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Prázdniny ubehli ako voda a do 
školy sa opäť vrátila veselá vrava. 
Akoby len pred pár dňami sme sa lú-
čili s našimi najstaršími žiakmi, ktorí 
uvoľnili svoje miesto nastupujúcim 
prváčikom.

Minuloroční prváci previedli cez 
symbolickú Zlatú bránu mladších 
predškolákov a z predškolákov sa 
stali školáci. Určite sa už tešili na 
okamih, keď po prvýkrát vstúpia do 
školy ako ozajstní žiaci, rozmýšľajú, 
ako sa im bude dariť. Všetkým drží-
me palce, aby sa im darilo čo naj-
lepšie a aby ich výsledky ukázali ich 
rodičom, že sú v dobrých rukách.

Nový školský rok sme slávnostne 
otvorili 4. septembra za prítomnosti 
pána starostu PaedDr. Milana Er-
neka a jeho zástupcu a  súčasne 
predsedu rady školy Stanislava 
Neuschla. Potešila nás i hojná prí-
tomnosť rodičov našich žiakov. Spo-
lupráca rodiny a školy je, obzvlášť 
na prvom stupni veľmi dôležitá. Aký 
vzťah si dieťa utvorí ku škole, záleží  
aj od rodičov. Touto cestou by som 
chcela všetkých rodičov poprosiť, 
aby boli k svojim deťom trpezliví a 
aby čo najviac chválili svoje dieťa. 
Nielen vtedy, keď dostane pochvalu 
v škole, ale vždy, keď urobí čokoľvek 
dobre. Podporujme spoločne se-
badôveru a samostatnosť každého 
dieťaťa. Vaše deti budú učiť skvelí 
pedagógovia, ktorí majú svoju prácu 
a deti radi a urobia všetko pre to,  aby 
vaše deti zvládli všetko, čo učebné 
osnovy predpisujú a aby sa v škole 
cítili dobre. Veríme, že sa nám bude 
vzájomne dobre spolupracovať. 

Školský rok sme otvorili s počtom 
žiakov 119 v ZŠ a 20 v MŠ. Sme 
radi, že sa nám podarilo zabezpečiť 

Najúspešnejší na škole je sokoliarsky krúžok. Vedie ho Mgr. Pavol Michal Žiaci 
sa učia pracovať s dravcami, obľubovať si prírodu a život v nej.

i vyučovanie anglického jazyka     
V priebehu septembra zverejní-

me ponuku záujmovej činnosti, ktorá 
bude na našej škole prebiehať. Pri 
uplatnení vzdelávacieho poukazu, 
ktorý dostáva každý žiak základnej 
i strednej školy, má žiak záujmové 
krúžky na našej škole zdarma. Žiak 
si môže poukaz uplatniť na ktorej-
koľvek škole, kde má záujem krúžok 

navštevovať. Ponuka záujmových 
krúžkov bude zverejnená i na infor-
mačnej tabuli pri obecnom úrade.

Všetkým žiakom želáme veľa 
chuti do učenia, radostných zážit-
kov a smiechu. A dobré výsledky 
v štúdiu - pre radosť rodičov i nás, 
vašich učiteľov. 

Mgr. Katarína Ivaničová
riaditeľka ZŠ s MŠ

ZAČAL SA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

MESAČNÍK PRE OBEC ŠTIAVNICKÉ BANE

OZVENA
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Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní 30.8.2006 
sa zaoberalo:
– Správou o hospodárení za I. polrok 2006
– Harmonogramom komunálnych volieb, ktoré sa 

uskutočnia 2.12.2006. Obec je povinná zverejniť 
počet  obyvateľov obce do 8.9.2006. Do toho is-
tého dátumu musí starosta obce vymenovať zapi-
sovateľa miestnej volebnej komisie. Do 28.9.2006 
musí OZ určiť a zverejniť volebné obvody a počet 
poslancov OZ, ktorý sa v nich volí. Do 9.10.2006 
starosta vymenuje zostávajúcich členov volebnej 
komisie a do 13.10.2006 zvolá a uskutoční prvé za-
sadanie miestnej volebnej komisie, do 23.10.2006 
utvorí volebný okrsok a určí volebnú miestnosť.
Obec v spolupráci s miestnou volebnou komisiou 
uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov do 
24.10.2006. Do 31.10.2006 starosta vymenuje za-
pisovateľa okrskovej volebnej komisie. Oznámenia 

o čase a mieste konania volieb budú doručené 
voličom do 7.11.2006.

