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Vážení spoluobčania. 
Pri písaní ďalšieho úvodníka si uvedomujem, ako ten čas letí. Ešte pred nedávnom 
som Vám počas novoročného ohňostroja prial všetko najlepšie a zrazu ma cez 
oblok zohrievajú dlho očakávané prvé jarné lúče. Po zimnej údržbe sme len tak-tak 
stihli pozametať chodníky a už sa ocitáme v období po Fašiangoch i po Veľkej noci.
Tešíme sa teplu, ale poďme zopár slovami načrieť do predošlých mesiacov. Počas 
zimných a chladných dní sme naplno pracovali na príprave projektov, rozpočtov
a na všetkých náležitostiach potrebných pre ďalšie práce počas roka. Medzi 
spomínanými povinnosťami prebehli aj dôležité pracovné rokovania so staros-
tami a stretnutia s novým županom Jozefom Viskupičom. 
Taktiež sa uskutočnili i výročné členské schôdze takmer všetkých organizácií 
v obci. Týmto by som chcel poďakovať všetkým organizáciám, ktoré akýmkoľvek 
spôsobom pomohli našej obci, zveľadili ju a snažili sa tak prispieť k tomu, aby sa tu 
všetci, či domáci, či návštevníci cítili príjemne.
V radoch vedenia OŠK Smolenice prišlo k výmene prezidenta klubu. Miesto dote-
rajšieho prezidenta klubu Ing. Martina Hodulíka vystriedal Roman Čavojský ml.
K výmene pozícií prišlo tiež v Klube dôchodcov. Predsedníčku klubu pani Boženu 
Gajdovú vymenila nová predsedníčka pani Daniela Kozárová. Týmto by som chcel 
odchádzajúcim funkcionárom poďakovať za dosiahnuté úspechy a dobre odve-
denú prácu.  Prajem im, aby sa im aj naďalej darilo v osobnom i rodinnom živote. 
Novým funkcionárom zasa prajem hlavne trpezlivosť, ochotu, zdravie a samoz-
rejme aj šťastnú voľbu pri rozhodovaní a ďalšom rozvíjaní zverených klubov 
a organizácií. 
Čo sa týka nových projektov, tak, ako každoročne, máme aj na rok 2018 pripra-
vených niekoľko investičných akcií, o ktorých vás poinformuje môj zástupca na 
nasledujúcej strane našich obecných novín. Nezaostávame ani v spoločenskom 
dianí našej obce, práve naopak. Prípravy naň prebiehajú neustále. Priebežne Vás 
o nich budeme informovať tu v novinách, na webovej stránke obce alebo na stále 
populárnom Facebooku, kde pravidelne dostávate informácie o dianí v obci vo 
forme oznamov, fotoreportáží,  popr.  článkov z iných médií. 
Na záver mi v spätosti s prvými vetami úvodníka dovoľte myšlienku od Johna 
Ruskina (1819-1900):  
Slnečné lúče nás hrejú, dážď osviežuje, vietor posilňuje, sneh obveseľuje; 
naozaj neexistuje zlé počasie, sú len rôzne druhy dobrého počasia.

Anton Chrvala, starosta obce

Molpír s pohľadom na kostol

str. 3,6DOBRE VEDIEŤ
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A K T UA L I T Y Z Ú R A D U

Nové LED osvetlenie sály KD a nové scénické osvetlenie pódia

Od decembra 2017 nám vandali rozbili už 3 sklá na nových zastávkach

Zimná údržba autobusových zastávok

Čistenie kanalizácie (kde sa tam len zobrali kusy polystyrénu?)

Milí spoluobčania.

