SMOLNÍCKE NOVINY

Ročník XII/Číslo 1

05. máj 2014

BEZPLATNÉ

Vážení a milí spoluobčania !
Mesiac Máj patrí určite medzi najkrajšie mesiace v roku. Slnečné lúče,
rozkvitnuté stromy a pekné počasie dávajú každému z nás veľa potrebnej energie
a optimizmu.
V prvom čísle našich tohtoročných novín budeme trošku bilancovať uplynulý
rok nielen v našej obchodnej spoločnosti, ale aj v občianskych združeniach našej
obce. Práve vďaka aktívnej činnosti našich občianskych združení je život v našej
obci zaujímavý a veselší. Chcela by som Vás milí spoluobčania, ako aj
návštevníkov našej obce opäť vyzvať k tomu, aby ste úmyselne neznečisťovali
našu krásnu obec. Tejto problematike sa venujeme neustále, na likvidáciu
odpadov vynakladáme značné finančné prostriedky a aj napriek tomu vždy v obci
nachádzame nové čierne skládky. Taktiež si Vás dovoľujem informovať, že obec
Smolník v spolupráci s obcami Úhornou, Smolníckou Hutou a Mníškom nad
Hnilcom sa intenzívne venujú problému uzatvorenia cesty II/549 – obec Úhorná
– Pačanský kopec. Uvedený úsek cesty je uzatvorený v pevne stanovenom termíne
z dôvodu nezabezpečenia zimnej údržby bez ohľadu na zjazdnosť. Existujú
informácie, že by mohlo dôjsť k neodôvodnenému uzatvoreniu úseku tejto cesty,
obec zorganizuje za podpory občanov, ako aj návštevníkov obce petíciu, v ktorej
sa jednoznačne všetci postavíme proti tomu, aby bol tento prejazd uzatvorený.
O nových skutočnostiach Vás budeme informovať.
V oznamoch sa môžete dočítať, že 18. mája organizujeme oslavy pri príležitosti
Dňa matiek - všetkých Vás srdečne pozývame. Nájdite si čas a darujte svojim
mamičkám a starým mamám kytičku kvetov a ak tú svoju mamičku už nemáte,
venujte jej s vďačnosťou tichú spomienku...
Prajem Vám všetkým, aby ste prichádzajúce dni prežívali v zdraví
a spokojnosti.

S úctou Vaša starostka
PhDr. Margita Brutovská
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Hospodárenie v obchodnej spoločnosti Lesy Smolník s.r.o.,
v roku 2013
Lesy Smolník, s.r.o. v roku 2013 hospodárili na výmere 1671,03 ha porastovej
pôdy. Výška ťažby predstavovala 8.331 m3, z toho náhodná ťažba ( kalamita) činila
7.509 m3.
Vysoký 90 % podiel náhodnej ťažby zapríčinila veterná smršť, ktorá nás postihla
v jarných mesiacoch a ktorá napáchala pomerne veľké škody.
Umelá obnova lesa ( zalesňovanie) bola zrealizovaná na 20,11 ha. Bolo zasadených
80.000 sadeníc lesných drevín hlavne jedle, buka a smrekovca.
Tak isto boli vykonané prečistky, ochrana mladých lesných porastov proti burine
a zveri ako aj uhadzovanie haluziny. Okrem veternej kalamity nás v roku 2013
postihla aj prietrž mračien, ktorá narobila škody hlavne na lesnej cestnej sieti
v Hajdovej , Mlynku a Starej doline. Všetky postihnuté úseky boli zrekonštruované.
Opravená a zrekonštruovaná bola aj chata Žľaby( Nová Chata),ktorá bola
v dezolátnom stave.
Lesy Smolník, s.r.o. v roku 2013 investovali aj do rekonštrukcie a opráv svojej
prevádzky Alžbetin dom, ako aj do drevenej budovy bufetu Jazero Úhorná na
hrádzi.
Zareagovali sme na výzvu PPA ( Pôdohospodárskej platobnej agentúry) a podali
projekt na zaobstaranie motorového vozidla. Projekt bol schválený a v mesiaci
august 2014 dostaneme motorové vozidlo Pickup značky TOYOTA HILUX, ktoré
bude spolufinancované z prostriedkov EÚ.
V tomto roku sme podali žiadosť na projekt na realizáciu ozdravných opatrení, kde
po schválení nám bude preplatená pestovná činnosť za rok 2014 z fondov EÚ.
Máme taktiež pripravený stavebný projekt na rekonštrukciu lesnej asfaltovej cesty „
Ku hrubej jedli“. Čakáme len na výzvu z PPA.
Chcem informovať občanov, že Lesy Smolník, s.r.o. sú schopné zabezpečiť
dostatok palivového dreva či už listnatého alebo ihličnatého pre všetkých občanov
obce. Ceny ostávajú nezmenené. V prípade záujmu vás prosím, aby ste sa nahlásili
na Lesoch Smolník, s.r.o. u pani Švedovej Evy, kde budete zapísaní do
poradovníka.

