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BEZPLATNÉ

Vážení a milí spoluobčania !
Ani sme sa nenazdali a máme pred sebou posledné dni roka 2013, všetci prežívame
v radostnom očakávaní blížiaci sa Vianočný čas. Mesiac december patrí k obdobiu, kedy
automaticky hodnotíme „odchádzajúci“ rok, spomíname, rekapitulujeme, uvažujeme nad
tým, čo sa nám podarilo viac, čo menej. Snažíme sa v priebehu roka informovať Vás
všetkých o tom, čo sa v našej obci deje prostredníctvom našich novín, ako aj web stránky.
Všetky obce dnes zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov a naša obce nie je
výnimkou. Práve z tohto dôvodu sa snažíme získavať finančné prostriedky aj
prostredníctvom rôznych výziev a projektov. Vypracovali sme projekt na pridelenie
finančných prostriedkov za účelom rozšírenia kamerového systému v obci Smolník
z dôvodu zníženia kriminality v lokalitách monitorovaných kamerovým systémom pri
plnom garantovaní práva na súkromie občanov v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov. V prípade pridelenia finančných prostriedkov sa táto akcia zrealizuje v druhej
polovici roku 2014. Na základe výziev ktoré zverejnil Envirofond sme vypracovali projekt
a podali žiadosť na vytvorenie Zberného dvora, pričom v prípade pridelenia finančných
prostriedkov sa realizácia stavby uskutoční dodávateľsky na základe výberového konania,
ako drobná stavba a stavebné úpravy vo vopred ohlásenom rozsahu. Zberný dvor má
slúžiť na eliminovanie odpadu, ktorý sa nachádza v obci mimo miest na to určených, ako
aj na rozšírenie možností účelného a efektívneho triedenia jednotlivých komodít. Po
zrealizovaní úprav na miestnom cintoríne sa chceme aj naďalej snažiť o jeho účelnú
a estetickú úroveň a preto sme vypracovali projekt a podali žiadosť v rámci programu
Obnova dediny cez Slovenskú agentúru životného prostredia a uchádzali sme sa
o pridelenie finančných prostriedkov na výsadbu nelesnej drevnej vegetácie, ktorá bude
zabezpečovať ochranu celého areálu pri súčasných značných zmenách klimatického
podnebia, predchádzať erózii svahovitého terénu a hlavne zlepšiť vzhľad. Týmto sa vytvorí
dôstojné miesto posledného odpočinku, ale aj pietne miesto pre návštevníkov obce. Sme si
plne vedomí skutočnosti, že v obci je veľa priorít, ktoré je nevyhnutné riešiť, medzi hlavné
patrí stav miestnej komunikácie a chodníkov. V priebehu roku 2013 nebolo možné
uchádzať sa o financie určené na tento účel. Naďalej to však považujeme za veľmi dôležité
a budeme tejto oblasti venovať značnú pozornosť. Opakovane, ako aj po celú dobu
nepretržite, budeme vynakladať zvýšené úsilie na to, aby sme získali investora do
priestorov Tabakovej továrne, nakoľko tak vysokú mieru nezamestnanosti v našej obci
považujeme za hlavnú príčinu mnohých problémov a ťažkostí s ktorými sa stretávame.
Aj napriek všetkým problémom s ktorými denne všetci zápasíme, prajem Vám krásne
Vianoce, božie požehnanie, pokoj v duši, veľa rodinnej pohody a spokojnosti.
S úctou Vaša starostka
PhDr. Margita Brutovská
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REKONŠTRUKCIA ČOV V NAŠEJ OBCI
Obec Smolník sa v priebehu posledných troch rokov veľmi intenzívne venovala rôznym
žiadostiam a finančným výzvam, kde by sa dali získať finančné prostriedky na rekonštrukciu
čističky odpadových vôd v našej obci, ktorá si už vyžadovala rekonštrukciu. Na základe
zaslaných žiadostí a všetkých požadovaných náležitostí a dokladov bolo obci Smolník
z Environmentálneho fondu pridelených 58.647,-- Eur na Výmenu technologického zariadenia
ČOV 2xPESL 25, podmienkou poskytnutia finančnej podpory formou dotácie bola spoluúčasť
obce vo výške najmenej 5 % nákladov, čo činí 3.086,69 Eur. Zhotoviteľom prác bola firma
Ekoservis Slovensko, s.r.o. ktorá vykonala všetky potrebné práce súvisiace s rekonštrukciou
čističky odpadových vôd v obci Smolník, vrátane dodávky technologického zariadenia, v súlade
s projektovou dokumentáciou a v rozsahu a za podmienok dojednaných v Zmluve o dielo.
