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BEZPLATNÉ

Vážení a milí spoluobčania !
Prichádza jar – obdobie, ktoré dáva priestor novým začiatkom, víta ich,
mazná sa s nimi. Obdobie, ktoré svojou podmanivou silou vedie k periodickej,
nenásilnej kapitulácii pochmúrneho, baladického šatu prírody, ktorá si do
určitého času nechce pripustiť svoju potrebu znovuzrodenia. Smútok za
zašlým strieda túžba po poznávaní nového, ktorá sa nesie v mohutnom tieni
úcty k získaným skúsenostiam.
Tieto moje vyšperkované slová, milí občania, nám spoločne pomôžu
pochopiť samotnú podstatu fungovania prírody, ktorej je ľudská spoločnosť
(na akejkoľvek úrovni) súčasťou – či už chceme, alebo nechceme, koniec
koncov podriadime sa jej.
Všeobecné šablóny majú jedinečnosť aplikácie do konkrétnych príkladov :
naša malebná obec taktiež prechádzala zmenami, ktorých individuálnosť sa
po čase stretla s vašim nenásilným akceptovaním (koniec koncov).
Každá zmena vedenia teda predstavuje jedinečný cyklus, stojaci na úplne
rovnakých pilieroch ako všedné zákonitosti prírody.
Prihováram sa Vám teda ako NOVÁ ZMENA, tzv. JAR, ktorá ťaží zo
získaných skúseností. Pevne verím, že ak existoval nejaký ten smútočný šat, už
dávno ho vystriedala túžba po spolupráci s niečím novým.
Som tu pre Vás, s očami a ušami otvorenými, nabitý dávkou ochoty
realizovať a rozširovať nové, skvelé, ale hlavne Vaše nápady, ktoré pomôžu
prinavrátiť aspoň čiastočne zašlú slávu tomuto bývalému kráľovskému
mestečku, nášmu Smolníku.
S pozdravom Váš starosta
Radoslav Dlugoš .. Ajo ☺..
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PREHĽAD HOSPODÁRENIA OBCE SMOLNÍK
Stav bežného účtu k 15.12.2014 v obci Smolník
BÚ Slovenská sporiteľňa
Rezervný fond obce
Dotačný účet
Dotačný účet
Prima banka
Sociálny fond
Dotačný účet
Spolu

13 584,21 €
0,00 €
8 478,45 €
50,00 €
30,00 €
94,61 €
3 009,84 €
12,50 €
25 259,61 €

Záväzky k 31.12.2014
Z toho
Dr. Bobák – oprava cintorínskeho múra
Slovak Telekom
Slovak Telekom
Slovak Telekom
Brantner Nova odvoz odpadu
DATO-BOZP
Ekoservis Slovensko
VSE
Lesy Smolník, s.r.o.
Poradca podnikateľa
Ekoservis Slovensko
Súvaha spol. s.r.o.

14 450,77 €

Pohľadávky k 31.12.2014
Nedaňové pohľadávky 068
Daňové pohľadávky
Spolu

069

9 216,69 €
35,59 € prijatá 5.1.2015
64,10 €
5.1.2015
19,87 €
5.1.2015
1 276,05 €
7.1.2015
207,12 €
13.1.2015
154,56 €
14.1.2015
2 153,42 €
14.1.2015
1 174,00 €
15.1.2015
35,07 €
15.1.2015
75,00 €
17.1.2015
39,30 €
17.1.2015
V€
21 526,96 Stočné, poplatok za
KO a DSO, nájomné
14 742,06 Daň z nehnuteľnosti,
ubytovanie, pes
36 269,02

Obec Smolník mala k 31.12.2014 úver poskytnutý zo Všeobecnej úverovej banky na
dokončovacie práce pri projekte výmena technologického zariadenia ČOV. Výška úveru
k 31.12.2014 bola 5 008,00 €. Úver je splatný do 31.12.2015
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Prehľad finančného majetku obce Smolník k 31.12.2014 v €
Krátkodobý finančný majetok
Zostatok k 31.12.2014
Pokladnica
530,35
Ceniny
159,89
Bankové účty
51 524,41
Spolu
52 214,65
Rok 2015
1. Obec Smolník v roku 2015 podala žiadosť na individuálne potreby obce na Ministerstvo financií SR
v celkovej výške 13 500 €. Poskytnutie dotácie v plnej výške by umožnilo opravu a rekonštrukciu
miestnych komunikácií vo vlastníctva obce Smolník v celkovej dĺžke cca 3 000 m.
2. Obec Smolník podala žiadosť o grant zameraný na ochranu a rozvoj kultúrneho a prírodného
dedičstva našich obcí. Jedná sa grant Nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorá v grantovom programe
prerozdelí prostriedky v celkovej výške 70 tisíc eur. Konkrétny projekt obce je zameraný na
podporu akcie Banícky deň 2015 v celkovej výške so spoluúčasťou obce 7 500,00 € .
3. Energetický audit – v obci prebehol energetický audit za účelom zistenia skutočného stavu kotolní
a budov, ktoré sú vo vlastníctve obce Smolník
Stella Szallayová

