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Balážske
zvesti
OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
DŇA 15.4.2011 SA USKUTOČNILO DRUHÉ ZASADNUTIE
A 3.6.2011 TRETIE ZASADNUTIE OZ S PROGRAMOM:

VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA
A PLNENIE ROZPOČTU OBCE
ZA 1-5 MESIAC ROK 2011,
BEŽNÝ ROZPOČET :
PRÍJMY: 33 250,40 Ä 55,05 %;
VÝDAVKY: 29 824,02 Ä 49,54 %;

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO
AUDÍTORA K ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKE OBCE ZA ROK 2010;

ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2011/DODATOK Č.1/;
ORGANIZAČNÉ, TECHNICKÉ
A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE
KULTÚRNE SPOLOČENSKÉHO
PODUJATIA „DEŇ OBCE“
DŇA 20.8.2011;

ČINNOSŤ ZRIADENÝCH
KOMISIÍ OBCE;

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Vážení spoluobčania!
Je tu čas prázdnin a dovoleniek. Začalo obdobie, keď
sa snažíme tráviť viac času s deťmi a priateľmi pri
vode, na horách alebo dovolenkách. Všetkým Vám
želám, aby slnko a voda priniesli len pohodu
a oddych. Dávajte pozor nielen na svojich blízkych,
ale aj na seba, aby leto bolo šťastné, spokojné
a bez úrazov. Prajem Vám, nech sa v zdraví vrátite
z dovolenkových ciest, plní krásnych zážitkov, novej
energie, z ktorej budete čerpať po celý rok.
Aby Vás obišlo nešťastie, choroby, aby ste sa radi
vracali domov, do kruhu svojich najbližších, známych
a priateľov.
Krásne , pokojné a slnečné leto!

PREDAJ OBJEKTU ŠPORTOVÝCH
KABÍN;

Jozef Chaban
VYDANÉ ROZHODNUTIA;

VÝSTAVBA ŠPORTOVÝCH KABÍN
V AREÁLI IHRISKA;
REALIZÁCIA VÝBERU DANE
Z NEHNUTEĽNOSTI A POPLATKU
ZA KOMUNÁLNY ODPAD;

VYDANIE PUBLIKÁCIE
NAJSTARŠIA HISTÓRIA
MIKROREGIÓNU;

VÝMENA OKIEN
A VCHODOVÝCH DVERÍ NA OÚ;

PONUKA MESTSKEJ POLÍCIE
BANSKÁ BYSTRICA;

OBNOVA CYKLOTURISTICKÝCH
TRÁS V REGIÓNE;

URGENCIA NA OPRAVU
CESTY III. TRIEDY
PRIECHOD- BALÁŽE;

VÝSLEDKY SČÍTANIA
OBYVATEĽOV , DOMOV
A BYTOV;

ZÁKAZ PARKOVANIA
NA MK V OBCI;

Sčítanie obyvateľov

VYSTÚPENIE ZO
SPOLOČNOSTI SEZA;

ÚDRŽBA A OPRAVA OBJEKTOV
V OBCI;

Koncom mája a začiatkom júna 2011 aj v našej obci prebehlo sčítanie obyvateľov, domov
a bytov. Sčítanie prebehlo formou tlačív, ale po prvýkrát sa mali možnosť občania sčítať
aj elektronicky.Sčítací komisári navštívili naše domácnosti a výsledok sčítania prinášame
v nasledovnom prehľade:
Počet vyplnených formulárov - údaje o obyvateľovi
- údaje o byte
- údaje o dome
- zoznam osôb v dome

199
88
83
91

Sčítanie elektronicky

21
8
8

DOŠLÁ A ODOSLANÁ POŠTA.
VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO
KONTROLÓRA OBCE;
ÚPRAVA ROZPOČTU OBCE
NA ROK 2011/DODATOK Č.1/;

- údaje o obyvateľovi
- údaje o byte
- údaje o dome

Počet obyvateľov trvale bývajúcich
Počet obyvateľov trvale bývajúcich neprítomných
Počet obyvateľov prítomných

