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Číslo 4                  DECEMBER  2017   noviny obce  Banský Studenec   www.banskystudenec.sk  

  

                       
Blížia sa tie krásne chvíle vianočné,   
v láske, šťastí, harmónii, prežite ich 
spoločne.  Nie sú dôležité dary, ale v 
novom roku nech sa darí . Nech šťastie  
a radosť vládne u Vás doma, nech 
obchádza Vás nešťastie a smola. Nech pohoda vládne nad 
vianočným stolom a láska  prevláda nad zlým slovom . 

              
             Vážení spoluobčania, chatári, chalupári a návštevníci našej obce. 
Ten čas neuveriteľne rýchlo letí, ako keby ani nebola jeseň a už je tu zima a s ňou najkrajšie 
sviatky v roku – Vianoce.  
            Vianoce – sviatky pokoja, šťastia, porozumenia - no hlavne sviatky, ktoré nás spájajú 
pri štedrovečernom stole. Vôbec nie sú dôležité darčeky pod stromčekom, aj keď všetci na nich 
dbáme, pretože vidieť tie šťastné pohľady našich detí pri ich rozbaľovaní, je nezabudnuteľné. 
            Myslím, že väčšina z nás si stále uvedomuje, že to najdôležitejšie je, kto sa pri tomto 
stromčeku stretne, kto si v tej čarovnej atmosfére plnej lásky podá s nami ruku. Nešetrime 
v tento čas objatiami, peknými slovami a nebojme sa vysloviť tie najkrajšie slová Mám Ťa 
rád, Ľúbim Ťa... Nezabudnime ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami, no veľmi nám 
chýbajú a stále myslime aj na to,  že nie každý má možnosť tráviť tieto sviatky v rodinnom 
kruhu, že nie každý má domov a,  že nie pre každého je darček samozrejmosťou. Pomáhajme, 
buďme ústretoví a aj tolerantní k tým, ktorým život nepriniesol všetko to, čo mnohí 
považujeme za samozrejmé.                
Život vo svete plynie akosi naopak, nestačíme sa diviť čo sa tam deje, a preto buďme hrdí 
a vďační za to, čo máme. 
            Milí Kolpašania, nech vám čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v šťastnom a veselom 
kruhu Vašich najmilších, to vám želajú poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obce 
ako aj ja.   
                                                                                       Pavol Santoris, starosta obce               

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    Obec Banský Studenec organizuje dňa 29.12.2017 so začiatkom o 17.00 hod. v kultúrnom dome 

vianočný program s názvom „Nebeská dielňa. Na programe vystúpia naše deti a FS Sitňan.  

                                                         Všetkých srdečne pozývame ! 

http://www.banskystudenec.sk/


 

   2   

  
  
  
   
  
  
                                                                        

  

    Život plynie nekompromisne 

rýchlo, detstvo našich  detí už 

len zbierame v pamäti,  ako 

nádherné fragmenty, ktoré sú v 

nejasnej hmle. Práve preto sme „Uvítanie 

maličkých  bytostí do života“, prijali ako 

nádherný moment, ktorému pre jeho 

jedinečnosť a vzácnosť,  treba stanoviť vysoký 

význam v hierarchii spoločenského diania v 

našej obci.  Keby sa ma Boh spýtal, ktorú časť 
života by som chcel prežiť ešte raz, bez váhania 

by som odpovedal, že roky, keď deti boli malé. 

Nedá sa. Všetci sme tu len raz a každý okamih v 

živote je iba jeden. Jedine správny uhol pohľadu 

nám ukáže cestu, neľutovať nič prežité, 

intenzitu, čas..., žiť tak, aby  prichádzajúce 

momenty boli sviatkom v našom živote, 

posvätným a vyzdvihujúcim ľudskú lásku a 

dobro.  
  Deň 22. október 2017 bol výnimočným  pre 

štyri rodiny, ktoré prijali dary – prekrásne 

zraniteľné bytosti, ktoré potrebujú bezpečný domov 

plný lásky, nehy, dobra a pozornosti.  

Tento fakt je výsadou, ale aj zodpovednosťou pre 

blízke okolie detí.   
     Ich príchod do tohto sveta sme si uctili aj my 

v obci programom v kultúrnom dome. Akt uvítania 

bol spečatený podpismi zúčastnených do  
pamätnej knihy. Neuplynie veľa vody a ľudské 

stvorenia, ktoré sme vítali, budú vítať ďalšie... Je to 

uzavretý kruh, nepísaný zákon zvaný „ŽIVOT“.  
  Všetkým zo srdca prajeme, aby vás napĺňal 

pocit šťastia, keď budete sledovať prvé kroky, slová, 

prvé objavy týchto drobčekov, ale aj úspechy v 

škole a samozrejme v ich 

životoch. Pre 

každú matku, 

otca, starých 

rodičov...,  je 

najväčším 

pocitom 

šťastia, ak ich 

potomstvo je 

šťastné.   
  Z úprimného srdca vám prajeme, nech sa vám 

všetkým darí.  
           

