
 

 

 

 

 

Jar – krátke slovo, len tri písmenká, ale akú 

veľkú moc v sebe skrývajú. Skrývajú v sebe 

čaro znovuzrodenia, začiatok nového života. 

Prvé teplé lúče slnka zohrievajú a 

prebúdzajú prírodu zo zimného spánku. 

Zakladá sa podstata novej úrody a nového 

života, všetko živé sa dáva do pohybu. Pôda 

sa otvára vlahe a semenám, medzi hrudkami 

sa tlačia nežne hlávky snežienok a 

pestrofarebných cibuľovín. Prvé jarné dažde 

umývajú trávu, ktorá sa sfarbuje do jasnej 

zelenej. 

Rozprúdi sa miazga stromov, puky sa 

nalievajú aby čoskoro rozkvitli ako mladucha 

v závoji. Zavčasu ráno nás budí veselé 

trilkovanie vtáčikov. Neúnavne stavajú svoje 

hniezda, do ktorých privedú potomstvo. 

Ale nielen príroda, aj ľudia akoby 

vyzlečením teplých kožuchov zvliekli zo 

seba pochmúrnu náladu, sú usmievaví, 

veselí, šťastní. Už na fašiangy mládenci, 

zachovávajúc staré ľudové zvyky, zobudili 

dedinu, vytiahli ľudí z teplých izieb, aby si 

zatancovali a rozhýbali sa s prichádzajúcou 

jarou. 

Štyridsaťdňový pôst je časom na 

rozjímanie o večnom kolobehu života, je 

časom na očistu tela a duše. Slávnostným 

zavŕšením jarného obdobia je Veľká noc.  

 

 

 

 

 

Kresťania oslavujú svoj najväčší sviatok, 

pripomínajú si utrpenie, smrť a 

zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. V tomto 

veľkonočnom tajomstve sa prejavuje 

obrovská sila vzkriesenia. Ježiš, ako syn 

Boha pokoril smrť. 

Aj toto je symbol a nádej začiatku 

niečoho nového. Jeho moc nám má dať silu, 

ktorá nám pomôže prekonať všetky 

prekážky. 

Tak ako sa prebúdza a ožíva príroda, tak 

by sme sa mali prebudiť aj my,  ľudia. 

Buďme k sebe dobrí, milí, priateľskí, 

otvorení, ústretoví. Veď kolobeh života je 

večný, nenechajme si ho pokaziť zlobou a 

nenávisťou. Nezabudnime, že sme 

služobníkmi prírodného sveta. Chráňme 

našu prírodu, chráňme sa navzájom, len tak 

môžeme žiť v harmónii a láske. 

Jar je nádej pre všetko živé. 

Veľká noc jar nesie v batôžku od slnka, 

budí sa príroda, tok šťastia zažblnká. 

Maľuj že, dievčička, farebné vajíčka, aby 

si mala čím obdariť Janíčka. Janíčka či 

Milana, okúpu ťa zarána, rumeň sadne na 

líčko, keď im podáš vajíčko. Na stole 

bahniatka a veľké dobroty, príde i láska, 

vykroč jej oproti! Nepokaz nikomu tieto 

dni sviatočné, tie patria každému, veď sú 

veľkonočné. 

                                         Príhovor starostu obce  
     Milí spoluobčania a návštevníci našej obce. 
     Začína sa jedno z najkrajších období roka a to je jar so svojimi neopakovateľnými krásami, 

kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Toto slávnostné obdobie sa aj v našej obci spája so zvykmi 
Veľkej noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz 
Veľkej noci. Sú to sviatky zázračného znovuzrodenia, plodnosti, duchovného pokoja a harmónie. 
Optimizmus, radosť a pestrosť farieb aj to sú Veľkonočné sviatky. Rodinné stretnutia okolo 
sviatočného stola, kde má svoje miesto pohoda, veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole 
nájdeme svoje miesto. To všetko umocňujú staré ľudové tradície. Je dobré, že duch tradícií a bohaté 
zvyky jarných sviatkov zanechávame aj pre našich potomkov. 

    Želám vám spolu s poslancami  obecného zastupiteľstva a zamestnancami obecného úradu, aby 
vám životodarná voda priniesla zdravie, pohodu a dobrú myseľ, pestrofarebné kraslice zas hojnosť 
na stoly nám všetkým.    

                                                                           Pekné Veľkonočné sviatky. 

Kolpašský hlásnik  

 
„Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné vydanie „ 

Hans Christian Andersen 



                                Kolpašský hlásnik – apríl 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Poďakovanie 
ĎAKUJEME všetkým zúčastneným : p. Alojzovi 

Balážovi, p. Ondrejovi Santorisovi, p. Jánovi 

Štefankovi, p. Marekovi Oravcovi, p. Petrovi 

Pinterovi , p. Martinovi Maďarovi, p. Dávidovi 

Oravcovi, p. Viktorovi Winclerovi, p. 

Jaroslavovi Malatincovi ml. za vykonané práce 

na pokrytí obecnej garáže 15.01.2022 .  

Za prípravu občerstvenia ĎAKUJEME p. Márii 

Oravcovej a Katke Balážovej . Tiež chceme 

poďakovať p. Petrovi Pinterovi a p. Viktorovi 

Winclerovi za prípravu a realizáciu elektrických 

rozvodov dňa 07.01.2022.   

