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BEZPLATNÉ

Vážení a milí spoluobčania !
Pripravili sme pre Vás druhé tohtoročné vydanie našich Smolníckych novín, v ktorých
Vás už tradične chceme informovať o aktivitách v našej obci. V tomto čísle by som rada
zhodnotila uplynulé letné mesiace a oboznámila Vás s tým, čo sa nám v obci podarilo
urobiť a tiež upozorniť na problémy a nedostatky, ktoré neustále riešime.
Počas letných mesiacov obec Smolník v spolupráci s obchodnou spoločnosťou Lesy
Smolník s.r.o. urobila rozsiahlu opravu schodov z hlavnej cesty na Sídlisko Juh, bola
opravená autobusová zástavka na námestí, taktiež bola obnovená kvetinová výsadba.
Podarilo sa nám vymaľovať a zrenovovať Dom smútku, urobil sa bezbariérový prístup.
V blízkej budúcnosti bude nevyhnutné zrealizovať opravu strechy na Dome smútku, všetko
však záleží od finančných prostriedkov. V novinách sú aj fotografie vyššie uvedených
činností. Obci Smolník bola poskytnutá dotácia vo výške 3.000,-- € na prevenciu
kriminality, finančné prostriedky boli použité na bezpečnostný kamerový systém obce –
jeho rozšírenie a skvalitnenie. Projekt „Bezpečnostný kamerový systém obce Smolník“ bol
finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. V tomto
čísle nájdete informácie aj o kultúrnych aktivitách v mesiaci Máj, občianske združenia
obce Smolník, členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka
Huta sa zúčastnili krásnej akcie v Košiciach, 30. júna sa konal už 5. ročník súťaže vo
varení gulášu TAJCH TAG, ktorým už niekoľko rokov otvárame letnú sezónu. Stalo sa už
smutnou tradíciou, že počas letných mesiacov už niekoľko rokov bojujeme s nelegálnymi
skládkami rôzneho druhu odpadu v našej obci. Rada by som Vás aj touto cestou vyzvala,
ak máte akékoľvek otázky, prípadne nejasnosti týkajúce sa odpadov, kontaktujte ma.
V poslednom období sa hlavne na sociálnych sieťach rozprúdila diskusia, že sa obec
nestará o historické pamiatky, prípadne staré domy v obci, chcem v tejto súvislosti
upozorniť na skutočnosť, že ak obec nie je ich vlastníkom, nie je možné prevádzať žiadne
opravy a rekonštrukcie. Určite by bolo vhodnejšie poznať všetky relevantné skutočnosti
a až následne kritizovať obec. Obec kontaktuje vlastníkov, aby svoje schátrané
nehnuteľnosti udržiavali, žiaľ málokedy je z ich strany spätná väzba. Našich občanov sme
informovali rozhlasom, na webovej stránke, ako aj na úradnej tabuli, že k 31.8.2013 bol
v našej obci zrušený bankomat SLSP – o detailoch a krokoch, ktoré obec v tomto smere
urobila sa môžete tiež dočítať v našich novinách. V týchto dňoch prebiehajú rokovania
s Povodím Bodrogu a Hornádu o plánovanej oprave všetkých mostíkov v našej obci na
rieke Hnilec. Taktiež sa po úspešných rokovaniach začalo s opravou múrika na hrázdi na
Jazere Úhorná, čo nás nesmierne teší.
Srdečne Vás všetkých pozývam na Banícky deň, ktorý bude v našej obci 14. septembra
2013, tento rok je pre našu obec tak trochu jubilejný, nakoľko si obec Smolník pripomína
v tomto roku 770. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Smolník, ako aj 686. výročie
udelenia výsad kráľovského mesta.
Prajem Vám všetkým, aby ste si užili krásne babie leto (dúfam, že bude), nech sa Vám
darí aj napriek všedným problémom, ktoré nám život prináša.
