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Nech zvony zvonia
a srdcia plesajú,
nech sviece horia
a čaše štrngajú,
teraz, keď ku šťastiu
je len krok,
prajeme vám veselé Vianoce
a šťastný nový rok.
starosta obce Pavol Santoris,
poslanci obecného
zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu

Milí spoluobčania!
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú
pocitom šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní. Nič nie je bežné ani
všedné. Napriek tomu, že Vianoce sú každý rok ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť.
Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť dobrý navzájom k sebe, svojím blízkym, lebo si uvedomujeme
silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. V tento čas pokoja sa schádza rodina a na život za nimi si spomína.
Pri slávnostne prestretom stole sú aj prázdne miesta a slzy sa tlačia do očí.
Tohtoročné Vianoce sú predsa len pre každého z nás výnimočné, iné, poznačené celosvetovou pandémiou.
Koronavírus je realitou, obete si nevyberá a nikto sa nemôže spoliehať, že práve jemu sa nákaza vyhne. Tento
náš spoločný neviditeľný nepriateľ nás núti byť zodpovednými k sebe samým ako aj k ostatným. Preto si
nedajme vziať čaro Vianoc a stretávajme sa len so svojou najbližšou rodinou, dodržujme hygienické
opatrenia a nečakajme, že to niekto urobí za nás alebo nám povie čo máme robiť. Totiž nikto taký neexistuje.
Vianočné sviatky sú len raz v roku, preto si užime ich čaro pri štedrovečernom stole so svojimi najbližšími.
Vo svojom mene ako i v mene poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu chcem
pozdraviť spoluobčanov, rodákov, ako aj občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu doma zúčastniť
vianočných sviatkov chorých a osamelých občanov, ktorí sú v nemocniciach alebo sami doma.
Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých
naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním.
. Pavol Santoris
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné
zastupiteľstvo
v Banskom
Studenci
na
svojom verejnom zasadnutí
dňa 10.12.2020:
Schválilo:
 Rozpočet na rok 2021
 VZN obce č. 1/2021 – daň
z nehnuteľnosti
 VZN č. 2/2021 – miestne dane
 VZN č. 3/2021 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi
 Žiadosť
S.O.V.I.
n.
o o predĺženie zmluvy s obcou
Banský Studenec
 Žiadosť
S.O.V.I
n.o.
prepravnej služby § 42 Z.z.
448/2008
–
zákon
o sociálnych službách
 Schválenie nových členov
DHZO Patrik Matyó a Peter
Pinter
 Odpis nevymožiteľných
pohľadávok: - Štiavnické
strojárne, s.r.o.- daň za
ubytovanie rok 2016 vo výške
132 Eur
- Rakota Pavol, Banský
Studenec 126 – PKO
roky 2018-2020 vo
výške 59 Eur
 Plán práce hlavného
kontrolóra na I. polrok
2021

Podanie – sťažnosť
Na Ministerstvo životného prostredia bola dňa 30.07.2020
podaná sťažnosť na obec Banský Studenec týkajúca sa
objednávky služby analýzy odpadov zmesového komunálneho
odpadu, ktorú v obci uskutočnila spoločnosť JRK Slovensko
s.r.o. Bratislava zastúpená Mgr. Janou Nékyovou, regionálnou
manažérkou, bez účasti starostu obce . Chceme týmto
ubezpečiť občanov, že predmetná služba bola objednaná
a uskutočnená v súlade s legislatívou a, že vzorka ZKO sa
odobrala náhodným výberom domácností podľa pokynov pani
Nékyovej z klasických kontajnerov 110-120 l určených na zber
zmesového komunálneho odpadu. Obec je zodpovedná za
odpad, ktorý prostredníctvom zberovej spoločnosti ukladá na
skládku má teda právo skontrolovať obsah zberných nádob,
ktoré sú obyvateľmi vyložené a pripravené na vývoz. Všetko, čo
sa týka nakladania s komunálnym odpadom v našej obci určuje
platné VZN č. 1/2016 a týmto odporúčame všetkým občanom,
aby si toto platné VZN preštudovali. Je zverejnené na
internetovej stránke obce, príp. na obecnom úrade.
Dohoda o domácom kompostovaní
V posledných dňoch poslanci obecného zastupiteľstva
a zamestnanci obce podpisovali s občanmi dohodu o domácom
kompostovaní, predmetom ktorej je kompostovanie biologicky
rozložiteľného kuchynského odpadu. Nakoľko sú však medzi
nami aj takí, ktorí predmetnú dohodu bezdôvodne odmietajú
podpísať, spôsobia do budúcna ostatným spoluobčanom
spoplatnenie vývozu biologicky rozložiteľného kuchynského
odpadu .

