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BEZPLATNÉ

Vážení a milí spoluobčania !
V druhom čísle Smolníckych Vás chceme opäť informovať o aktivitách, ktoré
boli v našej obci za posledné mesiace – môžete sa dozvedieť, ako bola rozlúčka
deviatakov so Základnou školou, aké sú aktivity našich občianskych združení, tiež sú
tam informácie o IV. ročníku vo varení gulášu TAJCH TAG, ako aj činnosť
a aktivity veriacich RKC.
Obec sa v spolupráci s RKC Smolník podieľa na oprave strechy rímskokatolíckeho kostola a tiež kaplnky Ján Nepomuckého , v najbližších dňoch sa
zrealizuje druhá etapa plánovanej výmeny okien na budove Obecného úradu.
Finančné prostriedky na výmenu okien boli poskytnuté z Úradu vlády. V priebehu
leta sa budú vykonávať všetky potrebné práce v obci - kosenie verejného
priestranstva, opravy mostov a lavičiek, potrebné opravy na miestnom cintoríne.
Všetkým, ktorí žijeme v našej obci je jasné, že v obci je nevyhnutné zrealizovať
množstvo opráv a prác, všetko však záleží od finančných prostriedkov ktorými obec
disponuje. Aj napriek tejto skutočnosti sa snažíme reagovať na všetky podnety
a pripomienky zo strany občanov obce a potrebné opravy promptne zrealizovať.
V mesiaci júl sme pod záštitou nadácie Pomocný anjel zorganizovali zber
nepotrebného šatstva, keďže sa vyzbieralo veľké množstvo nepotrebných vecí od
našich občanov, plánujme takýto zber zorganizovať aj koncom roka. V obci boli
doplnené kontajnery na zber papiera a plastov, čakáme na dodávku kontajnerov na
sklo. Počas prvého polroka bol zrealizovaný zber veľkoobjemového odpadu a bolo
vyvezených 6 veľkoobjemových kontajnerov s odpadom. V mesiaci máj bol
zrealizovaný zber nebezpečného odpadu (chladničky, televízory, mrazničky,
monitory, žiarivky atď.)V druhom polroku budeme
opäť realizovať zber
veľkoobjemového odpadu, občania budú o všetkých detailoch vopred informovaní.
Prajem Vám všetkým, ktorí strávite leto v našej krásnej obci veľa pekných
a slnečných dní, veľa oddychu v našej krásnej prírode, nech sa Vám splnia všetky
Vaše túžby a priania.

