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   Z  činnosti obce       

      od 30.03.2017. 
Dňa 1.04.2017 sa uskutočnil 
stolnotenisový turnaj o Pohár 
starostu obce. 
Dňa 7.04.2017 nás navštívil 
starosta obce Ladomerská 
vieska s hosťami z mesta 
Litovel. 
Dňa 8.04.2017 sme 
v spolupráci s DHZO Banský 
Studenec usporiadali Pálenie 
Moreny a privítanie Jari  za 
účasti FS Hron zo ZH. V KD boli 
Veľkonočné trhy a tvorivé 
dielne pre deti. Dňa 18.04. 
2017 som bol na stretnutí 
primátorky mesta BS 
a starostov obcí regiónu 
Banská Štiavnica 
v Štiavnických Baniach-riešil 
sa Spoločný stavebný úrad vo 
Svatom Antone. 
Dňa 28.04.2017 DHZO v našej 
obci zorganizoval pobožnosť 
k sviatku sv. Floriána . Pre 
nepriaznivé počasie sa 
slávnosť uskutočnila 
v Rímskokatolíckom kostole. 
Dňa 30.04.2017 mládenci 
z našej obce postavili pred KD 
Máj. Dňa 3.05.2017 Bolo 
stretnutie starostov regiónu 
Banská Štiavnica u nás v dome 
seniorov Vitalita za účasti 
hostí JUDr. Rusnákovej 
okresnej prokurátorky zo ZH, 
riaditeľa OO  PZ BS  pána 
Čerňanského, vedúceho 
odboru ŽP okresného úradu 
v BS  Ing. Lala a vedúcich 
oddelení z ÚPSVaR p. 
Kováčovej a p. Knoppovej. 
Dňa 5.05.2017 sme mali 
kontrolu DHZO z okresného 
riaditeľstva HaZZ zo ZH. 
 V tento istý deň som prevzal 
symbolický šek v predajni 
Tesco, ako víťazný projekt 
LÁVKY. /1300 €/  Dňa 
7.05.2017 sme mali kultúrne 
podujatie ku sviatku dňa 
matiek v KD.   

V dňoch 17 a 18.05. 2017 som 
sa zúčastnil na 28. sneme 
ZMOS v BA. 
Dňa 22.05.2017  sa konalo na 
SVP v BS stretnutie k výstavbe 
chat a mól pri Kolpašských  
jazerách, zúčastnil sa aj 
poslanec OZ Daniel Bobok /Na 
pozvanie pána Ing. Lala/  
Dňa 24.05.2017 som sa bol 
rozlúčiť s našim občanom 
Mgr. Júliusom Hanusom. 
Dňa 30.05.2017 sme sa s 
ekonómkou obce p.Máriou 
Kašiarovou zúčastnili 
v Kultúrnom centre v BS  
na pracovnom stretnutí 
k problematike výberu dane 
za ubytovanie, ktoré 
organizoval pán Kuhn/OOCR/.  
Dňa 04.06.2017 usporiadala 
naša obec s DHZ oslavy MDD 
na hrádzi Kolpašského  tajchu. 
V rámci tohto podujatia DHZ 
zorganizovala hasičskú súťaž 
Plameň pre deti. Dňa  
Dňa 23.06.2017 som sa  na 
pozvanie primátorky mesta BS 
zúčastnil na oslavách 
významného výročia mesta. 
Dňa 26.06.2017 som sa 
zúčastnil na školení v BB, 
ktoré organizoval Úrad vlády 
SR k predchádzaniu korekciám 
v čerpaní eurofondov. 
Dňa 29.06.2017 som sa 
zúčastnil na stretnutí 
Mikroregiónu Hlinické 
Pohronie, ktorého sme 
členom / podanie spoločnej 
žiadosti na envirofond pre 
riešenie BIO- odpadu v obci/. 
30.06.2017 sme mali 
stretnutie v Bartošovej 
Lehôtke, ZMOS  výzva na 
predkladanie žiadostí 
z Programu rozvoja vidieka. 

