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Vážení spoluobčania, milí čitatelia
Ešte nedávno sme mali vianočné sviatky, oslávili sme posledný deň v roku a máme rýchlo ubiehajúci
rok 2022. Vstúpili sme do nového roka s očakávaním zmien, ktoré nás čakajú. Nové úlohy a výzvy
ale aj plnenie každodenných povinností v našej obci, ale aj v spoločnosti. Uplynulý rok bol pre
samosprávu zložitý a ťažký. Výrazne ho ovplyvnila aj pandémia Covid- 19.
Počas celého roka sme však nečakali so založenými rukami a aktívne sme sa snažili úsporne ale čo
najviac zabezpečiť potreby života v obci a jej rozvoj tak, aby to nenarušilo úlohy, ktoré sme mali
vytýčené.
Blížiace sa veľkonočné sviatky patria medzi najobľúbenejšie sviatky roku. Symbolizujú príchod jari,
znovuzrodenie a sú hlavným kresťanským sviatkom. S týmto obdobím sa spája množstvo špecifických
zvykov a rituálov ako aj receptov a kultúrnych a rodinných tradícií.
Veľkonočné sviatky a ich pôvod
Veľká noc je v kresťanstve najdôležitejším sviatkom cirkevného roka a spája sa so vzkriesením Ježiša
Krista. Oslavuje sa už od štvrtého storočia a znamená obdobie, keď sa končí pôst a začína sa obdobie
veľkonočných slávností.
V tradičnej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali obyčaje úzko späté s príchodom jari. Voda,
zeleň, oheň či vajcia sú prastaré symboly jari a zvyky s nimi spojené mali zabezpečiť otepľovanie,
zdarný začiatok i koniec poľnohospodárskych prác a zdravie ľudí i hospodárskych zvierat.
Kraslice – symbol Veľkej noci
Najstarším symbolom Veľkej noci sú azda každému dobre známe kraslice. Ich symbolika života siaha
do predkresťanského obdobia a znamená jarné oživenie prírody. Farbenie kraslíc malo posilniť ich
magický účinok a najstarším spôsobom zdobenia vajec bolo farbenie v rastlinných odvaroch, pričom
neskôr sa vyvinuli rozmanité techniky zdobenia ako batikovanie/ nanášanie vosku ihlou a následné
farbenie/, leptanie farby octom alebo jej vyškrabovanie, oblepovanie slamou a mnohé ďalšie.
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Veľkonočné tradície deň po dni
Kvetná nedeľa – pôstna nedeľa – týždeň pred Veľkou nocou, ktorou sa začína veľkonočný týždeň.
V tento deň si ľudia zvykli do kostola doniesť rozvinutý vŕbový prútik, ktorý im kňaz
posvätil. V rôznych častiach Slovenska sa potom s prútikom narábalo podľa tamojších tradícií. Ľudia
napríklad verili, že ak takto posvätené prútiky zastrčia za povalový trám, ochránia svoj dom pred
bleskom. Inde sa prútikmi vyháňali zvieratá na pašu alebo sa uložili k prvému zasadenému zemiaku,
aby tak bola bohatá úroda. Typickým jedlom podávaným v Kvetnú nedeľu boli cestoviny posypané
makom.
Zelený štvrtok – so Zeleným štvrtkom sa spájali viaceré zvyky, ktoré súviseli s predstavou, že
v tomto období sa aktivizujú nečisté a zlé sily. Najčastejším úkonom bolo robenie krížov či vkladanie
cesnaku do stajní, ktoré mali zvieratá chrániť. Nečisté sily sa odstrašovali aj hlukom rapkáčov,
s ktorými chodili po dedinách chlapci. Tradičným zvykom na Zelený štvrtok bolo aj varenie pôstnych
zeleninových jedál, najmä prívarkov zo špenátu a šťaveľa.
Veľký piatok – je smútočným dňom, v ktorý si veriaci pripomínajú ukrižovanie Ježiša Krista. Pre
evanjelikov ide o najdôležitejší sviatok roka, katolíci, pravoslávni a gréckokatolíci museli dodržiavať
prísny pôst. V ľudovej kultúre sa k tomuto sviatku viazali zvyky spojené s očistou, pretože ľudia verili
v nadprirodzené vlastnosti veľkonočnej vody. Rozšírené bolo brodenie koní, aby boli silné a zdravé,
vodou sa kropili aj základy domu, aby dom ochránili pred zlými silami. Z jedál sa varili najmä
strukoviny, jedli údené ryby a kyslá polievka, mastilo sa konopným alebo ľanovým olejom, nie
maslom ani bravčovou masťou.
Biela sobota – je rovnako smútočným dňom, cirkevným zvykom bolo rozväzovanie zvonov, aby boli
pripravené osláviť Ježišovo zmŕtvychvstanie. Známe sú aj zvyky, v ktorých mal svoju funkciu aj oheň.
V Bielu sobotu sa pred kostolom spaľovali zvyšky posvätných predmetov, kňaz posväcoval oheň,
ktorým sa zapaľovala hlavná svieca. V ľudovej kultúre oheň chránil pred povodňami a svoju úlohu
zohrávalo aj umývanie v potokoch alebo studničkách, ktoré malo chrániť pred chorobami. Biela
sobota bola charakteristická prípravou jedál na Veľkonočnú nedeľu, dievčatá farbili vajíčka
a mládenci plietli korbáče z vŕbového prútia.
Veľkonočná nedeľa – je vyvrcholením veľkonočných sviatkov a veriaci oslavujú zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista. Na rannej omši sa zvykli a stále zvyknú svätiť veľkonočné jedlá, aby sa tak zabezpečila
bohatá úroda a plodná žatva. Stolovanie počas Veľkonočnej nedele taktiež sprevádzalo niekoľko
tradícií – obradné bolo jedenie prvého vajíčka, ktoré sa rozdelilo medzi všetkých členov rodiny, aby sa
zabezpečila súdržnosť rodiny. Od stola sa neodchádzalo, kým neboli všetky pokrmy zjedené.
Popoludnie sa spájalo so spievaním obradných piesní či tancovaním kolesových tancov.
Veľkonočný pondelok – je posledným dňom sviatkov Veľkej noci, s ktorým sa spájajú obyčaje
kúpania, oblievania a šibania dievčat a žien. Magický význam šibania vŕbovými prútmi súvisel
s vierou v plodonosnú a životodarnú silu vegetácie. Kúpanie a oblievanie vodou malo zasa zabezpečiť
očistu, zdravie a krásu. Práve tradície tohto dňa sa podarilo uchovať v čo najväčšej možnej miere aj
v súčasnosti, a to nielen na dedinách, ale aj vo väčších mestách.
Slovensko je skutočne bohaté na ľudové zvyky a obyčaje a toto je len malá časť veľkonočných
tradícií, ktoré nám zanechali naši predkovia.
Veríme, že aj vy si veľkonočné sviatky naplno užijete a možno aj s dodržaním niektorých tradičných
zvykov, želám Vám ich krásne prežitie, veľa hrejivého slniečka a pevné zdravie