    Zároveň dávame do pozornosti občanom, že 

práce na požiarnej zbrojnici a na garáži stále 
pokračujú .      

  

              Platba terminálom  
Obec  uviedla do prevádzky platobný 

terminál, ktorý umožňuje občanom  

platiť poplatky v pokladni obecného  

úradu platobnou kartou. Na možnosť 

uhrádzania poplatkov sa dopytovali  

už dávnejšie nielen naši občania, ale aj chatári, 

či chalupári. Ide o ďalší krok obce smerujúci k 

modernizácii služieb samosprávy.  

               MUNIPOLIS 
Registrácia do systému MUNIPOLIS  

Bývate,pracujete alebo sa zaujímate o dianie v obci 

Banský Studenec? 

Zaregistrujte sa do systému Munipolis a dostávajte 

dôležité informácie z našej obce pomocou SMS, e-

malov alebo správ do aplikácie  

https://banskystudenec.munipolis.sk/registracia  

Čo vám registrácia prinesie ?  

! Upozornenie na krízové situácie  

Informácie o dopravných uzávierkach, 

odstávkach vody, elektriny a pod .  

Pozvánky na kultúrne a športové podujatia  

Novinky z obce  

Rozhodovanie pomocou ankiet  

Služba je zdarma  

 

 

     SLUŽBA PRE OBČANOV 
Občania, ktorí majú záujem o vyhlasovanie 

gratulácii počas víkendov, môžu si túto 

službu nahlásiť na obecnom úrade 

najneskôr do piatka do 12.00 hod.  

              

           STAVANIE  MÁJA  
Obec Banský Studenec v spolupráci s DHZ 

Vás pozýva  na Stavanie mája 30.apríla 2022 

o 19.00 hod. pred kultúrnym domom  

 

   Pobožnosť k sv. Floriánovi 

sa bude konať 5.5.2022 o 16.00 hod. 

pri požiarnej zbrojnici  

        ČERPANIE DOVOLENKY 

Obecný úrad bude v dňoch  od 14.-19.4 

z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.  

Nástup do práce je 20.4.2022.  

 

OZNAMY 

 

 

 

Spomienkový akt položenia vencov k 

Pomníku padlým v I. a II. svetovej 

vojny v Banskom Studenci a 

Kysihýbli. Na spomienkovom akte sa 

zúčastnil aj podpredseda SZPB v 

Banskej Štiavnici RNDr. Bačík Pavel. 

        

https://banskystudenec.munipolis.sk/registracia?fbclid=IwAR25OdiKiHNxMThfWfGgpuMRQXRVGTo3U0Kswcsi6f1m-CWL3R2k5fVdR48


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Ingrediencie: 6 plátkov syru Eidam, 125 g masla, 50 g suchej 

salámy, 100 g šunky, 100 g taveného syra, 2 ks na tvrdo 

uvarené vajcia, petržlenovú vňať, horčicu, kečup, soľ. 

Postup: Vyšľaháme si maslo s taveným syrom (ach jaj, to 

zas bude výhrad), horčicou a kečupom a vmiešame 

nadrobno pokrájané ostatné suroviny. Tu musím 

podotknúť, že plnky sa líšili, čo gazdiná, to iná plnka. Plníme 

vždy tri plátky syra. Dáme stuhnúť do chladničky. Krájame 

na trojuholníky a ozdobíme zeleninou. 

Ingrediencie: 3 ks vajec, 1 ČL droždia, 1 ks vanilkového 

cukru, 1 ČL soli, 3 PL cukru, 1 PL rumu, 100 g masla, 350 g 

hladká múka, olej, práškový cukor. Postup: Vajíčka 

zašľaháme so soľou a droždím. Pridáme cukor a rum. Do 

vyšľahaných vajec pridáme roztopené maslo a múku a 

necháme vymiešať. Cesto potom vyberieme na dosku a 

prehnetieme. Cesto na pár minút zakryjeme. Potom 

vytvarujeme menšie guličky a v dostatočnom množstve oleja 

ich vysmažíme. Povyberáme na papierový obrúsok, potom 

vyložíme do misky a pocukrujeme podľa chuti. 

Úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu 

v obci za rok 2021 

Obec Banský Studenec 

dosiahla v roku 2021 

úroveň vytriedenia 

komunálneho odpadu 

61,01 %. Pre porovnanie v 

roku 2020 bola úroveň 

vytriedenia komunálneho 

odpadu 31,50 %.  

Chceme poďakovať 

všetkým obyvateľom, 

chatárom, 

chalupárom,ktorí sa 

separáciou odpadu na 

uvedenom výsledku 

podieľali.  

Ostáva nám presvedčiť aj 

tých ostatných, že 

dôsledné triedenie odpadu 

znižuje celkové množstvo 

komunálneho odpadu 

ukladaného na skládky, čo 

má výrazné ekologické a 

ekonomické dôsledky. 
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Životného jubilea sa dožívajú : 
-p. Pavel Cibula  
-p. Magdaléna Suchá  

 
 
 

   Narodili sa :  
Natália Gregáňová  
        Veľa zdravia       

  prajeme ! 

            Opustili nás :  
 

                         p. Jozef Sovinec  
 

                       Úprimnú sústrasť ! 

 

 

Krásnych 90.rokov sa dožíva p. Anna     
  Gašparíková  

     
 

Jubilantom 

srdečne 

blahoželáme! 

 


