
          

 

            Vianočný príhovor  
      Dobrý deň milí spoluobčania, Vážení návštevníci našej obce, 
chalupári a chatári. 
       V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného života prišiel čas 
Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný, kedy 
cítime vzájomnú spolupatričnosť, náklonnosť svojich najbližších, no 
hlavne cítime vôňu domova. Ten nás v duchu tradícii zvoláva 
k mamám, otcom, starým rodičom... jednoducho tam, kde sme doma. 
K slávnosti Vianoc patrí aj dodržiavanie zvykov našich predkov, 
preto v príjemnom teple Vašich domovov iste budú znieť aj Vianočné 
koledy a modlitby ako poďakovanie za míňajúci sa rok i ako prosba 
za zdravie a spokojnosť do budúcnosti. Nezabudnime si spomenúť 
ani na tých, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto. Ako aj na 
tých, ktorí z rôznych príčin nemôžu byť cez Vianoce s nami. 
Vianočný pozdrav posielam Vám, trvale bývajúcim spoluobčanom, 
našim deťom, mládeži, rodákom, chatárom aj chalupárom a všetkým 
návštevníkom našej obce, ktorí  tu s nami budú prežívať tieto 
sviatočné chvíle. Myslime aj našich chorých a osamelých občanov, 
ktorí sú doma sami. 
       Milí spoluobčania, ďakujem Vám za pomoc a pochopenie ,ktoré 
sa nám dostávalo od Vás v priebehu celého prechádzajúceho 
volebného obdobia. 
       Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva ako aj 
zamestnancami na obecnom úrade Vám želám príjemné Vianočné 
sviatky, plné porozumenia, lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví 
a šťastí.    
                                       Pavol Santoris, starosta obce  
                                                                       
 

 

 

 

       

 

 

   Advent je tu, 

Vianoce klopú na          

              dvere...  

      Otvárajme dvere, naše 
srdcia času vianočnému, ten 
dáva nám, aj tým pred nami 
teplo a svetlo nielen cez 
Vianoce, ale aj všedné dni. 
Spievajme vianočné piesne, 
tie čo nás učili duše vzácne, 
urobme poriadok v srdciach 
našich nech láska a pokoj 
vychádza z nich. Advent je 
skrátené slovo adventus, 
ktoré v latinčine znamená 
príchod. Je to obdobie 
čakania na narodenie Ježiša 
Krista. V tomto období by 
sme sa mali upokojiť, 
premýšľať o živote. Zastavme 
sa pri zvykoch a tradíciách, s 
ktorými je čakanie na Vianoce 
spájané.  
 Vinšujeme Vám všetkým 
nech svetlo 
vianočné a 
chvíle 
vzácne 
prinesú 
pokoj do 
našich sŕdc.   
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Vianočný príbeh   Bruna Ferreru                          Od srdca k srdcu 

Malá Elenka veľmi rada chodievala so svojou starou mamou na nákupy, ale pred Vianocami boli všetci podráždení,  

zamĺknutí, nikto sa nezastavil, aby sa prihovoril, nikto nemal čas na milé slovo. 
Doma vyrobila stará mama nádherný darček zabalený do zlatého papiera, previazaný červenou stuhou. Elenka ho chcela 

otvoriť, aby sa dozvedela, čo je v ňom, ale stará mama jej vysvetlila, že tento balíček je v skutočnosti tajomstvo. 

Na druhý deň podišla stará mama ku mrzutému strážnikovi Pankrácovi s velikánskymi fúzami, ktorý nikomu nedôveroval a žil 

úplne sám a podala mu balík. “Čo s tým mám robiť?” opýtal sa prekvapený Pankrác. ”To je pre vás. Priateľstvo a šťastie,” 

pridala sa Elenka. Strážnik nevychádzal z údivu. “Vari aj ja mám tu priateľov?” tešil sa. Cestou domov stretol zametača 

Sebastiána. Sebastián bol vždy plachý a deti sa mu neraz posmievali. Keď videl prichádzať strážnika, schoval sa za smetiak. Ale 