S úctou Vaša starostka
PhDr. Margita Brutovská
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ROZLÚČKA SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU
Príchod leta, mesiac jún, koniec školského roka .... 24. júna 2012 sa na Obecnom úrade
v Smolníku konala slávnostná rozlúčka s 22 mladými, usmievavými, slávnostne oblečenými
deviatakmi, ktorí končia jednu etapu svojho života a pomalými krokmi vstupujú do sveta
dospelých. Dávajú zbohom Základnej škole s materskou školou v Smolníku, v ktorej strávili
dlhých deväť rokov. Rozlúčka so školou bola milá, plná spomienok, slov vďaky svojim
pedagógom, k rozlúčke patria určite aj slzičky a nové predsavzatia. Milí naši deviataci, všetci
Vám prajeme, aby ste po prázdninách a oddychu zasadli do školských lavíc v nových školách,
ktoré ste si vybrali, nech sa Vám splnia všetky Vaše túžby a sny.
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AKTIVITY BANÍCKEHO SPOLKU BRATSTVO SMOLNÍK & SMOLNÍCKA HUTA
Dňa 31.03.2012 sa konalo Valné zhromaždenie Baníckeho spolku Bratstvo Smolník &
Smolnícka Huta, kde sa za účasti členov spolku a hostí z Rožňavy a Spišskej Novej Vsi
zhodnotila činnosť a aktivity spolku za rok 2011.
SPRÁVA O ČINNOSTI BS za rok 2011 :
Predseda BS Ing. Jozef Valko privítal všetkých prítomných na VZ a v svojej správe
o činnosti zhodnotil celoročnú prácu BS za rok 2011, konkrétne hovoril o aktivitách
a činnosti, ktoré boli v roku 2011 zrealizované. 05. februára 2011 sa uskutočnilo VZ BS za
účasti členov, ako aj hostí zo Spišskej Novej Vsi, Rožňavy a Rudnian. 1. Mája 2011 sa
konala Poklona v kaplnke Jozefa robotníka, členovia BS sa zúčastnili slávnostnej bohoslužby,
ako aj slávnostného sprievodu. Vedenie Baníckych cechov a spolkov Slovensku poverilo náš
spolok zorganizovať Radu združenia, ktorá sa konala dňa 13.6.2011 v Reštaurácii Alžbetin
dom. V mesiaci Jún 2011 sa prevádzala rekonštrukcia štôlne Kalb, ktorá bude súčasťou
Náučného chodníka. Predseda BS poďakoval všetkým aktívnym členom spolku za ich
odvedenú prácu, prítomných konkrétne informoval, ktorí to boli členovia a koľko odpracovali
hodín. Práce ešte nie sú zrealizované v konečnej fáze, treba ich dokončiť podľa stanoveného
plánu. Predseda BS tiež hovoril, že sú už vyrobené nosiče pre informačné tabule, ktoré bude
potrebné osadiť v areály bývalého závodu, v Smolníckej Hute, tiež v Smolníku a na Jazere
Úhorná. V auguste 2011 sa členovia nášho spolku zúčastnili 4. celoslovenského stretnutia
banských miest a obcí, ktoré organizovalo mesto Rožňava. Okrem členov BS sa sprievodu
zúčastnili aj žiaci ZŠ s MŠ v Smolníku a členovia občianskych združení obce. Práve na tomto
stretnutí bolo udelené ocenenie Ministerstva hospodárstva SR na základe návrhu Združenia
baníckych spolkov a cechov Slovenska obci Smolník „Za zachovanie tradícii“ a bol
odovzdaný čestný odznak starostke obce PhDr. Margite Brutovskej. Ocenenie bolo
odovzdané aj členovi nášho BS p. Antonovi Horváthovi. Dňa 3. septembra 2011 sa konal
Banícky deň, ktorý sa začal na miestnom cintoríne pietnou spomienkou a položením venca,
pokračoval slávnostným sprievodom až pred Reštauráciu Alžbetin dom, kde sa konala
oslava Baníckeho dňa s bohatým kultúrnym programom. 20. novembra 2011 sme sa zúčastnili
slávnostnej bohoslužby v Rímsko-katolíckom kostole, ktorá je už tradične spojená s banskou
oferou . Posledný deň roka 2010 členovia nášho BS pripravili ohňostroj a tým sa aktívne
zapojili do aktivít organizovaných obcou. Počas celého roka 2011 sa výkonný výbor BS
stretol 12 krát, v porovnaní s minulým rokom to bolo o polovicu menej, dôvodom je práca
predsedu BS v zahraničí, všetky nevyhnutné záležitosti však boli komunikované telefonicky
alebo Skype - om. V závere sa predseda BS Ing. Valko Jozef poďakoval všetkým členom
spolku za aktívnu prácu v roku 2011 a poprial úspešný rok 2012.

Slávnostná bohoslužba – sviatok sv. Jozefa robotníka
V utorok 1. mája 2012 sa konala slávnostná bohoslužba na sviatok sv. Jozefa robotníka.
Tohto roku sa svätá omša konala v Rímskokatolíckom kostole v Smolníku. Členovia a
sympatizanti nášho spolku sa tejto slávnosti zúčastnili už po štvrtý krát. Hlavným celebrantom
bol najdôstojnejší opát z Jasova Praem. Karol Tomáš Bartál. Naša vďaka patri všetkým
členom a sympatizantom spolku, ktorí sa tejto slávnostnej bohoslužby zúčastnili aj tento rok.
Vďaka patrí aj našim deťom, ktoré sú ozdobou a pýchou všetkých akcií.
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AKTIVITY KNS

Každý pondelok sa schádza spevokol na skúšky a nácviky nových piesní. Taktiež sa
informujeme o dianí v KNS a o následných aktivitách v regióne aj na Slovensku.
Nacvičenými piesňami sa prezentujeme na kultúrnych podujatiach obce, ako aj na rôznych
podujatiach v okolitých obciach. Zúčastnili sme sa na 11.ročníku stretnutia rodákov vo
Švedlári za účasti hostí s Nemecka. Nemecké omšové piesne prezentujeme na svätých
omšiach na Štóskom vrchu ako aj na odpustovej slávnosti v Úhornej. Z iniciatívy predsedu
miestnej skupiny p.Otomára Vasilcu sa opravil chór v kaplnke Navštívenia panny Márie na
Štóskom vrchu a boli doplnené aj chýbajúce maľby, ktoré sám namaľoval. Oslovením nášho
rodáka pána Jozefa Kaminského z Čiech sa podarilo namaľovať nové obrazy, ktoré sú značne
poškodené v kaplnkách na Duchovnej ceste. Zatiaľ sú vystavené v rim.kat.kostole. Touto
cestou chceme nášmu rodákovi srdečne poďakovať za namaľovanie a darovanie obrazov.
Taktiež budú osadené nové ďakovné pamätné tabule z roku 1929 pri Kaplnke Panny Márie
Snežnej v Úhornej.