– Poslancom bola predložená správa hlavnej kon-
trolórky pani Javorskej a to z kontroly polročnej 
uzávierky, kontroly neplatenia miestnych daní a 
poplatkov ako aj z kontroly účtovnej evidencie a 
pokladne OcÚ a oddelenia služieb.

– Zástupca starostu Stanislav Neuschl podrobne in-
formoval  o priebehu expedície do Nórska, ktorej 
bol účastníkom. Obecný úrad sa podieľal len na fi-
nancovaní pamätnej tabule, ktorá bola umiestnená 
v mieste pôsobenia M. Hella na ostrove Vardó. 

– Stavebné veci boli odročené do budúceho zastu-
piteľstva.

– Starosta informoval o ponuke prebytočného majet-
ku z Daňového úradu v Banskej  Štiavnici. Jedná 
sa o motorové vozidlo ŠKODA  FAVORIT 135 L 
bezodplatným prevodom obci.

Obec  Štiavnické  Bane hospodárila v I. polroku 2006 podľa schváleného rozpočtu obecným 
zastupiteľstvom.
P r í j m y :

Výnos dane z príjmu fyz.osôb zo závislej činnosti od DÚ :                                2.283.180,- 
schválený rozpočet                                                                                               3.800.000,-
Daň z nahnuteľnosti                                                                                                466.780,-  
schválený rozpočet                                                                                                  480.000,-
Daň za psa                                                                                                                  4.000,-  
schválený rozpočet                                                                                                    10.000,-
Ostatné poplatky / správne /                                                                                     11.339,-  
schválený rozpočet                                                                                                   10.000,-
Za PDO                                                                                                                    139.776,-  
schválený rozpočet                                                                                                  250.000,-
Z prenajatých budov                                                                                                 12.847,- 
schválený rozpočet                                                                                                   80.000,-
Poplatok za vodu                                                                                                      135.701,-  
schválený rozpočet                                                                                                   600.000,-
Granty na matriku a školstvo                                                                                2.599.548,-     
schválený rozpočet                                                                                                   600.000,- 
Aktivačné práce - preplatenie žiadostí o platbu zo štát.rozpočtu                               60.111,- 
Stravné :                                                                                                                       12.181,-
schválený rozpočet                                                                                                      40.000,-

 Príjmy spolu  :                                                                                                     5.713.282,- 
schválený rozpočet                 5.941.000,-
                                                                                                                             ===============
V ý d a v k y :

Verejná správa :                                                                                               1.581.089,56  
schválený rozpočet                                                                                          2.746.000,-   
   Výdavky sú za mzdy pracovníkov obce,odvody do všetkých poisťovní,spotreba elektrickej energie,poštovné, 
telefonne poplatky, nákup výpočtovej techniky, tlačiarne s kopírkou, nákup materiálu do dielni, dokúpenie pro-
gramu kataster, kolkové známky, reprezentačné, cestovné.
Splátka úrokov z úveru :                                                                                        93.733,06
Výdavky na matriku :                                                                                             23.922,-    
/ mzda matrikárky úväzok 0,1 /

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

SPRÁVA  O HOSPODÁRENÍ OBCE ZA I.POLROK 2006
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Požiarna ochrana :                                                                                                 45.643,50   
schválený rozpočet                                                                                              120.000,-
    Výdavky sú za nákup pohonných hmôt na súťaže, nákup požiarnych hadíc, špeciálneho materiálu.

Nakladanie s odpadmi :                                                                                           103.656,-        
schválený rozpočet                                                                                                  200.000,-
     Separovaný zber odpadu, vývoz kontajnerov, spracovanie odpadu , za skládku.

Rozvoj obcí :                                                                                                           123.452,10

   Výdavky za aktivačné práce, nákup ochranných pomôcok a spotrebného materiálu,
bežná údržba v obci, kosenie cintorínov a ďalšie práce, výdavky na pracovné odevy a obuv .

Zásobovanie vodou :                                                                                   299.432,94 
schválený rozpočet                                                                                      320.000,-
     Spotreba elektrického prúdu , oprava čerpadla na úpravni, nákup špeciálneho materiálu, poistka za vodovod 
Horná Roveň, platba za odber vody od SVS Banská Štiavnica.

Verejné osvetlenie :                                                                                     113.597,- 
schválený rozpočet                                                                                      300.000,-
    Výdavky sú za spotrebu el.energie, nákup výbojok a za použitie plošiny.

