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Ďakujeme našim občanom za účasť vo voľbách do samosprávy.
Zároveň želáme všetkým šťastné a radostné prežitie Vianoc a

v dobrom zdraví úspešný a šťastný Nový rok 2006.

Redakcia

Vo volebnom období 2003-2006 
pokračovalo obecné zastupiteľstvo, 
starosta obce a obecný úrad (ďalej 
len obec) v úspešných výsledkoch 
predchádzajúcich volebných období. 
Volebný program vychádzal z nových 
podmienok napr. získavania finančných 
prostriedkov, presunu právomocí a zod-
povednosti na samosprávu, novelizácii 
zákonov, vyhlášok a nariadení a pod.

Pri získavaní finančných prostri-
edkov pre potreby rozvoja obce sme 
sa sústredili predovšetkým na pred-
stupové fondy z Európskej únie, do-
tácie z rôznych grantov ministerstiev 
životného prostredia, kultúry, školstva. 
Pozornosť bola venovaná pomoci 
sponzorov  a úspechom bol záujem 
svojpomoci občanov a organizácií . 
Takýmto spoločným postupom obec 
preinvestovala v sledovanom období  
takmer 30 miliónov Sk. Najväčšími 
akciami boli rekonštrukcie financo-

gažovanosť sponzorov a občanov pri 
ďalších rôznych prácach, opravách 
a rekonštrukciách Ide o spoluúčasť 
na oprave dolného kultúrneho domu, 
kostolíka a kaplnky na Hornej Rovni, 
oprava priestorov požiarnej zbrojnice, 
oprava fasády na Dome smútku, vý-
mena vodovodného potrubia v časti 
pod Skalkou, úprava kanalizácia na 
Vindšachte, úprava povrchu tenisového 
ihriska, oprava miestnej komunikácie pri 
p. Sabovi, komunikácie k p. E. Káčerovi, 
rigolov na Galizóne, pri Evičkinom jaze-
re, oprava dielní a skladov obecného 
úradu a ďalšie. Najväčšiu sponzorskú 
pomoc poskytol poslanec obecného 
zastupiteľstva Milan Ernek, firmy Jána 
Tomalu, Jozefa Gregáňa, Jozefa Foltá-
na , Ing. Juraj Karaka a ďalší. Na uve-
dených činnostiach sa účinne podieľalo 
aj oddelenie služieb obce.

K ekonomickým aktivitám obce pa-
trí aj ďalšia činnosť oddelenia služieb 
hlavne autodopravou – dovozom pitnej 
vody, zimnou údržbou ciest , vývozom 
fekálií. Patrí k ním aj údržba čističky 
odpadových vôd, verejného osvetlenia, 
miestneho rozhlasu, celoobecného a lo-
kálneho vodovodu, cintorínov, parkov , 
ďalšieho verejného priestranstva, odvoz 
komunálneho odpadu a ostatných prác 
súvisiacich s chodom obce.

K dôležitým aktivitám obce je 
potrebné priradiť zavedenie separo-
vaného zberu odpadu v obci. Obec 
vstúpila do Spoločenstva pre separo-
vaný zber so sídlom v Pukanci. Takto 
bol zabezpečený predovšetkým odvoz 
separovaného odpadu podľa jednot-
livých zložiek – papier, plasty, sklo, 
železo, nebezpečný odpad, pneuma-
tiky, autobatérie. Zvoz komunálneho 
odpadu zabezpečuje obec. Poznatky 
zo separovania sú veľmi pozitívne. 
Väčšina našich spoluobčanov rešpek-
tuje kalendár zberu, čo sa nedá povedať 

vané z programu SAPARD. Obec 
predložila tri projektu s nádejou, že 
aspoň jeden bude úspešný. Nakoniec 
boli všetky – rekonštrukcie miestnych 
ciest a chodníkov, rekonštrukcia vodo-
vodu na Hornej Rovni a rekonštrukcia 
historického objektu Zvonice. Problémy 
financovania týchto projektov boli v one-
skorených  platbách, ktoré dostala obec 
nie v dvojmesačnej lehote ale v oveľa 
neskorších termínoch, čo spôsobilo 
zaťaženie obecného rozpočtu a platbu 
nepredpokladaných  úrokov.