Ing. Antonín Cicoň, konateľ Lesy Smolník, s.r.o.
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Lesy Smolník, s.r.o., 055 66 S M O L N Í K 11
Poradové číslo cenníka:1/2014
IČO : 36 696 510
IČ DPH : SK 2022270602
PONUKOVÝ

CENNÍK
sortiment surového dreva v zmysle noriem 480055 a 480056 platný
od 1.3.2014
na lokalite „ OM „
Ceny sú uvedené s 20 % DPH
CENA V €/M3
AKOSTNÁ TRIEDA
Ihličnatá guľatina –
84,00 € - 90,00 €
III.A , III.B
Ihličnatá guľatina –
72,00 €
borovica
Výberová vláknina
58,80 €
Výberová vláknina –
55,20 €
borovica
Vláknina na chem.
36,00 €
sprac.
Listnatá vláknina
48,00 €
Palivové drevo –
32,40 € /m3
ihličnaté, dĺžky
Palivové drevo –
ihličnaté
29,40 €/prm
metrovica
Palivové drevo –
listnaté, metrovica
31,20 €/prm
Palivové drevo,
listnaté, metrovica,
26,40 €/prm
breza
Palivové drevo,
43,20 €/ m3
listnaté, dĺžky - breza
Palivové drevo –
listnaté metrovica –
20,40 €/prm
jelša
Palivové drevo –
48,00 €/m3
listnaté, dĺžky

V Smolníku dňa 25.2.2014
PhDr. Margita Brutovská
konateľka, starostka

Ing. Antonín Cicoň, konateľ
Lesy Smolník, s.r.o.
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STANOVISKO STAROSTKY OBCE :
Prehlasujem, že boli vyrúbané len choré stromy a na každý vyrúbaný
strom bolo vydané súhlasné stanovisko kompetentných orgánov
v časovom slede podľa ich kompetencií. Všetky výruby stromov boli
riešené
v spolupráci
s Pamiatkovým
úradom,
Políciou,
prevádzkovateľmi autobusovej dopravy a v neposlednom rade boli
konzultované s arboristom. Stanoviská boli vydané :
1. ROK 2008 : Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum
ochrany prírody v Spišskej Novej Vsi, Správa Národného parku
Slovenský raj
2. ROK 2010 : Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum
ochrany prírody v Spišskej Novej Vsi, Správa Národného parku
Slovenský raj
3. ROK 2012 : Štátna ochrana prírody SR, Regionálne centrum
ochrany prírody v Spišskej Novej Vsi, Správa Národného parku
Slovenský raj
4. ROK 2014 : Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné
prostredie
V našej obci nie je plánovaný žiadny výrub zdravých stromov.
S úctou,
PhDr. Margita Brutovská
starostka obce Smolník
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KULTÚRNE AKTIVITY V OBCI
V sobotu 08. februára 2014 sa v Reštaurácii Alžbetin dom konal I.
Reprezentačný ples, ktorý organizoval Obecný úrad Smolník v spolupráci s
obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o. Pevne veríme, že všetci, ktorí sa
tejto akcie zúčastnili boli spokojní a s dobrou náladou, skvelou hudbou,
vynikajúcim jedlom zabudli na starosti všedných dní ....

FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA
V sobotu 01. marca 2014 sme v našej obci už po druhýkrát v spolupráci
s obchodnou spoločnosťou Lesy Smolník s.r.o, Reštauráciou Alžbetin dom
a PZ Smolník II zorganizovali Fašiangovú zabíjačku. Minuloročnú Fašiangovú
zabíjačku sprevádzalo množstvo problémov : snehová kalamita, výpadok
elektrického prúdu... Tohto roku nám počasie vyšlo a môžeme spokojne
konštatovať, že počet návštevníkov nás utvrdil v tom, že aj v našej obci je
o takého akcie záujem a všetci si radi pochutnáme na zabíjačkových
špecialitách.
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ZŠ s MŠ SMOLNÍK – SVETOVÝ DEŇ VODY
Je tu jar a k nej neodmysliteľne patrí upratovanie. Ako každý rok sme si aj my v škole
vysúkali rukávy a s chuťou sa pustili do upratovania. Tentokrát sme si v rámci Svetového dňa
vody vzali na starosť studničky, ktorých tu v okolí máme dosť. Mladší žiaci ostali v škole, kde
pre nich pripravili učiteľky rôzne súťaže a kvízy o vode a starší sa vybrali von.
Rozhodli sme sa čistiť studničky smerom k bývalým štátnym majetkom a k Turbíne.
V obci, kde si ľudia denne berú vodu pre svoju potrebu, bola studnička pekne upravená, no keď
sme prišli k majetkom náš optimizmus bol hneď preč. Len okolo studničky pri majetkoch sme
nazbierali päť vriec odpadu. Ďalšie vrecia sa nám rýchlo naplnili pri čistení jazierka. Naši
spolužiaci a kolegovia zo Smolníckej Huty sa rozhodli pomôcť tam. Aj v Smolníckej Hute bola
situácia veľmi podobná. Smutný pohľad.
Je skutočne zarážajúce, že si nevieme vážiť naše najväčšie bohatstvo – vodu a čisté
pramene. Ešte zarážajúcejšie sú názory niektorých rodičov, ktorí si neprajú, aby ich deti
„zbierali odpadky po ožranoch“... Veď ako inak sa naša mladá generácia naučí vzťahu
k svojmu okoliu, ako sa deti naučia vážiť si svet okolo seba a nebyť ľahostajnými k veciam
okolo nás?...
Už o niekoľko dní nás čaká ďalší významný deň – Deň Zeme. My v škole si opäť
vysúkame rukávy a pustíme sa do čistenia svojho okolia. Pridá sa k nám niekto? Keď sa
budeme len pozerať a poukazovať na „tých druhých“, no sami nepohneme prstom, neočistíme
si svoju obec a jej okolie od odpadkov po tých zlých „ožranoch“, o niekoľko rokov sa v nich
stratíme. Potom však už bude neskoro rozprávať o tom, že práve škola má deti vychovávať
k pozitívnemu vzťahu k životnému prostrediu.
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VÝROČNÉ SCHÔDZE OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ OBCE SMOLNÍK

