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Odhalenie pamätnej tabule
V obci Banský Studenec sa
dňa 05.08.2018 konala veľmi
významná udalosť odhalenia
pamätnej tabule vdp. Alfonzovi
Paulenovi-väzňovi
komunistického režimu mučeníkovi, ktorý v obci pôsobil
ako kňaz v rokoch 1939 -1947.

Udelenie Čestného občianstva
obce

Nemenej významnou
udalosťou bolo udelenie Čestného
občianstva obce Banský Studenec
Ing. Marianovi Čížovi, riaditeľovi
Múzea vo Svätom Antone, držiteľovi
Ceny Andreja Kmeťa za rozvoj
múzejníctva s dôrazom na
poľovníctvo a jeho históriu pri
príležitosti jeho významného
životného jubilea a za propagáciu
našej
obce a okolitej prírody nielen na
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Slovensku, ale aj vo svete.

Poďakovanie za čestné občianstvo....
Dobrí ľudia – drahí moji noví spoluobčania!
Som veľmi úprimný a vôbec neskrývam obrovské prekvapenie, že sa mi dostalo takej veľkej pocty –
byť čestným občanom Banského Studenca. Ako obyčajný človek – taký „Štyavnycký Náco“ odmalička
poznám Kolpachy a veľmi sa mi Vaša-naša dedinka páči. Slovensko je podľa mňa najkrajšia krajina na svete
a medzi najkrajšie kúty na Slovensku patria tie, kde má autobus poslednú zastávku. A medzi tie najkrajšie,
kde má autobus poslednú zastávku, patrí podľa mňa Banský Studenec – Kolpachy. Ostatné časy sem
chodím veľmi často. Mnohí občania ma veľmi nepoznáte. Dovoľte mi prosím trochu to napraviť
a predstaviť sa aj týmto príspevkom. Veľmi by som si totiž chcel zaslúžiť tú česť - byť jedným z Vás. Keď
idem dedinkou na aute do horičky – vždy v noci a potme, väčšinou spíte a vedia o mne len niektorí noční
strážnici na družstve. Ja som šťastný človek – narodil som sa v Banskej Štiavnici, som vyučený zootechnik,
už vyše 30 rokov pracujem v kaštieli vo Svätom Antone, mám super rodinu, veľa priateľov, chodím do hory
filmovať zvieratká a tak som vlastne veľmi bohatý. No a k tomu veľkému môjmu bohatstvu pomáha aj
naša kolpašská dedinka a jej okolie. Možno to ani netušíte, akú máme vzácnu históriu a akú úžasnú
prírodu. Poviem Vám, že takú biodiverzitu (prírodnú rozmanitosť) nikde inde na Slovensku nenájdete. Na
jednej prechádzke môžete stretnúť bažanty, zajace, bežne tu máme srnčiu, jeleniu zver, diviaky, líšky,
jazvece, kuny, veveričky, ježkov, máme divé mačky, muflóny, daniele, vzácneho rysa, medvede, natočil
som tu už aj vlka. Obdobne je to s druhmi vtákov. Slovensko je nádherné - všade máme niečo, ale tu máme
všetko a to je ozaj skutočné bohatstvo. V našej dedinke mám veľa dobrých priateľov. Žilo a žije tu mnoho
vzácnych ľudí, ktorých si úprimne veľmi vážim. V roku 2016 ma pán starosta poprosil vystúpiť a uviesť
novú publikáciu o Vašej obci. Bola to pre mňa veľká česť byť v kultúrnom dome medzi prvými gratulantmi
k 750. výročiu od prvej písomnej zmienky o obci. Naše Múzeum vo Svätom Antone spolupracuje s obcou spolu sme členmi v OZ Zlatá cesta i v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, pán
starosta vzorne reprezentuje našu obec na mnohých významných podujatiach v regióne - navštevuje aj
podujatia múzea, často sa stretáme a veľmi si ho vážim. Na celoslovenskom kole hasičskej súťaže hrdo
niesol zástavu kolpašských hasičov. Na detskej hasičskej súťaži vo Svätom Antone som aj ja tuho kričal:
Kolpachy do toho! Máme šikovné deti, ktoré robia dobré meno našej dedinke aj mimo nášho regiónu. Aj
značku ŠPZ-ku na aute mám BS - teda Banský Studenec. Mal som to šťastie, že som bol pri blahoželaní
starostu i pracovníčok Obecného úradu dobrému človeku Stankovi Cibuľovi - k životnému jubileu, ktoré sa
konalo práve vo svätoantonskom kaštieli, mal som to šťastie spoznať ženy z OÚ i mnohých poslancov – sú
super! Poznám tu veľa ďalších dobrých ľudí: Ľubko Spišiak zo súboru Sitňan - po celom svete robí dobré
meno Banskému Studencu – neraz som bol pritom ako hral prezidentom i kráľovským veličenstvám, no
hlavne dobrým ľuďom tu u nás. Heligonkári sa stretajú u nás vo Svätom Antone - aj výborný Paľko Brada.
Vzácny človek profesor Ladislav Miklós pomáhal ako minister, keď sme realizovali v Banskej Štiavnici
svetovú konferenciu múzejníkov zo všetkých kontinentov. Aj jemu vďačí Banská Štiavnica a okolie za zápis
na listinu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Kedysi som robil zootechnika spoločne s Milankom
Mollekom – zažili sme toho veľa pri strihaní oviec na Kopaniciach i na OPS v Žiari nad Hronom. Osobne som
sa poznal a mohol spolupracovať aj s ďalšími, ktorí sú spomenutí v knihe o obci: Ing. Lambert Jokl, Ing.
Dušan Surovec, PhDr. Jozef Surovec. Moji priatelia, ktorí tiež radi chodia s kamerou do prírody - Maťko
Malatinec a Janko Spišiak, už získali za svoje filmy ocenenia na festivale poľovníckych filmov v Leviciach.
Dobrý priateľ môjho ocka Miloš Spišiak už nie je medzi nami, ale Aladár Holko vždy keď sa stretneme,
pozdravuje ocka. Ďalej Janko Brada – s ním som prežil veľa krásnych chvíľ na Baďane i Počúvadle, Zuzka
Malatincová, ktorá tiež rada chodí do prírody, Marika Midlerová (Cibuľová), s ktorou som spolupracoval
ešte na JRD v Počúvadle, Jožko Štefanka, Boženka Kminiaková (Štefanková), Miško Konrádek, Peťo
Malatinec, Ruženka Baniarová, pastier Jožko Baniar, Jožko Lupták, bývalý sused Lacko Suchý s rodinou,
Julko Mollek, Beatka Chrenová (Mlynáriková), ... a takto by som mohol pokračovať. Ospravedlňujem sa, ak
niekoho zabudnem. Po mojej mozgovej porážke sa mi toho dosť vytratilo z pamäti.
Aj touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať za udelenie čestného občianstva starostovi Paľkovi
Santorisovi i všetkým členom obecného zastupiteľstva. Viem čo sa patrí a nezabudnem na všimné. Keby
som tušil, že sa mi dostane takej pocty, už by som niečo priniesol aj v nedeľu 5. augusta. Obvykle sa dáva
ocenenie zato čo človek roky vykonával. Ja som dostal toto ocenenie trochu naopak – najprv som dostal
ocenenie a teraz začnem vykonávať. Teda sľubujem, že ako budem vládať budem našej dedinke pomáhať.
Napríklad všetkých občanov srdečne pozývam na prehliadku svätoantonského kaštieľa (pravdaže zadarmo
– mám tam známosti). Budem rád, keď zorganizujete zájazd a ja Vám budem môcť všetko poukazovať
a vyrozprávať mnoho kaštieľskych príbehov.
Týmto príspevkom sa chcem s Vami podeliť aj so svojim osobným šťastím: Je to radosť mať taký krásny
domov, rodinu, zdravé deti, slovenskú krajinu, prírodu, priateľov. Je radosť byť Kolpašan. To sú skutočné
hodnoty a bohatstvo. Nedajte sa prosím pomýliť médiami, ktoré hľadajú šťastie v niečom inom, alebo
hľadajú radšej nešťastie. Podujatiami, ktoré dedinka organizuje, udržiavaním tradícií, vzdaním pocty
zaslúžilým predchodcom, svojim nádherným okolím, sa naša obec zapisuje do myslí a srdiečok tých, ktorí
sem prichádzajú z celého sveta. A oni v celom svete potom rozprávajú, že tu žili a žijú dobrí ľudia, ktorým
nebol a nie je ľahostajný osud našej krajiny, prírody, detí, ...
Ďakujem, že tu môžem byť šťastný spolu s Vami.
NECH ŽIJE BANSKÝ STUDENEC - NECH ŽIJÚ KOLPACHY!
Marian Číž

