
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci vyzýva školy, obecné úrady, folklórne súbory, 
združenia, miestne kluby slovenských turistov, dobrovoľníkov a všetkých milovníkov 

prírody, aby sa zapojili do projektu pod názvom „Otváranie studničiek na Turíce“. 
O čo ide? 
Zámerom je oživenie tradičného zvyku. V Novohrade patrilo čistenie studničiek a prame-
ňov k tzv. jarným zvykom. Každá obec mala v minulosti svoje zdroje vody, studničky, 
pramene, o  ktoré sa aj náležite starala a predkovia si ich vážili. Ľudia začali  čistiť stud-
ničky na Veľkú noc a skončili na turíčne sviatky. Nejde však len o samotné čistenie, ide 
o celkové správanie sa k vodstvu. Príroda sa nedá oklamať, dôkazom nezodpovedného 
prístupu, zanedbania či podcenenia starostlivosti sú aj dnešné problémy povodní.  
V prvom ročníku chceme zapojiť čo najviac organizátorov.  Všetci, ktorí sa rozhodnú 

prihlásiť do projektu, stačí ak nám nahlásia  najneskôr do 23. mája 2012: 
 

  názov usporiadateľa, miesto – názov studničky, či prameňa, čas konania a p.  
 
Z vašich podkladov  následne spracujeme  propagačný materiál so zoznamom všetkých 
spoluorganizátorov a miestom konania aktivít, tento vám bude doručený v tlačenej 
a elektronickej forme.  
Po skončení podujatia nám môžete poslať fotografie – studničky (pred vyčistením a po 
vyčistení, zo samotného  programu, ak bol súčasťou otvorenia a pod. ). Z dodaných 
materiálov vydáme  dokumentačno-propagačný materiál.  

Dátum:      27. mája 2012  (nedeľa) 

Naším cieľom je, aby sa podujatie uskutočnilo v ten istý deň, teda na Turíce. Tento termín  
by sa mohol považovať za oficiálne otvorenie letnej turistickej sezóny v našom regióne. 

Miesto:   Novohrad a Malohont je bohatý na množstvo studničiek a prameňov. Preteká 
ním tretia najdlhšia rieka Ipeľ, preto by bolo vhodné uskutočniť jedno podujatie aj pri 
prameni Ipľa. Odporúčame však ďalšie známe miesta: 

 Timravina studnička pri obci Polichno 
 Krúdyho prameň – FS obce Radzovce 
 studničky a pramene v okolí mesta Poltár  
 zrekonštruované studne v Haliči, Kotmanovej, Sušanoch, Hradišti, F. Kľačanoch,  

Maškovej, Pondelku, Veľkej Suchej ... 

Priebeh:  Čistenie a úpravu okolia studničiek je žiaduce realizovať v  mesiacoch apríl-

máj. Vyvrcholením by bol symbolický  akt otvorenia studničky a previedli by ho najmä 
dievčatá, poväčšine členky folklórnych súborov a skupín. Je to len návod, doporučenie.  
Tam, kde je to možné, dá sa to spojiť aj so sprievodom obcou alebo len jarnými hrami pri 
studničke, piesňami, poéziou o krásach prírody a vody, históriou a tradíciou.   

 

OTVÁRANIE STUDNIČIEK 

NA TURÍCE 

Niečo z histórie Turíc: 
 
K obdobiu nástupu jari sa viaže mnoho prastarých magických zvyklostí už od dôb 
Slovanov.. Otváranie studničiek je jedným zo starých slovanských predkresťanských 
obyčajov v období Turíc. Ľudia vtedy prinášali dary ku studničkám a obetovali duchom 
zvieratá. Aj slovenský názov sviatku - Turíce - sa zvyčajne odvodzuje od jedného z 
kultových zvierat Slovanov, dnes už takmer vyhubeného tura. 
Vo viacerých prameňoch už z 11. st. sa u východných Slovanov spomínajú Rusalje ako 
obľúbené, veselé slávnosti. Charakterizovali ich sprievody dievčat. Niekde sa označovali 
ako Rusadlné sviatky, Rusadle. Na väčšej časti stredného Slovenska boli známe ako 
Turíce, v Čechách Letnice. Ťažisko turíčnych zvykov sa viazalo k vode a zeleni. Ľudia sa 
rôznymi obetami usilovali získať priazeň démonov vôd. Prokopios (byzantský historik) už 
v 6. st. napísal, že Slovania nad Dunajom uctievajú rieky i vodné víly a prinášaju im obety. 
Toto obetovanie vodám zaniklo, ale rôzne zvyky turíčneho cyklu nadväzujú na staršie 
obrady. Patrí k nim najmä čistenie studničiek a prameňov, a to už od Veľkej noci, aby do 
Turíc boli vyčistené. Niekde boli súčasťou programov aj voľby turíčnych kráľov, ktoré 
v 18. st. zanikli. Neskôr sa objavuje už len postava kráľovnej v dievčenských hrách 
a obchôdzkach – chorovodoch. Aj stavanie májov v Novohrade bývalo na Turíce, máj ako 
symbol zelene a života, predstavoval koniec jarného obdobia, potrebu sadenia 
a predzvesť novej úrody.         
 