Rekreačné a športové služby :                                                                         46.521,- 
schválený rozpočet                                                                                          90.000,-
        Výdavky sú za autobus, el.energiu a príspevok pre Telovýchovnú jednotu.

Kultúrne služby :                                                                                             111.560,40 
schválený rozpočet                                                                                            50.000,-
    Výdavky sú za spotrebu el.energie, vydávanie obecných novín, nákup materiálu – maľovanie priestorov 
MKS, akcie MDD.

Cestná doprava :                                                                                                 155.811,50
schválený rozpočet                                                                                             180.000,-

    Výdavky sú za pohonné hmoty - preorávanie miestnych komunikácií v zimných mesiacoch, nákup  materiálu 
na opravu traktora. Nakoľko  bola v tomto roku veľká kalamita obec musela zabezpečiť preorávanie miestnych 
komunikácií aj inými mechanizmami, preto sa navýšili aj náklady.Ďalej výdavky boli na nákup posypového 
materiálu.
 
Opatrovateľská služba  :                                                                                       88.241,-     
schválený rozpočet                                                                                              100.000,-
 
Ostatné soc.veci :                                                                                                   58.206,- 
-  v hmotnej núdzi  učebné pomocky, stravné v ZŠ 
schválený rozpočet                                                                                                305.000,-

Výdavky  obce celkom :                                                                                    2.777.852,93 
schválený rozpočet celkom                                                                               5.941.000,-
   
Podľa uzávierky Základná škola mala výdavky v sume :                                 2.620.390,84
Poznámka : prehodnotenie plnenia rozpočtu bude predmetom rokovania OZ v októbri  2006,kde bude predlo-
žený návrh úpravy rozpočtu.

  Obec - oddelenie služieb vykazuje vo výkaze ziskov a strát k 30.6.2006 nasledovné údaje. :
Príjmy z tržieb v tis.                                                     320,- tis.Sk
Výdavky 501 učtovný predpis                                      296,- tis.Sk
Zisk                                                                                24,- tis.Sk

   Oddelenie služieb bolo v prvom polroku ziskové , je potrebné ešte podotknúť, že odvoz smetí a dovoz vody 
vykonáva oddelenie zo svojho účtu takže  výdavky sa navyšujú a nie z účtu obce.Tieto výdavky sú pri prepo-
čítaní   148.-tis.Sk.V tom prípade by bol zisk  172,-  tis.Sk.
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V sobotu dňa 22.7.2006 sa ko-
nal v našej obci už tretí ročník vý-
znamného klutúrno-spoločenského 
podujatia „Rezbársky deň.“ Koná sa 
ako spomienka na prvú rezbársku 
školu v Uhorsku, ktorá bola založe-
ná  v našej obci rímskokatolíckym 
kňazom Jozefom Záhorom.  Orga-
nizoval ho Obecný úrad, MO Matice 
Slovenskej v spolupráci s farským 
úradom. Po svätej omši sa účastníci 
pobrali do krypty pod kostolom, kde 
položili kyticu k hrobke zakladateľa 
školy. Na nádvorí boli účastníkmi 
podujatia rezbári – Rezbársky 
krúžok pri ZŠ s MŠ v Štiavnických 
Baniach, SOU lesnické z Banskej 
Štiavnice, jednotlivci – R. Šorek, 
P. Hikl, A. Truban,  Gazík A., Fojtík 
J., Havran V., Režný J., Bazálik J., 
Mikula M. Tvorili rezbárske diela, 
vystavovali a zároveň aj ponúkali 
na predaj.

Sprievodným podujatím bolo 
minisympózium, výstavka detských 
hračiek, výstava dokumentov o 
rezbárskej škole. V kinosále bol za 

Z EXPEDÍCIE ZA POLÁRNY KRUH
Maxmilián Hell rodák zo Štiav-

nických Baní /1720-1792/, bol 
významný vedec, matematik a ast-
ronóm. Jeden z najvýznamnejších 
jeho vedeckých prínosov bola expe-
dícia na ostrov Vardó v Nórsku, kde 
pozoroval prechod Venuše popred 
slnečný disk, ako aj ďalšie astrono-
mické úkazy.