Otomár Vasilco
predseda KNS
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DEŇ MATIEK
Mesiac Máj je považovaný za jeden z najkrajších mesiacov v roku, je tiež mesiacom lásky,
a v našej obci sa stalo pekným zvykom nezabúdať na naše najdrahšie bytosti, poďakovať sa
a pripomenúť si DEŇ MATIEK. Oslavy sa konali v nedeľu 20. mája 2012 v Alžbetinom
dome. Po príhovore zástupcu starostky Ing. Antonína Cicoňa nasledoval kultúrny program,
ktorý začal krásnymi piesňami v rusínskom jazyku v podaní hostí zo Svidníka. Hlavná časť
programu patrila našim najmenším – deťom zo ZŠ s MŠ v Smolníku, vystúpili členovia KNS
a SZZP v Smolníku. Našim drahým mamičkám a starým mamičkám prajeme, aby ich po
všetky dni roka sprevádzala láska, porozumenia, pohoda a radosť z blízkosti najmilších !
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KNIHA O DUCHOVNOM OTCOVI VASIĽOVI BOBÁKOVI

Dňa 20. mája 2012 po svätej omši v pravoslávnom chráme Záštity Presvätej Bohorodičky
v Smolníku bola prezentácia knihy o živote a službe o.prot.Mgr. Vasiľa Bobáka, CSc. pod
názvom „ČLOVEK BOHOM POŽEHNANÝ“ od autorov Štefana Kruška, Petra Begeniho
a Vladimíra Kapraľa, ktorí opísali životný príbeh a poslanie otca Vasiľa. Prezentácie knihy sa
zúčastnil aj arcibiskup Prešovský a Slovenska Ján.

.... prečítajte si krátky úryvok z knihy .....

V prekrásnej dedinke Frička v severozápadnej časti Nízkych Beskýd sa 3. augusta
1928 narodil Vasiľ Bobák, v poradí ako tretie dieťa sedemčlennej rodiny otca Ivana Bobáka
a matky Anny s rodiny Hudákovej, ktorá sa narodila v Spojených štátoch amerických, kde
v tom čase jej rodičia boli na zárobky. Najstarším dieťaťom bol brat Leško, ktorý zomrel a je
pochovaný o obci Seredne v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, brat Ján sa vrátil na Slovensko, žil
a je pochovaný v Prešove, sestra Mária, vydatá Sokolová, žila a zomrela v Bardejove, kde je
pochovaná. V Seredňom žije sestra Marta po mužovi Skakandiová a sestra Anna Rožková.
Brat Michal žil a je pochovaný v Bardejove. Len s veľkým úsilím mohli rodičia uživiť
mnohočlennú rodinu z kúska neúrodnej pôdy. Ľahšie bolo vtedy, keď starším súrodencom sa
podarilo nájsť nejakú prácu. Keď mal Vasiľko šesť rokov nastúpil do základnej školy, ktorej
ôsmu triedu ukončil v roku 1943. Následne v Bardejove vykonal diferenčné skúšky za tri
ročníky meštianskej školy, aby mohol ďalej študovať. Spomedzi všetkých detí akosi otec
najviac pozornosti venoval práve malému Vasiľkovi. Vidiac schopnosti, ho zaúčal do prác na
hospodárstve, na poli, v lese. Pravda, nepokojné to boli časy, stále častejšie sa ozývalo
rinčanie zbraní z druhej strany hranice. Raz po ceste jeho otca zastavil učiteľ Juraj Ščambora:
-

Ivan, vášmu chlapcovi sa veľmi dobre darí v škole. Dajte ho ďalej študovať, napríklad
do Ruského gymnázia v Prešove.

-

Ale, kde tam do školy! – Nemáme peniaze na štúdia. Peniaze treba na cestu, internát,
knihy. Jeho dobru a múdru hlavu potrebujem na hospodárstve. Nech študujú deti
bohatších gazdov!

-

A keď mu nájdeme takú školu, za ktorú netreba bude platiť?

-

Taká škola na Slovensku nie je.