Podľa dávnych predstáv: Naši predkovia verili, že chotár, v ktorom zanedbajú studničky, 
bude trpieť nedostatkom vlahy. Navyše človek, ktorý do Turíc vyčistí aspoň jednu 
studničku, bude po celý rok zdravý, svieži a nebude ho bolieť hlava.  
 
Výsledok: 
Ak sa nám to spoločne podarí, nielenže obnovíme regionálnu tradíciu pôvodných zvykov, 
ale  

 prispejeme ku skrášľovaniu životného prostredia, okolia 
 pripomenieme mladým ľuďom kultúru života našich predkov, tradíciu a budo-

vanie vzťahu k týmto hodnotám 
 školská mládež sa aktívne  zúčastní pobytu v prírode 
 možno o rok projekt rozšírime  na celé územie historického Novohradu 
 možno  sa to niektorým tak zapáči, že si k studničke vybudujú náučný chodník či 

nebodaj prevezmú starostlivosť nad svojou studničkou. 
 
              Bližšie informácie a kontakt: BBSK – Novohradské osvetové stredisko  
                                                             J. Kármána 2 
                                                             984 01 Lučenec 
                                                             tel.: 047/4512703 
                                                             e-mail: abelovsky@noslc.sk 
                                                             www.nolsc.sk  
 

Podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. 
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Snahou tohto projektu, podporeného  Ministerstvom kultúry SR, bolo pre-
dovšetkým oživenie tradičného zvyku v Novohrade. Výzvu sme rozposlali 
nielen folkloristom, ale aj školám a obciam. Tých, ktorých oslovila a zapojili 
sa do projektu budeme prezentovať aj prostredníctvom našich novín 
a pochopiteľne všetkým ďakujeme. Niektorí zareagovali, iní nie. Prvým, kto 
sa prihlásil, bol starosta obce Šávoľ, Július Ferenc. Povedal, že studničiek 
majú viacej, začali už 19. mája a vyčistili dve, jedna sa volá „Teplý prameň“ 
a druhá „Pri Mocoyáku“. V Poltári sa do projektu zapojila Základná škola – 
Slobody, studničku vyčistili a zhotovili pekný drevený prístrešok. Rukávy si 
okrem žiakov „vysúkal“ nielen vedúci krúžku „Priateľ prírody“, zástupca 
riad. PaedDr. Peter Kostka, ale aj sám riaditeľ školy Mgr. Július Slavkovský.  
Studnička, zatiaľ bez názvu sa nachádza v lokalite za rybníkom v Zelenom. 
Taktiež starostka Zlatna, p. Margareta Murínová reagovala a výsledkom 
bolo vyčistenie studničky pod názvom „U panej“. V Kokave nad Rimavicou  
sa do projektu zapojil detský folklórny súbor (prípravka) pri ZŠ s MŠ, na 
starosti ich má Mgr. Jana Becániová a rozhodli sa pre studničku v časti 
Huta. 
Najznámejšiu „Timravinu studničku“ nad Polichnom otvorili členovia FS 
Ipeľ z Lučenca pod vedením Mgr. Marcely Janštovej. Na výzvu zareagoval 
aj Dom Matice slovenskej v Lučenci a jeho riaditeľka,  Ing. Rezková  Alena 
sa podujatia aj osobne zúčastnila.  Najskôr všetkých privítal starosta obce 
Pavel Kyseľ pred OÚ a potom sa spoločne pobrali za dedinu k studničke. 
Folkloristi v nádherných krojoch zaspievali a zatancovali.  Tri dievčatá  
rozčerili hladinu, nabrali vodu  zo studničky do svojich dvoch sklenených 
karaf a jedného  hlineného  krčaha, od starostu obce. Potom vyliali 
priezračnú „polichniansku“ vodičku na všetky svetové strany, a tak 
symbolicky otvorili studničku B.S. Timravy. Na záver starosta Polichna 
pohostil  prítomných naozaj tradične, domácimi pampúšikmi a aj niečím na 
zahriatie...  
Čiže, keď sa chce, tak sa dá. 
Cinobančania to tiež vedia,  nezľakli sa, vyčistili a otvorili studničku pod 
vrchom Strieborná, žiaci ZŠ s MŠ jej vybrali aj názov, chcú, aby sa volala 
„Martinova studnička“. Poďakovanie patrí najmä p. Machavovej, zást. 
riaditeľa školy. 