Hospodárenie v obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o., v roku 2014
V roku 2014 spoločnosť Lesy Smolník, s.r.o. pri ťažbe a spracovaní drevnej hmoty
postupovala podľa platného PSL. Vyťažilo sa 8.317 m3 drevnej hmoty, z toho 7.355 m3
ihličnatej a 962 m3 listnatej drevnej hmoty. Odvoz činil 8.352,47 m3 drevnej hmoty.
Priemerné speňaženie bolo 50,20 EUR/m3. Počas roka pracovali v ťažbovej činnosti tri
pracovné skupiny. V pestovnej činnosti pracovala jedna pracovná skupina , ktorá
zabezpečovala zalesňovanie, Ochranu mladých lesných porastov proti burine vyžínaním
a zveri, uhadzovanie haluziny a prečistky. Zalesnených bolo 6,52ha .
Ochrana proti zveri náterom repelentom prevedená na ploche 39,82 ha. Na rovnakej ploche
bola vykonaná aj ochrana mladých lesných porastov proti burine vyžínaním.
Prerezávky boli vykonané na ploche 67,62 ha. Uhadzovanie haluziny bolo prevedené na
ploche 12,67 ha. Uhádzaných bolo 28 % ťažby.
V priebehu roka 2014 bola zrekonštruovaná odvozná cesta v Šibeničnej doline a dokončený
prístrešok pri Novej chate. Lesy Smolník podali projekt ( opatrenie 1.4. ) na
Poľnohospodársku platobnú agentúru, kde sme boli úspešní a dostali dotáciu na nákup
technologického vozidla Toyota Hilux. Je pripravená projektová dokumentácia na
rekonštrukciu asfaltovej cesty ku Hrubej jedli. Čakáme iba na výzvu z PPA(
Pôdohospodárskej platobnej agentúry).
Pre rok 2015 sa záujemcovia o palivové drevo môžu nahlasovať na Lesy Smolník, s.r.o.
a budú uspokojení všetci záujemcovia. Pripravovať sa bude väčšinou listnaté palivové
drevo.
Ing. Antonín Cicoň, OLH
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Lesy Smolník, s.r.o., 055 66 Smolník č. 11
CENNÍK PALIVOVÉHO DREVA
platný od 10.4.2015
Uvedené ceny sú s DPH.

SORTIMENT
Ihličnaté palivové drevo – dĺžky

Ihličnaté palivové drevo- metrovica

Listnaté palivové drevo – dĺžky,
buk

CENA V €
32,40 €/m3

220,40 € za 10 prm

40,00 €/m3

Listnaté palivové drevo – metrovica

280,00 € za 10 prm

Listnaté palivové drevo – breza,
metrovica

262,40 € za 10 prm

Listnaté palivové drevo –
metrovica, jelša

204,00 € za 10 prm

Listnaté palivové drevo – dĺžky breza

38,00 €/ m3

V cene palivového dreva nie je zahrnutá doprava.
V Smolníku dňa 9.4.2015
Radoslav Dlugoš, starosta
konateľ Lesy Smolník, s.r.o.
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Obec Smolník informuje širokú verejnosť, že ponúka na odpredaj prebytočný majetok :
euro - okná
Bližšie informácie : Obecný úrad

Obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o. ponúka :
1. Prenájom prívesného vozíka značky Wiola 3 na prevoz rôzneho materiálu a náradia do
1300 kg
Rozmery : 240x140x130 cm