Z ministerstva životného prostredia 
bola financovaná plynofikácia škol-
ských objektov, kde bola aj spoluúčasť 
obce. Z fondu hier a lotérií minister-
stva financií bola realizovaná oprava 
dolného kultúrneho domu., Z dotácie 
ministerstva školstva bola realizovaná 
rekonštrukcia sociálnych zariadení na 
futbalovom ihrisku.

Obec mimoriadne  oceňuje an-
(pokračovanie na str. 2)
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o časti chatárov a chalupárov. Úspešne 
realizovaný separovaný zber sa preja-
vil aj znížením poplatkov a nákladov 
za odvoz a uskladnenie. Odstránením 
veľkokapacitných kontajnerov sa vý-
razne zlepšilo životné prostredie vedľa 
komunikáciách. Obec má pripravené 
riešenie aj pre biologický odpad.

Volebné obdobie bolo charakteris-
tické značným presunom právomocí 
a zodpovednosti  samosprávy. Išlo 
hlavne o školstvo, stavebné veci, soci-
álne veci, cestné hospodárstvo, výkon 
správy na úseku vodného hospodár-
stva, ovzdušia, životného prostredia. 
Presuny sa uskutočnili bez navŕšenia 
pracovníkov či mzdových fondov. Stav 
v našej obci je taký, že všetky presuny 
právomoci prešli plynule a výkony sú 
v súlade so zákonmi. Veľkým prínosom 
pre obec a občanov je fungovanie spo-
ločného stavebného úradu s pracovis-
kom na obecnom úrade. Túto činnosť 
vykonáva Mgr. Viera Gondočová  s od-
bornou spôsobilosťou. Obec zabezpe-
čuje aj opatrovateľskú starostlivosť pre 
chorých a bezvládnych. Starší občania 
sa pravidelne raz týždenne stretávajú 
v Klube dôchodcov.

V roku 2003 získala obec svoj 
erb, zástavu a počať. Každoročne sa 
koná rezbársky deň, predvianočný 
trh. Obecnú kroniku píše JuDr. Jozef 
Beneš. Obec sa zúčastňuje podujatí 
a stretnutí na pamiatku básnika, ná-
rodovca rímsko-katolíckeho kňaza 
Jána Palárika, ktorý pôsobil aj v našej 
obci. V roku 2006 sme boli hostiteľmi 
delegácii zo všetkých miest. Význam-
nou udalosťou v roku 2006 bola účasť 
zástupcu starostu Stanislava Neuschla 
v expedícii do Nórska, po stopách 

nášho rodáka Maximiliána Hella.Obec 
sa aktívne podieľa na partnerských 
vzťahoch. Je sídlom, a starosta obce 
predsedom regionálneho Združenia 
pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia 
– Región SITNO, členom ZMOS, Únie 
historických miest a obcí Slovenska, 
už spomínaného Združenia pre sepa-
rovaný zber Tatiar so sídlom v Pukanci. 
Udržuje veľmi pekné vzťahy s obcami, 
kde pôsobil Ján Palárik – Raková, Hron-
ské Kľačany, Starý Tekov, Palárikovo, 
Majcíchov a Slovenskou samosprávou 
v Budapešti. Delegácia obce navštívila 
mesto Oberdorf v Tirolsku – v Rakúsku, 
odkiaľ rakúska delegácia navštívila aj 
našu obec.

Naďalej veľmi úspešne  pôsobí 
Obecný hasičský zbor a Dobrovoľný 
hasičský zbor. Výborné výsledky 
dosahujú v súťažiach, odbornej prí-
prave, pri preventívnych previerkach 
i v priamych hasičských zákrokoch 
pri požiaroch. Hlavnými organizátormi 

(pokračovanie zo str. 1)

sú M. Neuschl st., Marián Jány a V. 
Šípka. Každoročne sa koná súťaž 
hasičských družstiev O pohár starostu 
obce. Významná je pomoc hasičov pri 
zveľaďovaní svojich priestorov, údržbe 
techniky i pri rôznych prácach v obci. 
V roku 2005 bolo organizované okresné 
kolo previerky pripravenosti.

V športe dominuje futbal. Klub je 
účastníkom V. ligy. V prípravke súťažia 
aj žiaci.  Hlavnými organizátormi sú Ján 
Daubner, Gabriel Ševeček, Štefan Ko-
šárnik. Finančné prostriedky venovala 
obec rekonštrukcii tenisové ihriska. Žiaľ, 
nie je využívané.