220
3
219
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Náhrada škôd na lesných a poľnohospodárskych
pozemkoch spôsobených diviačou resp. ostatnou
raticovou zverou a spôsoby minimalizácie týchto škôd.
Na základe celoročného monitoringu vykonávaného užívateľmi poľovných revírov v okrese Banská Bystrica stavy diviačej zveri za posledné roky
aj napriek snahe túto zver regulovať intenzívnym lovom, vykazujú neustále stúpajúcu tendenciu a to najmä v južnej časti okresu najmä v k.ú. Badín
Kremnička, Radvaň, Horné Pršany, Malachov, Podlavice, Tajov, Králiky, Riečka, čo má za následok výskyt neúnosných škôd spôsobovaných touto
zverou na poľnohospodárskych plodinách a majetku občanov. Dôvodom tohto stavu sú okrem iného klimatické podmienky čoho výsledkom je
pokles úmrtnosti diviačat v dôsledku miernych zím, celoročne zvýšená ponuka potravy v lese (žaľuď, bukvica) a na poliach (obilie, repka, kukurica)
hraničenie porastov poľnohospodárskych monokultúr s lesnými komplexami, nezabezpečenie správneho a včasného zberu plodín, ako aj zanedbanie
hygieny v záhradách pri rodinných domoch a v záhradkových osadách ponechaním opadaného ovocia, zakladaním kompostovíšť a vyvážaním
odpadov z úrody za oplotenia záhrad. Diviačia zver vie vytvoriť dobre usporiadaný rodinný útvar a v prípade, že má vytvorené vyhovujúce
podmienky na potravu a úkryt správa sa prísne teritoriálne, teda je verná stanovišťu. Zákon NR SR č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ustanovuje taxatívne vymedzeným spôsobom zodpovednosť užívateľa poľovného revíru v ktorom škoda vznikla
a tak isto aj zodpovednosť vlastníka resp. nájomcu poľovného pozemku za škodu spôsobenú zverou a na zveri výlučne na poľovných pozemkoch
ktorými však nie sú okrem iného aj oplotené záhrady a záhradkárske osady. Užívateľ revíru za škodu zodpovedá v prípade nesprávneho užívania
revíru a vlastník resp. nájomca poľovných pozemkov v prípade, že neurobí primerané opatrenia na zabránenie vzniku škôd, ktorými môžu byť napr:
výsev odpútavacích plodín, výsadba ohryzových plôch, dodržiavanie agrotechnických termínov zberu plodín, elektrické ohradníky, pachové
chuťové a akustické odpudzovače a pod. Citovaný právny predpis zároveň ukladá vlastníkovi resp. nájomcovi poľovných pozemkov povinnosť
uzavrieť s užívateľom revíru zmluvu o spôsobe a forme minimalizácie týchto škôd. Vzhľadom na uvedené v prípade vzniku škody je potrebné
kontaktovať príslušného užívateľa poľovného revíru, v ktorom sa poľovné pozemky, na ktorých škoda vznikla nachádzajú. Zoznam užívateľov
poľovných revírov a kontakty na ich štatutárnych zástupcov prípadne poľovníckych hospodárov sú k dispozícii na Obvodnej poľovníckej komore
Banská Bystrica, Tr. SNP 14, Banská Bystrica (kontakt 048/4141777) alebo na Obvodnom lesnom úrade Banská Bystrica, Skuteckého 19
Banská Bystrica (kontakt 048/4723760).
Obvodný lesný úrad Banská Bystrica

Novomanželom
V mesiaci máj a jún vstúpili do stavu manželského :
Miroslav Kenický a Michaela Kenická, rod. Babjáková
Matej Vavrek a Olívia Vavreková, rod. Mitlíková
Róbert Latinák a Renáta Latináková, rod. Kúšiková
Do ich spoločného života želáme hlavne pevné zdravie, lásku
a čo najskôr prírastky do ich mladých rodín.

Noví občania našej obce

Pozvánka

Lukáš Kožiak, nar. 28. marca 2011
Sára Tišliarová, nar. 5. apríla 2011
OBECNÝ ÚRAD V BALÁŽOCH
Obom detičkám želáme zdravie
a nech rastú v šťastí, láske a spokojnosti.

Vás pozýva dňa 20.08.2011 o 13:00 hodine na

Program:
-Kultúrny program
-vystúpenie súborov
-súťaž v pílení dreva - 5. ročník /muži, ženy/
-maľovanie medovníkov
-možnosť vyhliadkového letu na vrtuľníku
-prezentácia modelárov/lietadielka,vrtuľníky,autíčka/
-prezentácia sokoliarov
-večerná country a disco zábava

Jubilanti našej obce v roku 2011
Alžbeta Vyšná
Anna Náterová
Viera Kenická

o občerstvenie je postarané
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Oprava a údržba objektov v obci

V mesiacoch marec a jún boli vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu obce a dotácie z VUC na opravu a údržbu objektov
v správe obce.
1. Oprava časti oplotenia miestneho cintorína
V tomto roku je v pláne oprava miestnych
2. Oprava a náter vnútorných a vonkajších priestorov kultúrneho domu.
komunikácií , začatie výstavby
3. Výmena okien a vchodových dverí na OÚ.
prevádzkovej budovy v priestore
4. Náter mostnej konštrukcie pred pohostinstvom
športového ihriska.
/viď. fotodokumentácia/