2. Prenájom UNC stroja aj s obsluhou na výkopové práce, terénne úpravy, nakládka paliet

Bližšie informácie : Lesy Smolník s.r.o.
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V MATERSKEJ A ZÁKLADNEJ ŠKOLE SÚŤAŽNE I VESELO 
Školský rok 2014/2015 sa prehupol do svojej tretej štvrtiny a žiaci i učitelia majú za
sebou množstvo podujatí, súťaží a samozrejme veľké množstvo vyučovacích hodín, počas
ktorých žiaci nielen získavali vedomosti, ale prezentovali i to, čo už vedia...Škôlkari si zas
zažívali pravé detské chvíle plné spoznávania a nových zážitkov .
Začiatok septembra patril privítaniu žiakov ZŠ riaditeľom školy, starostkou obce
PhDr. Margitou Brutovskou a starostom Smolníckej Huty Jánom Gregom. Do školských
lavíc zasadli prváci a v MŠ malé deti po prvýkrát okúsili, aké to je byť škôlkarom.
V tomto školskom roku sa žiaci zapájajú do činnosti záujmových útvarov, ktoré vedú
pedagógovia našej školy – tri krúžky anglického jazyka (pre žiakov 1.stupňa i 2. stupňa)
pod vedením Mgr. Anny Kováčovej, Mgr. Slávky Mrázovej a Mgr. Róberta Ďuricu.
Tvorivú dielňu a Športklub vedie Ing. Eva Hanschildová, rybársky a športový krúžok
Mgr. Vladimír Fritsch, tanečno – pohybový krúžok PaedDr. Anna Cicoňová a strelecký
krúžok zastrešuje Mgr. Mikuláš Barna. Žiaci našej školy navštevujú ZUŠ Gelnica hudobný odbor- klavír, bicie a výtvarný odbor, výučba prebieha v priestoroch našej ZŠ.
Septembrový úvod sa nezaobišiel bez počiatočných problémov zvyknúť si po
letných prázdninách na školský režim a pravidelné ranné vstávanie . Avšak, všetko sa dalo
zvládnuť , po opakovaní vedomostí a vstupných testoch či písomkách, školský rok
pokračoval v potrebnom tempe. Tí najmenší – škôlkari - vzápätí zistili, aké to je pracovať
v záhrade, kde spolu s p. Mirkou Vitkovskou pripravovali ovocno-zeleninové šaláty a učili
sa vážiť zeleninu.
Žiaci prvého stupňa zažili didaktické hry v prírode . Mesiac október sa opäť niesol
v znamení úcty k starším, pri príležitosti ktorého žiaci 1. ročníka spolu so šikovnými
škôlkarmi pripravili pre starších občanov našej obce pekný kultúrny program. Deň jabĺk sa
pri prvákoch realizoval prostredníctvom integrovaného vyučovania, v ktorom sa jabĺčko
skloňovalo v mnohých súvislostiach. Žiaci tried druhého stupňa sa 10. októbra zúčastnili
exkurzie Po stopách oslobodenia Československa . S učiteľkami Ing. Evou Hanschildovou,
Mgr. Ivanou Jankuvovou a učiteľom Mgr. Róbertom Ďuricom navštívili Pamätník čs.
armádneho zboru, vyhliadkovú vežu na Dukle či Vojenské historické múzeum vo Svidníku.
Žiaci mali možnosť vidieť pozoruhodnú centrálnu expozíciu , ktorej súčasťou boli nielen
exponáty, ale i autentické filmové dokumenty, po vzhliadnutí ktorých iba ťažko hľadali
slová. Aktivity v októbri pokračovali ďalej okresným kolom súťaže v cezpoľnom behu, kde
družstvo chlapov získalo 5.miesto (Z. Polák, M. Polák, F. Szekely). V okresnom kole
streleckej súťaže získalo družstvo našich žiakov v celkovom hodnotení 3.miesto. Ako
jednotlivci najlepšie uspela D. Kravcová, M. Barna obsadil 4.miesto a F. Szekely 5.miesto.
Súťažili nielen žiaci, ale i učitelia, ktorí sa zúčastnili volejbalového turnaja učiteľov
a svoje sily si úspešne zmerali s pedagógmi základných škôl nášho okresu.
November so sebou priniesol Šarkaniádu, kde deti z prvého stupňa predviedli nielen
svoje výtvarné schopnosti, ale i zručnosť pri púšťaní šarkana. Škôlkari a žiaci 1.a 2. ročníka
si v priestoroch školy pozreli predstavenie Bábkového divadla spod Spišského hradu –
Dračie pytačky. Naši najstarší žiaci sa zas popasovali s riešením úloh a zadaní v KOPARE
– celoslovenskom projekte testovania žiakov z matematiky a zo slovenského jazyka
a literatúry.
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Záver kalendárneho roka patril už tradične Mikulášovi, ktorý prišiel za deťmi do
školy a škôlky s anjelom i čertom a celý deň bol ozvláštnený vopred ohlásenou výzvou
s podtitulom Deň v červenom. Nielen žiaci, ale i učitelia, mali oblečené niečo červené .
Malí i veľkí škôlkari sa pustili do vykrajovania a pečenia medovníčkov a spolu s pani
učiteľkou Zdenkou Kluknavskou a zástupkyňou MŠ Mgr. Martinou Horváthovou sa odetí
v kožuštekoch vydali na koledovanie po obci a mnohých obdarovávali svojimi chutnými
medovníčkami. Vyskúšali si i stavby zo snehu, kde súťažili o najkrajšieho snehuliaka.
Neskôr v literárnej súťaži Šprincove Krompachy naši žiaci, pod vedením Mgr.
Slávky Mrázovej , sa zúčastnili súťaže alebo získali hodnotné umiestenia – G. E.
Kolesárová - 4.tr. (2.miesto), M. Brutovský 3. tr. a P. Alexy- 3.trieda. Uskutočnilo sa šk.
kolo Pytagoriády – úspešní riešitelia M. Barna a D. Kravcová, S. Širillová, Matematickej
olympiády – úspešný riešiteľ M. Barna a D. Kravcová riešila i PIKO a TAKTIK. Okresné
kolo Technickej olympiády prinieslo 6.miesto F. Szekelymu , B. Pukleovi ,P. Alexymu a
4.miesto M. Vitkovskému . Žiakov na matematické súťaže a Technickú olympiádu
pripravila Ing. Evka Haschildová.
Neskôr v literárnej súťaži Šprincove Krompachy naši žiaci, pod vedením Mgr.
Slávky Mrázovej, sa zúčastnili súťaže alebo získali hodnotné umiestenia – G. E. Kolesárová
- 4.tr. (2.miesto), M. Brutovský 3. tr. a P. Alexy- 3.trieda. Uskutočnilo sa šk. kolo
Pytagoriády – úspešní riešitelia
M. Barna a D. Kravcová, S. Širillová, Matematickej
olympiády – úspešný riešiteľ M. Barna a D. Kravcová riešila i PIKO a TAKTIK. Okresné
kolo Technickej olympiády prinieslo 6.miesto F. Szekelymu , B. Pukleovi ,P. Alexymu a
4.miesto M. Vitkovskému . Žiakov na matematické súťaže a Technickú olympiádu
pripravila Ing. Evka Haschildová.
Pokračovali sme vianočnou besiedkou, kde sa žiaci MŠ a ZŠ predstavili pekným
vianočným programom , plným vianočných zvykov, tradícií, prianí a vinšov. Malí škôlkari
v kostýmoch s krásnym programom, divadelné predstavenie žiakov 3.ročníka , tanečné čísla
žiačok 2.stupňa, koledy a recitačné pásma zvyšných tried...i takáto bola vianočná besiedka.
Tej predchádzala vianočná burza, na ktorej sa svojimi výtvormi prezentovali žiaci i učitelia
MŠ a ZŠ, či Školského klubu detí našej školy. Úplnou bodkou v kalendárnom roku 2014
bol Deň na ľade, ktorý patril odvážnym korčuliarom prvého i druhého stupňa pod vedením
Mgr. Vladimíra Fritscha a Ing. Evy Hanschildovej. Žiaci 1.- 5.ročníka sa zúčastnili
divadelného predstavenia Snehová kráľovná v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
Nasledovali vianočné prázdniny, po nich sme privítali nielen rok 2015, ale i Štátnu
školskú inšpekciu, ktorá zisťovala vedomostnú úroveň žiakov a zmapovala klímu v našej
škole. Hodnotiaca správa vyznela priaznivo a v celkovom sumáre sme boli ohodnotení
veľmi dobre. Odporúčania ŠŠI postupne zavádzame do praxe.
Rušný polrok, v tom najpozitívnejšom slova zmysle, majú za sebou žiaci 6.ročníka,