Michal Abelovský, Novohradské osvetové stredisko Lučenec 

Zoznam prihlásených – zapojených do projektu: 
 
1.  Obecný úrad Šávoľ – Július Ferencz, starosta,   
     miesto: otvoria 2 studničky – „Teplý prameň“  
                    a „Pod poľovníckou chatou“, začnú 19.5.  
     kontakt: tel.: 047/4380104, e-mail: ocu.savol@gmail.com 
 

2.  Poltár – Základná škola, Slobody 2, riaditeľ- Mgr. Slavkovský Július 
     miesto: studnička za rybníkom v Zelenom 
     kontakt:  PaedDr. Peter Kostka, zástupca riaditeľa pre II.st., tel.: 047/ 4111003, 
                      e-mail: kostop@orangemail.sk, zspoltar@post.sk 
 

3. Cinobaňa – ZŠ s MŠ, zást. riaditeľa PaedDr. Ľubica Machavová,  
     miesto:  „Martinova studnička“  pod vrchom Strieborná 
     kontakt: tel.: 047/4395112, skola@zscinobana.edu.sk 
 

4.  Obecný úrad Polichno – Pavel Kyseľ, starosta 
     miesto: „Timravina studnička“  nad Polichnom 
     kontakt: 047/4379533, 0905270436, e-mail: polichno@polichno.sk 
     spoluorganizátori:  
     -  Folklórny súbor Ipeľ v Lučenci, Mgr. Marcela Janštová, vedúca súboru 
                                                 0905 926 498, e-mail: macatothova@centrum.sk             
      - Dom Matice slovenskej v Lučenci, Ing, Rezková Alena, riaditeľka       
                                                 tel.: 047/4320480, 0918 904930,  
                                                 e-mail: dommslucenec@gmail.com  
 
5.   Kokava nad Rimavicou – ZŠ s MŠ,  
      miesto: studnička v miestnej časti Huta 
      kontakt: Mgr. Jana Becániová – detský folklórny súbor (prípravka) 
                      tel.: 0903795167, e-mail: ja.nka@centrum.sk 
 
6.   Obecný úrad Zlatno – Margaréta Murínová, starostka 

miesto: studnička „U Panej“ 
kontakt: tel.: 047/4292310, 0908 922106,  
e-mail: margaretamurinova@gmail.com 

 
7.   Fiľakovo – Dom Matice slovenskej – Mgr. Alica Pisárová, riaditeľka 

miesto: studnička, ktorú volajú  Moďoróš kút 
kontakt: ženská spevácka zložka FS Jánošík pri Dome MS 

        tel.: 047/ 4382303, 0918 904931, e-mail: dms.filakovo@matica.sk 
 
8.  Mládzovo – Elena Kočiová, studnička „Lieskovanka“. 
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Dňa 19. mája sa v katastri obci Šávoľ uskutočnilo čistenie troch povr-
chových prameňov, menovite: 