Stretnutie na OcÚ dňa      

          20.05.2017 
Chovateľské aktivity Útulku 
Sv. Martina v obci B. Studenec 
Pozvaní:  Mgr. Norbert Ďurdík  
                Ing. Vladimír Kráľovič   

                Šefranková Alena       
                Babjaková Anna  
                Bradová Eva  
     K výstavbe prístrešku vdp. 
Norbert Ďurdík odpovedal: 
zastrešenie priestoru 
ohraničeného existujúcimi 
základmi bude slúžiť na 
pracovné aktivity klientov 
zariadenia v čase 
nepriaznivého počasia. 
      K otázke nakladania so 
splaškovými vodami uvádza 
vdp. nasledovné: Splaškové 
vody sú odvádzané do dvoch 
vodonepriepustných žúmp so 
spoločným objemom 5m3 . 
       K otázke chovateľských 
aktivít: Chovateľské aktivity 
sú prevádzané v súlade 
s rozhodnutím o zriadení 
farmy v objektoch na to 
určených. V našom zariadení 
útulok sv. Martina v B.Stud. 
neplánujeme tieto aktivity 
rozširovať. 
        K otázke výstavby 
„Prístrešku“ uviedol Ing. 
V.Kráľovič: stavebné 
povolenie na „Prístrešok“ 
bude vydané v súlade so 
všetkými ustanoveniami 
stavebného zákona 
a správneho poriadku. 
Vdp. Mgr. Norbert Ďurdík 
uviedol, že je ochotný sa 
zúčastniť akejkoľvek slušnej 
diskusie. 
Prítomní: vdp. Mgr. N.Ďurdík   
Ing. V.Kráľovič stavebný úrad   
P. Santoris  starosta obce  

N iečo o práci      
          DHZ…. 
 Dovoľte mi, aby som Vás, 
obyvateľov obce 
prostredníctvom obecných 
novín v mene DHZ oboznámil 
s prácou našej organizácie. 
Naša práca nie je zameraná 
len na kultúrno-spoločenské 
akcie, ktoré organizujeme 
spolu s obcou, ale aj na prácu 
s mládežou a v reprezntácii 
našej obce na súťažiach v 

hasičskom športe. Práve o 
tejto práci a výsledkoch, ktoré 
sme dosiahli, by som chcel 
niečo napísať.  
     Ako všetci dobre vieme, 
roky plynú a neobchádza to 
ani mládež a tak ani sme sa 
nenazdali a ďalšia generácia, 
ktorá nás reprezentovala na 
súťažiach detí nám odrástla. 
Bolo treba začať odznova a 
vytvoriť nové družstvo. Na 
začiatku sme nemali veľké oči, 
ale na prvom stretnutí 
mladých záujemcov o hasičský 
šport sme boli záujmom detí 
milo prekvapení. Začali prvé 
cvičenia s deťmi a musím 
úprimne priznať, že pri 
pohľade na pohybové 
zdatnosti väčšiny detí sme 
nevedeli, či sa máme chytať za 
hlavu, alebo smiať. Neviem, 
ako funguje na školách 
telesná výchova. Po 
niekoľkých tréningoch sa však 
naši mladi hasiči prebrali a 
začalo sa tvoriť súťažné 
družstvo. Niektoré deti tento 
šport nezaujal a odišli,ale 
väčšina vydržala až do 
okresnej súťaže. A prišiel ten 
deň. Bolo to 27.5. a my sme 
trochu nervózni cestovali do 
ZH. Naši mladí nás však 
nesklamali a skončili na 
peknom 2.mieste. Na 1.mieste 
skončilo družstvo, ktoré je už 
dlhé roky našim rivalom. 
Dužstvo Bartošovej Lehôtky. 
Je však potešujúce, že sme 
mali mladé družstvo a dá sa s 
ním pracovať aj do budúcna. 
Naša činnosť však nekončí len 
pri deťoch, ale každoročne sa 
zúčastňujeme aj na súťažiach 
pripravenosti hasičských 
družstiev. Tohtoročné 
“previerky” sa konali v Hliníku 
na Hronom dňa 17.6. a je 
veľmi pekné nielen pre DHZ, 
ale hlavne pre obec, že sme sa 
tejto súťaže zúčastnili s dvomi 
družstvami. Súťažili sme v 
kategórii dorastu a aj v 

