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              noviny obce Banský Studenec   www.banskystudenec.sk vydanie 1/2019                                                        

 „ Slovenská Veľká noc  - včera a dnes .....“  

            
Veľká noc je na Slovensku bohatá na rôzne tradície a obyčaje, 
niektoré sa postupne vytratili, niektoré sa zachovali dodnes. 
Symbolika zrodenia nového života, čistoty a príchodu jari sa 
odzrkadlila v mnohých zvykoch, ktoré ľudia v období Veľkej 
noci zachovávajú. Pripravili sme pre vás niekoľko 
zaujímavých príkladov. 
                                 Upratovanie 
Veľká noc je symbolom novosti a čistoty, preto gazdinky 
vyupratujú všetky kúty príbytku – aj tie schované. Na Zelený 
štvrtok sa po prvý krát vyháňal dobytok po zime von 
z maštale. Na dvere stajne gazda nakreslil cesnakom kríž, aby 
dobytok ochránil pred strigami. Otužovanie v ľadovom 
potoku na Veľký piatok, pred východom slnka, praktizovali 
ľudia, aby ich celý rok obchádzali kožné problémy. Na Bielu 
sobotu ľudia spálili oheň starého roka, aby mohli založiť nový 
oheň. Takto to bolo kedysi, ako je tomu však dnes? „Ja 
neplánujem upratovať, mám vysávač, ktorý si sám chodí po 
byte a priebežne všetko vysáva, a okrem toho som okná 
umývala ešte minulý rok,“ 
                                Hodovanie 
V nedeľu prišla na rad veľká hostina, všetci spolu za jedným 
stolom. Stoly sa prehýbali pod posväteným jedlom a koláčmi, 
ktoré si ľudia nechali vysvätiť farárom v kostole. Nezjedené 
posvätené jedlo sa nesmelo vyhodiť, buď sa dalo zvieratám 
alebo sa spálilo. Aj do veľkonočného hodovania postupne 
prenikajú nové trendy a skúšanie tradičného moderným 
spôsobom. špeciálne.“ 
                                  Šibačka 
Veľkonočný pondelok je časom kúpačiek a šibačiek, mládenci 
chodia od domu k domu, spievajú a korbáčmi dievčatá vyšibú 
prípadne vykúpu v studenej vode. Chcú im tak dopriať krásu, 
mladosť a čistotu. Dievčatá sa potom chlapcom odvďačia tým, 
že ich poriadne pohostia a nalejú im niečo na zahriatie. „Od 
nepamäti sa na šibačku slovenské gazdinky predbiehali v tom, 
ktorá lepšie navarí, prípadne ktorá najlepšie naleje,“  

 

                                         

 

Milostiplné a požehnané 
Veľkonočné sviatky, 

nádej z Kristovho víťazstva, 
vďačnosť a lásku voči 

Spasiteľovi, 
hojnosť zdravia a síl . 

Želá starosta obce, poslanci 
obecného zastupiteľstva 
a zamestnanci obecného 

úradu . 

                                  Pripravujeme: 

Dňa 27.04.2019 v sobotu o 13 00 stolnotenisový 

turnaj v kultúrnom dome. 

Dňa 30.04.2019 v utorok tradičné Stavanie mája 

pred kultúrnym domom o 19 00 hod. s kultúrnym 

programom a občerstvením. 

Dňa 7.05.2019 pri príležitosti 74. výročia 

ukončenia 2. svetovej vojny v utorok Pálenie vatry 

na Farskom v spolupráci s DHZ Banský Studenec. 

Dňa 8.05.2019 organizujeme spolu s poslancami 

obecného zastupiteľstva a DHZ brigádu na 

čistenie prírody. Stretneme sa pred kultúrnym 

domom a pôjdeme vyzbierať odpad nad Vodárňou 

smerom do Banskej Štiavnice prípadne aj do Vršku 

okolo banského jarku. 

Dňa 19.05.2019 slávnostný program ku Dňu 

matiek a otcov o 15 00 v kultúrnom dome vystúpia 

naše deti.  

Dňa 1.06.2019 v rámci MDD v spolupráci DHZ 

športový deň na hrádzi Kolpašského jazera spojený 

s memoriálom Jozefa Vantecha v hasičskej súťaži 

Plameň. 

Dňa 9.06.2019 jednodňový zájazd do Osvienčimu, 

prihlásiť sa môžete do 30.04.2019 v cene 25 € je 

doprava a vstupenka. 
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                   Domáci ples v našej obci                                     

            Dňa 8.2.2019 sa v našej obci uskutočnil  

I. ročník Domáceho plesu . Ďakujeme organizátorom ! 
 

 

     

Fašianogový karneval spojený s pochovávaním            

                                basy  

          

                        Čítanie deťom  

Aj tento rok sa pri príležitosti Mesiaca knihy v našej obci 

uskutočnilo "Čítanie deťom". Deti si okrem čítania aj 

maľovali a vytvárali krásne obrázky. Ďakujeme Evke 

Palečekovej a p. Márii Krovinovej našej knihovníčke. 