Obec venovala pozornosť aj pro-
pagácii a informovanosti. Má zriadenú 
vlastnú webovú stránku, informácie 
z obce sa dostali aj na televíznu obra-
zovku STV , Slovenský rozhlas a rádio 
Regina, regionálnu tlač. Pre verejnosť 
je prístupný internet v informačnom 
stredisku, ktoré bolo vybudované 
v spolupráci so Slovenskou agentúrou 
životného prostredia, pracovisko v Ban-
skej Štiavnici. Obec vydáva časopis 
OZVENA.

Pre budúce volebné obdobie sú 
pripravené hotové projekty z eurofon-
dov– Rekonštrukcia čističky odpado-
vých vôd, opravy ciest, ďalšie vetvy 
vodovodu, rekonštrukcia miestneho 
rozhlasu na bezdrôtový, rekonštrukcia 
najstaršieho súsošia v obci Imaculaty.

Obecné zastupiteľstvo počas 
volebného obdobia zasadalo 37-krát 
s priemernou 80-percentnou účasťou 
poslancov. Všetky rokovania zastupi-
teľstva boli verejné.

PaedDr. Milan Ernek
starosta obce
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Štiavnické Bane – volebné obdobie 
2003 - 2006  -  prehľad

 Predstupové fondy programu SAPARD 100%-ná 
dotácia

• Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov 
11 689 591.- Sk 
• Rekonštrukcia vodovodu na Hornej Rovni      
9 831 652.- Sk 
• Rekonštrukcia historického objektu ZVONICA   
2 841 435.- Sk   
24 362 678.- Sk

Z ministerstva životného prostredia
• Plynofikácia školských objektov / I. a II. etapa/  
3 500 000.-Sk  / spoluúčasť obce 5 %  - 175 000.- Sk/

Z hier a lotérií MF SR dotácia 200 000.- Sk
• Oprava dolného kultúrneho domu  /vonkajšia fasáda, 
žľaby, náter strechy , komíny../ celková hodnota diela 
/dotácia, sponzor, obec, DHZ../  400 000.- Sk

Z ministerstva školstva dotácia 100 000.- Sk
• Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ihrisku 

Posledné rokovanie  zastupiteľstva sa uskutoční v stredu 13.decembra 2006 . Hlavnými bodmi programu 
je schválenie rozpočtu na rok 2007 s výhľadom do roku 2009, schválenie Všeobecno-záväzného nariadenia 
obce o daniach a poplatkoch na rok 2007.          

 Redakcia

/sociálne zariadenie, tribúna, hracia plocha, futb. brá-
ny../ – celková hodnota diela /dotácia, sponzor, obec 
.../ 200 000.- Sk

Vlastné prostriedky obce, sponzor, svojpomoc...
• Vnútorná a vonkajšia oprava fasády kostolíka na H. 
Rovni               
• Opravy priestorov požiarnej zbrojnice                                                  
• Oprava kaplnky na Hornej Rovni                                                         
• Výmena vodovodného potrubia v časti pod Skalkou                          
• Úprava kanalizácie na Vindšachte                                                         
• Úprava povrchu tenisového ihriska                                                       
• Opravy , rozšírenie výmena svietidiel VO 
• Oprava miestneho rozhlasu                                                                          
• Opravy na vodnom hospodárstve                                                          
• Oprava fasády Domu smútku 
• Oprava fasády a strechy dielní a skladov obecného 
úradu            

Za aktívnu činnosť obecného zastupiteľstva 
ďakujeme všetkým poslancom ako aj členom 

komisií

Zastupiteľstvo v rokoch 2003-2006
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Počet zapísaných voličov 668
Počet platných hlasovacích lístkov  286
% účasti   42,81
Počet zvolených poslancov 7
Počet platných hlasov pre starostu 242

Starosta obce
PaedDr. Milan Ernek, nezávislý kandidát 242 hlasov

Kandidáti zvolení za poslancov

1. Stanislav Neuschl, nezáv.kandidát 175 hlasov
2. Milan Ernek,  nezávislý kandidát 157 hlasov
3. Milan Beneš, SMER – SD 143 hlasov
4. Peter Heiler, ĽS – HZDS 141 hlasov
5. Ing. Marián Láslo, SMER - SD 133 hlasov
6. František Beňo, ĽS – HZDS 121 hlasov
7. Eva Cibuľová, KDH 110 hlasov

Náhradníci

  8. Miloš Valek,  SMER – SD 100 hlasov
  9. Ján Ivanič, SMER – SD 92 hlasov
10. Dana Totkovičová, ĽS – HZDS 75 hlasov
11. Štefan Brezniansky, KSS 58 hlasov