     Z podnetu starostu obce Lúč-
nica Vladimíra Kmeťa uskutočnila 
sa expedícia po tej istej trase ako 
Hell v roku 1768. V šesťčlennej 
skupine bol aj zástupca starostu 
obce Stanislav Neuschl. Cieľom 
expedície na ostrov Vardó bolo 
nainštalovať pamätnú tabuľu a 
bustu Maxmiliána Hella s textom, 
ktorý uvádza, že sa narodil v Štiav-
nických Baniach a teda pochádzal 
zo Slovenska. Ďalším cieľom bolo 
nadviazať partnerstvo medzi ostro-
vom Vardó a Štiavnickými Baňami 
a natočiť dokumentárny film. Expe-
dícia bola úspešná, v Nórskej tlači 
jej bola venovaná značná publici-
ta.Veľkú pozornosť a starostlivosť  

venoval expedícii starosta Vardó 
Rolf E. Mortensen / na fotografii so 
Stanislavom Neuschlom, členom 
expedície/. 

Podrobné informácie o expedícii 
budú aj s premietaním filmov na be-
sede s účastníkom. O čase a mieste 
budeme informovať. 

PO REZBÁRSKOM DNI
peknej účasti prečítaný list p. Bachra-
tého, odborníka v oblasti rezbárstva 
o histórii alej aj o súčasnom stave 
tohoto umeleckého žánru v našom 
regióne. K informáciám o rezbárstve 
organizátori v tomto roku pridali ďal-
šiu mimoriadne významnú technickú 
pamiatku – vodohospodársky systém 
tajchov a jarkov, o ktorom veľmi zau-
jímavo hovoril odborník v tejto oblasti 
p. Novotný..

Rezbárska  škola sa v jej začiat-
koch venovala hlavne výrobe dre-
vených hračiek. Preto účastníci milo 
prijali vystúpenie riaditeľky Múzea 
hračiek z Modrého Kameňa Mgr. 
Heleny Ferencovej. O pripravova-

nej exepdícií na Vardó v Nórsku 
informoval Stanislav Neuschl. 

O zdarný priebeh sa pričinili Obec-
ný úrad, MO MS, Dobrovoľný hasič-
ský zbor, Klub dôchodcov, a jednot-
livci – Neuschlová Bohumila, Sandra, 
Bohumila ml., Vladimír Drexler st. a 
syn, Maruniak Štefan s rod., Hanusz 
M., Zima P., Beňo František s manž., 
Neuschl A. s manž., Filipová M. 
s manž.,D. Kubalová, A. Henčelová, 
Maruniaková V., Ivanič Ján a manž., 
Kapoš J., Kráľ R., Beneš M. a N.Ka-
lišek, facigeri a ďalší.

Významnou časťou podujatia boli vystúpenia 
súborov na nádvorí, ako aj v parku pod lipa-
mi.  S pekným programom vystúpil Mužský 
spevácky súbor HRON z Hronských Kľačian, 
súbor Gelovianka zo Sebechlieb, súbor Sl-
nečnica z Dunajskej Stredy.



Spravodajstvo z obce
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• Pozemkový úrad v Žiari 
nad Hrom organizoval 
v našej obci ďalšie stret-
nutie vlastníkov  pôdy v ex-
traviláne obce. Zároveň bol 
zvolený riadiaci výbor pre 
úpravu pozemkov.

• V Salamandrovom sprie-
vode v Banskej Štiavnici 
budú v jeho čele piardža-
nia – jeden bude niesť 
symbol sprievodu jašterič-
ku a  štyria facigeri ho budú 
sprevádzať v tradičných 
slávnostných baníckych 
uniformách.

V Štiavnických Baniach, na pozemkoch situovaných 
južne od vodnej nádrže Evička, uvažuje firma Piarg, s. r. 
o., Bratislava o výstavbe hotela. Tento zámer už úspešne 
absolvoval fázu posudzovania vplyvov na životné prostredie 
na Ministerstve životného prostredia SR.

Podľa technickej dokumentácie, ktorú vypracoval Cakov 
- Makara - ateliér architektúry a designu, Bratislava, bude v 
hoteli 44 lôžok a 16 prísteliek. V interiérovej časti hotela sa 
plánuje vybudovať krytý bazén, bowling, sauna, posilňovňa, 
soľná jaskyňa a strelnica. V exteriéri majú byť vybudova-
né športové ihriská, parkovacie plochy a oddychová časť 
v priľahlom lesoparku, ktorého úprava je jednou z aktivít 
projektu.

Projekt je momentálne v štádiu schvaľovania dokladov 
pre stavebné konanie. S výstavbou plánujú začať v priebehu 
roka 2007.