Pankrác mu podal balík so slovami: “To je pre Teba!” Ďakujem,” neveriaco zašepkal šťastný Sebastián. Tak sa stali strážnik a 

zametač priateľmi. Ale Sebastián balík neotvoril. “Darujem ho Dorotke,” pomyslel si. Dorotka bolo chudučké dievčatko s 

plavými vrkôčikmi, jediné, ktoré mu vždy povedalo: “Dobrý deň.” Dorotka ležala s chrípkou. “To musí byť nádherný darček,” 

tešila sa. Pošlem ho Zuzke, aby sa so mnou udobrila. Zuzka navrhla, aby darček dali ich obľúbenej pani učiteľke a ona, keď sa 

vrátila domov, ho dala pani Kováčikovej, ktorej deti bývali ďaleko a ona často plakávala. Pani Kováčiková odniesla darček 

Emilovi, ktorý pracoval ako mäsiar a všetci si preto o ňom mysleli, že je bez srdca. A tak to šlo ďalej a ďalej… všetci sa na seba 

usmievali a prihovárali sa jeden druhému. Nakoniec sa balík vrátil k Elenke a jej starej mame. “Teraz mi už povieš, čo je vo 

vnútri?” pýtala sa rozradostnená Elenka. “Nič zvláštne,” povedala stará mama. “Len trochu lásky.” 
 

http://www.banskystudenec.sk/


 

     O predvianočných zvykoch  
       Zvyky jesenného obdobia pred blížiacimi 

Vianocami boli ešte v 20. rokoch 20. storočia zamerané na 
veštby dievčat týkajúce sa ich vydaja. Chlapi mali možnosť 
presvedčiť sa zase, ktoré ženy v dedine majú bosorácku 
moc a zamedziť tak ich škodlivému pôsobeniu. Najviac 
takýchto obyčají sa viazalo ku dňom Kataríny, Ondreja či 
Lucie. Mikulášske zvyky boli nasmerované na deti a 
súviseli s ich obdarúvaním. Na Katarínu sa dievčatá stretli v 
dome jednej z nich. Zohnali si niekoľko vecí, napríklad 
pátričky, prsteň, uhlík, batôžtek či nožnice. Tie sa 
poukladali na stôl a zakryli sa hrnčekmi. Postupne hrnčeky 
odkrývali a to, čo si pod nimi našli, sa malo do roka splniť. 
Predmety symbolizovali nejakú životnú udalosť. Uhlík bol 
symbolom smútku, batôžtek znamenal, že dievčina pôjde 
do služby, prsteň symbolizoval vydaj, nožnice, že sa stane 
kaderníčkou a pod. Na Katarínu sa usporiadala i posledná 
tanečná zábava. Po nej už nasledovalo štvortýždňové 
adventné obdobie, kedy žiadne tancovačky neprichádzali 
do úvahy. Najbližšia bývala až na Štefana, vo vianočnom 
období. Na Ondreja sa lialo olovo. Dievčatá si vyveštili 
meno svojho budúceho ženícha. Olovo liali do studenej 
vody a podľa toho, aký obrázok sa z olova vytvoril, hádali, 
kto by mohol byť ich budúcim ženíchom. Prípadne zatriasli 
plotom a zo strany, z ktorej počuli brechať psa, mohol 
pochádzať ich budúci ženích. Na Mikuláša chodili čerti, 
anjeli i Mikuláš po dedine. Mikuláš sa deťom prihováral: 
„Ja som svätý Mikuláš, modlite sa otčenáš!“ Svoj príchod 
do domu oznamoval zvoncom, pýtal sa detí, či počúvali 
svojich rodičov, či pomáhali a či sa vedia modliť. V  Ondreji 
a v Ráztoke sa za Mikuláša prezliekli i ženy! Na Luciu ženy v 
bielom chodili po domoch a vymetali husacím brkom kúty 
a zbavovali dom od nečistôt a chorôb. Hovorí sa, že od 
Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. Krátke dni a dlhé 
noci si ľudia spájali s bosorkami a čarodejnicami. 
Vravievalo sa, že ten, kto chcel vidieť bosorky si musí od 
Lucie začať vyrábať drevený stolček. Pri výrobe nesmie 
použiť ani jeden klinec a musí si rozdeliť prácu tak, aby 
každý deň do Štedrého dňa urobil nejakú časť na tom 
stolčeku. Potom si už stačilo na Štedrý večer presne o 
polnoci sadnúť za oltár a dotyčný odvážlivec uvidel strigy a 
bosorky. Z kostola potom utekal domov a rozsypával mak, 
aby dobehol domov skôr, ako ho bosorky pozbierajú. Inak 
s ním bolo zle-nedobre. Po Lucii sa už ľudia púšťali do 
pečenia vianočných oblátok. Oblátky piekol v dedine 
učiteľ. Pomáhali mu starší žiaci. Učiteľ pripravil do košíka 
určitý počet oblátok pre každú rodinu podľa počtu jej 
členov. Niekde sa spomína, že roznášal iba oblátky do 
rodín, z ktorých chodili deti do školy, resp. do rodín 
zámožnejších gazdov.  
                                 spracované podľa knihy PhDr. M. Lokšu 

