
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

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) 

                                      december 2021 

Vianoce krásne a čisté ako     
sneh, v  rodine pohodu 
a smiech. 

Silvestrovskú náladu po celý 
rok, šťastie nech sprevádza 
každý Váš krok.  

Požehnané Vianočné sviatky 
praje všetkým  
 
                  starosta obce Pavol Santoris,  
                 poslanci obecného zastupiteľstva  
                 a pracovníci obecného úradu  
 

 

                                      Príbeh štyroch adventných sviec... 
Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier 

nedodržujú.“ Jej svetlo bolo čím ďalej tým menšie, až celkom zhaslo… 

Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo 

nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila." Prievan zavial miestnosťou a druhá 

sviečka zhasla… 

Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu, aby som 

horela, ľudia ma odstavili stranou. Vidia len sami seba a žiadnych iných, ktorých by mali radi.“ A s 

posledným záchvevom zhaslo i toto svetlo… 

V tom vošlo do miestnosti dieťa a pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Vy musíte predsa svietiť!“ A 

skoro začalo plakať… 

V tom sa prihlásila k slovu i štvrtá sviečka a povedala: „Neboj sa! Pokiaľ ja svietim, môžem i ostatné 

sviečky znovu zapáliť. Volám sa Nádej.“ Dieťa zapálilo od tejto sviečky pomocou zápalky znovu 

ostatné sviečky. 

Plameň Nádeje by nikdy nemal v Tvojom živote vyhasnúť. A každý z nás by mal plamene Mieru, 

Viery, Lásky a Nádeje neustále udržiavať zapálené. 

Mier, Viera, Láska a Nádej...dnes sme zapálili sviečku viery...nech nás napĺňa spolu s prvou 

sviečkovú mieru ...nedovoľme, aby v našich srdciach vyhasli skôr nech zažiarila všetky spolu na 

4.adventnú nedeľu...krásnu nedeľu plnú pokoja, radosti... 
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Milí Kolpašania, vážení spoluobčania. 

Aj tieto Vianočné sviatky budú pre nás všetkých 

prinajmenšom zvláštne, iné ako sme ich prežívali 

v minulosti a odlišné ako sme zvyknutý. Obmedzené sú 

osobné stretnutia a spoločenské aktivity, ktoré boli 

samozrejmé a bežné, vždy to tak bolo. Stačilo málo 

a všetko je inak, celý svet je hore nohami. Čo bolo 

prirodzené je odrazu nedostupné. Odvšadiaľ počúvame 

len o zlej zdravotnej situácii, o COVIDE 

a o nemocniciach, ktoré už nezvládajú nápor ochorenia. 

Aj v našej obci sa v značnej miere vyskytli prípady 

ochorenia na COVID 19. Našťastie občania toto 

ochorenie prekonali, niektorí ľahšie, niektorí ťažšie, ale 

všetci sa vyjadrili, že to nikomu neprajú. Preto je však 

dôležité, aby sme sa v prvom rade spoliehali sami na 

seba, aby sme nezabúdali používať zdravý sedliacky 

rozum, aby sme si zachovali svoju vieru, navzájom si 

pomáhali, aby sme si vedeli odpustiť a nepovyšovali sa 

nad ostatných. Nepodliehajme nedôveryhodným 

informáciám, ktoré sa šíria cez sociálne siete. 

Opatrenia, ktoré vydávajú epidemiológovia, aj keď 

prichádzajú niekedy oneskorene a zdajú sa Vám byť 

nezmyselné je treba dodržiavať. Verím, že situáciu  

spoločne zvládneme a budeme sa môcť vrátiť do 

obyčajného normálneho života. Aj keď nám rôzne média 

podávajú prevažne negatívne informácie, nenechajme si 

vziať čaro Vianoc. Prežime ich s láskou a vzájomnej 

úcte v najbližšom rodinnom kruhu. Deti nech si nájdu 

pod stromčekom vysnívané darčeky, veď čo môže byť 

krajšie ako úsmevom zaliata detská tvár.  