S úctou,
Váš starosta, Radoslav Dlugoš

strana 3

Smolnícke noviny

2022

AKO PANDÉMIA ZASIAHLA NAŠE ŽIVOTY

Pandémia ľudí zasiahla v rôznych životných obdobiach. Dlhodobo dominujúce obavy z chudoby,
nezamestnanosti či korupcie predčila aktuálna pandemická situácia. Od marca roku 2020 figuruje
koronavírus na prvom mieste rebríčku obáv.
S pandémiou sa musíme naučiť žiť a je potrebné, aby sme dosiahli kolektívnu imunitu. Ak sa
zamyslíme, korona nám taktiež dala úžasnú príležitosť zastaviť sa v dnešnom uponáhľanom svete
a zamyslieť sa, či žijeme taký život, aký aj naozaj chceme. Táto situácia nám dala možnosť vycestovať
nie do zahraničia, ale, naopak, do nášho vnútra a zamyslieť sa nad zmyslom nášho života, taktiež nám
dala čas, ktorý môžeme stráviť s rodinou, čas vyraziť a obdivovať prírodu v okolí, na ktorú doteraz
nebol čas a človek na ňu zanevrel. Korona nás naučila väčšej trpezlivosti, spolupatričnosti a radosti
tešiť sa na to, čo príde, začať myslieť nielen na seba, ale aj na iných a spolucítiť s nimi.
. Toto obdobie považujeme za akýsi míľnik v našom živote, ktorý zastavil naše denné rutiny a
každodenné starosti, keď sa život zmenil a ocitli sme sa v situácii, v ktorej sme sa začali obávať a cítiť
prirodzený strach z toho, čo príde. Celý ten čas sme boli nielen my, ale aj naša spoločnosť podrobení
skúške, ktorú nebolo ľahké preklenúť. Bol to čas, kedy bolo dôležité odsunúť bokom problémy a
starosti, ktoré sme riešili doteraz a zaoberať sa novou situáciou, ktorá bola do týchto čias pre nás
neznáma. Verím, že tak ako nám, tak aj ostatným tato situácia pomohla sa zamyslieť a pochopiť, aký
je život zraniteľný a krehký a že aj naša planéta potrebuje oddych.
Isto je to udalosť, ktorá sa zapíše do histórie svetovej aj našej osobnej. Bol to neľahký čas, no
neostávalo nám nič iné, ako si zvyknúť a podrobiť sa istým opatreniam. Samozrejme, nebude to
pozitívna spomienka, na ktorú budeme radi spomínať, no treba to brať s nadhľadom, že to bola veľmi
ťažká situácia, ktorú môžeme doslova nazvať vojnou s neviditeľným nepriateľom
Pri spomínaní na toto obdobie budeme mať zmiešané pocity. Na jednej strane sa nám všetkým svet
obrátil hore nohami, niektorí ľudia prišli o prácu, o stabilitu. Iní prišli o príbuzných. Na druhej strane
nám tieto časy ukázali, čo by malo byť našou prioritou a dovolili nám spomaliť a
oddýchnuť si.