      Aj tento rok k nám zavítal Mikuláš so svojim        

                               pomocníkom  
Tradične, ako každý rok aj tento sa u nás konali         
                            „Vianočné trhy“  

  
 

 

         
                               Sponzori akcie:  

                 JUDr.Ing. Dobrovodská Ivana  

                               fi. DELL s.r.o.  

                                                       ĎAKUJEME ! 

  



 

 

Vážení spoluobčania, vážení páni 
poslanci, vážená pani predsedníčka 
volebnej komisie, 
          V komunálnych voľbách, ktoré sa konali 
10. 11. 2018  ste Vy, občania našej obce 
rozhodli o tom, kto ich bude zastupovať 
v nasledujúcom volebnom období, zvolili ste 
si  poslancov OcZ ako aj starostu obce. 
           Ďakujem všetkým občanom, ktorí sa 
zúčastnili na voľbách a je úplne jedno komu 
ste odovzdali svoj hlas. Vyjadrili  ste tým svoj 
záujem o dianie  ako aj o rozvoj a smerovanie 
obce, v ktorej žijete. Ďakujem  pani 
predsedníčke volebnej komisie za 
bezproblémový priebeh volieb.  Ďakujem 
odstupujúcim poslancom OcZ za prácu, ktorú 
ste pre obec vykonali. Zostáva po Vás veľa 
dobre vykonanej práce, viacero  kultúrnych 
a spoločenských  podujatí, ako aj rozbehnuté 
projekty, ktoré budú pre našich občanov 
a teda pre nás všetkých slúžiť a skrášlia život 
v našej obci. Ďakujem tiež zamestnancom 
obce, ktorí pracujú pre nás na OcÚ za ich 
prácu a trpezlivosť. Tiež ďakujem 
pracovníkom, ktorí sú u nás cez ÚPSVaR 
Vašou prácou zveľaďujete a budujete našu 
obec. Ďakujem aj hlavnému kontrolórovi 
obce  za odborné usmernenie a cenné rady. 
Ďakujem aj pánovi riaditeľovi ÚPSVaR v B.Š. 
a prostredníctvom  neho  všetkým  
zamestnancom na Úrade práce za veľmi 
dobrú spoluprácu. 
           Pri svojej práci mám šťastie v tom, že 
moji žijúci predchodcovia/starostky 
a starostovia/ sú ochotní kedykoľvek  mi 
poradiť  a podporiť ma v práci, ktorú 
vykonávam pre našu obec. Patrí im naša úcta 
a poďakovanie, nakoľko viem aká je to 
náročná a zodpovedná práca. Ďakujem aj 
Vám milí spoluobčania za pomoc, radu ako aj 
návrhy pri organizovaní rôznych podujatí.  
           Vážení novozvolení poslanci OcZ , čaká 
Vás náročná práca, ktorú budete vykonávať 
v osobnom voľne mnoho krát na úkor Vašich 
rodín. 
            Verím tomu, že spolu dokážeme 
pokračovať v práci a rozvoji našej obce, ktorú 
nám zanechali naši predkovia a my ju 
zanecháme pre našich potomkov o niečo 
krajšiu, rozvinutejšiu a miestom pokojného 
života.      
                                        Pavol Santoris 
 