V uplynulých mesiacoch sa konali výročné členské schôdze našich občianskych združení –
v tomto čísle našich Smolníckych novín si môžete prečítať správy o činnosti SZZP, PZ Smolník
II. a DHZ. KNS a Banícky spolok bude mať svoje VČS v máji, takže o ich aktivitách za rok
2013 Vás budeme informovať v nasledujúcom čísle Smolníckych novín.
SPRÁVA O ČINNOSTI ZO SZZP V SMOLNÍKU ZA ROK 2013
Počas celého roka sme pracovali podľa plánu schváleného HČS, ktorá sa konala 31.1.2013.
Mesačne, alebo podľa akcií sme mali zasadnutia výboru ZO. Vo februári sme mali tradičný
fašiangový večierok a zájazd na termálne kúpalisko Vrbov. V druhom kvartáli sme mali tieto
akcie : zájazd Krakow, v Maďarsku sme boli v starobylom meste Eger, kde sme si pozreli hrad,
katedrály a boli sme sa okúpať na termálnom kúpalisku. V treťom štvrťroku sme usporiadali
zájazd do Levoče na Mariánsku horu, varili sme guláš v prírode, boli sme na zájazde vo Vrbove
a zorganizovali sme Športovo – zábavný deň na Jazere Úhorná. Za štvrtý kvartál sme
zorganizovali dve naše akcie a to Katarínsky večierok a návštevu termálneho kúpalisko vo
Vrbove. Je to naša obľúbená akcia a pre stály záujem ju často opakujeme. Preto, kto má
záujem, nech sa hlási u niektorého člena výboru. Zúčastňovali sme sa na okresných akciách :
Okresná konferencia, rekondičný pobyt, školenie hospodárov, stolnotenisový turnaj, seminár„Kráčame vpred“ a „Náš deň“. Taktiež sme sa zúčastnili na akciách obce, kde naše členky
vystúpili so speváckym programom, sú to „Deň matiek“ a „Banícky deň“. Absolvovali sme
akciu obce – Košice – Európske hlavné mesto kultúry ako aj návštevu parlamentu. Túto
návštevu ponúkol a zasponzoroval nášmu zväzu poslanec NR, Ing. Antonín Cicoň. Previedol
nás celým parlamentom a oboznámil nás s jeho chodom. S akciou boli naši členovia spokojní,
preto p. Ing. Cicoňovi vyslovujeme našu vďaku. Navštívili sme tiež našu jubilantku p. Betku
Fritschovú pri príležitosti jej životného jubilea – 80. Rokov. Členky skupiny „Nádej“ jej
pripravili prekvapenie tým, že jej zaspievali niekoľko pesničiek, čím ju veľmi potešili. Naše
členky, p. Šenkýrová a p. Gajdošová chodili do okolia a v prírode čistili studničky a upravovali
okolie krížov. Počas roka sme poskytovali poradenstvo a navštevovali chorých.
S novým rokom nastáva v našom zväze nová situácia vo vedení ZO: Pani Kumpitschová sa
vzdala funkcie tajomníčky a p. Šenkýrová sa vzdala funkcie hospodárky, aj napriek tejto
skutočnosti sú ochotné pomáhať vo vedení ZO.
Zo zdravotných dôvodov odstupujem z funkcie predsedníčky ZO SZZP v Smolníku. Preto Vás
všetkých chcem poprosiť, aby ste mi prepáčili, ak som Vám niekomu nechtiac ublížila.
Ďakujem za spoluprácu a pomoc všetkým vo výbore, ako aj radovým členom a tiež
predsedníčke a členom OR.
Ďakujem.
Mária Širillová
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SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ SMOLNÍK ZA ROK 2013