ktorí sa pod vedením triednej učiteľky Evky Haschildovej zúčastnili akcie Noc
výskumníkov v Košiciach, kde sa presvedčili, že veda má svoje čaro a jej poznatky nám
môžu zlepšiť i ozvláštniť život a o pár dní neskôr ich kroky smerovali do Botanickej
záhrady v Košiciach. Vianočné zvyky si pripomenuli pečením vianočných koláčov, kde
každý prispel nielen surovinami , ale i veľkou dávkou zručnosti a šikovnosti pravých
cukrárov.
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ZŠ s MŠ Smolník je zapojená do dvoch projektov – Komunitné centrum, na ktoré
bolo v rámci Nórskych fondov – Modré školy – využitie vody vyčlenených 16,5 tis. eur
a cez IROP sme si podali projekt na rekonštrukciu vnútorných priestorov a dvora našej MŠ.
Polrok sme uzatvorili klasifikáciou výchovných a vzdelávacích výsledkov žiakov,
polročné prázdniny trvali jeden deň a znova sme sa pustili do práce. Fašiangové obdobie
škôlkari i žiaci 1.-5.triedy oslávili karnevalom, pri ktorom nechýbali veselé či strašidelné
masky, hudba, malé občerstvenie a dobrá zábava. Nasledoval zápis detí do prvého ročníka
ZŠ, ktorý bol zároveň Dňom otvorených dverí v ZŠ.
Marec bol mesiacom kníh, čo primälo menších i väčších žiakov navštíviť Obecnú
knižnicu v Smolníku a naši žiaci I. i II. stupňa sa pod vedením učiteliek SJL zúčastnili
školského kola v súťaži Hviezdoslavov Kubín – R. Kočišová, B.Topitzerová, I. Macejková,
K. Kačmareková, D. Kravcová, G. E. Kolesárová, D. Hrdinová, M. Kravec, M. Brutovský ,
S. Širillová a P. Alexy. Víťazi postúpili do obvodného kola v Mníšku nad Hnilcom. I deti
z MŠ navštívili knižnicu a zasúťažili si v prednese poézie a prózy Mám básničku na
jazýčku. Putovanie rozprávkovej knihy- i tak možno nazvať podujatie, kedy si deti v MŠ
spoločne s rodičmi čítali knihy a nakreslili obrázok do rozprávkovej knihy.
Svetový deň vody sme strávili nielen v škole pri tvorbe ekoplagátu, ale i exkurziou vo
vodárni v Smolníku, kde nás previedol p. Kluknavský a následne sa žiaci dozvedeli viac
o čističke odpadových vôd od B. Džerengu a M. Staroveckého.
V telocvični našej školy sa uskutočnil koncert žiakov Súkromnej základnej umeleckej
školy z Prakoviec, kde sa nám predstavili žiaci hudobného a tanečného odboru. Divadelné
predstavenie či príjemná hudba , ktorú vylúdili rôzne hudobné nástroje v rukách nadaných
žiakov , pútavé kostýmy a najmä dynamické vystúpenie mažoretiek ...to všetko sa žiakom
páčilo a skvelých účinkujúcich odmenili zaslúženým potleskom.
Žiaci druhého stupňa sa s vyučujúcimi V. Fritschom a PaedDr. Annou Cicoňovou
vybrali do Tatier za reprezentantmi Slovenska v sánkovaní. Slovenský zväz sánkarov
v rámci celoslovenského projektu vyzval učiteľov a žiakov základných škôl k účasti na
exkurzii v Starom Smokovci. Žiaci videli sánkarskú výstroj , tréningový proces, či sami
žiaci si mohli nielen na trenažéri vyskúšať, aké to je byť na chvíľku sánkarom v nie bežnej
sánkovačke. Všetci zúčastnení získali Certifikát o absolvovaní základného kurzu
pretekárskeho sánkovania pre žiakov ZŠ.
Predveľkonočné obdobie si šiestaci ozvláštnili v Spišskej Novej Vsi, kde sa spolu
s triednou učiteľkou Evkou Hanschildovou zúčastnili workshopu s názvom Veľkonočné
vajíčko, kde si mohli vyskúšať rôzne techniky zdobenia kraslíc. V materskej škole deti
vynášali Morenu a neskôr si vyzdobili triedu veľkonočnými dekoráciami . Maľovali
vajíčka, zažili šibačku a hľadali ukryté čokoládové veľkonočné vajíčka.
Žiaci krúžku Tvorivá dielňa na pôde školy privítali zručnú keramikárku , ktorá im
ukázala , ako sa pracuje na hrnčiarskom kruhu a samotní žiaci si vytvorili vlastné výrobky,
ktoré budú po vypálení v keramickej peci dozdobovať.
Deň učiteľov oslávili pedagógovia slávnostným obedom, pozdraviť a zapriať im
prišli starosta obce Smolník Radoslav Dlugoš a starosta obce Smolnícka Huta Marián
Pohly. Vlastnoručne vyrobenými darčekmi učiteľov potešili žiaci prvej triedy p. uč. Mgr.
Anny Kováčovej a školského klubu detí, ktorý vedie p. uč. Lenka Stoklasová.
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Deviatakov čaká posledný polrok na našej škole, čo je neklamný znak toho, že
nadišiel čas podať si prihlášku na strednú školu a v týchto dňoch sa pripravujú na
MONITOR –testovanie deviatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.
Popri tom všetkom sa mnohí žiaci v jednotlivých kategóriách zúčastnili okresných
kôl v Pytagoriáde či Matematickej olympiáde (pripravovala Ing. Eva Haschildová),
v Geografickej olympiáde (pripravoval Mgr. V. Fritsch) , Biblickej olympiáde
(pripravovala Mgr. Katarína Ondíková), ďalej v Olympiáde z dejepisu (pripravoval Mgr.
Róbert Ďurica) a nemôžeme nespomenúť súťaž „Čo vieš o hviezdach“ (pripravovala Ing.
Eva Haschildová) .
V okresnom kole Pytagoriády boli úspešní riešitelia S. Širillová, G.E. Kolesárová, D.
Kravcová (3.miesto) a M. Barna (5.miesto). Posledný menovaný uspel i v Geografickej
olympiáde , kde získal 1.miesto a v Matematickej olympiáde, kde sa umiestnil na 2.mieste.
V Biblickej olympiáde družstvo žiakov M. Barna, B. Puklea a D. Kravcová získali
v okresnom kole 3.miesto. Dorota Kravcová sa stala víťazkou obvodného kola Dejepisnej
olympiády i okresnej súťaže „Čo vieš o hviezdach“, a tým si zaistila postup do krajského
kola.
Čas plynie rýchlo a nás všetkých v MŠ i ZŠ čaká ešte niekoľko mesiacov náročnej
práce, v ktorej je nutné skĺbiť vedomosti, zručnosti a rozvíjať obzor, danosti a talenty
starších či mladších žiakov našej školy . Okrem toho všetkého neustále pracovať na
medziľudských vzťahoch a vytvárať tým priestor pre priaznivý osobnostný rozvoj našich
žiakov, ponúkať týmto deťom a mladým ľuďom rôzne pohľady na svet a vzbudiť v nich
potrebu viac premýšľať a byť aktívnejší, aby pochopili, že svoj život majú vo svojich
rukách a je iba na nich, aké bude ich ďalšie smerovanie.
Žiakom, ktorých čaká testovanie, skúšanie či akékoľvek preverovanie vedomostí na
vyučovacích hodinách či v súťažiach, želáme bystrý um a pokojnú myseľ. Pedagógom veľa
entuziazmu a trpezlivosti a všetkým spoločne príjemne a užitočne strávený čas na pôde
našej školy a škôlky.
Mgr. Ivana Jankuvová
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ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE AKTIVITY V OBCI
V sobotu 21. februára 2015 sa 17 priaznivci bežeckého lyžovania stretli o 9.00 hod. pred
Reštauráciou Alžbetin Dom, aby strávili sobotný deň v našom krásnom zasneženom okolí
na bežeckom pochode – “Banícka Biela Stopa”. Trasa viedla po Duchovnej ceste ku
Štóskej kaplnke, ďalej ku chate Hegen a späť. Počasie bolo ako stvorené na takúto akciu a
dobrý pocit po zvládnutí takejto trasy bol pre všetkých zúčastnených úžasný. Stráviť čas
športom a v prírode je skutočne super !

