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                                                               Noviny  obce   Banský Studenec   www.banskystudenec.sk      vydanie 7 /2016     

  Ani v našej obci nezabúdame na jeseň života našich obyvateľov, ktorých sme si uctili dňa 

23.10.2016 v kultúrnom dome v Banskom Studenci. V pestrom programe vystúpili deti s pásmom 

piesní a básní, v ktorom starším občanom popriali úprimné poďakovanie. Prítomných tiež pozdravil 

starosta obce Pavol Santoris, ktorý v slávnostnom príhovore seniorom odkázal: „Nech je váš život 

naplnený dobrým zdravím. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní! V pokoji užívajte život v 

kruhu svojich najbližších. Nech je vaša jeseň života pokojná a slnečná. Nech sú dni vášho zrelého 

veku prepletené vďačnosťou nás všetkých.“ Pri tejto príležitosti sme spolu privítali aj našich 

najmenších, ktorí nám v tomto roku pribudli do našej dedinky ako noví občania a zároveň aj 

obyvateľov, ktorí sa v tomto roku dožili svojho jubilea. Po skončení oficiálnej časti tohoto dňa nás 

roztancovali manželia Trilcovci. 

                                                                                                                    Eva Palečeková ml. 

        

          

     

Dňa 3.12.2016 sa v našej obci konali už tradičné Vianočné trhy spojené 

s príchodom Mikuláša.  
            V kultúrnom dome sa od 14.00 hod. so svojimi výrobkami prezentovali remeselníci. 

                     Pre všetkých bola pripravená  kapustnica, zákusky, varený punč a mnoho iného...                

                   
                        ,,Vitaj, vitaj Mikulášku, vitaj Mikuláš.  

                      Ďakujeme, že si prišiel opäť medzi nás.“  

                  
           Vianočné trhy usporiadala obec v spolupráci s DHZ Banský Studenc.  

 

                Vianočný príhovor   

                    starostu obce... 

     Milí spoluobčania, chalupári, chatári 

a návštevníci našej obce, Vianočné sviatky 

sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, 

lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú 

pocitmi šťastia, pohody a harmónie. 

Atmosféra týchto dní je plná spomienok 

i očakávaní, nič nie je bežné ani 

všedné , napriek tomu, že Vianoce sú 

každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá 

ničím nahradiť ani napodobniť. Vianočný 

čas má svoje neopísateľné čaro pre 

každého, kto sa nepozerá iba očami, ale 

i srdcom  a je príležitosťou zastaviť sa  

a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, 

kde sú skryté naše najtajnejšie túžby 

a želania. Blikajúce sviečky – symbol 

Vianoc nech rozžiaria plápolavým 

plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď 

každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské 

slovo, pohladenie či len pohľad a svet sa 

zrazu stáva krajším. 

    Vo svojom mene ako i v  mene 

obecného zastupiteľstva a zamestnancov 

obecného úradu, chcem pozdraviť vás,  tu 

trvale bývajúcich občanov , ale i naše deti 

a mládež, našich rodákov, našich občanov, 

ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu 

zúčastniť doma vianočných sviatkov. 

Pozdravujem aj návštevníkov obce, ktorí 

tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné 

chvíle medzi svojimi najbližšími , zvlášť 

pozdravujem našich chorých a osamelých 

občanov, či sú teraz v nemocniciach alebo 

doma sami , alebo pri svojich najbližších. 

Z príležitosti týchto Božích sviatkov 

pozdravujem nášho dôstojného pána 

farára  verím, že aj tieto sviatky budú 

v našom spoločenstve pre Vás bohatšie  

a to najmä duchovne, ale i spoločensky. 

    Milí spoluobčania, naši chatári 

a chalupári, chcem Vám všetkým 

poďakovať za pomoc a podporu pri 

budovaní našej obce. 

    Prajem Vám všetkým ešte raz 

požehnané a príjemné prežitie Vianočných 

sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých 

naplní pravým pokojom ,radosťou , 

láskou, zdravím a Božím požehnaním po 

celý Nový rok 2017. 