-

Tak pôjde do školy v Čechách. Tam sú aj také. Len raz za rok bude potrebovať peniaze
na cestu.

-

Ale, čoby! – Dobrý hospodár bude z neho. Všetko ho zaujíma, pozorne sleduje ako
pracujem. Takému synovi chcem zanechať hospodárstvo, - chváli sa otec.

Malý Vasiľko bol veľmi poslušný, úctivý a pracovitý chlapec, v škole sa veľmi dobre učil,
najmä v matematike dosahoval vynikajúce výsledky. Hoci otec vkladal do syna veľké
nádeje, predsa sa učiteľovi podarilo presvedčiť a chlapec mohol nastúpiť na ďalšie
štúdia...
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HASIČSKÁ NEDEĽA – MARTIN PRIEKOPA
Členovia nášho DHZ sa zúčastnili v nedeľu 13. mája 2012 celorepublikového zrazu
dobrovoľných hasičov s výstavou historickej a modernej hasičskej techniky v Martine –
Priekope. Súčasťou zrazu bol bohatý sprievodný program, nechýbal slávnostný sprievod
všetkých zúčastnených, prehliadka modernej, ako aj historickej hasičskej techniky, dychová
hudba Ministerstva vnútra SR. Návštevníci mali k dispozícii množstvo akcií – zlaňovanie,
rôzne ukážky hasičských a policajných zásahov. Súťaže s historickými striekačkami sa
zúčastnilo 10 družstiev, naši hasiči sa umiestnili na krásnom štvrtom mieste. Akcia sa konala
v bývalom vojenskom areály, návštevníci si mohli tiež pozrieť rôzne historické ako aj
moderné exponáty.
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TAJCH TAG – IV. ROČNÍK