História obce
Praveké osídlenie Balážov
Je neuveriteľné, že rozlohou aj počtom tak malá obec akou sú Baláže, má na svojom „konte“ toľko veľa a tak
významných archeologických objavov ! Je len smutné a zarážajúce, že o význame tejto lokality sa vie pomerne
málo, ba dokonca na niektoré z významných objavov ako by sa zabudlo... a práve aj to je úloha tejto publikácie.
Aby oprášila aj dávno zabudnuté poklady, ktorých história objavenia a ďalšie osudy boli niekedy skoro detektívkou.
Písala o nich Aj Božena Měmcová
„Cigánsky poklad“
Medzi najstaršie správy o archeologických nálezoch na Horehroní uvedieme veľmi zaujímavý opis významnej
českej spisovateľky Boženy Němcovej, ktorý vypublikovala v pražských Památkách archeologických, niekoľko
rokov po návšteve u jej priateľa Sama Chalupku v Hornej Lehote v roku 1855. Zaujímajúc sa o starožitnosti
Zvolenskej stolice uvádza aj správu „ o kotly plnom zvinutého bronzového drôtu a šperkov, ktoré našli na vrchu pri
Balážoch cigáni a odovzdali ho Františkovi Kubínymu..“. Žiaľ bližšie podrobnosti, ani ďalší osud tohto zaujímavého
nálezu autorovi publikácie nie sú známe. Môžeme sa len dohadovať, kde bol tento „kotol“ nájdený. Možno na
Balážanskom hrádku a možno úplne niekde inde. Čas odvial nie len tento bronzový poklad , ale aj všetky stopy
po ňom.
Ďalší bronzový poklad z Bursovej
Celkovo oblasť Balážov nemala veru šťastie na zachovanie archeologických pamiatok nájdených v katastri obce.
Niektoré zmizli nadobro, iné sa roztratili a ďalšie skončili v Maďarsku. To je aj prípad bronzového depotu, ktorý bol
náhodne objavený pri výsadbe stromčekov pri sútokoch horských potokov Bursová a Marková . Stalo sa tak ešte
pred 1. svetovou vojnou. Gejza Balaša spomína nález asi 12 tich bronzových predmetov, bližšie nešpecifikovaných
s tejto lokality. Desať s nich sa dostalo do Magyar Nemzety Muzeum v Budapešti. Jeden si ponechal horár Havran
a jeden zas lesmajster ing. Pauer. Slovensko , ako súčasť Uhorska tak samozrejme vtedy prichádzalo o
archeologické poklady nevyčísliteľnej ceny. Autor publikácie si dal za úlohu zistiť priamo v Budapešti o aké
predmety sa jednalo a náležite ich zdokumentovať a vypublikovať. Nech aspoň takýmto spôsobom sa dostanú
naspäť tam, kde patria. Veď podobný osud stihol aj bronzové meče spod Drndáča o ktorých viac píšeme v kapitole
venovanej Podkonicia
Podkoniciam.
Balážanský hrádok
Určite najznámejšou archeologickou lokalitou z okolia Balážov je práve Balážanský hrádok. V niektorej, hlavne
staršej literatúre sa nesprávne uvádza ako tiež Selčiansky. Rozlohou malá lokalita an kóte 780 m. sa do povedomia
verejnosti dostala hlavne objavom „pokladu“ rímskych strieborných mincí. Ale o tom neskôr.Samotný hrádok sa
nachádza v nadmorskej výške 780 metrov. Vápencové bralo na ktorom leží, má so severnej strany výšku až 7
metrov. Na vrchole sa nachádzajú dve malé plošiny o veľkosti približne 30-40 m2 a 50-60 m2. Od juhovýchodu ho
chránil val v súčasnosti v teréne skoro nebadateľný. Aj samotné plošiny hradiska skoroničím nepripomínajú ............
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bývalé významné refúgium. Môžu za to aj nájazdy hľadačov pokladov, ktoré úplne zdevastovali pôvodné badateľné
zvyšky opevnenia. Navyše tak narušili kultúrne vrstvy, že kľudne môžeme hovoriť o archeologickej katastrofe
zapríčinenej chamtivosťou a nevedomosťou hľadačov pokladov. Navyše je dnes hrádok chránenou kultúrnou pamiatkou
so stupňom ochrany 1. Napriek tomu devastovanie lokality pokračuje. Preto si myslíme, že je absolútne nevyhnutný
urobiť aj tu môžeme povedať že skôr záchranný výskum. Samozrejme, ak už nie je neskoro! Odbornú verejnosť začal a
táto lokalita viac zaujímať až po náleze depotu rímskych mincí v roku 1934. Prieskum a povrchový zber tu postupne
urobil prof.J.Bojsa v 40. rokoch tu kopal Jozef Miklósi. V roku 1950 prof. Vojtech Budinská-Krička. V rokoch 1975 a 79
Marta Mácelová spolu s Andrejom Gregorčokom a jeho bratom Jánom, ktorí o uvedenú lokalitu prejavovali neustály
záujem. V rokoch 1985 a 88 prezrel hrádok s pomocou detektora kovov aj pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre
Karol Pieta a v deväťdesiatych rokoch min. storočia zas Peter Mosný. Z lokality sa podarilo zozbierať črepy lužickej
kultúry z neskorej doby bronzovej a halštatu, keramiku púchovskej kultúry z doby laténskej, doby rímskej, sťahovania
národov a stredoveku. To len dokazuje multykultúrnosť tejto lokality a odhaduje sa, že s prestávkami bola osídlená okolo
2000 rokov ! Čo asi priťahovalo jej vtedajších obyvateľov práve do tejto, ťažko prístupnej polohy ? Aké boli dôvody
zániku tohto malého hrádku? Jednou zo záhad je aj všeobecne známy objav „pokladu“ rímskych denárov z obdobia prvej
republiky a hlavne jeho priam detektívne nálezové okolnosti.....
„Jánošíkov poklad“ z Balážov