 

 
      “Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný 
krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí  sa 
mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa 
slov, keď ponára sa  do rokov, keď aj on bol 
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú 
radi.”   Jeseň je naozaj krásna a v jednom zo 
svojich mesiacov, nám pripomína jednu z 
najvzácnejších cností, ktorá môže byť  zrodená 
v duši človeka. Je ňou  úcta k starším. Úcta k 
tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo 
lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali 
radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili 
šťastnými nás, ich deti. Úcta k naším otcom a k 
naším mamám. K naším prarodičom. Ku 
všetkým, ktorí si zodrali svoje ruky, aby naše 
zostali hladké.  
        Pri príležitosti tohto krásneho sviatku 
našim občanom starosta obce  zaželal všetko 
najlepšie  veľa síl a zdravia do ďalších rokov. 
Na tomto krásnom podujatí sme si uctili nielen 
našich starších občanov, ale aj jubilantov, ktorí sa 

v tomto roku dožili významného životného jubilea. 
Ako spomienku na túto vzácnu  udalosť sa aj oni 
podpísali  do pamätnej knihy obce. Pri vínku  si 
naši občania  posedeli, porozprávali sa a zabavili 
pri kultúrnom programe, ktorý si pre nich pripravili 
naše deti a hudobná skupina MAGNET 
z B.Štiavnice im vyhrávala do tanca.  
 „Ak by to bolo v našej moci, október – Mesiac úcty 

k starším - by sme   
premenovali na 
Mesiac životnej 
múdrosti, lebo tá sa 
získava len rokmi 
tvrdej práce 
a skúsenosťami.  
  Za prípravu detí 
k ich vystúpeniu na 
kultúrnom podujatí 
ďakujeme Evke 
Palečekovej.   

http://www.banskystudenec.sk/
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               OZ Martinus, 

ktoré vzniklo v roku 

2015, je charitatívne 

združenie zamerané pre 

pomoc druhým a jeho 

cieľovou skupinou sú 

muži bez domova, často po liečbe rôznych závislostí. 

Okrem poskytnutia dočasného domova je tiež jeho 

úlohou pomoc pri začleňovaní týchto ľudí do 

bežného života, udržiavať ich pracovné návyky 

a rozvíjať zručnosti, v rámci pracovných aktivít 

tiež znížiť stav závislostí. 

 Doposiaľ sa nám podarilo zútulniť 

a skvalitniť bývanie v budove ostierkovaním a 

vymaľovaním miestností. Za dôležité tiež 

považujeme doplnenie a prerobenie starého 

elektrického vedenia, prechod na efektívnejšie 

vykurovanie nahradením lokálnych zdrojov tepla 

ústredným kúrením. Takisto sme zriadili malú 

dielňu, opravili stajňu na chov hospodárskych 

zvierat, čo zvyšuje našu sebestačnosť v produkcii 

potravín. Riadime sa heslom sv. Benedikta: „Ora, 

et labora“ /Modli sa a pracuj/, lebo sme si vedomí, 

že záhaľka ja matkou mnohých hriechov. 

 Hoci sa občianske združenie Martinus 

nachádza na začiatkoch svojej cesty, je možné 

povedať, že v zariadení v Banskom Studenci sa za 

pomerne krátku dobu podarilo vybudovať dielo, 

ktoré má svoje základy aj vďaka spolupráci s inými 

združeniami podobného charakteru, ako je napr. 

OZ Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom.. 

 V súčasnosti útulok v Banskom Studenci 

kapacitne ponúka 

dočasný domov ôsmym 

mužom, ktorí sa snahou 

počas svojho pobytu 

pričinili o jej zveľadenie 

a terajší stav. 

Od 1. januára 2017 sme 

registrovaným subjektom 

na VÚC ak poskytovatelia sociálnych služieb. Náš 

diecézny biskup. Mons. Marián Chovanec, nám 

k našej činnosti udelil svoje požehnanie. 

 V nasledujúcom období plánujeme postaviť 

prístrešok pre pracovné aktivity, keďže dielňa ktorú 

máme je veľmi malá a v nepriaznivom počasí 

musíme pracovať bez strechynad hlavou. Podľa 

kapacitných možností sa snažíme vychádzať 

v ústrety aj rôznym žiadostiam o pomoc či už 

fyzickou prácou, alebo prácami, ktoré môžeme 

zrealizovať v dielni. 

 Usilujeme sa byť dôkazom, že aj v dnešnej 

konzumnej spoločnosti je možné pomáhať a žiť 

pokojným životom, bez závislostí a honby za 

majetkom. V mnohých sférach cítime Božie 

požehnanie, ktoré nás 

sprevádza a snažíme 

sa byť otvorený pre 

ďalšie Božie plány.  