Vianoce sú príležitosťou spomenúť si aj na našich 

blízkych, po ktorých zostalo pri štedrovečernom  stole 

prázdne miesto,  no nie v našich srdciach. Pri 

príležitosti týchto Božích sviatkov chcem zvlášť 

pozdraviť našich chorých a osamelých spoluobčanov, 

či sú už so svojimi najbližšími, v nemocniciach, alebo 

našli svoj domov v domoch pre seniorov. 

 Želám Vám spoločne s poslancami obecného 

zastupiteľstva a zamestnancami na obecnom úrade  

príjemné milostiplné Vianočné sviatky, veľa dobrého 

zdravia, pokoja a svornosti v rodinách. Prežite ich 

v príjemnej atmosfére a s pokojom v duši. 
                                                             Pavol Santoris 

                                                              starosta obce  

Obnova pamätníka padlým v II. svetovej vojne.  

Obec z poskytnutých finančných prostriedkov z dotácie 

z rozpočtu rezervy predsedu vlády SR na opravu 

vojnových hrobov vo výške 3 200 Eur uskutočnila 

opravu pamätníka padlým II. svetovej vojne . Celkové 

náklady na opravu boli vo výške 3 519,08 Eur. " 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády 

Slovenskej republiky" Za poskytnutie dotácie 

ĎAKUJEME ! 

    

Zhotovenie náučnej 

tabule v obci s 

finančnou 

podporou z BBSK  
Za poskytnutie 

finančnej dotácie 

ĎAKUJEME aj p. 

poslancovi Mgr. 

Mikulášovi Pálovi .  

Za zhotovenie 

ďakujeme sociálnemu 

podniku PE BONUM 

s.r.o. a firme COMEX 

Banská Štiavnica za 

pomoc pri realizácii 

projektu . 

 

 

Zakúpenie nových kníh do našej 

knižnice z FPU . ĎAKUJEME ! 

           UŽ LEN ČÍTAŤ  

 

 

                        Aj do našej obce tento rok zavítal Mikuláš ..... 

       
         Ďakujeme poslankyniam OcZ Ing. Zuzane Kašiarovej a Zuzane Maliniakovej , 

Petrovi Pinterovi, Pavlovi Mihokovi, Veronike Kudlákovej , Adamovi Mihokovi, 

zamestnancom obce, Ing. Vladimírovi Gálikovi. V nemalej miere chceme poďakovať 

sponzorom, rodine Dobrovodských, WOOD PARKETY - Ivan Magdič a Ing. 

Miroslavovi Balogovi.  
 



 

          
        Nastúpením novej vlády sa začalo hovoriť o reforme 
národných parkov na Slovensku. V Národnej rade sa 
prerokovával poslanecký návrh poslanca Šibla, druhá novela 
Zákona 543 o ochrane prírody a krajiny . to je tá takzvaná 
reforma národných parkov. Je to všaj jeden veľký podvod pre 
HN sa vyjadril  Ing. Rudolf Huliak – člen Prezídia Slovenskej 
poľovníckej komory.  Ako ďalšie Ing. Huliak uviedol, že 
reformu by vedeli urobiť na základe nejakej zonácie – 
vyhlásili by národný park a následne by skúmali, čo tam 
vlastne idú chrániť – z prírodovednej zbierky by si vzali napr. 
salamandra, alebo nejakého živočícha, ktorého by prilepili na 
nejakú skalu a odfotili . Tým by mali chránené územie , lebo 
ten vzácny živočích, ktorý je na vyhynutie tam „žije“ . 
Pracovným nástrojom MŽP je v poslednej dobe klamstvo – 
ako uviedol Ing. Huliak.  
Ešte, keď bola Ficova vláda, tak sa do zákona dostalo, že MVO 
a OZ sa dostali do správneho konania ako jeho súčasť. To 
znamená, že napríklad Spoločnosť vlastníkov nebytových 
priestorov mesta Bratislavy sa vyjadrujú k ochrane prírody 
niekde na východe Slovenska. Naplno to povedal už aj 
minister Sulík, že to je podvodné konanie, aby sa niekto 
dostal k verejným zdrojom . A to už je ekomafia, ktorá podľa 
dôvodného podozrenia predáva pečiatky. Výsledkom je 
developerská činnosť v už existujúcich národných parkoch . 
Ľudia, ktorí tam žijú sú tí najposlednejší, ktorí zaujímajú 
politikov. Nikto sa nestará o to, či boli nejako zasiahnuté ich 
vlastnícke práva. Popri tom Ústava jasne hovorí, že občan SR 
má právo vlastniť, užívať a brať finančné požitky z vlastníctva. 
Toto všetko je potláčané výhovorkou o ochrane prírody. 
Ústava síce hovorí, že vlastnícke právo môže byť na 
nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere obmedzené , ale musí 
to to byť primerane kompenzované. Tu sú všetky ústavné 
práva občana SR, ako súkromného vlastníka, porušované. p. 
Budaj darmo povie, že sa jedná o prechod štátnych 
pozemkov v 3-5 pásme ochrany pod MŽP a správu ŠOP, ale 
ak je raz na súkromnom pozemku vyhlásený stupeň ochrany 
od dva vyššie, na každú jednu činnosť si musí vlastník pýtať 
povolenie ŠOP.  
Tu ale hrozí, že ľudia budú svoju pôdu predávať... 