        Príhovor starostu obce  

na ustanovujúcom zastupiteľstve 

               OZNAMY PRE OBĆANOV  
Dňa 8.2.2019 usporiada Obecný úrad Fašiangovú 

zábavu. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na 

obecnom úrade. Vstupné na zábavu – 

12eur/osobu. V cene vstupenky je zahrnutá 

večera, zákusok, 0,5 l vína . Hrať bude skupina 

MAGNET.  

                  OSPRAVEDLNENIE  

V predchádzajúcom vydaní Kolpašského hlásnika 

a v pamätnej knihe  sme nesprávne uviedli  meno 

narodeného dieťatka: Emmy Beatrice Mollekovej 

za čo sa ospravedlňujeme ! 

                          UPOZORNENIE  

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz 

ukladania komunálneho odpadu pod prístrešok za 

kultúrnym domom! Prístrešok slúži na 

uskladnenie posypového materiálu. 

Upozorňujeme, že priestor je monitorovaný 

kamerovým systémom !  

      ZVOZOVÝ KALENDÁR NA ROK 2019 

Vývoz ZKO sa bude uskutočňovať 

každé 2 týždne: 
02.01.2019, 16.01.2019, 30.01.2019, 13.02.2019, 27.02.2019, 
13.03.2019, 27.03.2019, 10.04.2019, 24.04.2019, 09.05.2019, 
22.05.2019, 05.06.2019, 19.06.2019, 03.07.2019, 17.07.2019, 
31.07.2019, 14.08.2019, 28.08.2019, 11.09.2019,  25.09.2019,  
09.10.2019,  23.10.2019,  06.11.2019, 20.11.2019,  04.12.2019,  
18.12.2019 

Cez letnú turistickú sezónu v chatovej oblasti sa  
vývoz ZKO  bude uskutočňovať :  
24.06.2019, 08.07.2019, 22.07.2019, 05.08.2019, 19.08.2019, 
02.09.2019 

Vývoz SZ plast, papier, sklo sa bude 
uskutočňovať raz za  4 týždne: 
10.01.2019, 07.02.2019, 07.03.2019, 04.04.2019, 02.05.2019, 
30.05.2019, 27.06.2019, 25.07.2019, 22.08.2019,   19.09.2019,   
17.10.2019,   14.11.2019,   12.12.2019 

Vývoz SZ tetrapak sa bude uskutočňovať 
raz za  4 týždne: 
14.01.2019, 11.02.2019, 11.03.2019, 08.04.2019, 06.05.2019,  
03.06.2019, 01.07.2019, 29.07.2019,26.08.2019,   23.09.2019,   
21.10.2019,   18.11.2019,   16.12.2019 

 
 

 



 

 

  

 

 

Ustanovujúce zasadnutie OcZ              
          dňa 6.12.2018 

Informácia o výsledkoch voľby 

starostu a volieb do obecného 

zastupiteľstva – prečítala p. Anna 

Babjaková – predsedkyňa miestnej 

volebnej komisie Novozvolený 

starosta obce Pavol Santoris zložil 

zákonom predpísaný sľub starostu 

obce , ktorý následne podpísal. 

Novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub obecného 

zastupiteľstva: Mgr. Adriana 

Balážová, Peter Oravec, Jaroslav 

Malatinec, Alžbeta Cibulová, Ing 

Zuzana Kašiarová, ktorý následne 

poslanci podpísali. Po podpísaní 

sľubu predsedkyňa miestnej volebnej 

komisie odovzdala starostovi obce aj 

poslancom obecného zastupiteľstva 

Osvedčenie o zvolení.  