 Prameňa Deskáca  
 Teplého prameňa  
 Prameňa pri ihrisku 

 
Usporiadateľom tohto projektu bol Obecný úrad Šávoľ. V starých pred-
stavách o svete sa vnímala studňa i prameň ako cesta do podsvetia, k 
vodám hlbín, kde sa skrývajú tajomné sily. Skupina mladých mužov sa do-
hodla, že   pramene vyčistia  od hrubých nánosov, konárov, tŕňov a buriny, 
upravia okolie prameňa a odtoku, vyčistia priestor: odpratávaním buriny a 
konárov z vyťažených stromov, upravia priestor pod prístrešok, vykopaním 
a vyrovnaním terénu. Dokončenie úpravy prameňa jeho vyhĺbením a 
vyložením skalami. Vďaka patrí touto cestou všetkým, ktorí sa podieľali na 
prácach okolo tohto projektu. Je to cenné o to viac, že to bolo v rámci 
svojho voľného času, na úkor rodín  a dobrovoľne, bez nároku na odmenu, 
len pre dobrý pocit, že príroda v okolí  obce Šávoľ si to zaslúži. Do budúcna 
máme v pláne vyčistiť Prameň pod Poľovníckou chatou a Prameň pri 
Močoľáku. Sme pyšní na to, že na okolí obce Šávoľ máme veľa prameňov, 
lebo nedokážeme žiť bez kvalitnej, čistej a nezávadnej  vody. Voda je 
vzácny poklad. Poklad, ktorý treba chrániť. Poklad, ktorý si treba vážiť. 
Mnohé krajiny také šťastie nemajú.  

Voda je pre mnohých ľudí na našej planéte takmer nedostupná, preto 
treba chrániť vodu – studničky a pramene. 
Pristaviť sa pri ňom a občerstviť jeho vodou sa už môžu všetci návštevníci. 
Prameň a priestor pri ňom predstavíme širokej verejnosti a uvedieme do 
užívania. 
O veľkom význame studne, teda zdroja vody a prežitia, hovorí i ľudová 
slovesnosť, ktorá prirovnáva studňu k dobrému priateľstvu: „Dobrá studňa 
v suchu vodu dáva, dobrý priateľ v núdzi sa poznáva“. 
Poďakovanie patrí bývalému horárovi  p. Žarnovičanovi, ktorý  pri Prameni 
Deskáca postavil  prístrešok. Poďakovanie za účasť pri čistení studničiek 
patrí: Palík L., György J., Pávik J.,Brehely L., György G.,Fazekas P.,Molnár 
Zs., Gyenes V., Kónya J., Szalai Š., Lukács J., Oláh V., Botoš T., Oláh M., 
Botoš D.,Berky P.,Szabó M., Danyi Š., Botoš I.  

Július Ferencz, starosta obce Šávoľ 
 
 
V rámci akcie „Otváranie studničiek na Turíce“ sme zorganizovali jednu 
peknú akciu. Prvým momentom pre nás ale bola návšteva pána Šarkana 
v škole a jeho úpenlivá výzva na obnovenie studničky pod Striebornou, 
ktorá už bola naozaj riadne zanedbaná. 

 
Keď sme dostali do rúk výzvu Novohradského osvetového strediska v 
Lučenci na zapojenie sa do projektu „Otváranie studničiek na Turíce“, viac 
sme neváhali.  