      Štát má na ňu predkupné právo – od tretieho stupňa ochrany. 
      Vlastníkom výrazne obmedzia užívateľské právo ich 
      pozemkov, ale predtým im budú  ťahať medové motúzy, ako 
      im to vykompenzujú. Použijeme  príklad. Mám lúku. Aby 
      som dostal dotáciu, musím na nej pásť určitý počet kusov 
      dobytka. Ak to tak je, spravia foto orto mapy, vidia, že lúka 
      je spásaná, dotáciu dostanem. Nebudem hovoriť o sumách, 
      lebo presne ich neovládam a zavádzať nebudem. Národný 

park, alebo agenda Natura 2000 ma, vzhľadom na stupeň 
ochrany obmedzí počtom kusov dobytka. Tiež mi obmedzia 
spôsob obhospodarovania. Dostanem nižšiu dotáciu, ďaleko 
nižšiu kompenzáciu, takže dostanem ďaleko nižšiu sumu, ako 
by som dostal v neobmedzenom charaktere 
obhospodarovania vlastného pozemku. 

 

Ono to vyzerá tak, že Slovensko ozaj bude vlastniť 
pár ľudí 

Tu je občan 30 rokov rukojemníkom ním platených 
a volených politikov. Nejeden politológ to tvrdí ja 

môžem len súhlasiť, že Slovensko ovláda pár ľudí. Tí 
v pozadí ťahajú nitky a je jedno, kto je v koalícii a kto 

v opozícii. Výsledok je vždy rovnaký. Nakoniec bežný 

človek o všetko príde. Ešte sa nestalo, že by nejaký 
politik naozaj niečo pre toho bežného človeka aj 

urobil. Urobilo sa veľa vecí naoko, ale v konečnom 

dôsledku občan skončí s vyprázdnenými vreckami. Je 
načase vymeniť celé politické spektrum a zapojiť 

aktívne každého občana. 

Aký má ten dnes prerokovávaný zákon dopad na 

vody? 

Najväčší vodozádržný systém sú lesy. Väčšina 

slovenských riek pramení práve v lesoch a národných 
parkoch. Keď bude vodohospodársky podnik patriť 

pod MŽP, tak má absolútnu vládu nad vodou. A do 

vodohospodárskeho podniku sa absolútne 

neinvestuje. Budujú sa vodozádržné opatrenia? 

Regulujú sa toky? Čo sa robí pre to, aby to 

vodohospodárstvo, čo je prvým pokladom, ktorý 

máme, ešte pred lesmi, ale nevieme si ani to vážiť. 

Ako by to asi malo vyzerať? 

No určite nie spôsobom myslenia, že ja sa o politiku 

nestarám, aj tak chlieb lacnejší nebude. Platón 400 

rokov pred Kristom povedal: „Budú vám vládnuť tí 

najhorší z najhorších. A bude to vaša daň za to, že sa 
odmietate zúčastňovať aktívneho politického života. 