VÝSTAVA RUČNÝCH PRÁC
Klub tvorivých a akčných žien, ktoré sa pravidelne stretávajú v penzióne MACH v
spolupráci so ZŠ s MŠ v Smolníku a ZO SZZP pripravili pre širokú verejnosť výstavu
ručných prác v Reštaurácii Alžbetin Dom, ktorá sa uskutočnila v piatok 20.3. a v sobotu
21.3.2015. Návštevníci mohli na výstave vidieť krásne ručné práce rôzneho druhu. Kto mal
záujem, z vystavovaných ručných prác si mohol aj niečo zakúpiť. Je skutočne úžasné, že aj
v dnešnej pretechnizovanej dobe ktorú žijeme, máme medzi sebou také “šikovné ruky” ….
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POĽOVNÍCKY PLES
Dňa 14. februára 2015 sa v Reštaurácii Alžbetin Dom konal pod záštitou Poľovníckeho
združenia PZ Smolník II a obce Smolník Poľovnícky ples. Ples slávnostne otvorili
mažoretky Shinnig Stars z Prakoviec, do tanca a pre zábavu hral folklórny súbor Čarnica.
Ako to už na dobrom plese býva zvykom, nechýbala atraktívna tombola, ktorá výhercov
určite potešila. Dobrá nálada, úsmev na tvári a tanec pri dobrej hudbe bol určite zárukou
príjemne strávených chvíľ …