Výsledky komunálnych 
volieb v obci Štiavnické Bane

MILÁ NÁVŠTEVA DELEGÁCII OBCÍ ...
Obec Štiavnické Bane sa stala 

hostiteľom delegácií obcí, kde pôsobil 
rímsko – katolícky kňaz, novinár, drama-
tik, národný buditeľ Ján Palárik (1822-

1870).Narodil sa v Rakovej okres Čadca 
a zomrel v Majcíchove  okres. Trnava. 
Okrem delegácií uvedených obcí sa 
na stretnutí zúčastnili  aj zástupcovia 
Starý Tekov okr. Levice, Palárikova 
a Slovenskej samosprávy VI. z Buda-
pešti.  V našej obci Ján Palárik pôsobil 
v rokoch 1850-1851. Tu redigoval časo-
pis Cyril a Metód, v ktorom bojoval za 
práva slovenského národa a sociálnu 
spravodlivosť v ňom.

Program nadväzoval na predchád-
zajúce stretnutia, ostatné bolo v Buda-
pešti. Začal prijatím v obradnej sieni 
obecného úradu, kde sa uskutočnila 
aj prvá výmena skúseností z činnosti 
samospráv v jednotlivých obciach. 
Účastníkom stretnutia bol aj vicepri-
mátor Banskej Štiavnice Ing. Ivan Gre-
gáň. Pri pamätnej tabuli, významných 
osobností , ktorí pôsobili v obci a ktorej 
a ktorej iniciátorom bol Vojtech Števík 
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Slovenská Baňa -Štiavnické Bane, 13.október 2006
(Báseň krásne recitovala autorka pri pamätnej tabuli, ktorej iniciátorom bol jej 
manžel Vojtech Števík)

Celý život som sníval
Na svojich rodných strminách

Život ma však našiel
V panelákových komnatách

Niet tu však bolesti
Je tu detí ako smetí,
Veselo nám šantia
Popod naše okny.

Kde zrak môj spočinie
Krásne lesy, hory

Našu nutnú starobu
 nimi zrak poteší.

Nuž vítaj život môj,
Chcem žiť ako nikdy,

Ak začnú bolesti
Ujdem zpäť na vrchy.

Jožko Beneš

položili účastníci vence. Dojímavá 
bola recitácia vlastnej krásnej básne p. 
učiteľky Ľudmily Števíkovej. V kostole 
za prítomnosti verejnosti boli účastníci 
nadchnutí odborným vystúpením his-
torikov manželov Čelkovcov o histórií 
obce a architektonickej krásy kostola 
sv. Jozefa.

Ďalej pokračovala prehliadka 
historických objektov obce, vodohos-
podárskeho systému vrátane tajchov, 
ale aj nových stavieb v rámci programu 
SAPARD či miesta budúceho lyžiarske-
ho centra. Záver patril spoločenskému 
stretnutiu v chate Assisi, patriacemu 
Cirkevnému gymnáziu v Banskej 
Štiavnici.

Starostovia obcí František Brož 
z Rakovej, Pavel Pinček z Majcíchova, 
Jozef Marčok zo Starého Tekova, Mgr. 
Jozef Derňár z Palárikova , predseda 
Slovenskej samosprávy VI. z Budapešti 
Lászlo Petro a PaedDr. Milan Ernek,  po-
tvrdili, že bez rozdielu výsledkov volieb 
budú trvať na pokračovaní stretnutia 
„palárikovcov“ a zachovaní peknej tra-
dície.

Starosta Štiavnických Baní pripravil 
pre hostí z Budapešti ďalší program Po 
prenocovaní v našej obci sa zúčastnili 
prehliadky Banskej Štiavnice s odbor-
ným výkladom manželov Čelkovcov a  
navštívili kaštieľ vo Sv. Antone.

Pieseň

Hľaď, z kvetov piesní uvila som kytku,
Tá óda zvučná patrí zemi rodnej,
jej brázde kyprej prácou oslávenej,
čo z požehnaním dáva daru svety,

Hľaď z kvetov piesní uvila som kytku.
Vítam ňou ráno i oblohu hviezdnu,
šum lesov, i riek tvorčiu silu, 
čo slovenskú zem moju vedú do rozkvetu.