Mgr. Viera Gondočová

Stretnutie starostov 
obcí

Už tradične sa každoročne uskutočňuje priateľské 
stretnutie starostov obcí, kde pôsobil spisovateľ národný 
buditeľ, rímskokatolicky kňaz Ján Palárik. V tomto roku sa 
na pozvanie starostu uskutoční stretnutie 13.októbra 2006 
v Štiavnických Baniach. Stretnutia sa zúčastnia delegácie 
z Rakovej, Hronských Kľačian, Starého Tekova, Palári-
kova, Majcíchova a zástupcovia Slovenskej samosprávy 
z Budapešti, kde sa uskutočnilo predchádzajúce stretnutie. 
Program je zameraný na vzájomnú informovanosť o činnosti 
samospráv, poznanie histórie obce, pôsobenie J. Palárika 
a ďalších kultúrnych dejateľov i poznanie krás našej obce 
a okolia.

• Obecný úrad poskytuje 
okrem iných aj nasledov-
né služby – verejný prístup 
k internetu  / príjmanie a 
odosielanie elektronickej 
pošty …/, kopírovanie for-
mátu A4, faxovú službu.

• Pri likvidácii väčšieho 
množstva domového od-
padu alebo stavebných či 
iných úpravách je možné si 
objednať kontajner na Tech-
nických službách v Banskej 
Štiavnici č.tel. 692 24 07.

Na Piargu pribudne ďalšie 
ubytovacie zariadenie - Hotel Evička 

Dokončovacie 
práce 
na Bakomi

V roku 2005 začala re-
konštrukcia vodnej nádrže 
s doterajším finančným 
nákladom 8,6 mil. Sk. Jej 
ukončenie bude v budú-
com roku. 

Rekonštrukciou sa vy-   
budoval nový prepad, utes-
nila sa hrádza proti presa-
kovaniu, zvýši sa hladina, 
vybudoval sa portál na 
prívodnom jarku, upraví sa 
okolie do pôvodného stavu. 
Slovenský vodohospodár-
sky podnik, š.p. v Banskej 
Štiavnici plánuje do roku 
2010 ešte zrekonstruovať 
Dolný Hodružský tajch a 
oba Richňavské tajchy.

red.
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MINIGOLF NA GALIZÓNE
   Chatári p. I. Čierny a syn si vybudovali na svojom pozemku 
minigolfové ihrisko. Súťaží sa s profesionálnymi palicami. 
Úvodného turnaja sa zúčastnili aj starosta obce a poslanec 
F. Beňo. Oceňujeme pekný čin na spríjemnenie pobytu. /na 
fotografii I. Čierny ml. /

     Po 6.kole jesennej časti sú futbalisti Baníka Štiavnické Bane na 8. 
mieste V.ligy skupiny C. 
Program ďalších zápasov:
Vonku: Nová Baňa, Žiar B, Dobrá Niva, Priechod
Doma: Radvaň, Hontianske Nemce, Hrochoť

Wilfrid Sleziak: 
Keď mapa nestačila
     Náš rodák vynikajúci všestranný športovec Wilfríd Sleziak pri 
návšteve obecného úradu venoval starostovi obce svoju knihu 
pod rovnomenným názvom. Z predslovu tejto knihy citujeme 
slová Antona Ondera: „Pri orientačnom behu som spoznal veľa 
výnimočných ľudí, ktorý venujú tomuto športu takmer všetok svoj 
voľný čas. Jednou z takýchto osobností je aj autor tejto knihy 
Wilfrid Sleziak. Dnes, v dôchodkovom veku, stále preteká a zú-
častňuje sa aj svetových veteránskych majstrovstiev. Wiliho som 
obdivoval aj pri moderovaní medzinárodných pretekov...“
     Sme hrdí na nášho rodáka, ktorý má k rodnej obci vždy úprim-
ný vzťah. A možno neprezradíme veľké tajomstvo, že pripravuje 
vydanie ďalšej knihy, možno s názvom „Môj pohľad do historie 
Piargu /?/.

Z FUTBALU...Společenská 
kronika

júl – august

Narodení:
Katarína Košárniková

Tobias Tulipán

Zomreli:
Ján Turánek

Ladislav Benko
Margita Fruštiková

Prisťahovaní
Miroslav Javorský

Odsťahovaní
Vladimíra Kišíková
Sophia Mikšíková

Simon Mikšík
Erik Hošek

Štefan Uhrecký
Ing. Andrej Považan
Vladimíra Mikšíková

Životné jubileá
Marta Zubková
Marta Falátová
Vladimír Šípka

Ondrej Ivan
Ľudovit Heiler

Vladimír Černaj
Evelína Pastierová

Marta Čížová
Mária Jányová
Mária Káčerová

Alexander Benko
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