S úctou Vaša starostka
PhDr. Margita Brutovská
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OPRAVA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKY A OKOLIA NA NÁMESTÍ

ÚPRAVA NÁMESTIA PRED SV. TROJICOU
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MAĽOVANIE A RENOVÁCIA PRIESTOROV V DOME SMÚTKU

BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP PRI DOME SMÚTKU
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AKTIVITY V MESIACI MÁJ
Mesiac Máj patrí tradične v našej obci k tým mesiacom, ktorý je bohatý na rôzne aktivity a akcie.
1. mája 2013 sa už tradične zúčastnili členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka
Huta odpustovej slávnosti na sviatok Sv. Jozefa robotníka. Druhá májová nedeľa patri našim
najdrahším osobám – mamičkám a babičkám. Rímsko – katolícky farský úrad v Smolníckej Hute
v spolupráci s OcÚ v Smolníckej Hute a Smolníku zorganizovali v RKK vystúpenie známej
speváčky Moniky Kandráčovej. Vystúpenie bolo emotívne a prekrásne, dotváralo atmosféru
sviatočného dňa. Veľmi nás teší, že sa obyvatelia a návštevníci našej obce zúčastnili tejto
prekrásnej kultúrnej akcie. Oslavy Dňa matiek pokračovali v Alžbetinom dome, po príhovore pani
starostky našej obce PhDr. Margity Brutovskej sa svojim kultúrnym programom predstavili deti
zo ZŠ s MŠ v Smolníku, členovia KNS a členovia SZZP zaspievali veľmi pekné piesne. Vďaka
patrí všetkým, ktorí urobili našim mamičkám a babičkám druhú májovú nedeľu peknú a sviatočnú.
Aj keď nám počasie neprialo, po kultúrnom programe nám aj napriek dažďovým kvapkám
členovia DHZ predviedli požiarny útok s historickou ručnou striekačkou pri príležitosti osláv Sv.
Floriána. Pevne veríme, že všetci odchádzali domov s pocitom spokojnosti a radosti.
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KOŠICE – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013
Mesto Košice sú v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry a aj pri tejto príležitosti je v
priebehu roka organizovaných množstvo kultúrnych a spoločenských akcií. V dňoch 6. – 9. júna
2013 sa konali 15. Európske dni baníkov a hutníkov a tiež 6. stretnutie banských miest a obcí
Slovenska. V rámci tejto akcie prebiehalo v Košiciach množstvo sprievodných akcií, výstav a
vernisáži. Pre všetkých návštevníkov Košíc bol určite veľmi atraktívny sprievod, ktorého sa
zúčastnili aj členovia Baníckeho spolku Bratstvo Smolník & Smolnícka Huta, sympatizanti a
členovia občianskych združení v našej obci. V sprievode boli zástupcovia z rôznych kútov Európy
– Holandska, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Čiech, Talianska, Slovinska. Každá krajina
prezentovala svoje banícke a hutnícke oblečenie, nechýbali ani rôzne dychové hudby, ktoré
dotvárali sviatočnú atmosféru. Sprievod bol skutočne krásny a naše smolnícke deti opäť patrili k
tým, ktoré zožali veľký úspech. Po dekorovaní vlajok si prevzal vyznamenanie Ministra
hospodárstva z rúk Ing. Malchárka – predsedu Baníckych spolkov a cechov Slovenska
Vyznamenanie Za zachovávanie baníckych tradícií predseda nášho spolku Ing. Jozef Valko.
Srdečne blahoželáme. Sobotný večer bol ukončený veľkolepým ohňostrojom.
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ROZLÚČKA SO ZÁKLADNOU ŠKOLOU
Mesiac Jún patrí k obľúbeným mesiacom všetkých študentov, končí sa školský rok, začínajú sa
prázdniny. Je to čas, keď každoročne deviataci opúšťajú brány školy, končia jednu etapu svojho
života, opúšťajú detstvo a vstupujú do sveta dospelých 26. júna 2013 sa na Obecnom úrade
uskutočnila rozlúčka usmiatych a veselých deviatakov so Základnou školou. 14 mladých ľudí
opúšťa brány našej Základnej školy a po prázdninách nastupujú do škôl na ktorých sa rozhodli
študovať. Rozlúčka so školu bola milá, všetci spomínali na spoločne prežité roky, nezabudli
poďakovať svojim pedagógom. Tak Vám milí naši deviataci prajeme, aby ste po prázdninách
zasadli do nových školských lavíc s chuťou a optimizmom. Nech sa Vám v darí...