Čistenie studničiek 
 

Obnovenie studničky pod Striebornou v Cinobani 
 



Hneď po Veľkej noci sa partia zanietencov vybrala ku studničke. S po-
mocou dobrých ľudí sa nám podarilo získať potrebné drevo na stavbu 
dreveného prístrešku, a tak naši dobrovoľníci mali čo robiť. Najprv vyčistiť 
okolie, prehĺbiť studničku a nakoniec osadiť striešku.  Za túto prácu patrí 
veľká vďaka Ing. Michalove a Rogožníkovi z Lesov SR, p. Gajdošovi, p. Kia-
pešovi, ale aj kolektívu ZŠ Cinobaňa pod vedením p. riaditeľa RNDr. Sta-
nislava Čopa.  
Studnička dostala svoju novú podobu, ale bolo treba upraviť okolie, prís-
tupové chodníky. A tu nastúpila „čata“ našich deviatakov. V rámci akcie 
„Vyčistime si Slovensko“ si urobili malú túru ku studničke pod Striebornou 
a vyčistili prístupové chodníky a okolie. 
Taká studnička si ale zaslúži aj nejaký slávnostný akt otvorenia. O to sa už 
postarali naši najmenší folkloristi. S harmonikou a peknou ľudovou pes-
ničkou slávnostne otvorili staronovú studničku pod Striebornou. Veľký 
muzikant – Peťo Boroš  so sestrou Soničkou a spoločne s kamarátkou 
Dominikou Gondekovou zanôtili pod Striebornou krásne ľúbozvučné 
slovenské piesne, aby sa našej studničke darilo a spievala si tieto krásne 
melódie pod vrchom Strieborná.  
A keďže nová studnička by mala dostať aj svoje nové meno, navrhli sme, 
aby sa volala „Martinova studnička“. Ak sa názov bude páčiť aj ostatným 
občanom, máme pripravenú drevenú tabuľku s menom,  ktorú osadíme pri 
studničke.  
No my sme okrem tejto studničky vyčistili ešte aj potôčik v malej hôrke. Bol 
úplne zanesený bahnom a rôznym odpadom, ktorý tam nahádzali ľudia 
žijúci v jeho okolí. Odniesli sme odtiaľ tri veľké vrecia odpadu, a to sme sa 
tam vrátili ešte trikrát. Stálo to zato. Vidieť, ako potôčik veselo žblnká, 
vidieť tú krásnu čistú vodu, je to dobrý pocit.   
Z týchto akcií máme dobrý pocit. Pramení z toho, že sme pomohli dobrej 
veci. No máme z nich aj veľmi zlý pocit. Ten pramení z neúcty niektorých 
ľudí k prírode, prostrediu v ktorom žijeme.  
Príroda je oproti nám vo výhode, môže existovať bez nás, my bez nej nie ....                                                                   
 

PaedDr. Ľubica Machavová, ZŠsMŠ Cinobaňa 
Foto: Zuzana Gondeková a Ľubica Machavová  

 
 
 

 
 
 
V Novohrade patrilo čistenie studničiek a prameňov k tzv. jarným zvykom. 
Každá obec mala v minulosti svoje studničky, pramene, o ktoré sa náležite 
starala, a naši predkovia si ich vážili. Čistiť studničky sa začali na Veľkú noc 
a skončili na turíčne sviatky. A tak Novohradské osvetové stredisko v 
Lučenci prišlo s výzvou zapojiť sa do projektu Otvárania studničiek na 
Turíce. V snahe zapojiť v prvom ročníku čo najviac organizátorov oslovilo 
obce, školy, folklórne súbory, združenia, kluby a všetkých milovníkov 
prírody.  

 
Novohrad je bohatý na množstvo prameňov a studničiek. Jednou z nich je 
aj Timravina studnička na Polichne. Dom Matice slovenskej v Lučenci 
zareagoval na výzvu osvetového strediska a v spolupráci s Obecným 
úradom Polichno a folklórnym súborom Ipeľ, 24. mája 2012 Timravinu 
studničku otvorili folklórnym pásmom.  A ešte doznieval spev a my sme si 
pochutnávali na „pampuškách“, už sme spriadali plány, ako toto podujatie 
urobíme o rok. Čo pestrejšie, čo pútavejšie nachystať, aby sa tento tradičný 
zvyk vrátil medzi ľudí. Veď otváranie studničiek je jednou zo starých 
slovanských obyčají. Ľudia vtedy k studničkám prinášali dary a obetovali 
ich.  

Otváranie studničiek na Turíce - Polichno 
 



Vo viacerých prameňoch už v 11. stor. sa spomínajú tieto obľúbené, veselé 
slávnosti. Charakterizovali ich sprievody dievčat. Ťažisko turíčnych sviatkov 
sa viazalo k vode a zeleni. 
Naši predkovia verili, že chotár, v ktorom studničky zanedbajú, bude trpieť 
nedostatkom vlahy. Navyše vraj človek, ktorý do Turíc vyčistí aspoň jednu 
studničku, ten bude celý rok zdravý. 
Prvý ročník podujatia teda máme za sebou. Verím, že sa nám ním podarí 
obnoviť tradíciu pôvodných zvykov Novohradu. A možno sa niekomu 
zapáči až tak, že k vyčistenej studničke sa bude pravidelne vracať, starať sa 
o ňu a časom možno k nej vybuduje aj chodník. Ktovie. Nechajme sa pre-
kvapiť. Ale  hlavne už teraz hľadajme studničku, ktorú pôjdeme na budúce 
Turíce vyčistiť! Dovidenia pri čistej pramenistej vode, priatelia! 