Návrh na uznesenie: Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie 

výsledky voľby starostu, volieb do 

obecného zastupiteľstva a vystúpenie 

novozvoleného starostu. Obecné 

zastupiteľstvo konštatuje, že 

novozvolený starosta obce Pavol 

Santoris zložil zákonom predpísaný 

sľub starostu obce. Obecné 

zastupiteľstvo konštatuje, že 

novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili zákonom 

predpísaný sľub poslancov obecného 

zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo 

v Banskom Studenci berie na vedomie 

určenie zástupcu starostu obce  

poslanca Mgr. Adrianu Balážovú 

zvolávaním a vedením zasadnutí 

obecného zastupiteľstva   v prípadoch 

§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia 

veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 

veta zákona o obecnom zriadení.  

                                                                        

 
                     Spoločenská rubrika                                         Narodili sa :         

Krásneho životného jubilea sa dožívajú:                              Jakub Maďar  
p. Blažena Kindernajová                                                      Jakub Malatinec  
p. Zdenek Kováč                                                                   Viera Špinerová  
p. Jozef Štefanka  
Oslávencom srdečne blahoželáme!                                           Opustili nás :   Ľubomír Sovinec  
            Ladislav Dobrovič  
            Anna Babjaková 

                                                                                                                         Mária Spišiaková   

 

  

Zdravé muffiny na vianočné 

ránko                   

 

Vianočný čas si spájame s 

dobrotami, ktoré sú neoddeliteľnou 

súčasťou štedrovečerného stola. Či 

je to už klasická kapustnica, 

vianočný kapor alebo filé, nesmie 

chýbať ani vianočné pečivo a 

koláče. Ponúkame jednoduchý 

recept na 12 ks zdravých 

„muffiniek.“  

Ingrediencie: • 2 šálky polohrubej 

špaldovej múky, • 3/4 šálky cukru z 

kokosových kvetov alebo 

trstinového cukru, • 2 lyžičky 

prášku do pečiva, • 1/2 lyžičky 

jedlej sódy, • 3 ks domácich vajíčok, 

• 1 šálku zakysaného mlieka (cmar, 

acidko…), • 1 dcl olivového oleja • 

3/4 horkej kvalitnej čokolády (125 

gramovej), • ľubovoľné 

ingrediencie: kôru z 1 citróna, z 

pomaranča, škoricu, sušené slivky 

(3 hrste) alebo iné sušené ovocie 

(ďatle, marhule, figy, hrozienka). 

Postup: 1. Rúru si vyhrejeme na 200 

stupňov. 2. Zmiešame si múku, 

cukor, prášok do pečiva a sódu 

(všetky suché ingrediencie). 

Pridáme citrónovú kôru, kúsky 

čokolády a sušené ovocie. 3. V 

druhej miske zmiešame mokré 

ingrediencie - vajíčka, zakysané 

mlieko a olej. 4. Mokré ingrediencie 

primiešame k suchým a jemne 

zamiešame, aby sa spojili. 

Nemiešame dlho. 5. Pečieme 20 

minút. Špajdlou zistíme, či už sú 

hotové a necháme ich vychladnúť. 

 

Vianočný        

    punč 

Suroviny : 3 PL 

cukru, 2dl čierneho 

čaju, 1 ks celej 

škorice, 5 ks 

klinčekov, za hrsť 

ovocia 

2-3 lyžice cukru 

skaramelizujeme 

a zalejeme 2 dcl 

čierneho čaju. 

Pridáme 1 škoricu, 

5 klinčekov, za hrsť 

nakrájaného 

ovocia. Ohrievame, 

kým sa karamel 

nerozpustí a potom 

pridáme biele víno 

(koľko vína, toľko 

čaju), ohrejeme do 

horúca, ale 

nevaríme. Ak 

chceme silnejší 

punč, pridáme 0,04 

dcl becherovky 

alebo rumu, 

prípadne pridáme 

viac vína a menej 

vody. Ak chceme 

sladší punč, 

pridáme med.  

Na zdravie ! 

 