     Vo Vianočnom čase a v  Novom roku   
veľa šťastia, zdravia a  pokoja, splnenie 
všetkých želaní a veľa Božích milostí praje  
              Obecný úrad Banský Studenec  

                               

                                            

http://www.banskystudenec.sk/
http://www.banskystudenec.sk/
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                      Z rokovanie obecného 
     zastupiteľstva konaného v októbri, novembri a                             
                                    decembri 2016 
                                      
                                         Schvaľuje:   
- Schválenie prevádzkového poriadku pohrebiska 

a domu smútku v obci 

- Návrh rozpočtu na rok 2017 predniesol kontrolór obce 

RNDr. Bačík Pavol a odporučil OcZ  rozpočet na rok 

2017  schváliť  

OcZ schvaľuje rozpočet na rok 2017 a berie na vedomie 

viacročný rozpočet na roky 2018 - 2019 

OcZ berie na vedomie správu stanovisko hlavného 

kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Banský Studenec.  

          Ako ste si určite všimli most na Zvotle je už 

funkčný. Chcem poďakovať za trpezlivosť občanom, 

ktorí v tejto časti obce bývajú. Za pomoc pánovi Jozefovi 

Babjakovi. 

Ďakujem aj Ing. Jánovi  Čamajovi za rýchlu 

a bezproblémovú rekonštrukciu tohto mosta. Moje 

poďakovanie patrí poslancovi OcZ  Ing. arch. Danielovi 

Bobokovi ,ktorý z titulu svojho vzdelania robil stavebný 

dozor bezodplatne, ako aj vám ostatným poslancom 

obecného zastupiteľstva za pochopenie a aktívnu 

podporu pri príprave a realizácii tohto projektu. Chcem 

požiadať vodičov, aby dodržiavali dopravné predpisy 

a na moste nestáli. 

          Pracovníci na menších obecných službách upravili 

dvor u Kubov, vybudovali  odrážku smerom na Stávky, 

hrabali lístie a čistili verejné priestranstvá, vybudovali 

odrážku na Zvotle. Začali sme s vypiľovaním tují 

v cintoríne. 
___________________________________________________ 

                            O Z N A M Y 

  -   Dňa 26.12.2016 o 14 00 hodine sa uskutoční v KD 

Vianočné podujatie, ktoré pripravuje s našimi deťmi Eva 

Palečeková. V programe vystúpi aj dychová hudba 

Sitňanka s vianočnými piesňami. 

- Do domácnosti budú roznesené modré vrecia, ktoré sú 

určené na separovaný zber papiera.  Zvozy budú 

vykonávané 4x ročne:  

12.1.2017,     6.4.2017,    27.7.2017,    19.10.2017 
 

                  

                           Možno nás to chytí za srdce... 
              

        Vážení občania Banského Studenca, kresťania dnešnej doby musia popri 

klasickom zápase o oddané a nekompromisné nasledovanie Pána Ježiša  Krista 

zvádzať ešte aj boj proti jednému neosobnému, neviditeľnému, ale veľmi 

nebezpečnému nepriateľovi. A tým  je ZVYK. Mnohí z nás nie sú si vedomí, že by 

niečo také mohlo byť problémom. Ale zvyk je veľmi nebezpečný v tom  ohľade, že 

zapráši a zovšednie aj tie najkrajšie a najlepšie veci, pre ktoré sa kedysi ľudia, snáď 

aj vrátane nás, vedeli nadchnúť, dať im správne miesto v živote, radovať sa z nich i 

vtedy, keď prechádzali trápením a obohatiť nimi  každý jeden deň svojho života.  

       Vianoce sú jednou z tých chvíľ, ktorá k ľuďom prestala hovoriť oslovujúcim 

spôsobom. Majú nádherné posolstvo, ale zovšednelo. Zvyk ho urobil nudným, 

nezaujímavým. Počas Vianoc nezažívame takmer nič z tej radosti,  ktorá vládla v 

srdciach prvých generácií kresťanov. Už sme to všetko toľkokrát počuli – Spasiteľ 

bol ohlasovaný prorokmi. Narodil sa ako dieťa. Anjeli o ňom hovorili, že priniesol 

ľuďom spásu. Evanjelista Ján ho nazval svetlom, ktoré  prišlo do temného sveta, 

ktorý sa každým dňom vzďaľoval od Boha a rútil sa stúpajúcou rýchlosťou do 

zatratenia.  Spasiteľ je jediným liekom na náš hriech. Iba On nás môže zmieriť s 

nebeským Otcom a nastoliť pokoj  a spravodlivosť.  