Dovoľte mi, aby sme v správe o činnosti za rok 2013 zhodnotili činnosť DHZ Smolník za uplynulé
mesiace, oboznámili konkrétnejšie všetkých členov s organizovanými aktivitami, účasťou na súťažiach
a akciách, ktoré organizovala obec, chceme tiež spomenúť problémy a nedostatky s ktorými sme sa
stretli v obci v rámci preventívnej činnosti DHZ.
Začiatok roka sme otvorili Výborovou schôdzou, ktorá sa konala 02.02.2013, kde sa výbor zaoberal
aktuálnymi plánmi a úlohami na rok 2013. Výročná členská schôdza sa konala dňa 16.02.2013, kde sa
zhodnotila činnosť za uplynulý rok a zároveň sa diskutovalo o všetkých aktuálnych problémoch
v DHZ. Zároveň bola vypracovaná a zaslaná na DPO SNV zápisnica. Naši členovia sa zúčastnili
Krížovej cesty, 1. Mája sme už tradične boli súčasťou sprievodu na Slávnostnej bohoslužbe – Poklone
k Sv. Jozefovi Robotníkovi. 12.05.2013 sme pri príležitosti Sv. Floriána zorganizovali ukážku
požiarneho zásahu a pripravili pre našich najmenších súťažné zábavné popoludnie. 4. Júna 2013 boli
naši členovia súčasťou sprievodu ktorý sa konal v Košiciach pri príležitosti Košice – EHMK. 29.06.
2013 sme sa ako súťažné družstvo zúčastnili akcie Tajch Tag. Na tejto akcii už tradične vykonávame aj
požiarny dozor. 14.09.2013 sme sa aktívne zúčastnili akcie Banícky deň. V rámci prevencie a ochrany
pred požiarmi bolo v rozhlase v priebehu mesiacov Marec až Máj odvysielaných 8 relácií. V novembri
2013 sme boli na slávnostnej Katarínskej bohoslužbe, požiarny dohľad sme zabezpečovali aj počas
Silvestra. V priebehu roka 2013 boli prevedené 2 taktické cvičenia. Z prevádzaných schôdzí boli
urobené zápisnice a všetky potrebné doklady boli zasielané na Okresný výbor do Spišskej Novej Vsi.
V krátkosti sme zhodnotili prevádzané aktivity, teraz prosím p. Baláža a p. Romančíka, aby všetkých
prítomných konkrétne a detailne informovali o pracovných aktivitách, ktoré boli vykonávané
v jednotlivých mesiacoch.
SPRÁVA STROJNÍKA – Na oprave a údržbe požiarnej techniky bolo od začiatku roka
odpracovaných spolu 683 hodín. Technika DHZ je pripravená na prípadný požiarny zásah, ako aj na
výjazd. V priebehu roka 2013 bola obnovená a zrekonštruovaná striekačka PKS 16. 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 – Protipožiarne kontroly boli vykonávané podľa päťročného plánu,
v pláne sme mali 130 kontrol, v priebehu roka 2013 bolo skutočne vykonaných 66 kontrol.
Vykonávali sme tiež nácviky a praktické jazdy. Sme pravidelne z nadriadených orgánov usmerňovaní
a informovaní o potrebných aktuálnostiach týkajúcich sa požiarnej prevencie.
V závere sa chceme poďakovať všetkým členom DHZ za ich aktívnu činnosť. Ďakujeme aj starostke
našej obce PhDr. Margite Brutovskej za jej ochotu, pomoc, morálnu a hlavne finančnú podporu. Za rok
2013 sa na opravy a podporu technického zázemia použila finančnú čiastku vo výške 1.616,59 €
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 v roku 2014 bude naša práca a aktivita na vysokej úrovni k spokojnosti nielen našej,
ale všetky prevádzané aktivity budú na prospech celej našej obce.
Na VČS vzhľadom na skutočnosť, že sa doterajší veliteľ DHZ Smolník p. Hudák František vzdal
funkcie veliteľa zo zdravotných dôvodov a náš dlhoročný člen a predseda p. Ladislav Schneider nás
navždy opustil v októbri minulého roku bolo potrebné na VČS zvoliť nového predsedu a veliteľa DHZ.
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PZ SMOLNÍK II.
Výročná členská schôdza PZ Smolník II. sa konala 22. februára 2014 na ktorej členovia
zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok a tiež sa venovali aktuálnej činnosti združenia.
p. Krištofory – poľovný hospodár
- Kladne hodnotil schválenie bodového systému a prerozdelenie skupín
- Pochválil niektorých členov PZ za ich aktivity v združení, najmä v súvislosti
s prikrmovaním zvery
- Zároveň vyzval členov k väčšej aktivite v rámci PZ
- Upozornil na nečinnosť členov lesnej stráže a vyzval ich k väčšej aktivite
p. Širilla Jozef – ekonóm
- Prezentoval finančné hospodárenie združenia v roku 2014
- Predstavil plánované príjmy a výdavky na rok 2014
p. Hagara – strelecký referent
- Prezentoval výsledky zástupcov PZ Smolník II na streleckých súťažiach a pochválil ich za
ich úspešnú reprezentáciu
- Vyzval aj ďalších členov k účasti na streleckých súťažiach v budúcnosti
- Osobitne pochválil p. Šafářa za jeho prínos v oblasti strelectva pre združenie
p. Kačmár Ján, ml. – kynologický referent
- Informoval o aktivitách v oblasti kynológie a o úspešnej organizácii skúšok duričov našim
združením a o stave poľovne upotrebiteľných psov
p. Džurňák – Správa dozornej rady
- Dozorná rada: jej predseda p. Dzurňák Imrich predniesol správu o kontrole činnosti PZ
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AKTIVITY KNS SMOLNÍK