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
V sobotu 07. februára 2015 sa v našej obci konala už po tretíkrát Fašiangová zabíjačka,
ktorú zorganizovali : Obchodná spoločnosť Lesy Smolník s.r.o., Reštaurácia Alžbetin Dom,
Obec Smolník a Poľovnícke združenie PZ Smolník II. Počasie bolo ako stvorené na takúto
akciu, všetky sľúbené zabíjačkové špeciality boli pripravené – a že naozaj chutili, o tom nás
presvedčilo množstvo návštevníkov. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Čačina.
VĎAKA patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto našej spoločnej
akcii.
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VÝROČNÉ SCHÔDZE OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ OBCE SMOLNÍK

V uplynulých mesiacoch sa konali výročné členské schôdze niektorých našich občianskych
združení – v tomto čísle našich Smolníckych novín si môžete prečítať správy o činnosti
SZZP a DHZ. KNS a Banícky spolok bude mať svoje VČS v máji, aj napriek tomu si
môžete prečítať informácie o ich činnosti za uplynulý rok.
SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZZP V SMOLNÍKU ZA ROK 2014
Práca členov ZO SZZP sa po celý rok 2014 realizovala podľa plánu, ktorý sme schválili
na členskej schôdzi.
Dňa 06.02.2014 sa uskutočnila schôdza, na ktorej prebehla voľba nového predsedu.
Novým predsedom ZO SZZP sa stal pán Ivan Romančík, ktorý v tejto funkcii nahradil pani
Máriu Širilovú, ktorá sa tejto funkcie vzdala zo zdravotných a osobných dôvodov.
V prvom štvrťroku 2014 sme mali dve zasadnutia výboru.
 Zúčastnili sme sa divadelného predstavenia v SNV.
 Usporiadali sme Fašiangový večierok, na ktorý sa prišlo zabaviť viac ako tridsať
členov.
 Osem členov bolo na zájazde vo Vrbovom – jednodňový pobyt na termálnom
kúpalisku.
V druhom štvrťroku vlaňajšieho roku sme mali dve zasadnutia výboru.
 Usporiadali sme zájazd na ,,Levočská púť“.
 V areáli jazera Úhorná sme pripravili a zrealizovali Športovo-zábavný deň. Akcia sa
vydarila, prialo nám počasie, ale pre oneskorené nahlásenie účastníkov - až ráno pri
príchode na podujatie, zo strany predsedov obecných organizácií neboli dodržané
termíny a došlo k zbytočným komplikáciám v súvislosti s nahláseným počtom osôb.
V 4. štvrťroku sme mali dve zasadnutia výboru.
 Uskutočnila sa inventúra majetku.
 Usporiadali sme Katarínsky večierok, na ktorom sa zúčastnilo opäť viac ako tridsať
členov.
Počas celého roka sme sa zúčastňovali na okrskových akciách:
 Stolnotenisový turnaj v Jaklovciach.
 Seminár ,,Kráčame vpred“ v Mníšku nad Hnilcom, dňa 20.11.2014
 ,,Náš deň“ v Jaklovciach, dňa 15.12.2014
ale i na obecných oslavách:
 Deň Matiek
 Banícky deň
na týchto akciách členovia skupiny ,,Nádej“ vystupovali s kultúrnym programom.
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V roku 2014 sme boli 4x na termálnom kúpalisku vo Vrbovom, spolu 32 členov. Pre
našich členov neustále poskytujeme poradenstvo týkajúce sa sociálnych vecí. Na okresných
rekondičných pobytoch sa zúčastnili štyria členovia na jeden člen bol na rekondičnom
pobyte v zahraničí. Naše členky chodia na turistické pochody počas celého roka.
Ako predseda organizácie sa chcem poďakovať za výbornú spoluprácu celému
výboru našej miestnej organizácie, bývalému vedeniu obce Smolník i Obecným lesom
Smolník. Vďaka ústretovosti a snahe všetkých zúčastnených možno považovať činnosť
našej organizácie v roku 2014 za viac ako úspešnú.
Romančík Ivan, predseda SZZP