         Keď toto posolstvo človek precítil po prvý raz, uvedomil si, že Boh ho má veľmi 

rád a všetko požehnanie pre  kvalitný život je pripravené v Ježišovi. No teraz to už 

všetci poznáme. Tieto posolstvá sú čosi bežné, zvykli sme si  na ne. A to až tak veľmi, 

že nedokážu ani na chvíľu upriamiť našu pozornosť na náš vlastný hriech a zastaviť 

ustavičný kolotoč myšlienok na účty, platby, darčeky, nedokončenú prácu, 

povinnosti, atď. Vianoce prídu a odídu a my  sa vrátime aj s problémami do 

stereotypu a sme stále tí istí.  

         A čo keby sme všetci  vedome vyhlásili vojnu akémukoľvek zvykaniu si na 

vzácne veci a započúvali sa odznova do každého detailu vianočného príbehu. Lebo sa 

môže stať, že  v ňom znova nájdete Krista, drahocenný diamant vo zvykom 

ufúľanom kresťanstve, ktorý nášmu životu dá kvalitu,  ktorú nedokážu navodiť 

žiadne sviatky, dary, či výborné jedlá s rodinou. Verte, že Ježiš je 

niekto skutočne schopný  nás zmeniť. A tú zmenu potrebujeme.  

         Prajem vám šťastné a zvykom nenarušené vianočné sviatky.  

 
 

                                     Pečieme na Vianoce 

                                        Vianočné oriešky:   

Suroviny: 

 30 dkg polohrubej múky 

 10 dkg práškový cukor 

 10 dkg mleté vlašské orechy 

 12,5 dkg Hera  

 1 vajce   

  Postup prípravy receptu: Všetky suroviny, ktoré máme na cesto si vypracujeme. Potom si pripravíme 
formičky na oriešky, do každej vtlačíme kúsok cesta, a dáme piecť na 180 stupňov. Upečené vyklopíme z 
formičiek a necháme ich vychladnúť.                                       

Plnka :  

  1 ks vajce 

 2 PL mlieko  

 1 PL cukor práškový  

 4 PL orechy vlašské pomleté                  

 12,5 dkg Hera 

 10 dkg cukor práškový  

 aróma rumová  
Nad parou si vymiešame, vajíčko, 2 PL mlieka, 1 PL. práškového cukru, 4PL pomletých vlašských orechov s 

kvapkou rumovej arómy. Uvaríme na hustejšiu kašu. Ak by sa nám zdala riedka, tak ešte pridať orechy. 

Necháme vychladnúť, vymiešame si práškový cukor s Herou a dôkladne spolu vymiešame na krém - plnku. 

Oriešky plníme tak, že vždy spájame plnkou dva oriešky. Nakoniec ich obalíme celé v práškovom cukre.  

                              

 

Spoločenská rubrika:   
Pre všetky tie šťastné chvíle, 
pre tých, čo sú naokolo, 
pre všetko, čo je tu milé, 
žiť tie roky hodné bolo. 

                       Preto smútiť dôvod nie je, 
                       človek musí premôcť seba. 
                       Spomienka na roky hreje, 
                       ale ďalšie prežiť treba! 

Srdečne blahoželáme oslávencom k ich životnému 
jubileu:  
60. rokov – p. Zdenko Tauchman 
70. rokov – p. Oľga Mojžišová  

      
                                 Opustili nás:  
                p. Anna Ihracká  
                p. Ján Vazan  
   

 Kolpašský hlásnik o dianí v obci. Zadarmo do každej domácnosti. Vydáva: Obecný úrad Banský Studenec č. 60, tel. 045/6911671, e-mail: starosta@banskystudenec.sk  