ŠPORT v obci
Máme za sebou ďalší ročník 1. triedy, ktorý sme odohrali väčšinou
v pokojnom strede tabuľky. Nakoniec sme skončili na peknom siedmom
mieste. Dobrou správou je, že postupne sa do zostavy dostávajú aj mladí
futbalisti ako Igor Styk, či Róbert Chaban, ktorí ako pevne dúfame,
plnohodnotne nahradia časom starších hráčov. Najlepším strelcom sa stal
podobne ako vlani Martin Kenický s 11 gólmi. Všetci veríme, že aj budúca
sezóna bude úspešná a našich hráčov budú obchádzať zranenia a budú
odovzdané do užívania aj nové futbalové šatne. Obľúbeným športom sa stal
v letnom období aj volejbal, na ktorý sa využíva futbalové ihrisko a naďalej
sa v budove bývalej škôlky precvičuje zumba, na ktorú vás pozýva cvičiteľka
Patrícia Zátrochová.
Držíme palce všetkým športovcom!

Liga: I. TRIEDA DOSPELÍ Sezóna: 2010-11
P.č. Názov

P. s. Výhry Remízy Prehry Skóre Body +/-

01 Sokol Medzibrod

24

17

04

03

66 : 27

55

02 ŠK Hronec

24

15

05

04

56 : 23

50

03 Tatran Čierny Balog

24

15

03

06

63 : 25

48

04 ŠK OPL Poniky

24

14

03

07

73 : 44

45

05 Partizán Osrblie

24

13

02

09

57 : 41

41

06 Sokol Braväcovo

24

11

08

05

47 : 36

41

07 Družstevník Baláže

24

09

04

11

51 : 62

31

08 Mladosť Lučatín

24

08

04

12

43 : 42

28

09 Mier Mýto pod Ďumbierom

24

08

03

13

36 : 53

27

10 Tatran Harmanec

24

05

08

11

36 : 61

23

11 Sokol Nemecká

24

06

03

15

43 : 60

21

12 ŠK Heľpa

24

06

03

15

40 : 60

21

13 Slovan Beňuš

24

02

04

18

28 :105

10

14 Závadka-odstúpila

00

00

00

00

00 : 00

00

vysvetlivka:

Na jar roku 1934 sa v tlači objavila správa o náleze
takzvaného „Jánošíkovho pokladu“ na hrádku nad
obcou Baláže. Zvyšky malého hrádku boli už od
pradávna cieľom hľadačov pokladov a dobrodruhov
ktorí v tom období určite ešte netušili, čo svojim
konaním spôsobujú. Ich túžba po rýchlom zbohatnutí
a neznalosť významu archeológie (v danom období a
pomeroch vcelku pochopiteľné), spôsobila už vtedy
devastáciu tejto významnej archeologickej lokality. Pri
hľadaní „pokladu“ dvaja obyvatelia Podkoníc
Alexander Ivanič a Ondrej Ľupták skutočne narazili
na strieborné mince ! Nejednalo sa však o stratený
Jánošíkov poklad. Nájdené mince (predpokladá sa že
ich bolo nájdených okolo 50 kusov), boli uložené do
zeme možno o 1300 rokov skôr ako sa narodil
spomínaný slovenský zbojník Jurko ... Jednalo sa
totiž o rímske strieborné denáre z druhého storočia
nášho letopočtu. Okrem denárov sa im podarilo nájsť
aj 2 strieborné neskorogermánske spony, tyčinku
striebra, 2 prasleny a tri drobné pravdepodobne
bronzové pliešky.

P. s. počet stretnutí
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