Rekonštrukcia ČOV pozostávala z opravy aktivačnej nádrže ANa, opravy dosadzovacej nádrže
Dna, výmeny technologického zariadenia na aktivačnej nádrži ANb, výmeny technologického
zariadenia na dosadzovacej nádrži DNb, osadenia prepojovacieho potrubia, prevzdušnenia
kalojemu, osadenia dúchadiel a elektrických rozvádzačov a osadenia merného objektu.
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BANÍCKY DEŇ
V mesiaci September nezabúdame na banícke tradície našej obce a organizujme v spolupráci s
Občianskymi združeniami obce, pod záštitou Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka
Huta BANÍCKY DEŇ. Tohto roku sa Banícky deň konal 14. septembra 2013 so začiatkom o
14.00 hodine na miestnom cintoríne pri pamätníku banských nešťastí. Oficiálna časť Baníckeho
dňa sa začala pietnou spomienkou a pokračovala alegorickým sprievodom obcou pred Reštauráciu
Alžbetin dom. Rok 2013 je pre našu obec výnimočný aj dôležitými historickými medzníkmi –
pripomíname si 770. výročie od prvej písomnej zmienky o obci Smolník, ako aj 686. výročie
udelenia výsad kráľovského mesta. Účasťou na Baníckom dni nás tohto roku poctil poslanec NR
SR Ing. Antonín Cicoň, tiež zástupcovia mesta Gelnice s pani primátorkou, ako aj členovia
Baníckych spolkov a cechov z Rožňavy, Rudnian a Sloviniek. Po oficiálnej časti nasledoval
kultúrny program v ktorom sa nám predstavili hudobným vystúpením členovia KNS a SZZP v
Smolníku, s peknými pesničkami nás zabavila Seľanka, folklórny súbor Čačina nás potešil
úžasným vystúpením. Privítali sme medzi nami aj nášho rodáka p. Rafaela Szaboa, ktorý za
asistencie pani starostky a predsedu Baníckeho spolku Bratstvo Smolník – Smolnícka Huta
“privítal do života” svoju novú knihu. Členovia divadla Teatrálnej skratky zo Spišskej Novej Vsi
si pre nás pripravili divadelné vystúpenie “Bebekovci – stredoveká mafia”, ktoré nám priblížilo
históriu nášho regiónu. Aj napriek nepriaznivej predpovedi počasia nás nesklamalo ani slniečko,
pre všetkých návštevníkov boli k dispozícii rôzne stánky, deti sa tešili z nafukovacieho hradu,
trampolíny a dokonca sme mali aj detský kolotoč so strelnicou. K Baníckemu dňu patrí aj dobrý
guláš a že ten “náš” bol naozaj vynikajúc o to sa zaslúžili členovia PZ Smolník II. Ďakujeme
všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, že tohtoročný Banícky deň bol vydarený a že
našu obec práve v tento deň navštívilo veľa dobrých ľudí. Vďaka patrí aj “MOTÝĽOM” za
ozvučenie, osvetlenie a super hudbu…
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KULTÚRNE AKTIVITY V OBCI
Medzi pravidelné akcie, ktoré obec organizuje v mesiaci októbri je posedenie pre našich starších
spoluobčanov pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Tohto roku sme sa rozhodli využiť
ponuku na premietanie filmu Banícky chlebíček, ktorý bol predstavený viacerým obciam
s baníckou tematikou. Film bol prezentovaný ako spomienka na banícku históriu a práve preto
sme sa rozhodli, že tradičný program zmeníme a ponúkneme našim spoluobčanom niečo
netradičné, niečo, čo je späté práve s baníckou históriou našej obce. Žiaľ, premietanie filmu
nenaplnilo naše očakávania... Vďaka patrí všetkým tým, ktorí vydržali až do konca premietania ...