 

 
                                                                                                                                                            Norbert Ďurdík 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Útulok Martinus v Banskom Studenci  

                           Vývoz ZKO sa bude uskutočňovať každé 2 týždne: 
03.01.2018, 17.01.2018, 31.01.2018, 14.02.2018, 28.02.2018, 14.03.2018, 28.03.2018, 11.04.2018, 25.04.2018, 
09.05.2018, 23.05.2018, 06.06.2018, 20.06.2018, 04.07.2018, 18.07.2018, 01.08.2018, 15.08.2018, 30.08.2018, 
12.09.2018,  26.09.2018,  10.10.2018,  24.10.2018,  07.11.2018, 21.11.2018,  05.12.2018,  19.12.2018 

                 Cez letnú turistickú sezónu vývoz ZKO sa bude uskutočňovať v pondelok: 
25.06.2018, 09.07.2018, 23.07.2018, 06.08.2018, 20.08.2018, 03.09.2018 

                             Vývoz SZ sa bude uskutočňovať každé 4 týždne: 
11.01.2018, 08.02.2018, 08.03.2018, 05.04.2018, 04.05.2018, 31.05.2018, 28.06.2018, 26.07.2018, 23.08.2018,   
20.09.2018,   18.10.2018,   15.11.2018,   13.12.2018 
 
 

 

Vdp. Norbert Ďurdík pozýva 

všetkých na  „farskú 

zabíjačku“ dňa 13.01.2018 

pred kultúrnym domom.  Čas 

bude upresnený. Vstupné 

dobrovoľné ! 

http://www.banskystudenec.sk/
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Mäkké 

medovníky  
  
750 g hladká múka  
350 g práškový 

cukor  
4 ks vajce  
125 g maslo  
5 PL med  
1 KL sóda bikarbóna  

1 ks korenie na perníčky  

1 ks vajce na potretie medovníčkov  
Všetky suroviny spolu zmiešame na hladké cesto a 

necháme aspoň 24 hodín v chladničke odstáť. 

Večer sa môže vytiahnuť, aby malo izbovú teplotu, 

potom sa ešte dobre spracuje. Vyvaľkáme cesto na 

0,5 mm. Vykrajujeme formičkami, uložíme na 

plech s papierom a pečiem pri 180°C.Ihneď po 

vytiahnutí z rúry potrieme rozšľahaným vajíčkom. 

Ak chceme medovníčky ozdobovať bielkovou 

polevou, použijeme na potretie žĺtok rozšľahaný s 

troškou vody a bielok vyšľahám so 150 g 

práškového cukru (aspoň 3x preosiať) a trochu 

citrónovej šťavy. Medovníčky sú stále mäkké ako 

čerstvo upečené.  

                      Z rokovania OcZ :  
-Schválenie odpredaja  časti pozemku C KN  

parc.číslo 247/5 o výmere 2 m2 a pozemku C KN 

par.číslo 247/6 o výmere 19 m2 – Ing. Patrícia 

Olekšáková, Ing. Adriana Krakovská, Alexandra 

Krakovská   

- Úprava rozpočtu 2/2017 o navýšení kapitálových 

výdavkov na 20 000 na rozšírenie cesty do 

Úradníckej ulice  
- Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

- Schválenie hlavného kontrolóra obce   

- Schválenie VZN obce Banský Studenec č. 1/2018 

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb  

 -Schválenie Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za     

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

- Schválenie použitia RF na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie vo výške 18 391,92 Eur 

-Žiadosť o predĺženie zmluvy a stanovisko 

k spolupráci a podpore obce Banský Studenec, 

zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 
a prevádzky prepravnej služby – sociálneho taxíka 

obce Banský Studenec   
 

  

 

 

  

 
 

 

                 SPOLOČENSKÁ RUBRIKA :  

60-ROČNÍ:                     NARODENÉ  DETI: 

RUŽENA MAGULOVÁ                   ALŽBETA BUČANOVÁ  

IVAN INDRO                                          ONDREJ  KRNÁČ  

MGR. ANNA BRIDIŠOVÁ                    OPUSTILI NÁS :  

OĽGA ANTOŠÍKOVÁ                                    JÁN ORAVEC  

EVA PALEČEKOVÁ                              HENRICH MOKOSCH  

 

 
 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                                                                                      

                  

  Správičkou sa k Tebe vznáša, dar svätého 
Mikuláša.... 
  Aj v našej obci sme spoločne privítali Mikuláša a tak, ako 
po minulé roky aj tento rok sme sa stretli na Vianočných 
trhoch a pre deti boli pripravené tvorivé dielne.  

 

                      Reprezentovanie našej obce :  
        Dňa 20.08.2017 sa p. starosta  s p. Petrom Kaločajom 
v Nitre zúčastnil na majstrovstvách SR vodičov motorových 
vozíkov. Peter Kaločaj súťažil za našu obec a skončil na 
veľmi peknom 7. mieste zo 14. súťažiacich ako jediný 
neprofesionál za čo mu patrí naše poďakovanie.                                             
                                                   Blahoželáme!         
                                           

http://www.banskystudenec.sk/