Má toto nejaké pokračovanie? 

Keď sa zlikviduje vidiek, na rad prídu mestá. Ľudia, 
keď nebudú mať čo jesť, prídu o živobytie na vidieku, 

budú sa sťahovať do miest. Tam nebude práca, 

nebude bývanie, nebude tam ani len miesto na 

parkovanie. Dôjde to ekoteroristom v Bratislave až 

vtedy, keď tu bude občianska vojna? Lebo ten stav už 

bude nezvrátiteľný. 

Ako sa veľakrát pýtam – čo s tým vieme robiť? 

Občianski aktivisti z vidieka sa zaoberali touto 

otázkou. Vstúpili  do Národnej koalície. Dostali zelenú 
v agende „voda, pôda, les a slovenský vidiek“. Idú 

zmobilizovať ľudí práve z vidieka, aby  sa postavili 

proti týmto nezmyslom. A to inak, ako zapojením sa 
do politického boja na Slovensku to nepôjde. Ako 

nový predseda Národnej koalície Ing. Huliak čaká  na 
zapísanie do registra politických organizácií 

Ministerstva vnútra. A začne po jednotlivých obciach 

budovať štruktúry. Slovensko by nám kvitlo, keby sa 

tu skončilo s korupciou, klientelizmom a všetkým, čo 

s tým súvisí. 

    Reforma národných parkov je jeden veľký podvod  
                                                                        pre HLAVNÝ DENNÍK sa vyjadril Rudolf Huliak  
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                                                   Spoločenská rubrika  
V roku 2021 sa v našej obci dožili                Narodili sa :                  Opustili nás :  
životného jubilea:                                                                             Stanislav Mlynárik  
-Jozef Baniar                                         Natali Kaľamárová          Ladislav Antošík        
- Dušan Cibula                                        Jeremy Repka                  Mária Balážová  
- Soňa Indrová                                                                                 Emília Bedešová  
- Pavol Santoris                               Deťom aj rodičom prajeme       Ružena Bosáková  
- Jarmila Santorisová                              veľa zdravia !                   Ľubomír Bridiš  
- Ladislav Sombaty                                                                           Anna Cibulová  
- Ján Spišiak                                                                                      Anna Cibulová  
- Štefan Čenger                                                                                   Jozef Santoris   
- Anton Gregáň                                                                                  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť  
- Peter Jaško                                                                                    
- Hubert Kindernaj  
- Stanislav Kindernaj  
- Anna Ladzianska  
- Pavlína Sovincová  
- Jozef Sovinec  
- Oľga Bartošová  
- Eva Cibulová  
- Margita Jániová  
- Rudolf Michalčák  

Jubilantom srdečne blahoželáme ! 

 

 

 

        Trené rožteky máčané       

                v čokoláde 

Na prípravu potrebujeme: 

190 g hladkej múky 

150 g zmäknutého masla 

60 g práškový cukor 

1 vájíčko 

čokoládová poleva  

Postup :  

Maslo s cukrom si v miske 

vyšľaháme do peny. Postupne 

začneme po lyžiciach 

zašľahávať múku. Cesto dáme 

do cukrárskeho sáčku  s väčšou 

špičkou a vytvárame rožteky na 

plech. Pečieme pri 150  °C.  

Vychladnuté namáčame 

v čokoláde. Dobrú chuť  

  

          Zvozový kalendár na rok 2022 
 

O termínoch zvozu komunálneho 

odpadu bude obec informovať 

občanov ihneď, ako nám firma 

BZENEX BMP poskytne termíny 

zvozu!  
Rozpis vývozu separovaného komunálneho odpadu 

plast, papier, sklo, nápojové kartóny a kovy pre rok 

2022 sa uskutoční raz za štyri týždne a to nasledovne: 
 

13.01., 10.02., 10.03., 07.04. 05.05., 02.06., 30.06., 

28.07., 25.08., 22.09., 20.10., 24.11., 22.12. 
 