Zvozový kalendár na rok 2021
Rozpis vývozu zmesového komunálneho odpadu sa uskutoční
nasledovne:
20.01,. 10.02., 03.03., 24.03., 14.04., 05.05., 26.05., 09.06., 23.06., 07.07.,
21.07., 04.08., 18.08., 08.09., 29.09., 20.10., 10.11., 01.12., 22.12.

Rozpis vývozu separovaného komunálneho odpadu plast, papier,
sklo, nápojové kartóny a kovy sa uskutoční raz za štyri týždeň a
to nasledovne:
07.01., 04.02., 04.03., 01.04., 29.04., 27.05., 24.06., 22.07., 19.08., 16.09., 14.10.,
11.11., 09.12

PRÍBEH
Čas pred Vianocami som sa
ponáhľala do supermarketu dokúpiť
darčeky, ktoré som nestihla. Keď som
uvidela ten dav, prešla ma chuť a
začala som si frflať pre seba: “Môžem
tu čakať večnosť, nič nestíham a ešte
čo všetko musím vybaviť. Vianoce
začínajú byť čím ďalej tým
stresovejšie.“ Nakoniec som sa
predsa len prebojovala do oddelenia s
hračkami a začala som nadávať na
ceny, premýšľajúc, či sa moje deti
vôbec budú s tými hračkami hrať. Ako
som tak blúdila popri regáloch,
zbadala som asi päť ročného
chlapčeka, ako si k sebe túlil jednu
bábiku. Mal strašne smutný pohľad
pritom ako hladkal bábiku po
vláskoch. Potom sa otočil k jednej
staršej dáme spýtajúc sa: „Babi, si si
istá, že nemám dosť peňazí, aby som
kúpil túto bábiku?“ Staršia dáma mu
odpovedala: „Vieš aj ty sám, že
nemáš dosť peniažkov, zlatúšik.“
Potom poprosila vnúčika, aby na ňu
chvíľku počkal, kým sa ešte na niečo
pozrie. Rýchlo odišla. Chlapček ešte
stále mal v náručí tú bábiku. Nakoniec
som sa vybrala k nemu a spýtala som
sa ho: „Komu by si chcel kúpiť tú
bábiku?“ „Túto bábiku chcela moja
sestrička na Vianoce zo všetkého
najviac, bola si istá, že ju dostane pod

stromček.“ „Keď ju tak chcela, určite ju
dostane.“ „Nie, tam kde je teraz sa už
darčeky pod stromček nedávajú. Aby
bábiku dostala, tak ju musím dať
mamičke, aby jej ju odovzdala, keď
tam pôjde.“ Očká mu pri tom ešte
viac zosmutneli. „Moja sestrička išla k
Ježiškovi, aby bola s ním. A tatino mi
povedal, že aj maminka za chvíľku
pôjde za Ježiškom, tak som si myslel,
že by jej tú bábiku mohla zobrať.“
Potom mi ešte ukázal jednu milú
fotku, na ktorej sa usmieval. „Túto
fotku by som jej tiež chcel poslať, aby
na mňa nikdy nezabudla. Mám veľmi
rád svoju maminku a želám si, aby
neodišla, ale tatino hovoril, že musí
odísť, aby mojej sestričke nebolo
smutno.“ Potom sa zase pozrel s tými
jeho smutnými očkami na bábiku.
Rýchlo som si vybrala peňaženku a
nepozorovane som si z nej vybrala
peniaze a povedala som chlapčekovi:
„Poď, prepočítame tvoje peniaze, čo
keď predsa len budú stačiť na tú
bábiku?“
„OK, dúfam, že ich predsa len bude
dosť.“
Rýchlo
som
pridala k
peniažkom, ktoré mi podával, tie
svoje, tak aby si to nevšimol a začali
sme počítať. Bolo dosť peňazí na
bábiku a ešte mu aj zostalo.
Chlapček zvolal: „Ďakujem Ti Bože,
že si mi dal dosť peňazí.“ Potom sa na
mňa pozrel a povedal: „Vieš, včera
som poprosil Boha, aby mi dal
dostatok peňazí na bábiku, aby ju
mohla maminka zobrať sestričke, a on
ma vypočul. Ešte som chcel kúpiť
maminke jednu bielu ružičku, ale to