Veríme, že rok 2022 bude lepší ako ten predošlý. Pandémia odhalila aj to dobré v
medziľudských vzťahoch, ochotu pomôcť, obetovať sa pre spoločnosť a pre blízkych a my
veríme, že si z tohto
obdobia odnesieme najmä tieto spomienky.
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PREHĽAD REŠTAURÁCIÍ A UBYTOVANIA V NAŠEJ OBCI

Penzión Mach
Námestie č. 144
055 66 Smolník
www.penzion-Mach.sk

Privat MARIANNA
Námestie č. 115
055 66 Smolník
slovenskyraj.sk/Marianna
+ expozícia baníctva
a miestnej histórie

Reštaurácia u Vodnára
Smolník 389
055 66 Smolník
(pri Smolníckom tajchu)

Reštaurácia Alžbetin dom
Smolník č.10
055 66 Smolník
www.smolnik.sk/dennemenu
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VOJNOU ZMIETANÁ UKRAJINA

Ešte sme sa ani nestihli poradne spamätať z jednej,, vojny,, COVID-19
a už k nám prenikli desivé informácie o vojne na Ukrajine. Konkrétne o prebiehajúcom
vojenskom konflikte, Ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá začala v ranných hodinách
24.februára 2022 inváziou ozbrojených síl Ruskej federácie na Ukrajinu. Ozbrojená kampaň
je pokračovaním eskalácie napätia trvajúceho od začiatku roku 2022 a rozšírením konfliktu
na východnej Ukrajine trvajúceho od roku 2014.
My ako občania Slovenskej republiky sme sa napriek nepriaznivej ekonomickej a sociálnej
situácii zomkli a podali pomocnú ruku občanom Ukrajiny, ktorí utekali z vojnou zmietanej
Ukrajiny.
Obec Smolník v spolupráci so Z.Š Smolník ponúkla pomoc ukrajinským občanom pre deti
formou základného vzdelávania na našej škole a aj formou ubytovania, nakoľko máme
k dispozícii ubytovňu,, Pastiereň,, a novú chatu.
Momentálne máme zmonitorovaných všetkých ubytovaných ukrajinských občanov v našej
obci a zamestnanci obecného úradu sú oboznámení ako im pomôcť, či už materiálne alebo
finančne, je zriadený aj transparentný účet , na ktorý môžete prispieť aj vy, milí spoluobčania,
ľubovoľnou sumou,
č.účtu : SK9856000000000408084017, vedený v Prima banke Slovensko, a.s., pobočka
Gelnica.
Máme pripravené aj vzory tlačív pre vyplnenie dávky v hmotnej núdzi, dotácii na stravu a v
prípade zamestnania občana s dočasným útočiskom aj informačnú kartu.
Každý majiteľ alebo správca nehnuteľností, či už súkromných alebo štátnych má povinnosť
nám oznámiť počet ubytovaných ukrajinských občanov na obecný úrad
v Smolníku.
Ďakujeme.
,, Chceme mier. V mieri zaspávať,
bez strachu sa zobúdzať.
Nie o život sa báť.,,
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Medzinárodný Deň žien

Milé žienky,
8.3.2022 ste oslavovali MDŽ,
ale viete, prečo vlastne oslavujeme Medzinárodný deň žien?
Ženy bojovali za svoje práva.
Začalo to v New Yorku v roku 1908
40 000 žien začalo boj za rovnoprávnosť
Bojovali za právo žien voliť (trvalo to 107 rokov, ako posledná krajina dala právo voliť
ženám Saudská Arábia v roku 2015)
Bojovali za 8 hodinový pracovný čas
Bojovali za lepšie pracovné podmienky
Bojovali za ženy a dcéry a začali boj, ktorý trval dlho
Deň žien je medzinárodne uznávaný sviatok stanovený OSN na 8.marca.
Dátum 8. marec sa ustálil až po prvej svetovej vojne v roku 1917. Sviatok sa veľmi rýchlo
rozšíril. Časom sa jeho význam vyvíjal, niekde bol politický, niekde feministický a niekde
zasa apolitický, pripomínajúci skôr obdobu Dňa matiek.
Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921. O rok neskôr už tento sviatok nadobudol
masový charakter a oslavoval sa všade. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený,
posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.
Práva, ktoré dnes ženy majú, považujeme za samozrejmé. Stále tieto práva neplatia všade a
my by sme mali byť rady, že ich už máme. Tak si aspoň pripomeňme, čo to vlastne môžete a
začnite byť na tieto práva hrdé. Či už je to právo učiť sa, voliť, chodiť von, povedať svoj
názor, právo rozhodnúť sa a právo pracovať, či nepracovať. Sú to Vaše práva a buďte na ne
pyšné.
,,Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť.,,
Bez žien by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez
lásky. Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom.
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MAREC MESIAC KNIHY

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť
prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a
informácií, a síce s knihami.
V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným, vysoko postaveným ľudom (zvyčajne
mužom). Neskôr sa pohľad na knihy výrazne zmenil; ženy i deti sa čoraz častejšie utiekali ku
knihám a kniha sa tak stala predmetom, ktorý spájal ľudí rôznych vekových skupinách, bez
ohľadu na pohlavie či politické názory. Deti nahlas čítali verše z kníh počas vyučovania,
študenti živo diskutovali o prečítaných knihách. I dnes knihy ľudí spájajú (ale i rozdeľujú v
diskusiách) prostredníctvom školskej výučby či čitateľských krúžkov.
Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo
Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi či
knižnými obchodmi v roku 1955. K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili
organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu, za
mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento
významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.
Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že
knihy treba čítať s láskou!
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BESIEDKA SO SPISOVATEĽKOU JANKOU PRONSKOU