OZNAMY :
-DŃA 9.9.2018 OBECNÝ ÚRAD ORGANIZUJE NÁVŠTEVU SVÄTOANTONSKÉHO
KAŠTIEĽA PREHLIADKA KAŠTIEĽA ZAČNE O 10.30 HOD. ODCHOD NA PEŠO JE O 9.00
HOD. ZO ZASTÁVKY NA HORNOM KONCI, OSTATNÍ SI MUSIA DOPRAVU ZABEZPEČIŤ.
ZRAZ JE O 10.30. PRED KAŠTIEĽOM . PREHLIADKA KAŠTIEĽA JE ZDARMA
- Zrušenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo
dňa 23.7.2018 z dôvodu novozistených vád na automobile
-Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Banský Studenec , so sídlom 969 01 Banský Studenec 60 v zmysle § 9a, ods.8
písm. e), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade
s uznesením Obecného zastupiteľstva v Banskom Studenci č. 5/2018, zo dňa
19.8.2018 zverejňuje zámer odpredaja svojho majetku za najvyššiu ponúknutú cenu,
a to: Osobný automobil ŚKODA FABIA , rok výroby 2001, rozmery – d: 3960, š: 1646,
v: 1451, výrobca motora ŠKODA AUTO a.s. CZE, objem valcov 1397 cm3, najväčší
výkon motora 50 kW, farba modrá, hmotnosť prevádzková 1065 kg, kolesá diskové, 2
nápravy, počet najazdených km 284 229. Automobil má ŠPZ. STK/ EK platná do
04.07.2019. K automobilu sú zimné aj letné pneumatiky vo veľmi dobrom stave. Na
automobile je chybné elektronické servo. Uvedený majetok je obcou nevyužívaný a je
pre obec prebytočným. Obci vznikajú okrem iného aj náklady na úhradu zákonnej
poistky za uvedený majetok.
Svoje ponuky môžete doručiť na adresu:
- Obecný úrad Banský Studenec, 969 01
- do 20.9.2018 – do 13,00 hod., kedy zasadne aj výberová komisia
- v zalepených obálkach s označením „ŠKODA FABIA“.
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Spoločenská rubrika:
Krásneho životného jubilea sa dožívajú:
-p. Valéria Malatincová
-p. Ľubomír Bridiš
Oslávencom srdečne
blahoželáme !

Narodila sa :
Ema Beatrice Molleková

Opustili nás:
p. Júlia Cibuľová

Pre záujemcov je možná obhliadka uvedeného majetku v pracovné dni v čase od
07,00 – 15,00 hod. na Obecnom úrade v Banskom Studenci. Pred obhliadkou je
potrebné nahlásiť sa telefonicky na číslo 0903459751.