Ing. Alena Rezková 
riaditeľka Domu Matice slovenskej Lučenec 

 
 

 
 

Žiaci ľudového súboru pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicou sa zúčastnili v me-
siaci máj čistenia a otvorenia STUDNIČKY ZA HUTOU v Kokave nad 
Rimavicou. Vyzbrojení náradím sa s chuťou pustili do práce. Hrabali, vyží-
nali, zbierali odpadky, čistili potôčik, ktorý tečie od studničky.  

 
Urobili niečo prospešné pre našu prírodu a dozvedeli sa aj množstvo 
zaujímavosti zo života našich predkov.  

Ako v minulosti netiekla voda z kohútikov a ľudia  si museli kopať studne  
a starať sa o studničky v okolí, aby mali dostatok pitnej vody. Verili, že keď 
vyčistia aspoň jednu studničku, budú celý rok zdraví. Aj deti si nabrali do 
krčiažka vodu a poriadne sa z nej napili...a ako im chutila. Na lúke popri 
studničke sa zahrali hry a zaspievali naše kokavské piesne. 
Strávili naozaj pekný deň a sľúbili studničke, že sa budú o ňu starať, 
pretože aj keď bolo sucho, v STUDNIČKE ZA HUTOU vraj bolo vody vždy 
dosť.Mgr. Janka Becániová 
 
 
 
Dom Matice slovenskej vo Fiľakove veľmi rád prijal výzvu Novohradského 
osvetového strediska v Lučenci pripojiť sa k projektu pod názvom „Otvá-
ranie studničiek na Turíce“. V okolí Fiľakova sa nachádza množstvo stud-
ničiek.  

 

Čistenie a otvorenie studničky „ZA HUTOU“ 
v Kokave nad Rimavicou 

 

Otváranie studničiek na Turíce 
 



Jednou z nich je aj studnička, ktorú volajú Moďoróš kút a pamätajú si ju aj 
naši pamätníci. Je vo veľmi peknom prostredí.  Vyhrnuli sme si rukávy 
a dali sme sa do práce pri čistení studničky spolu  s našimi matičiarmi.  
Ďakujeme za pomoc zástupcovi primátora mesta Fiľakovo pánovi Róberto-
vi Belkovi, ktorý sa aktívne zapojil do tohto projektu. Z dôvodu práce 
neschopnosti riaditeľky Domu Matice slovenskej sme preložili otváranie 
našej studničky na 4. Júna 2012. V popoludňajších hodinách sme sa v dob-
rej nálade stretli v príjemnom prostredí. Pri studničke sa prihovorila 
prítomným riaditeľka DMS,  zástupca primátora mesta a detská spevácka 
zložka FS Jánošík pri Dome MS nám obohatila svojim vystúpením naše 
stretnutie. Studnička nás napojila a pagáčiky nasýtili. Moďoróš kút nám 
priľnul k srdcu a nie len na Turíce, ale počas  roka sa k nej radi budeme 
vracať. Naši matičiari pri rozhovoroch spomenuli ďalšiu studničku, ktorú 
vyčistíme na budúci rok, ktorá je pre fiľakovčanov historicky významná. 

Mgr. Alica Pisárová, riaditeľka Domu MS vo Fiľakove  
 
 
 
Akcia sa konala v rámci vyčistime si studničku na Turíce,  dňa 24.05.2012. 
Podujatie zorganizoval Obecný úrad v Zlatne.  

 
Vyčistilo sa aj okolie studničky nazývanej U Panej. Týmto sa sprístupnila 
studnička verejnosti a náhodným okolo idúcim, aby si mohli vychutnať 
dúšok pramenitej vody. 

Bc. Margaréta Murínová, starostka Zlatna 

 
 
 
Šikovní Mládzovčania studničku nielen vyčistili, ale vyrobili a osadili nad ňu 
aj nový prístrešok s názvom studničky. Podľa slov p. Eleny Kočiovej sa do 
akcie plánujú zapojiť aj na budúci rok a chceli by upraviť aj okolie stud-
ničky. 

 

 
 

 
OTVÁRANIE STUDNIČIEK NA TURÍCE 
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Otvorenie studničky „U Panej“ 
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