28.marca 2022 sa v Alžbetinom dome, uskutočnila pod záštitou pána starostu, Radoslava
Dlugoša, besiedka s úspešnou slovenskou spisovateľkou, Jankou Pronskou.
Jana Pronská je prvá slovenská autorka historických romancí .Narodila sa v Gelnici a
maturovala
v Spišskej Novej Vsi. Spolu s manželom a tromi deťmi žije v Nálepkove.
Miluje romantické príbehy a stredovek. Už svojim prvým románom Zlatníkova chovanica si
získala srdcia slovenských čitateľov a ocenenie v čitateľskej ankete Knižnej revue Debut
roka 2008 tretie miesto a momentálne má už pätnásť úspešných historických románov,
prevažne zo slovenského stredoveku. Bosorkina dcéra (2008), Láska a česť (2009), Hriech
prvej noci (2010), Zradená ľúbosť (2011), Prekliata láska (2012), Kliatba (2013), Krvavý
erb (2014). Román Hriech prvej noci vyšiel aj češtine.
Prečo píše ...
Pretože sa s týmto darom narodila. Písanie a vymýšľanie príbehov má v krvi zakódované
rovnako ako dýchanie. Pretože je to relax a zábava a zároveň nádherná práca, ktorá ju
vrchovate napĺňa.
O svojej tvorbe hovorí ...
Mám tú najúžasnejšiu prácu na svete, môžem robiť, čo ma baví, čo je niečo, o čom som od
útleho detstva snívala. Píšem knihy inšpirované našou minulosťou, skutočnými osobnosťami
dejín, vyhľadávam staré legendy, hrady a pevnosti, spoznávam slovenskú históriu, vraciam
život zabudnutým rodom, zrúcaninám a udalostiam, ktoré nás viac či menej ovplyvnili. To
všetko spolu
s ľúbostným príbehom ponúkam čitateľom.
Motto :
,,Najdôležitejšie v živote je nikdy sa nevzdávať svojich snov. ,,
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NOC S ANDERSENOM v ZŠ s MŠ SMOLNÍK
Tento rok sa konal už 17.ročník podujatia s názvom „Noc s Andersenom“. Naša škola sa ho
opäť po dlhom čase zúčastnila, no tentokrát sme to kvôli pandemickej situácii uskutočnili
počas doobedňajšieho vyučovania s deťmi v 1.ročníku.
Na úvod boli deti rozdelené do 3 skupín, pomenovaných podľa tohtoročných tém
a pripravených aktivít: ZELIENKA, SLNIEČKO a CISÁR. Losovali si podľa farieb. Po umiestnení
sa do svojej skupiny sa deti oboznámili s témou ich dňa, plného prekvapení. Každá skupina
dostala kartičku s číslami jednotlivých stanovíšť. Za splnenie úlohy získavali tématické
pečiatky a vždy jednu šifru. Ak ich dostali všetky, mohli ich riešiť. Postupným vyriešením sa
približovali čoraz bližšie k pokladu. Cestu im ukazovali vylúštené slová a obrázky poukrývané
od triedy po schovaný poklad v inej miestnosti.
Deťom bola na začiatok premietnutá prezentácia o najznámejšom dánskom
rozprávkarovi H.Ch.Andersenovi. Po oboznámení sa a odprezentovaní sme mohli ísť na to...
1. stanovište: ZELIENKA
- Deti mali hľadať po triede a chodbičke obrázky známych vtáčikov žijúcich na
Slovensku, napísať jeho názov na kartičku. Každá skupina hľadala podľa svojej
farebnej bodky na obrázku. Spoločne prišli k vtáčikovi roka 2022 - Zelienke,
o ktorej sme si potom porozprávali rôzne zaujímavosti.
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2. stanovište: ILUSTRÁTORI
- Detské knihy sú plné obrázkov a tohto roku je 120.výročie od narodenia maliara,
grafika a ilustrátora ĽUDOVÍTA FULLU. Najznámejší je práve vďaka ilustráciám
v knihe ľudových rozprávok od Pavla Dobšinského – Trojruža a iné. Na koberci
sme si ukázali jeho ilustrácie z kníh a prečítali z nich jednu rozprávku o Veternom
kráľovi. Na základe vypočutého a videných ilustrácii mala každá skupina vytvoriť
vlastnú ilustráciu k rozprávke. Najviac ma prekvapilo, ako bez akejkoľvek dohody
medzi skupinami vzniklo krásne prepojenie deja, od začiatku až po koniec. Každá
skupina svoju ilustráciu odprezentovala a porozprávala podľa nej dej. Okrem
zadelenia úlohy si deti vylosovali aj to, pomocou čoho to budú kresliť ( olejové
pastely, voskovky, perokresba ).
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3. stanovište: V HUDOBNOM DIVADLE
- Predstavili sme si knihu od ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ – Žabiatko. Od narodenia
tejto spisovateľky už uplynulo 150 rokov a jej knihy deti stále čítajú. Leporelo
prečítalo jedno z detí.
- Ako druhá v poradí bola spisovateľka ELENA ČEPČEKOVÁ ( 100.výročie od
narodenia ). Tentokrát si deti pozreli a vypočuli čítané leporelo z internetu pod
názvom Výhovorka býva horká.
- Presunuli sme sa potom do priestorov družiny, kde mali deti pripravené rekvizity,
hudobné nástroje a masky. Každá skupina sa mohla dohodnúť, ktorú rozprávku
nám zahrajú, kto bude herec a kto bude hudobný doprovod. Ostatní si posadali
na stoličky ako diváci v divadle. Po zahratí scénok sme sa porozprávali o ich
dojmoch z divadielok.

