - 13. ročník
11:00- Kultúrny dom - spolok
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, DHZ
Miestny odbor Matice Slovenskej
24. októbra- Deň úcty k starším
15:00- Miestne kultúrne stredisko - kino
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella
26. novembra- Ľadové medvede
14:00- Jazero Windšachta
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella
10. decembra- Vianočné trhy - Mikuláš
11:00- Miesto pred Obecným Úradom Štiavnické Bane
Organizátor: Obec Štiavnické Bane, ZŠ s MŠ M. Hella, DHZ

Srdečne Vás pozývame na všetky podujatia v roku 2016 a tešíme sa na Vašu účasť a oživenie programov
a spoločnej nálady vopred ďakujú organizátori podujatí.
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NA BAŠTE SA PRACUJE - UŽ MÁ NOVÚ STRECHU
Po zdĺhavom schvaľovacom procese verejného obstarávania, sa rekonštrukčné práce na bašte
konečne začali.
Úspešný projekt rekonštrukcie našej bašty v Štiavnických Baniach sa dočkal svojho pokračovania.
Koncom októbra minulého roku sa podarilo ukončiť verejné obstarávania na realizátora stavebných a
umelecko-remeselných prác. Národná kultúrna pamiatka je momentálne prekrytá lešením, ale už teraz
možno vidieť veľkú zmenu. Okrem vyčisteného terénu v okolí bašty svieti z kopca nová strecha. Bašta je
našťastie už túto zimu chránená dreveným šindľom a samotná strecha bola aj zvnútra zateplená. V
strieľňach na bašte boli osadené drevené okná. Tieto boli každé na mieru vyrobené v stolárskej dielni,
keďže každý otvor strieľne je iných rozmerov.
V lete minulého roku bola vykonaná prvá fáza archeologického výskumu zabezpečená riaditeľom
Slovenského banského múzea, archeológom pánom Jozefom Labudom. Bolo objavené obranné murivo,
ktoré potvrdilo, že bašta bola súčasťou protitureckého fortifikačného opevnenia a napájala sa na ďalšie
obranné objekty. Na mieste vykopávok boli poväčšine nájdené objekty dennej potreby ako úlomky
keramiky a kosti domácich zvierat. Tieto predmety budú následne zapožičané od SBM a vystavené vo
vitrínach už v novo-zrekonštruovanej bašte..
Na bašte sa pracuje v interiéri aj v zimných mesiacoch. Boli urobené nové rozvody elektroinštalácie
v interiéri bašty a taktiež boli vyspravené hrubé omietky. Pracuje sa na výmene drevených podlaží, pričom
sa osadí aj nové drevené schodisko.
Na jar budú rekonštrukčné práce opäť pokračovať aj v exteriéri. Vybuduje sa nová prístavba na
východnej strane bašty, ktorá zväčší priestor o takmer 40 m2. V spolupráci s OZ Maximilián Hell a
Slovensko sa pripravuje obsahová
náplň
expozície
o astronómovi
Maximiliánovi Hellovi. Na jednom
z poschodí bašty bude vytvorený
priestor, kde sa všetci návštevníci
oboznámia
s
európskymi
a svetovými prvenstvami našej obce.
Vo vynovenej bašte sa
budeme môcť stretnúť už túto jeseň.
Na
projekt
pod
názvom
“Rekonštrukcia bašty a zriadenie
expozície Maximiliána Hella” Granty
EHP
(Európsky
hospodársky
priestor) poskytli sumu vo výške
244 242,- EUR. Na spolufinancovaní
projektu sa podieľa Úrad vlády SR
sumou 43 101,- EUR a obec
Štiavnické Bane sumou 50 708,Bašta už má novú drevenú šindľovú strechu
EUR. Výška celkového grantu tak
Foto:archív autorky
spolu tvorí 338 051,- EUR.
Pre viac informácií ohľadom tohto projektu si kliknite na webovú stránku: www.nasabasta.sk, alebo
na Facebook: Bašta - Štiavnické Bane.
Text: Mgr. Andrea Wallnerová, manažérka publicity

www.eeagrants.sk

“Projekt je financovaný z grantov Islandu,
Lichtenštajnska a Nórska
prostredníctvom Finančného mechanizmu
EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky”
“Zachráňme dedičstvo našich predkov” - “Save
the heritage of our ancestors”
“Granty EHP a Nórska - Spoluprácou k
spoločným hodnotám”
www.eeagrants.sk