som sa už neodvážil žiadať od Boha.
Ale on mi predsa len dal viac, aby
som mohol kúpiť aj bábiku, aj ružičku.
Vieš, maminka má veľmi rada biele
ruže.“
O pár minút sa chlapčekova babička
vrátila a odišli.
Po stretnutí s chlapčekom som
pokračovala v nákupoch, ale už v
zmenenej nálade, stále som na neho
musela myslieť. Potom som si
spomenula na článok, ktorý som čítala
pred dvoma dňami. Písalo sa o opitom
šoférovi, ktorý havaroval s iným
autom, v ktorom sedela mladá žena
so svojou dcérkou.
Dievčatko na mieste zomrelo a
matka bola v kritickom stave. Dva dni
po mojom stretnutí s chlapčekom som
si prečítala článok, ktorý oznamoval,
že chlapčekova mamina zomrela. V
deň pohrebu som išla do kvetinárstva
a kúpila som kyticu bielych ruží a
vybrala som sa na pohreb. Na mieste,
kde sa môžu príbuzní naposledy
rozlúčiť so svojou najmilšou, ležala
mladá žena v truhle, v ruke mala
kyticu bielych ruží, vedľa seba mala
položenú chlapčekovu fotku a bábiku.
S plačom som opustila cintorín, s
pocitom, že sa môj život zmenil.
Láska, ktorú chlapček cítil k svojej
maminke
a
sestričke
bola
nepredstaviteľná. A jeden opitý vodič
mu za stotinu sekundy zobral
maminku a sestričku, ktoré tak veľmi
ľúbil.
(internet)

Prišiel k nám Mikuláš
V sobotu
5. decembra 2020 sa opäť rozsvietil vianočný
stromček pred obecným úradom . Pestré svetielka navodili
radostnú atmosféru, ktorú ešte znásobil príchod sv. Mikuláša
s čertíkom a plným košom darčekov. Radosť mali predovšetkým
najmenšie deti, ktoré netrpezlivo vyčkávali sv. Mikuláša na koči .
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Výborné medvedie labky:

Vynikajúce drobné vianočné pečivo

250 g hladkej múky
100 práškový cukor
100 g orechov
1 vanilkový cukor
180 g palmarín
1 žĺtok
Postup:
Všetko zmiesiť a nechať postáť.
Plniť do nevymastených formičiek a piecť .

Na drobné vianočné pečivo budete potrebovať:
450 g hladkej múky špeciál, 9 lyžíc bieleho vína,
375 g Hery
Postup:
Zo surovín vypracujte cesto. Vyvaľkajte plát (nie
veľmi tenký, ani veľmi hrubý). Formičkami
vykrajujte menšie tvary. Poukladajte na plech
(netreba potierať ani tukom, ani posýpať múkou)
a pečte v rúre vyhriatej na 200°C. Vyberte, keď
začnú ružovieť. Ešte teplé obaľte v práškovom
cukre zmiešanom s vanilkovým. Nech sa
vydaria.

Spoločenská rubrika
V roku 2020 sa v našej obci dožili
Narodili sa :
Opustili nás :
životného jubilea:
-Miroslava Böhmová
Hanka Antalíková
Mária Zorvanová
- Eva Ďuricová
Miroslav Šlosár
Mária Ferenčíková
- Slávka Šille
Hana Luptáková
Dana Kaľamárová
- Juraj Arvay
Deťom aj rodičom prajeme
Mária Molleková
- Eva Baniarová
veľa zdravia !
Etela Vicianová
- Beata Chrienová
Pavol Rakota
- Anna Cibulová
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť
- Pavel Kašiar
- Zuzana Luptáková
- Viera Spišiaková
- Ladislav Suchý
- Jozef Vodnák
- Katarína Lukáčová
- Anna Cibulová
- Emília Cibulová
- Marta Mlynáriková
- Terézia Sovincová
Jubilantom srdečne blahoželáme !