Hľaď, z kvetov piesní uvila som kytku,
Zdravím ňou mládež, plnú ideálu 
vzletu,
odvážnu v činoch, čo nestrácajú métu, 
pracovný elán jej, nie potechu plytkú.

Daj sa mládež do roboty,
vysoko nes predkov štít,
prácou rúk a prácou umu,
zveľaď svoju rodnú hrudu,
uč sa prácou víťaziť!

Hľaď z kvetov piesní uvila som kytku,
Zviažem ju stuhou modlitbami spätú
k víťazstvu Lásky, víťazstvu Pravdy,
čo chce dobro svetu,
by pokoj prišiel do dedičstva ľudstvu.

Preto modlime sa,
Bože, Ty si naša spása,
plameň lásky nech v nás horí,
mamonárstvo, nenávisť, nepokoj, ne-
návisť,
egocentrizmus nech nás  nemorí.

V DOMOVE 
MÁRIE

§ Niet nič drahšieho nad priateľa 
v núdzi  

(Peautus) 

§ Priateľstvo narobí radosť a delí 
žalosť 

(Bacon)
 

§ Priateľstvo môže pretrvávať iba 
medzi dobrými ľuďmi  

(Cicero)
 

§ Verný priateľ je medicínou duše 
(Latinské príslovie ) 

Bože daj nám silu,
by upriamili sme pohľad na to,
čo dobré je v každom z nás,
a to bude pre ohľaduplnosť
a spolunažívanie dobrý kvas.

Ľudmila Števíková
venuje z vďaky.
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Futbal
S účinkovaním futbalistov v V. lige je len mierna spokojnosť. Naši chlapci 

isto majú na lepšie výsledky a umiestnenie ako je 7. miesto.  Z 13 zápasov 
bolo 5 výhier ( 5 doma, 0 vonku), 2 remízy (1 doma, 1 vonku), 6 prehier ( 1 
doma, 5 vonku). Skóre 22:20 ( doma 20:6, vonku 2:14) Pod vedením Andreja 
Neuschla súťaže prípraviek sa zúčastnili aj i mladí futbalisti.

Spomienka

Šľachetný čin nášho futbalistu
Výborný športovec Jaroslav Beňo bol 24.novembra 2006 ocenený 

striebornou plaketou MUDr. J. Jánskeho. Slávnostné odovzdávanie sa 
uskutočnilo v Banskej Štiavnici.

Nakoľko bezpríspevkoví darcovia krvi darujú svoju krv zdarma, patrí 
im právom poďakovanie a úcta celej našej spoločnosti.

Blahoželáme Jarkovi k oceneniu a ďakujeme.
Redakcia

FOTO Mladí futba-
listi

V minulých dňoch sa uskutočnila jedna zaujímavá pomaturitná stretávka. 
Boli to moje kolegyne čo sme pred 6O rokmi ukončili vzdelanie v Štátnom ústa-
ve na vzdelávanie učiteliek ženských odborných škôl v Štefánikovom ústave 
v Turčianskom Svätom Martine

Moje spolužiačky sú roztrúsené po celom Slovensku. Pozvala som ich sem 
do Štiavnických Baní, aby poznali aj tento krásny kraj v našom malebnom Slo-
vensku. Stretnutie sa vydarilo. Boli nadšené prostredím, dobrou starostlivosťou 
personálu v chate ASISSI. Vydarené počasie nám ešte umocnilo tieto zážitky.

Alojzia Vazanová

POĎAKOVANIE
Životné jubileá

Ložeková Emília
Labudová Mária
Líškajová Mária

Šípka Karol
Valnerová Anna

Káčerová Alžbeta
Mojžiš Stanislav

Kršiaková Margita
Hudec Jozef
Heiler Peter

Lauko František
Kašiarová Emília
Trubíniová Ivona

Prisťahovaní

Milan Puskajler
Ján Šípoš

Mariana Chmolová

Odsťahovaní

Katarína Trubanová
Pavol Dominik Brzokoupil
Patrik Leopold Brzokoupil

Ruth Rudinská
Ruth Rudinská
Luisa Haasová

Andrea Marková
Eva Marková

Mária Neuschlová
Zdenek Ivanič

Ľudmila Ivaničová
Zdenko Ivanič
Pavol Ivanič

Narodený:

Pavol Dominik Brzokoupil

Zomreli

Mária Kmeťová
Gizela Centášová

Blahoslava Líškaiová
Mária Prokajová
Anna Heilerová
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Spoločenská kronika
september - december