TAJCH TAG 5. ROČNÍK
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V sobotu 29. júna 2013 sa uskutočnil na Jazere Úhorná už 5. ročník súťaže vo varení gulášu
TAJCH TAG. Tohto roku sa nám prihlásilo 17 súťažných družstiev, ktoré predviedli všetkým
prítomným svoje kulinárske schopnosti a v neposlednom rade hlavne svoje tajné recepty. Počas
celého dňa vládla na Jazere Úhorná dobrá nálada, k čomu nemalou mierou prispelo aj pekné
počasie. Aj napriek tomu, že v popoludňajších hodinách nás prekvapili dažďové kvapky, na
nálade všetkých prítomných to nebolo vidieť. Pre našich najmenších bol k dispozícii detský kútik,
kde pedagógovia z našej ZŠ s MŠ mali pripravené pre deti rôzne prekvapenia, tiež mali možnosť
vyšantiť sa na nafukovacom hrade a trampolíne. K dobrej nálade prispeli členovia folklórnej
skupiny Čačina a naša už „skalná“ skupina Motýľ. O 14. hodine bolo vyhodnotenie, porota
pozostávala z jedného člena každého súťažného družstva. Na 3. mieste sa umiestnilo družstvo
„Chalupári z Úhornej“, druhá priečka patrila družstvu „Smolník Lesy“ a najlepší a víťazný guláš
uvarilo družstvo „Bouzeranti s.r.o.“ Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu,
že náš tohtoročný Tajch Tag bol akciou, kde sa v dobrej nálade a s úsmevom stretli ľudia, ktorí
majú skutočne radi tento „krásny kúsok zeme...“
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ZRUŠENIE BANKOMATU SLSP V NAŠEJ OBCI
Všetci, ktorí využívali služby bankomatu Slovenskej sporiteľne zostali určite nemilo
prekvapení nad skutočnosťou, že bankomat SLSP bol k 31.08.2013 v našej obci zrušený. Touto
cestou Vás chcem vážení spoluobčania a návštevníci obce informovať o krokoch, ktoré obec
podnikla, aby tejto situácia zabránila.
Dňa 13.05.2013 obec dostala list z ústredia Slovenskej sporiteľne o výpovedi nájomnej zmluvy
s trojmesačnou výpovednou lehotou. Dňa 21.5.2013 obec zaslala žiadosť o zrušenie výpovede, na
túto žiadosť prišla odpoveď dňa 26.7.2013 s odôvodnením, že po opätovnom prehodnotení
potenciálu lokality z pohľadu možnej využiteľnosti a efektívnosti umiestneného bankomatu, ako
aj z dôvodu jeho dlhodobo nízkej využívanosti sa Slovenská sporiteľňa, a.s. rozhodla o jeho
presunutí do lokality s vyšším potenciálom a dostupnosťou bankomatu väčšiemu počtu klientov.
Na základe týchto skutočností nebude našej žiadosti vyhovené a bankomat bude odinštalovaný
v priebehu mesiaca august. Keďže sa obec ani po tejto odpovedi nevzdávala a ďalej bojovala za
zachovanie bankomatu v obci, obrátila sa listom 13.08.2013 na Ombudsmana Slovenskej
sporiteľne. Odpoveď od Ombudsmanky si môžete prečítať nižšie, celú korešpondenciu nájdete na
webovej stránke obce Smolník a na úradnej tabuli.
Skutočnosť, že bol bankomat SLSP odinštalovaný spôsobí množstvo problémov obyvateľom,
ako aj návštevníkom našej obce, ale žiaľ, obec túto situáciu nemohla aj napriek enormnej snahe
zmeniť. V súčasnosti prebiehajú rokovania s VÚB a.s. o možnosti inštalácie ich bankomatu, k
dnešnému dňu však nemáme žiadne písomné stanovisko.
PhDr. Margita Brutovská
starostka obce Smolník
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