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Preklad listiny v skrátenej forme o prvej písomnej zmienke o našej obci

Prepošt Gregor a kapitula v Ostrihome, všetkých tých verných,
ktorých sa táto listina dotýka pozdravujeme. Všetkým tým
dotknutým dávame na známosť znenie tejto listiny, ktoré vzišlo
z podnetu komesa (špána) Desideria. Pravosť textu listiny
potvrdzujeme odtlačkom našej hodnovernej pečate. Prepošt
Gregor a kapitula v Ostrihome vydávame hodnoverné svedectvo
o tom, že zúčastnení sa dohodli na vymedzení majetku
príslušníkov rodiny Hunt – Poznan. Hranice majetkov sa
dotýkali dedín a osád Dalha Pala, Stallo, Svätý Anton,
Isumbleser Žibritov, pritom tento majetok sa dotýka chotárov
Banskej Štiavnice a Krupiny. Potvrdzujeme, že pokonanie
o majetku sa previedlo medzi bratmi Petrom a Deziderom, synmi
Hunta z rodu Hunt Poznan a ich susedami bratmi Petrom,
Mikulášom a Ulkom, synmi komesa (špána) Lamperta z rodu
Hunt – Poznan a synovcami komesa Lamperta Dersom
a Demeterom a ďalej mešťanmi Banskej Štiavnice a Krupiny.
Banskú Štiavnicu podľa našich znalostí zastupoval richtár
Arnold, mešťania Hedrik a jeho brat Rehman, Ivan a Berthold,
obidvaja synovia Sasa, ďalej Herman Longus a Helman syn
Loguega z Olfu. Krupinu zastupoval richtár Detrík, mešťania
Hench, Kristián syn Albrechta, Hermann a Herbordus.
Pokonávky za kráľovský dvor z poverenia panovníka Belu IV.
sa zúčastnil komes Michal, syn Jakuba. A za našu kapitulu
dekan Wycke (Wiytka). Zúčastnení pokonávky vyjadrili súhlas
s priebehom vytýčených hraníc majetkov. Hranica od
nemenovaného prameňa schádza cez val k pohoriu smerom na
východ. Tu sa nachádzajú tri hraničné zeme. V jednej z nich
rastie lipa, neďaleko od nej sa hranica zvažuje na veľkú cestu
(via magna). Táto cesta vedie z Bane (Banská Štiavnica) do
Dobrej Nivy. Cesta je starodávna a veľká, vedie neprerušene
osadami Kulpach (Banský Studenec) a Isumbleser (Kysihýbel)
do Dobrej Nivy. Hodnovernosť tohto pokonania potvrdzujeme
našou pečaťou. Dané roku Pána 1266.
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Z rokovanie obecného
zastupiteľstva konaného
v júni 2016
Schvaľuje:
-Schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 Schválenie odpredaja pozemkov p. Jánovi Cibulovi
a manželke p. Ružene Cibulovej
-zrušenie prenájmu v pohostinstve na žiadosť p.
Gregáňovej Valérie
Neschvaľuje :
- Prijatie záväzného stanoviska na určenie termínu
k rekonštrukcii verejného osvetlenia
-Mgr. Balážová Adriana dala návrh na zrušenie VZN
určujúci spôsob užívania potvrdhových vôd na
drobných tokoch a iných drobných útvaroch v
katastri obce Banský Studenec

Medzinárodný deň detí v našej obci
Čo deťom darovať? No predsa lásku! Tak ako každý rok, aj tento rok patril
1. jún medzinárodnému dňu detí a bol venovaný všetkým deťom. Aj v
našej obci sa pri tejto príležitosti usporiadala krásna akcia na hrádzi
Veľkého Kolpašského jazera dňa 5. júna, kde deťom predviedli svoju prácu
policajti z Banskej Štiavnice, DHZO Banský Studenec im okrem iného urobili
penu, z ktorej mali deti veľkú radosť. Detičky sa do sýtosti vyhrali,
občerstvili a pre nás bolo najväčším zadosťučinením ich úsmev na
tváričkách. Všetkým, ktorí k tejto milej akcii akýmkoľvek spôsobom prispeli
ďakujeme !

Poďakovanie
Zakúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho domu
s finančnou podporou z Banskobystrického
samosprávneho kraja 20 ks stolov a 100 ks
stoličiek.
Výška poskytnutého príspevku je 2 000,- EUR
Za poskytnutie finančného príspevku Ďakujeme!

________________________________________________________________________

Práce v obci a prípravy na oslavy 750.výročia prvej
písomnej zmienky o našej obci:
Maľovanie Kultúrneho domu

Spoločenská rubrika:
Prajeme Ti všetko, čo radosť vzbudí,
prajeme Ti lásku, pretože spája ľudí,
prajeme Ti priateľov, čo dokážu pre Teba
žiť, prajeme Ti milovať a milovanou byť.
Všetko len to najlepšie prajeme ...
Blahoželáme k životnému jubileu 60 rokov
p. Margite Baniarovej

Práce aktivačných pracovníkov a nová autobusová zastávka
v našej obci, ktorú zhotovil p. Stanislav Cibula

Narodila sa Anna Špinerová

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
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Recept na leto :
Cestovinový šalát so zeleninou:
Čo budete potrebovať:
cestoviny (skúste farebné
rajčiny alebo cherry rajčinky
paprika
šalátová uhorka
ľadový šalát
kukurica
tvrdý syr
biele korenie
biely jogurt alebo kyslú pochúťkovú smotanu
olivový olej
Postup práce:
Dajte variť vodu do väčšieho hrnca, pridajte soľ a trochu olivového oleja. Keď voda začne vrieť, vysypte do nej
cestoviny (ideálne je variť ich al dente (ani rozvarené, ani pritvrdé, v zásade však platí: pripravte si ich tak, ako
chutia vám).
Kým sa varia cestoviny, pripravte si zeleninu – pokrájajte na malé kúsky (šalát môžete využiť dvojako: potrhať
na kúsky a pridať do misy alebo môžete využiť veľké listy, na ktorých budete servírovať šalát). Syr pokrájajte na
kocky .
Pridajte uvarené cestoviny, trochu olivového oleja a korenie.
Nakoniec do šalátu zamiešajte biely jogurt alebo kyslú smotanu (môžete dať aj oboje).

Oznam pre občanov:
Niečo pre zábavu 
Vymaľuj 

LSPP
Vážení občania!
Od 15.júla 2016 bude v Banskej Štiavnici
zriadená Lekárska služba prvej pomoci pre
dospelých. Ambulancia bude v areáli
nemocnice, ulica Bratská v Banskej Štiavnici.

Ordinačné hodiny:
PONDELOK – PIATOK
Od 16.00 popoludní do 6.00 rána
CEZ VÍKEND A POČAS SVIATKOV nepretržite 24
hodín
Dôležitá informácia:
Lekárska služba prvej pomoci bude aj
návštevná. Znamená to, že pri akýchkoľvek
zdravotných ťažkostiach Vás navštívi vo Vašom
domácom prostredí lekár so sanitkou.
Na telefónnom čísle 0910 864 864 Vám
ochotne poradia a v prípade potreby k Vám
pošlú lekára, ktorý sa o Vás postará.
H.A.M. Academy, sr.r.o.