V nedeľu, 24. novembra 2013 sa zúčastnili členovia a sympatizanti Baníckeho spolku Bratstvo
Smolník & Smolnícka Huta, ako aj členovia DHZ Smolník slávnostnej bohoslužby pri príležitosti
Svätej Kataríny Alexandrijskej a svojou účasťou prispeli k dôstojnej atmosfére slávnostnej
bohoslužby.
V piatok 6. decembra 2013 o 18.00 hodine sme opäť po roku v našej obci privítali Mikuláša spolu
s anjelikom a čertom a spolu so všetkými prítomnými sme za spoločného odpočítavania rozsvietili
Vianočný stromček. Mikuláš sa spolu so svojimi „pomocníkmi“ presunul pred Reštauráciu
Alžbetin dom, kde smelé detičky zaspievali, alebo zarecitovali, všetci, aj tí menej odvážni dostali
od Mikuláša sladkú odmenu. Skúsme všetci prežiť prichádzajúci Vianočný čas v pokoji, rodinnej
pohode a spokojnosti...
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AKTIVITY SZZP v roku 2013
SZZP v našej obci patrí medzi najaktívnejšie občianske združenia. V priebehu roka 2013 sme sa
pravidelne zúčastňovali športových, kultúrnych, ako aj spoločenských akcií. V januári sme mali
výročnú členskú schôdzu na ktorej sme zhodnotili činnosť v roku 2012. V mesiaci február sme
mali tradičnú fašiangovú zábavu na ktorej sa naši členovia vždy radi zabavia. V mesiaci máj sme
svojim programom potešili všetkých, ktorí sa zúčastnili osláv Dňa matiek. V júni sme pre členov
súboru Nádej a členov výboru pripravili guláš na Jazere Úhorná - naše poďakovanie za ich
činnosť v priebehu roka. Taktiež sme sa zúčastnili na akciách organizovaných OR v Gelnici –
Športové hry v Gelnici, Tenisový turnaj v Jaklovciach a akcie Kráčame vpred v Mníšku nad
Hnilcom. Naši členovia pani Retterová a pán Horváth získali za svoj športový výkon aj ocenenia.
Medzi naše „top“ akcie patrí Športový - kultúrny deň na Jazere Úhorna, ktorý sa organizuje nielen
pre našich členov, ale aj pre členov ostatných organizácii. V novembri sme zorganizovali
Katarínsky večierok, v mesiaci december sme sa zúčastnili akcie Náš deň, ktorú pripravili naši
kolegovia z Nálepkova. Touto cestou chcem poďakovať za činnosť a aktivitu všetkým členom,
výboru a našej predsedníčke pani Širillovej. Poďakovanie patrí aj Obecnému úradu, ktorý nám
v rámci svojich možnosti takisto podporuje. Dúfajme, že naše občianske združenie bude aj
v budúcom roku organizovať rôzne akcie a aktivity pre radosť a potešenie nás všetkých.
Eva Liptáková
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NIEČO Z ČINNOSTI ZŠ s MŠ SMOLNÍK
Je to akoby včera, keď sme spolu so žiakmi našej školy otvorili nový školský rok. Ani sme si
nevšimli ako nám zbehli štyri mesiace a už tu máme vianoce...
Od začiatku školského roka sa v našej škole udialo toľko, že nám štyri mesiace zbehli ako
voda.
Veľmi sme sa potešili, keď sa nám podarilo s významnou pomocou zriaďovateľa
a Obecných lesov zabezpečiť farby na vymaľovanie priestorov školy. Počas letných prázdnin sme
svojpomocne obnovili triedy i priestory chodieb na prízemí a prvom poschodí a postupne
obnovujeme ďalšie. Aj napriek prosbe, ktorú obdržali všetci rodičia našich žiakov nám pomohlo
len zopár rodičov, za čo im patrí vďaka nielen nás, ale aj všetkých žiakov. Nezáujem o vlastné
deti, prostredie kde sa budú učiť a napokon aj o dianie v škole zo strany mnohých rodičov je
zarážajúci a toto poznanie je smutné.