Naša miestna skupina KNS sa aktívne zapája do kultúrnych akcii organizovaných obcou v
rámci svojich možností. Zúčastňujeme sa aj kultúrnych akcii mimo našej obce. Účasťou na
rôznych podujatiach reprezentujeme nemeckú národnostnú menšinu obce Smolník a tým
chceme šíriť dobré meno našej obce. Spevokol miestnej skupiny sa pravidelne stretáva na
nácvikoch piesní v nemeckom jazyku ako aj v jazyku menšiny čiže nášho nárečia, ktorým sa v
obci hovorilo. Nácvik takýchto piesní a básní prináša niekedy veselé, ale aj napäté chvíle pri
nácvikoch. Úspešné vystúpenie však poteší všetkých zúčastnených členov.
Touto cestou chceme poďakovať, všetkým aktívnym členom za ich zodpovedný prístup k
udržiavaniu tradícii účasťou na podujatiach napr. v Gelnici, Dobšinej, Švedlári, Mníšku nad
Hnilcom, Smolníckej Hute. Za úspech pokladáme účasť na celoslovenskom stretnutí
národnostných menšín v Kežmarku za účasti zahraničných hostí z Bavorska, ktorých zaujalo
vystúpenie v našom smolníckom nárečí.
Naša činnosť siaha aj do duchovnej oblasti a to účasťou na nemeckých svätých omšiach pri
odpustovej slávnosti na Štóskom vrchu ako aj na diecéznom odpuste v Úhornej. Pri príležitosti
200. výročia púte v Úhornej naša miestna skupina za pomoci sponzorov a z vlastných zdrojov
nanovo osadila na pôvodné miesto ďakovné mramorové tabule v slovenskom a nemeckom
jazyku. Tabuľa v nemeckom jazyku chýbala, nakoľko bola zničená počas 2.svetovej vojny.
Dobové fotografie nám boli námetom. A tak sa podarilo toto krásne mariánske miesto dostať do
pôvodného stavu.
Do budúcna plánujeme niekoľko zaujímavých aktivít do ktorých, chceme zapojiť aj
partnerské skupiny KNS.
Výbor miestnej KNS
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OZNAMY
Banícky spolok Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta oznamuje svojim
členom, že dňa 18.05.2014 sa uskutoční Valné zhromaždenie o 17.00
hodine v Alžbetinom dome.
Obec Smolník pozýva širokú verejnosť na oslavy DŇA MATIEK,
ktoré sa budú konať v nedeľu 18. mája 2014 v Reštaurácii Alžbetin
dom so začiatkom o 14.00 hodine.

PLÁNOVANÉ AKCIE :
TAJCH TAG

28. jún 2014

BANÍKY DEŇ

14. september 2014
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