4. stanovište: VYROBME SI ČASOPIS
- Keďže tohto roku je aj 95.výročie od založenia časopisu Slniečko, nezabudli sme si
to pripomenúť a vymyslieť k tomu tvorivú aktivitu. Deti dostali do rúk rôzne čísla
časopisu, ktoré si mohli poprezerať, prečítať, porozprávať nám o tom, čo ich
-
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zaujalo. Potom každá skupina dostala papier, na ktorom bol obrázok z rozprávok
od H.Ch. Andersena. V časovom limite 15 minút mali napísať okolo obrázka čo
najviac slov, ktoré sa na ňom nachádzajú. Úloha deti veľmi bavila, tvorili,
vymýšľali, hľadali a veru, prekvapili. Som na nich za to veľmi hrdá, koľko slov už
dokážu napísať a prečítať.

Ak jednotlivé skupiny splnili všetky stanovištia, mohli sa pustiť do lúštenia šifier, a tým
si vyslúžili „vstupenku“ na hľadanie pokladu. Poklad hľadali v skupinách, prekážkami boli aj
obrázky, ktoré museli v budove nájsť, aby ich naviedli na správny smer. Poklad sa úspešne
podarilo nájsť a deti mali nesmiernu radosť. Všetci dostali za svoju skvelú prácu odmenu a už
teraz sa tešia na budúci rok a sú plné očakávaní, čo pre nich opäť pripravím.
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Samozrejme, medzi plnením jednotlivých úloh mohli deti oddychovať, občerstviť sa či
si pozrieť rozprávku od Andersena. ( Palculienka, Cisárove nové šaty, Škaredé káčatko ).

Deti sa rozpŕchli domov plné zážitkov. Každí dostal časopis Bublinu ( ako odmena pre
triedu, že sa zapojila do testovania vynovenej pracovnej učebnice Prvouka Lite ), záložku,
preukaz, nálepku a pohľadnicu s témou Noc s Andersenom.
Mgr. Anna Kováčová

Ďakujeme pani učiteľke za jej láskavosť,
individuálny prístup ku každému, empatiu
a dobrosrdečnosť.
Prajeme jej dobré a podnetné prostredie
na ďalšie tvorivé aktivity.
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Rozprávkový kvíz. : Marec mesiac kníh

Aj v družine sa deti aktívne zapájajú do rôznych aktivít a súťaží. Jednou z nich bol aj
rozprávkový kvíz, ktorému predchádzalo čítanie rozprávok s deťmi, vysvetlenie ako vzniká
kniha, kde ju nájdu- knižnica, kníhkupectvo, antikvariát a podobne. V rámci kvízu prebehla
aj súťaž, v ktorej každý dostal
za správnu odpoveď bod. Prví štyria s najviac bodmi dostali knihu, ostatní buď veľký závesný
kalendár alebo menší s maľovánkami. Deťom sa to veľmi páčilo a v závere kvízu na nich
čakala aj sladká odmena.
V apríli sa v družine konala žeruchová párty, pani družinárka natrela deťom žemľu, navrch
žemle dala spoločne posiatu žeruchu, o ktorú sa deti príkladne starajú doteraz.
Pani družinárke Ľudke a jej detičkám želáme veľa tvorivých síl pri vytváraní ďalších
zaujímavých aktivít 
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Korene oslavovania Dňa učiteľov siahajú do 19. storočia. Veda začala výrazne dominovať a učiteľstvo
posilnilo na význame. Jednotlivé štáty v snahe uctiť si kvalitných pedagógov si ustanovili vlastné Dni
učiteľov. U nás k tomu prišlo v roku 1955, kedy vtedajšia vláda stanovila Deň učiteľov na 28. marec.
V tento deň v roku 1592 sa narodil Ján Amos Komenský.
Komenského životný príbeh veľmi dobre reflektoval vtedajšie turbulentné zmeny v Európe. Zúrila
reformácia, náboženské vojny boli na dennom poriadku. Komenský sa pre svoje náboženské
presvedčenie musel neustále sťahovať. Vzhľadom na jeho pedagogickú činnosť mu preto prischla
prezývka Učiteľ národov. Komenského pedagogickú činnosť a názory možno v mnohých prípadoch
uplatniť aj dnes. Jeho zásady názornosť, systematickosť, sústavnosť, aktívnosť, trvalosť, primeranosť
sú nadčasové.

,,Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten, kto vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a
rozvíja cit osobnej zodpovednosti.,,
Ján Amos Komenský

Dovoľte mi, aby som Vám zaželal
k Vašej záslužnej, zodpovednej a v dnešnej dobe skutočne náročnej práci veľa zdravia,
pracovného elánu a tvorivých síl.
Ďakujeme Vám za Vašu obetavosť v mene všetkých, ktorí si Vašu prácu vážia.

S úctou Radoslav Dlugoš, starosta obce a kolektív obecného úradu v Smolníku.
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SLÁVNOSTNÝ KRST PUBLIKÁCIE

V piatok 8.apríla 2022 nás Banícky spolok Spiš,
Banícky spolok Bratstvo, pod záštitou obce Smolník, Smolnícka Huta a Úhorná pozval na slávnostný
krst publikácie,, Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši
VI. časť- Smolník, Smolnícka Huta, Úhorná,, ktorý sa konal v Alžbetinom dome.
Krst knihy je neoddeliteľnou súčasťou publikácie kníh. Krst dieťaťa nám prináša radosť a predstavuje
potešenie. Rovnako krst knihy v nás vzbudzuje pocit šťastia a radosti zo vzniknutej práce.
Ľudia vekom i časom zabúdajú, no knihy celé stáročia uchovávajú po nás odkaz pre budúce
generácie.
Táto kniha je veľmi úzko spojená s nami, s našimi predkami. Hovorí sa, že ak chceme ovplyvniť veci
pozitívnym smerom do budúcnosti, kľúčové je poznanie minulosti – téma tejto knihy je nato priam
ako stvorená, poskytuje obraz o našich predkoch a vyzdvihuje ich obrovské pokroky.
Posolstvo kníh je tu už od nepamäti, siaha do doby prvých vyrytých symbolov v jaskyniach
a zachovalo sa až do dnešných čias.