Aby sa naši žiaci do školy tešili a cítili sa tu dobre, pripravili naši učitelia pre nich
zaujímavé vyučovacie hodiny - v rámci prírodopisu navštívili zubnú ambulanciu, cez dejepis
a vlastivedu poznávali históriu obce a svojich predkov návštevou cintorína a miestnych pamiatok,
navštívili obecnú knižnicu, kde sa mnohí žiaci prvý raz stretli s knihou, zúčastnili sa aj
výchovného podujatia Maškrtníček v Prakovciach. Starší žiaci navštívili letecké múzeum
v Košiciach, v rámci prípravy na ďalšie štúdium navštívili burzu stredných škôl v Gelnici
a zúčastnili sa dňa otvorených dverí v Prakovciach.
Keďže nám záleží na výsledkoch našich žiakov, zapojili sme sa do pilotného projektu
Ministerstva školstva SR Testovanie žiakov 5.ročníkov, kde naši žiaci dosiahli výborné výsledky.
Zapojili sme sa aj do Pytagoriády, kde máme 5 úspešných riešiteľov. Pre posilnenie vzťahu
k literatúre a našim povestiam sme sa zapojili do súťaže Šaliansky Maťko. V športe nás naši žiaci
reprezentovali na cezpoľnom behu a stolnom tenise, počas víkendov organizujeme v rámci
krúžkovej činnosti turistické vychádzky nielen do okolia Smolníka ale aj do vzdialenejších častí
Spiša. Naplnenie pocitu hrdosti na svoju obec a históriu naši žiaci pravidelne preukazovali
účasťou v sprievodoch na baníckych dňoch - v Smolníku, Gelnici i v Košiciach. To, že si vážia
svoju históriu a nezabúdajú na odkaz predošlých generácií dokázali aj svojou účasťou na
Katarínskej svätej omši v Smolníku.
Človek však nie je živý len svojou prácou, aby si mohli naši žiaci oddýchnuť a načerpať
nových síl, pripravili sme pre nich Šarkaniádu a v rámci Týždňa boja proti drogám aj športový
deň.
Vyvrcholením našej práce v závere roka je však už tradične Vianočná besiedka, ktorú už
tretí rok organizujeme aj pre všetkých rodičov a občanov obce. Aj v tomto roku máme pripravenú
burzu výrobkov našich žiakov a pestrý program.
Dovoľte mi touto cestou Vás všetkých pozvať na toto stretnutie, ktoré sa uskutoční
19.12 od 15, 00 hod. v sále v reštaurácii Alžbetin dom.
S prianím prežitia šťastných a veselých vianoc a úspešného vstupu do Nového roka
Mgr. Mikuláš Barna
riaditeľ ZŠ s MŠ
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VIANOČNÝ SEN
Tajomné, očakávané,
nazhromaždená energia za celý rok
pripravená na radosť.
Vianoce biele, čisté anjeli dávajú sa na stráž,
držia biele rúcho nad ľuďmi
a tŕpnu od strachu,
aby svet aspoň na jeden deň ostal čistýsnehový bez jedinej škvrny.
Keď zmäkne srdce skale na ostrom útese
a daruje ti morské riasy,
prepletené prílivovou vlnou „Tichá noc, svätá noc ...“
keď z neba „ Najvyšší “ prihovára sa aj lesu,
aby im poprial vianočný sen.
Tíško, tíško... pomaličky ich odkryje, pohladká, skontroluje, či je všetko ako má byť
a perinou ich znova prikryje.
Vtedy sú Vianoce, keď dejú sa s ľuďmi možno aj zázraky...

PF 2014

Opäť sú tu VIANOCE, ten krásny čas rodinných zvítaní, radosti z darčekov, čas pokoja, sľubov a predsavzatí...
Prajem Vám krásne vianočné sviatky, veľa šťastia, zdravia , božie požehnanie a spokojnosť v novom roku !
PhDr. Margita Brutovská, starostka obce Smolník
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