V sobotu 30.06.2012 sa konal už IV. ročník majstrovstiev vo varení gulášu TAJCH TAG.
Počasie bolo tohto roku úžasné, slnečné lúče a modrá obloha dotvárali skvelú atmosféru.
(všetci sme už zabudli na minuloročný dážď…) Tohto roku sa prihlásilo 13 družstiev, skalní
nesklamali, súťaže sa zúčastnili aj úplne nové družstvá. Počas varenia súťažných gulášov
vystúpili country skupiny VETERÁNI a TENNESSEE, v dopoludňajších hodinách sa
krátkym vstupom predstavila folklórna skupina ČAČINA, ich hlavný program po
vyhodnotení súťaže bol skvelý a mal veľký úspech. Víťazstvo si obhájili Spišiaci, na druhom
mieste skončilo družstvo STETSON a tretie miesto patrilo súťažiacim z Pače. V
popoludňajších hodinách vystúpila spevácka skupina z Kysaku a po nich nasledovala už
tradične nám všetkým dobré známa skupina MOTÝĽ. Pre našich najmenších boli pripravené
rôzne sprievodné akcie v detskom kútiku, nechýbala trampolína, nafukovací hrad, zaujala aj
jazda na poníkoch. Ozdobou akcie bol rezbár pán Pavol Kinský z Prakoviec, ktorý pred očami
návštevníkov vyrezával krásneho kuchára. VĎAKA patrí všetkým účinkujúcim,
organizátorom, sponzorom – všetkým, ktorí akoukoľvek formou opäť prispeli k zdarnému
priebehu celej akcie.
DOVIDENIA o rok priatelia ….
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Aktivity veriacich Rímskokatolíckej cirkvi v Smolníku
Krásna príroda, bohatá história, množstvo historických stavieb a ešte ďaleko viac krás
ponúka naša obec Smolník. Dominantou obce je prekrásny historický kostol sv. Kataríny
Alexandrijskej so zvonicou, námestie s Trojičným stĺpom, Holmikova kaplnka, kaplnka
Navštívenie Panny Márie na Štóskom kopci, Duchovná cesta, pútnické miesto v Úhornej
a mnohé iné. Všetky tieto objekty a mnoho iných v okolí lákajú veriacich a turistov svojou
krásou, históriou a duchom.
Preto v kruhu mladých ľudí vznikla myšlienka dať do povedomia našu obec a jej
krásu. Tak sme sa rozhodli vytvoriť webovú stránku Rímskokatolíckej cirkvi v Smolníku na
adrese www.rkcsmolnik.sk. Našim cieľom je poskytovať verejnosti informácie o dianí vo
farnosti a v obci. Na stránke nájdete farské oznamy, aktuality, rozpis čítaní, kúsok z histórie
obce Smolník a cirkevných objektov, historické fotografie a iné. Stránka pomáha farníkom pri
organizovaní rôznych brigád, aby sa každý z nás mohol pripojiť a tak prispieť k tomu, aby
sme si krásy našej obce zachovali aj pre budúce generácie.Za vznik webovej stránky by sme
sa chceli poďakovať všetkým ľudom, ktorí prispeli do pokladničky v Penzióne Mach svojimi
milodarmi a tak pomohli zaplatiť finančné výdaje spojené so spustením stránky a taktiež
Tomášovi Rusnákovi za jej vytvorenie a prevádzku.
Medzi prvé aktivity farníkov patrí vykosenie okolia kaplnky Navštívenia Panny Márie
na Štóskom kopci a Holmikovej kaplnky. Na túto akciu nám odvoz, kosačky a benzín poskytli
firma Senco s.r.o. a Tomáš Rusnák. Keďže záhrada farského úradu bola veľmi zarastená
vysokou trávou, rozhodli sme sa vykosiť a upraviť farský dvor, kde nám vyšla v ústrety pani
starostka obce Smolník a požičala obecnú kosačku a poskytla benzín. Firma Senco s.r.o.
zrealizovala vykopanie odvodňovacieho kanála okolo kaplnky Navštívenia Panny Márie na
Štóskom kopci, nakoľko múry boli veľmi vlhké, rozpadali sa maľby. Naše aktivity
pokračovali v obci Úhorná, kde sme pomohli pri vykosení príjazdovej cesty k pútnickému
miestu Panny Márie Snežnej. Je potrebné poďakovať sa pánovi starostovi z Úhornej za
požičanie kosačiek a za benzín. Vďaka pánovi farárovi Jozefovi Spišákovi a pánovi Póhlymu
A. sa realizuje oprava druhej časti strechy farského kostola. Opravila sa tiež kaplnka na
pútnickom mieste v Úhornej. Pánovi farárovi taktiež vďačíme za krásny kultúrny zážitok
v našom kostole- koncert laureátov Konzervatória na Timonovej ulici v Košiciach.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek pomohli, duchovne, finančne alebo
tvrdou prácou. Pán Boh Vám dá ďaleko viac ako námahu, ktorú vynaložíte a ocení pomoc
každého z nás. Touto cestou Vás chceme vyzvať na aktívnejšie zapájanie sa do brigád
a ďalších aktivít. Ak máte nejaké zaujímavé historické informácie, fotografie, alebo nápady,
chuť spraviť niečo pre dobrú vec, kontaktujte nás a spolu s Pánom to dokážeme. Veríme, že
bude stále viac tých, ktorí chcú pomôcť a pomôžu zachovať pre naše deti vieru a tak krásne
miesto ako je obec Smolník.
Kontaktné údaje nájdete na stránke: www.rkcsmolnik.sk, alebo nás oslovte osobne
(Tomáš Rusnák, Jakub Mach).
Autor článku: Jakub Mach
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OZNAMY
Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v roku sv. Cyrila a Metoda v Úhornej sa uskutoční od 4.
do 5. augusta 2012. Púť sa koná, ako každoročne, pri Kaplnke Panny Márie Snežnej nad
obcou Úhorná. Počas celej púte bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.
Sobota 4. augusta
16:30 Príchod pútnikov a vysluhovanie sviatosti zmierenia
17:00 Úvodná Sv. omša (Mons. Anton Konečný)
18:15 Večeradlo (vdp. Ľudovít Jurek)
19:30 Svätá omša v maďarskom jazyku (ICLic. Richard Vojta)
21:00 Adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou (vdp. dekan Dusan Lukáč)
22:30 Krížová cesta (vdp. Jozef Halčin)
24:00 Polnočná svätá omša (novokňaz Peter Vlasatý, s novokňazským požehnaním)
Nedeľa 5.augusta 2012
7:00 Svätá omša (vdp. Stanislav Cifra)
8:00 Svätá omša v nemčine (vdp. dekan Václav Galo)
9:00 Ruženec (vdp. Marián Lukáč)
10:00 Slávnostná sv. omša (Mons. Vladimír Filo, rožňavský biskup)
Po svätej omši nasleduje adorácia a požehnanie.

BANÍCKY DEŇ
Banícky spolok Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta v spolupráci s OcÚ Smolník a
Smolnícka Huta, občianskymi združeniami obce Smolník, sponzormi a sympatizantmi
usporiada dňa 01. septembra 2012 BANÍCKY DEŇ.
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