Skutočne dobrá kniha sa nedá vyvážiť zlatom, hodnota netkvie v jej obale a stránkach, ale
v jej bohatom obsahu. Veríme, že táto publikácia si nájde mnoho priaznivcov a bude sa tešiť
veľkým úspechom. Publikáciu si možno zakúpiť na Obecnom úrade v Smolníku, alebo
v Alžbetinom dome
za sumu 16, Eur.
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OTVORENIE 100 JARNÝCH
KILOMETROV
,, PO STOPÁCH BANÍKOV,,

Všetkých, priaznivcov turistiky, malých aj veľkých sme pozvali 26. marca 2022 na prvú jarnú
vychádzku do prírody. Týmto sme otvorili turistickú sezónu pod názvom
,, Po stopách baníkov,,.
Trasu sme začali od kostola sv. Kataríny Alexandrijskej, Banskou ulicou ku krížu,
ružencovou cestou ku Štósskej kaplnke a cieľ bol zrub pod Štósskou kaplnkou, kde na nás
čakal výborný guláš od,, kuchára,, Marcela. Slniečko nás sprevádzalo počas celej trasy a my
veríme, že okrem pekného zážitku budeme mať dobrý pocit, že sme spravili niečo užitočné
pre svoje zdravie.
Tešíme sa aj na budúce a pevne dúfame, že aj Vy ostatní sa k nám pridáte 
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PROJEKTY OBCE SMOLNÍK
projekt ,, VVS - ,, Varovný systém v obci Smolník,,/ tzv. obecný rozhlas/
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z EFRR – Európskeho fondu
regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ projektu: Cieľom projektu je vytvorenie systému včasného varovania
a vyrozumenia, zvýšenie účinnej pripravenosti na mimoriadnu udalosť v území
obce.
Výsledky projektu: Realizáciou projektu s názvom „Varovný systém v obci Smolník“
sa vybuduje systém vyhodnocovania rizika včasného varovania
a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy.
Výška NFP: 142 940,04 EUR
začiatok realizácie apríl 2022 / po veľkonočných sviatkoch/

projekt ,, Work out,, - ihrisko v areáli pri M.Š. a na Smolníckom Tajchu pri Beach-volley ihrisku.
Obec Smolník v spolupráci s MAS HNILEC, o.z. získala schválenie ďalšieho projektu ,,Výstavba a
modernizácia ihrísk v obci Smolník pre športové vyžitie a trávenie voľného času,,
Jedná sa o výstavbu a modernizáciu ihrísk v obci Smolník pre športové vyžitie a trávenie voľného času
všetkých vekových kategórii obyvateľov. Zdravý životný štýl predstavuje od začiatku 21.storočia
bežnú súčasť nášho každodenného života. Cvičenie v exteriérových fitparkoch a na ihriskách pre
všetky generácie sa nestáva len módnym trendom ale už bežnou súčasťou života. Pravidelný pohyb a
starostlivosť o svoje telo ovplyvňuje duševnú a sociálnu pohodu. Jeden z dôvodov, prečo sme sa
rozhodli pre klasický fitpark, kombinujúci vyžitie detí, mládeže a dospelých, aj seniorov je viac ako
zrejmý . Zábava v kombinácií so športom, ktorú ocenia všetky generácie
Celkové náklady stavby predstavujú sumu 40.163 EUR
Alžbetin dom – požiadaný grant 10 000 EUR / nákup vybavenia interiéru, stoly, stoličky, nábytok/
MAS Hnilec – rekonštrukcia obecných ciest – časť námestia, 50 000 EUR