 

 

Z diania v našej obci  
Spomienkový akt pri príležitosti 74.výročia 

oslobodenia našej obce  

„Jedným z najtragickejších období histórie ľudstva sú udalosti, 
keď človek musí brániť slobodu, domovinu, svoju vlasť so 
zbraňou v ruke.“ 
Dňa 10.03.2019 sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia 
našej obce, položením vencov pri pomníku padlých ako aj pri 
hrobe obetí 2. svetovej vojny v Kysihýbli.  

                            

       

              Svätá omša v Šenkviciach 

   Pri príležitosti 65.výročia úmrtia vdp.Alfonza Paulena - 

mučeníka, ktorý v našej obci pôsobil v rokoch 1939-1947 

sme sa dňa 6.apríla zúčastnili na sv. omši v Šenkviciach 

a uctili sme si pamiatku vdp.Alfonza Paulena položením 

vencov na jeho hrobe.  

   

Pálenie Moreny a Vítanie jari v podaní      
  kolpašských detí  
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                   Z rokovania OcZ 
 
- Plán hlavného kontrolóra na prvý 

polrok 2019 

- Schválenie podania žiadosti 

o poskytnutie dotácie zo štátneho 

rozpočtu na financovanie projektov 

v oblasti prevencie kriminality pre 

rok 2019.  

 
 

 

 

        Spoločenská rubrika:  
Krásneho životného jubilea sa 

dožívajú:   

p. Mária Spišiaková 

     p. Bohumila Antalíková  

      p. Alena Kobeláková 

p. Anna Štefanková 

p. Ján Cibula  

         srdečne blahoželáme ... 

 

 

 

               Opustili nás:  
p. Margita Antošíková 

p. Mária Glézlová 

p. Blažena Kindernajová 

p. Anna Surovcová  

                            

    150 g hrozienka 

4 PL tmavého rumu  

4 dcl polotučného mlieko 

42 g čerstvé drožide 

220 g kryštálový cukor  

3 vajcia 

9 PL slnečnicového oleja 

½ lyžičky citr.kôry 

1 kg hladkej múky  

 

Postup: 

V 2 dcl vlažného mlieka so štipkou 

cukru necháme vykysnúť kvások. 
Do misy dáme múku, vajcia, cukor, 

zvyšné mlieko, olej, štipku soli, 
citrónovú kôru a hrozienka namočené 

v rume. Nakoniec pridáme kvások. 
Všetko spolu premiešame 

a vymiesime cesto, ktoré necháme 
na teplom mieste vykysnúť. 

Vykysnuté cesto rozdelíme na dva 
bochníky. Každý z nich uložíme 

na plech vyložený papierom. 
Rozšľahaným vajcom bochníky 

potrieme, posypeme lupienkami 
mandlí. Pečieme na 180 °C cca 30- 40 

minút. 

 

 
 
 
 
 
 
            

                                                   Oznamy   
     Od 1.1.2019 sa zásadne menia poplatky za uloženie odpadov na skládky, ako aj 
spôsob ich výpočtu. Poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu 20 03 01 
(ZKO) a objemného odpadu 20 03 07 na skládku závisí od úrovne vytriedenia 
komunálneho odpadu. Sadzby za ostatné komunálne odpady sa tiež zásadne menia - 
zvyšujú.  
Opätovne žiadame občanov k zvýšenej separácii odpadu, nakoľko sa zvyšuje daný  
poplatok za uloženie komunálneho odpadu, čo už v budúcom roku ovplyvní aj 
výšku poplatku za odvoz komunálneho odpadu v obci. 

                                               Blahoželanie  
      5. apríla  2019 sa v Kremnickej  Základnej umeleckej 
škole  konal 11. ročník  celoslovenskej husľovej súťaže 
Rudolfa  Országa,  na ktorej sa v súťažnej premiére predviedla 
len  6-ročná  Ľubka Kuchtová, dcéra Ľuboslavy Slanej a Patrika 
Kuchtu .  
     A v  1. kategórii, v ktorej súťažili deti až do 10 rokov, získala 
ako najmladšia účastníčka hneď 
úžasné  ZLATÉ  PÁSMO  s pochvalou poroty.  
Blahoželá  aj obecný úrad a poslanci obecného zastupiteľstva 
a prajeme jej veľa úspechov  !       

            

                      Poďakovanie  
DHZ Banský Studenec ďakuje za spoluprácu 
a pomoc pri organizovaní spoločenských 
podujatí všetkým členom DHZ 
                                                      Výbor DHZ  

                                Pozvánka  
DHZ pozýva deti vo veku od 6-15 r.na nácvik 
hasičskej súťaže hry „Plameň“.   

     
Deti sa môžu   prihlásiť na tel.č. 0902046446  