kategórii mužov. O to, že sme 
zložili družstvo dorastu sa 
zaslúžili predovšetkým naši 
odrastení odchovanci, ktorým 
sa pri tvorení družstva tiež 
nevyhýbala smola v podobe 
zranení, ale vytrvali a družstvo 
vytvorili. Patrí im za to naše 
poďakovanie. V súťaži skončili 
na peknom 2.mieste len 4 
sekundy za víťazom. Čo sa 
týka družstva mužov bolo 
zložené dá sa povedať na 
poslednú chvíľu, keďže 
niektorí vypadli pre pracovné 
zaneprázdnenie len pár dní 
pred súťažou. Mali sme mladé 
družstvo doplnené o 3 
dorastencov a aj napriek tomu 
sme v konfrontácii s veľmi 
kvalitnými súpermi obsadili 
krásne 10.miesto medzi 19 
súťažiacimi.  
      Sám som sa zúčastnil 
cvičení s jednotlivými 
družstvami a s čistým 
svedomím môžem potvrdiť, že 
robia obci, ktorú reprezentujú 
len to najlepšie meno. Rád by 
som však pripomenul, že 
všetkých cvičení a súťaží sme 
sa zúčastnili na úkor svojho 
voľného času, bez nároku na 
odmenu, náklady na cvičenia 
a cestovné náklady išli z nášho 
vrecka. Len pre pár ľudí, čo si 
myslia, že sa chceme na úkor 
niekoho obohatiť.  
      Čakajú nás aj ďalšie súťaže, 
hlavne v letných mesiacoch a 
o výsledkoch našich družsiev, 
ktoré reprezentujú obec Vás 
budeme informovať. Verím, 
že sa budeme umiestňovať na 
popredných miestach.  
      Na záver by som ešte rád 
poďakoval p. Jozefovi 
Baniarovi st. za požičanie 
cisterny, ktorou sme vozili 
vodu na nácvik požiarneho 
útoku a nie na súkromné 
účely ako si niekto mylne 
myslí.  
                         Jozef Sovinec  

              Kolpašský hlásnik  
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                                                                  Deň Matiek a Otcov … 
    Dňa 7.5.2017 sme si aj v našej obci pripomenuli krásny sviatok Dňa Matiek. Je to sviatok, keď sa môžeme všetci poďakovať  mamám, starým 
mamám aj otcom. Tak si naši najmenší pri tejto príležitosti pripravili krásne vystúpenie a svojim programom spríjemnili tento deň. Za nacvičenie 
detí a pripravenie programu  ďakujeme  animátorke Evke Palečekovej.  
 

     
 
 

                                                                   MDD v našej obci …. 
      Obec Banský Studenec v spolupráci s DHZ usporiadali dňa 4. 6. 2017  na hrádzi Veľkého Kolpašského jazera MDD  spojené s V. ročníkom 
memoriálu Jozefa Vantecha. Pre deti bol pripravený súťažný úsek s hasičskou tématikou a tiež rôzne iné zaujímavé aktivity a disciplíny. Súťažiaci 
získali krásne poháre a medaile, ktoré do súťaže venovala obec.  Po skončení súťaženia nám svoju prácu predviedli aj naši profesionáli -hasiči a 
záchranári. Ukážka vyslobodzovania zranených osôb z havarovaného vozidla bola veľmi pútavá a zaujímavá. Svoju prácu nám tiež predviedli 
zamestnanci Finančnej(colnej) správy Slovenskej republiky s ich štvornohými pomocníkmi. Na ukážku sme mali možnosť vidieť historické zbrane 
a ich použitie v minulosti. Nič z tohto by sa neuskutočnilo bez pomoci ochotných ľudí, členov DHZ, p. starostu a poslancov obecného 
zastupiteľstva a našich sponzorov: pivovar STEIGER, COOP JEDNOTA, pekáreň ANTON ANTOL, p. Ondrej Šulaj, r. Dobrovodská, p. Daniel Bobok, 
ĽSNS , p. Dušan Cibula, MF Centrum, s.r.o. Banská Štiavnica .  Ďakujeme všetkým za účasť a pomoc pri organizovaní a tešíme sa o rok.  
                     

  
 

                                            Kultúrne podujatia      

                                                             v našej obci ... 

 

 

                             Spoločenská rubrika :  

 
60 roční: p. Eva Mullnerová                 70 roční: p. Helena Jašková                                        Opustil nás:              
               p. Július Mollek                                     p. Juraj Suchý                                        Mgr. Július Hanus      
               p. Peter Lupták, Ing.                             p. Božena Peťková  

                                        Srdečne blahoželáme  
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