projekt ,, Obnova duchovnej cesty,, Grant podaný na VÚC- ke, 5 720 EUR
/imobiliár, lavičky, oddychová zóna, altánok, tabule/
MAS Hnilec- FK OL Baník Smolník - 9-miestny autobus / projekt je v hodnotení /
požiadaný grant 30 000,- EUR.
Plážové volejbalové ihrisko- Tajch Smolník, požiadaný grant 11.000,- EUR
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Činnosť obchodnej spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. v roku 2021
Spoločnosť Lesy Smolník, s.r.o. obhospodaruje lesné pozemky vo vlastníctve obce
Smolník od roku 1993, kedy obec prevzala svoj majetok v rámci reštitúcii od štátnych lesov.
Spoločnosť do roku 2007 fungovala ako príspevková organizácia obce , odvtedy je
registrovaná ako spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% účasťou obce. Celková plocha
lesných porastov ktorú obhospodarujeme činí 1671,03 ha, z toho hospodárskych lesov máme
1546,61 ha a ochranných 124,42 ha.
Celková ťažba plánovaná podľa Plánu starostlivosti o lesy 2013-2022 / ďalej PSoL/ je
77350 m3 z toho ihličnatá ťažba predstavuje 62048 m3 a listnatá tažba prestavuje 15302 m3.
Prečistky sú plánované na ploche 470,23 ha, umelá obnova je plánovaná na ploche 159,82 ha
z toho prirodzená obnova je plánovaná na ploche 97,45 ha. Ochrana mladých lesných kultúr
proti zveri a burine je plánovaná na ploche 550ha. Spoločnosť v súvislosti so starostlivosťou
o les zamestnáva 5 technicko-hospodárskych pracovníkov, 2 robotníkov údržbárov, 2
robotníkov cez projekt úradu práce.
Za rok 2021 sme vyťažili 6652 m3 drevnej hmoty , čo predstavuje 86%
bilancovaného etátu na jeden rok je možné vyťažiť 7735 m3 . A to v štruktúre bilancovaného
predpisu viď tab 1: obnovná ťažba 5568 m3 čo je 76 %, výchovná ťažba do 50 r. 190 m3 čo
je 81% a výchovná ťažba nad 50 r. sme vykonali 881 m3 čo predstavuje 345,50%
bilancovaného etátu. Náhodná ťažba, t.j. kalamita spôsobená prevažne vetrom a podkôrným
hmyzom z celkového objemu predstavovala 1216 m3 čo je 18 %. Po vykonanej ťažbe bola
vykonaná tzv. hygiena lesa, ktorá pozostávala z uhadzovania haluziny a vychystania
poťažbových zvyškov na ploche 6,91 ha.

Tab. 1 rok 2021
PSOL

2013-2022

celkový
predpis m3

bilancovaný predpis
m3 na 1rok

Obnovná ťažba
výchovná ťažba do
50r
výchovná ťažba
nad 50r

OT

72475

7247,5

VT do 50r.

2325

232,5

VT nad 50r.

2550

255

Celkom

77350

7735

m3 2021
5581

%plnenia
2021
77,00

190

81,00

881

345,49

6639

86,00
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Na jeseň sme vykonali zalesňovanie na ploche 1,2 ha na ktoré sme použili 5000 ks
sadeníc, ktoré rešpektujú modely hospodárenia v lese a to 3700 BK, 100 JD, 1200 SC.
Celkovo za 9 r. platnosti PSoL bolo umelým zalesňovaním zalesnené 49,09 ha Napĺňa sa
predpoklad znižovania zalesňovacích povinností z dôvodu uspokojivej prirodzenej obnovy
lesa v roku 2021 bolo odevidovaného 6,06 ha prirodzeného zmladenia celkovo za 9 r. 44,71
ha. V letných bola vykonaná ochrana proti burine OPB vyžínaním na ploche 4,55 ha celkovo
za 9 rokov 177,36ha. Ochrana proti ohrýzaniu zverou OPZ bolo v roku 2021 vykonané na
ploche 29,09 ha spolu za 9 rokov na 353,28 ha. V roku 2021 vo vlastnej réžii bolo vykonané
kosenie a výrez náletových drevín zasahujúcich do cestného telesa odvoznej ciest Stará dolina
– Nová Chata a Majetky - Aker v dĺžke 4100 m a 1500m zároveň sme zlikvidovali 3 staré
oplôtky – mechanická ochrana proti ohryzu zverou v dĺžke cca 1500 m. Opravy ciest
z dôvodu prívalových dažďov a výroba svažníc z dôvodu sprístupnenia porastov boli
vykonané v lokalite Mlynok, Hrubá Jedľa, Pomník a Štôlňa.
Lesy Smolník, s.r.o. naďalej ponúkajú možnosť samovýroby palivového dreva a to
v porastoch po vykonaní prečistiek, alebo vychystania poťažbových zvyškov po realizácii
ťažieb. V roku 2021 bolo v samovýrobe realizovaných cca 300 m3. Povolenia na samovýrobu
je možné získať v spoločnosti Lesy Smolník, s.r.o. u OLH a vedúcich lesných obvodov.
Lesy Smolník s.r.o. oznamujú, že v roku 2022 budú obmedzené možnosti dodávok
listnatého hlavne bukového /BK/ palivového dreva, nakoľko rok 2022 je posledným rokom
platnosti plánu starostlivosti o les / plán opatrení v lese stanovený na obdobie 2013 – 2022/
a v porastoch, kde bola plánovaná ťažba listnatej hmoty hlavne BK už zásahy boli vykonané.
Pri plánovaní dodávok v roku 2022 je nutné brať do úvahy potreby palivového dreva pre
budovy Lesov Smolník s.r.o., budovy obce Smolník a sociálny program obce Smolník.
Poskytujeme aj ubytovacie služby v zariadeniach Nová chata a Pastiereň prevažne
letných mesiacoch s možnosťou turistiky do blízkeho a vzdialenejšieho okolia.
V priebehu roka 2007 došlo k zlúčeniu spoločnosti Alžbetin dom spol. s.r.o. so
spoločnosťou Lesy Smolník, s.r.o.. Prevádzka Alžbetin dom poskytuje stravovacie služby,
usporadúva oslavy narodenín, menšie posedenia, svadby, kary, plesy. Poskytujeme stravu pre
dôchodcov s možnosťou dovozu až domov pre tých, ktorým to zdravotné dôvody nedovoľujú.
I napriek situácii súvisiacej s COVID 19 reštaurácia Alžbetin dom poskytla
stravovacie služby, kde za rok 2021 bolo vydaných 15880 obedov. Pandemické opatrenia nás
obmedzili uskutočňovať akcie, napriek tomu pri čiastočnom uvoľnení v letnom období sme
usporiadali svadby, oslavy ,kary a Horský beh Smolník. Snažíme sa, aby služby poskytované
v prevádzke Alžbetin dom, boli na čo najvyššej úrovni, tak aby robili dobré meno nielen
spoločnosti ale aj celej obci medzi obyvateľmi regiónu.
Autor: Lesy Smolník, s.r.o.
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Služby v našej obci