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ SMOLNÍK ZA ROK 2014
V správe o činnosti za rok 2014 chceme zhodnotiť činnosť DHZ Smolník za uplynulé
mesiace, oboznámili konkrétnejšie všetkých členov s organizovanými aktivitami, účasťou
na súťažiach a akciách, ktoré organizovala obec, ako aj o všetkých prevádzaných aktivitách.
Výbor DHZ Smolník sa stretol vo februári 2014 a pracoval na organizačnom zabezpečení
Výročnej členskej schôdze. Výročná členská schôdza sa konala dňa 05.04.2014, kde sa
zhodnotila činnosť za uplynulý rok a zároveň sa diskutovalo o všetkých aktuálnych
problémoch v DHZ. Tiež bola vypracovaná a zaslaná na DPO SNV zápisnica. 4.3. 2014
sme začali s generálnou opravou požiarnej zbrojnice- príprava priestorov zbrojnice na
plánované práce, ktoré pozostávali z vymurovania priečky, výmeny elektrickej inštalácie,
stierkovanie stien, prístavba novej kancelárie, vybielenie zbrojnice ako aj všetky ostatné
práce, ktoré úzko súvisia s generálnou opravou. Opravy v požiarnej zbrojnici boli vykonané
v krátkom čase, generálna oprava bola ukončená 31.3.2014. Týmto sa chceme poďakovať
vedeniu obce a obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. za poskytnutie materiálnej
a finančnej pomoci. V mesiaci Apríl sa začala príprava na okrskové previerkové cvičenie,
ktoré sa konalo v Iliašovciach 8.6.2014, kde naše družstvo obsadilo 2.miesto. Naši členovia
sa zúčastnili Krížovej cesty, 1. Mája, kde sme už tradične boli súčasťou sprievodu na
Slávnostnej bohoslužbe – Poklone k Sv. Jozefovi Robotníkovi. 3. Mája sme zorganizovali
cvičenie mužstva, tiež sa opravovala strecha na garáži, kde parkuje KAROSA a všetci

Strana 15

Smolnícke noviny

13. máj 2015

spoločne sme si posedeli pri guláši, ktorí navarili naši šikovní členovia. V uplynulom roku
sa pri príležitosti Sv. Floriána nezorganizovala ukážka požiarneho zásahu a to z dôvodu
zlých poveternostných podmienok. 28.06. 2014 sme sa zúčastnili akcie Tajch Tag, kde
tradične vykonávame asistenčné protipožiarne hliadky. Dňa 02.08.2014 sa naši členovia
zúčastnili akcie, ktorú organizovala obec : Deň plný prekvapení. Členovia pripravili pre deti
atraktívne športové disciplíny, ktoré sa tešili veľkému záujmu všetkých návštevníkov. Tiež
bola prevedená ukážka požiarnej techniky. V dňoch 23.08.,24.08.,30.08., a 31.08 sa deviati
naši členovia zúčastnili základnej prípravy členov DHZ. 13.09.2014 sme sa aktívne
zúčastnili akcie Banícky deň. V rámci prevencie a ochrany pred požiarmi bolo v rozhlase
v priebehu mesiacov Marec až Máj odvysielaných 7 relácií. V novembri 2014 sme boli na
slávnostnej Katarínskej bohoslužbe, požiarny dohľad sme zabezpečovali aj počas Silvestra.
V priebehu roka 2014 bolo prevedené 1 taktické cvičenie. Z prevádzaných schôdzí boli
urobené zápisnice a všetky potrebné doklady boli zasielané na Okresný výbor do Spišskej
Novej Vsi. Všetky aktivity sú presne zaznamenané za každý mesiac jednotlivo a sú
k dispozícii k nahliadnutiu u p. Baláža. Podľa požiadaviek obce a obchodnej spoločnosti
Lesy Smolník s.r.o. sme čistili kanály a priepusty v obci.
Chceme poďakovať všetkým členom DHZ za ich aktívnu činnosť. Ďakujeme aj bývalej
starostke PhDr. Margite Brutovskej za jej ochotu, pomoc, morálnu a hlavne finančnú
podporu. Za rok 2014 sa na opravy a podporu technického zázemia použila finančnú čiastku
vo výške 3.823,-- € Taktiež chceme touto cestou poďakovať Ing. Antonínovi Cicoňovi za
pomoc a finančnú podporu od obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o. Sme presvedčení,
že aj náš novozvolený pán starosta Radoslav Dlugoš bude naše DHZ naďalej podporovať a
aj v roku 2015 bude naša práca a aktivita na vysokej úrovni k spokojnosti nielen našej, ale
všetky prevádzané aktivity budú na prospech celej našej obce.
SPRÁVA STROJNÍKA – Na oprave a údržbe požiarnej techniky bolo od začiatku roka
odpracovaných spolu 1.354 hodín. Technika DHZ je pripravená na prípadný požiarny
zásah, ako aj na výjazd. Pravidelne sa prevádzajú s požiarnou technikou kondičné jazdy
a preštartovania techniky. K dispozícii je presná evidencia odvedených prác, ako aj
prevádzané aktivity a opravy na požiarnej technike. Všetky stroje boli zazimované.
SPRÁVA PREVENTIVÁRA – V roku 2014 neboli vykonávané protipožiarne preventívne
kontroly a to z dôvodu, že podľa päťročného plánu, sme plánované kontroly už vykonali.
Prevádzali sme tiež nácviky a praktické jazdy. Sme pravidelne z nadriadených orgánov
usmerňovaní a informovaní o potrebných aktuálnostiach týkajúcich sa požiarnej prevencie.
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BANÍCKY SPOLOK BRATSTVO SMOLNÍK – SMOLNÍCKA HUTA
Naša obec Smolník, ako bývalé kráľovské a banícke mestečko sa môže pýšiť svojou
bohatou históriou, ktorá je úzko spätá aj s baníctvom. Hlavným krédom nášho spolku je
zachovávať a zveľaďovať dedičstvo našich predkov, rozvíjať banícke hodnoty a tradície.
Banícky spolok už tradične organizuje a spolupracuje s obcou a ostatnými občianskymi
združeniami na akciách : slávnostná bohoslužba - Poklona Sv. Jozefovi Robotníkovi,
Banícky deň, Banícka ofera – slávnostná bohoslužba – Sv. Katarína. Náš spolok sa
zúčastnil už trikrát Celoslovenského stretnutia baníckych spolkov a cechov (Spišská Nová
Ves, Rožňava, Košice), tohto roku je naplánované stretnutie v júli v Banskej Bystrici. Tiež
sme sa zúčastnili aj prekrásneho Salamandrového sprievodu v Banskej Štiavnici. Sme hrdí
na skutočnosť, že naši permoníci a deti s insigniami sa na každej akcii tešia veľkému
záujmu širokej verejnosti. Máme veľa plánov, vytýčených úloh, ktoré by sme chceli
v blízkej budúcnosti zrealizovať, ale tiež dokončiť už začaté. Chceme pokračovať
v realizácii náučného banského chodníka osadením nosičov a informačných tabúľ v obci
Smolník, Smolnícka Huta, v bývalých priestoroch areálu Baní a na Jazere Úhorná. Veľmi
nás mrzí skutočnosť, že zrekonštruovaná KALB štôlňa našimi členmi bola už niekoľkokrát
poškodená a žiaľ, stáva sa útočiskom odpadkov... Spolok plánuje zriadiť miestnosť, kde
budeme prezentovať rôzne historické banícke fotografie, literatúru, ale aj banícke uniformy
a dobové náradie. K dispozícii máme už dostatok rôzneho materiálu a aj touto cestou by
som rád vyzval občanov našej obce, členov nášho spolku, ako aj našich sympatizantov, ak
majú k dispozícii nejaké materiály s baníckou tematikou a sú ochotní ich darovať spolku,
budeme veľmi radi, ak tak urobia. Skúsme všetci spolu urobiť niečo aj pre generáciu, ktorá
príde po nás ..... Rád by som sa poďakoval všetkým členom a našim sympatizantom za ich
aktivity v prospech spolku, som skutočne hrdý na to, že banícke tradície v našej obci
zachovávame a rozvíjame a že činnosť nášho spolku je veľmi pozitívne hodnotená aj
Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska, ktorého je náš spolok členom.
Ing. Jozef Valko, predseda spolku
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NIEČO Z ČINNOSTI KARPATSKO – NEMECKÉHO SPOLKU