Pre obyvateľov Štiavnických Baní, Hornej Rovne a okolia distribuované zdarma

09/12 - 2015

PIARGSKE ZVESTI

S tohtoročnou finančnou podporou Nadácie SPP bola v novembri 2015 ukončená
obnova národnej kultúrnej pamiatky – baníckeho domu č. 208 v Štiavnických
Baniach, ktorý obnovujeme už od r. 2004. Touto cestou chceme vyjadriť srdečné
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Naši jubilanti
Rok 2015

poďakovanie Nadácii SPP, ako aj Ministerstvu kultúry SR za finančnú podporu
v minulých rokoch. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí obnovu nášho domu
realizovali, nejakým spôsobom sa na nej podieľali, resp. pomohli dobrou radou.

90. rokov:

Poďakovanie patrí v neposlednom rade aj pamiatkovému úradu Banská Štiavnica

Machil Ján; Žiaková Mária;
Fongusová Brigita

a starostovi

obce

p.

Stanislavovi

Neuschlovi.

Ešte

raz

ďakujeme.

80. rokov:
Košárniková Mária; Láslo
Ladislav; Hrušková Anna;
Rádiková Mária; Santorisová
Mária; Kalakovská Zuzana;
Frémalová Marta

75. rokov:
Patakyová Matilda; Vilmon
Jozef; Bačík Dezider; Láslová
Mária

70. rokov:
Bernátová Valéria; Marko
Jozef; Hudec Alojz; Benková
Mária; Holub Eugen; Plašilová
Anna; Bôžiková Štefánia

Rodina Copláková.

Prisťahovali sa:
Hrustičová Daniela, Kaločaiová Veronika, Frémalová Nikola, Kršková Mária, Šoučík Juraj, Valach Rastislav,
Šoučíková Nela, Buzalková Ružena, Ing. Vazan Radúz, Mgr.Pataky Anna, Straková Martina, Krivda Andrej,
Krivda Samuel, Černák Peter, Mgr. Černáková Zuzana, Černák Matúš, Černáková Michaela, Černák Adam,
Lacková Angelika, Bc.Barteková Dana, Mojžišová Veronika
Odsťahovali sa:
Pavlendová Mária, Ivanič Roman, Pastier Michal, Ing.Bodor Martin, Mgr. Göndöčová Viera, Polák Alex,
Krivda Dominik, Valeková Magdaléna, Valeková Liana, Husárová Katarína, Ing.Pálová Mariana, Koledová
Veronika, Ing. Židek Bohumír, RSDr.Považan Milan, Považanová Emília, Neuschlová Mária, Kapoš Jozef

V roku 2015 nás opustili:
Slovačeková Matilda, Heiler Ján, Jányová Zdenka, Rozenberger Milan,
Kiripolská Oľga, Benková Alžbeta, Neuschlová Mária, Frémal Štefan, Ondrej
Ivan, Hiklová Žofia

65. rokov:
Ilkaničová Mária; Plašil Juraj;
Katuščáková Eva Mgr.; Tomala
Ján; Valek Miloš; Ihringová
Emília; Beneš Milan; Rádik
Július; Stopka Ladislav; Gritti
Eva; Kučera Milan; Seislerová
Oľga;
Hošková
Mária;
Cimmermanová Anna; Neuschl
Mikuláš;

60. rokov:
Foltán Jozef; Falát Augustín;
Slaný
Ondrej;
Holička
Stanislav; Heilerová Lýdia;
Glonská Anastázia; Krivda
Štefan;
Dudoň
Marián;
Štekláčová Mária; Marschalek
Miroslav; Ing Havlík Oldřich;
Osvaldová Dana; Glonský
Marián; Benešová Anna

Prajeme všetko najlepšie !!!
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