Od 12.2.2022 začala v našej obci Smolník, ordinovať pani MUDr. Vasiľová Valéria
v bývalej ambulancii MUDr. Holku. Ordinuje každú sobotu od 8.00.-12.00. hod.
Zdravotná sestra, pani Antónyová,
robieva odbery krvi v stredu od 8.00.-9.00. hod., na základe odporúčania od pani
MUDr. Vasiľovej.

Krajčírstvo-odevná
výroba
Emília Hviščová
Smolník 530
055 66 Smolník
t.č.0902/515 307
Otváracie hodiny
Pon.: 7,30- 14,00 hod.
Utor.:7,30 -14,00 hod.
Stre.: 7,30- 14,00hod.
Štvrt.:7,30 -14,00hod.
Pia.: 7,30- 14,00hod.
Sob.: Zatvorené
Ned.: Zatvorené
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Služby v našej obci

Prevádzkové hody pre verejnosť s platnosťou od 01.03.2022:
Pondelok :
Utorok :
Streda :
Štvrtok :
Piatok
:
Sobota :
Nedeľa :

od 8.15.- do 12.30. hod.
od 8.15. – do 12.30. hod.
od 8.15. – do 12.30. hod.
od.8.15. – do 12.30. hod.
od 8.15. – do 12.30. hod.
zatvorené
zatvorené

od 13.00.- do 15.30. hod.
od 13.00. – do 15.30. hod.
od 14.15. – do 17.00. hod.
od 13.00. – do 15.30. hod.
od 13.00. – do 15.30. hod.

Ponuka práce :
Spoločnosť Rosenberg-Slovakia s prevádzkou v Medzeve príjme do trvalého pracovného pomeru
pracovníka nástrojárne. Firma sa zaoberá výrobou odliatkov technológiou tlakového liatia, výrobou
magnetických obvodov a komponentov pre ventilátory . Požiadavkou na prijatie je ukončené
stredoškolské vzdelanie a skúsenosti s prácou na obdobnej pozícii.
Hlavnou náplňou práce je:
• vykonávanie ručných nástrojárskych prác
• údržba, čistenie, prestavovanie a oprava foriem a nástrojov do výroby
• upravovanie náhradných dielov do foriem a nástrojov
Platové podmienky budú upresnené podľa pracovných skúseností uchádzača. Pracuje sa v 3-zmennej
prevádzke. V prípade záujmu volajte na tel. č.: 055/79 68 300, mailom na rosenbergke@nextra.sk /
alebo kontaktujte Ing. Podprockú, PhD. na tel. č: 0918 085 069.

Smolnícke noviny
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Podnikatelia v NAŠEJ obci

POTRAVINY

STOLÁRSTVO

FIRMY

Kollár
Mach
Gábrik

Franko Hubert
Drevodom SPIŠ
Schmidt Marián

Gallov Norbert
Franko Štefan
Franko Ján
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PEČIEME S LÁSKOU :

2022

Oblíž prst

Potrebujeme: na cesto :
5 vajec
50g práškového cukru
5 lyžíc studenej vody
200g kryštálového cukru
1 lyžicu kakaa
1/2bal. prášku do pečiva
160g polohrubej múky
Krém:
500 ml mlieka
4 lyžice hladkej múky
5 žĺtkov
1 bal. vanilkového cukru
250 g masla
100 g práškového cukru
Na vrch:
5 bielkov
200 g kr. cukru
1 citrón – šťavu
Postup:
Vajcia si rozdelíme na bielky a žĺtky, z bielkov a z práškového cukru ušľaháme tuhý sneh. V miske si
ušľaháme žĺtky s cukrom do peny, pridáme aj vodu a postupne aj sypké prísady. Nakoniec primiešame
opatrne aj sneh a vymiešame jednotné cesto, ktoré preložíme na plech vymastený a vysypaný múkou.
Pečieme pri teplote 180 stupňov, kým cesto nie je dostatočne upečené. Otestujeme špáradlom.
Z mlieka, múky a vanilkového cukru uvaríme hustý puding. Potom zložíme z plameňa, vmiešame
žĺtky – jedno po druhom, opäť preložíme na plameň a miešame, kým nevznikne krásne lesklý, hustý
krém. Necháme vychladnúť. Zmäknuté maslo ušľaháme s práškovým cukrom a po lyžičkách
vmiešame do vychladnutého krému.
Nad parou si nakoniec ušľaháme bielky s cukrom a šťavou z citróna. Keď je krém tuhý, zložíme z
plameňa. Na vychladnuté cesto navrstvíme najskôr žltý krém a potom aj sneh. Uhladíme a necháme
vychladiť. Pred podávaním posypeme čokoládou.
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PRÁCE V NAŠEJ OBCI

osadenie Z-Boxu

oprava cesty

oprava kaplnky

oprava cesty

výroba dreveného kvetináča

rekonštrukcia lavičiek

,,Verte, že to zvládnete, a máte polovicu cesty za sebou.,,
Theodore Roosevelt
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