Miestna skupina KNS v Smolníku a jej spevokol Freundschaft /priateľstvo/ sa pravidelne
zapája do kultúrnych akcii v obci podľa svojich možností. Je nám cťou vystupovať na
akciách ako sú Deň matiek, Banícky deň, Mesiac úcty k starším a podobne. Každoročne
realizujeme projekt podporený ministerstvom kultúry na miestnej úrovni za účasti iných
skupín KNS v regióne na rôzne historické témy. Svoju činnosť prezentujeme pravidelne v
nemeckom jazyku, alebo v miestnom nemeckom nárečí .Zúčastňujeme sa na kultúrnych
akciách v rámci okresu jednotlivých miestnych skupín. Vyvrcholením roka je pre nás účasť
na celoslovenskom stretnutí národnostných menšín v Kežmarku aj za účasti zahraničných
hostí. Práve na tomto stretnutí sa veľmi oceňuje vystúpenie v jazyku menšín. Je to pre nás
povzbudzujúce, záväzné, ale aj náročné nacvičiť každý rok nový repertoár. Záverom roka
sme prijali zaujímavé pozvanie z mesta Svit, ktoré patrí do horného Spiša. Táto kultúrna
akcia sa niesla pod názvom Spišsko-nemecké Vianoce, kde sa odprezentovali rôzne
vianočné zvyky a tradície. Každý účastník si odniesol nezabudnuteľné zážitky. Adventný
čas sme obohatili práve týmto programom aj v Gelnici, Švedlári, Smolníckej Hute a Rím.
kat. kostole v Smolníku. V čase fašiangov sme usporiadali maškarný večierok pri hudbe a
dobrotách, ktoré pripravili naše členky. Aj tento rok sa chceme zúčastniť na pravidelných,
ale aj na nových akciách v rámci KNS na Slovensku.
Otomár Vasilco, predseda KNS
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OZNAMY
Obec Smolník pozýva širokú verejnosť na oslavy DŇA MATIEK,
ktoré sa budú konať v nedeľu 17. mája 2015 v Reštaurácii Alžbetin
dom so začiatkom o 14.00 hodine.
Banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta oznamuje
svojim členom, že dňa 23.05.2015 sa uskutoční Valné zhromaždenie
o 15.00 hodine v Alžbetinom dome.
Dňa 31.05.2015 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutoční
Obvodná súťaž DHZ so začiatkom o 8.30 hod.

PLÁNOVANÉ AKCIE :
TAJCH TAG

4. júl 2015

BANÍKY DEŇ

5. september 2015

53. ročník Pohára rektora Technickej univerzity v Košiciach –
Krásnohorská Dlhá Lúka, bližšie informácie nájdete :
http://web.tuke.sk/obeh/karst/
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