Dovoľte mi, aby som vás i tento rok informoval o prebieha-
júcich a nových investičných akciách v našej obci. 
Z minulého roka nám prechádza investičná akcia - Výmena 
asfaltového povrchu na ulici Štefana Baniča. V predošlých 
dňoch prebehli prípravné práce medzi nimi napr. zhodno-
tenie stavu povrchu vozovky. Pokiaľ nám podmienky vyplý-
vajúce z počasia dovolia, tak v priebehu 14 dní by mohla byť 
ulica Štefana Baniča po spustení rekonštrukcie dokončená. 
Všetci obyvatelia dotknutej ulice budú včas informovaní 
o priebehu prác a z nich vyplývajúcich opatrení.
V polovici mesiaca marec bolo na Obecný úrad doručené 
oznámenie, že sme uspeli v projekte Zníženia energetickej 
náročnosti budovy KsD v Smolenickej Novej Vsi. K celkovej 
realizácií celkovej rekonštrukcie budovy pristúpime v prie-
behu mesiaca august. Týmto by som sa chcel v mene Obce 
ospravedlniť občanom, ktorí mali v KsD rezervovaný termín 
na rôzne rodinné oslavy, no po obdržaní rozhodnutia sme boli 
nútení im dané termíny zrušiť. Je potrebné pochopiť, že 
hodnota rekonštrukcie bude cca 150 000 €, čo považujem za 
neodškriepiteľný dôvod pre zrušenie rezervácií termínov. Ešte 
raz sa ospravedlňujem, a verím, že zrekonštruovaná budova 
KsD bude všetkým dostatočným (nielen) zadosťučinením.
Určite ste si všimli, že aj v Kultúrnom dome v Smoleniciach sa 
začalo pracovať na výmene starých kovových a nevyhovu-
júcich okien za nové plastové 3-komorové. Výmena ďalších 
okien je plánovaná v priebehu mája.
V týchto dňoch sa pracuje na príprave ďalších akcií, ktoré sú 
schválené v rozpočte obce. Jednou z nich je vybudovanie 
parkovísk pri bytovkách na Štúrovej ulici. V marci prebehlo 
výberové konanie na projektanta danej akcie. Vo veci sme sa 
posunuli, nakoľko sa uskutočnilo prvé stretnutie s projek-
tantom a následne aj s bytovými dôverníkmi, ktorí tlmočili 
svoje pripomienky k danej projektovej štúdii. Tá je zobrazená 
na vedľajšej strane novín. Termín realizácie prvých parkovísk 
predpokladáme v mesiacoch jún, júl.
Dňa 26.3.2018 nám nadácia SPP oznámila, že bude podpore-
ný nami predložený projekt „Osadenie lavičiek v parku v kaš-
tieli“ sumou 1500 €.
V apríli bude prebiehať výmena poklopov na zrekonštru-
ovanej ceste II/502, časť „SNV“ 2. Etapa. Nakoľko skončila 
zimná údržba, Správa údržby ciest môže realizovať už 
spomínanú výmenu a taktiež odstránenie závad po rekon-
štrukcii. 
Predošlé riadky predstavujú akcie, ktoré budú prebiehať 
v najbližších dňoch a mesiacoch. O ostatných vás budeme 
informovať v najbližšom čísle Smolenických novín.

Záverom mi dovoľte ukážku, ako si ľudia „vážia“ našu prácu, 
viď. rozbité sklá na nových autobusových zastávkach. 
Vďaka patrí tým, ktorí sa starajú nielen o svoje domácnosti, ale 
i verejné priestory v obci a nie je im ľahostajné, ako vyzerá 
vzhľad obce.

Radoslav Horník, zástupca starostu obce
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Ideová štúdia, návrh parkovania Štúrova ul ica

Montáž nových výplní na prevádzkach KD

Aj takéto práce robíme - dopĺňanie kvetináčov zeminou

Konečne sme sa dočkali. Prvé jarné lúče vytiali zo zeme 
snežienky, rozzelenala sa tráva, začína sa prebúdzať príroda 
opäť k životu. Ozýva sa zo všetkých strán vtáčí spev. Zdá sa nám, 
že aj vzduch je sviežejší. Je tu obdobie, kedy sa plný elánu 
vyberáme do záhradok a okolia svojich obydlí, aby sme všetko 
pripravili na novú sezónu. Veľkým pomocníkom sú určite pri 
tejto činnosti aj nádoby na BIO odpad. Preto niekoľko dobrých 
rád, aby ste sa vyhli nepríjemnému prekvapeniu, že vám 
zostane pri zvoze nevysypaná zberná nádoba. Nezabudnite 
všetky halúzky a orezy z kríkov a stromov nastrihať na menšie 
kúsky, aby nezostali zaseknuté v nádobe.  Do BIO nádob ne-
patrí vyhrabaná zemina a kamene. Pre malé zopakovanie, 

: biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad, 
parkov a cintorínov (

Zber začne od 8.00 hod., preto 
žiadame občanov, aby elektroodpad povykladali pred rodinné 
domy, alebo ho sústredili ku kontajnerom pri bytových do-
moch ráno pred uvedenou hodinou. Zberné auto prejde po 
jednotlivých uliciach len jedenkrát.

· Veľké domáce spotrebiče (chladničky, mrazničky, práčky, 
sporáky, mikrovlnky)

· Malé domáce spotrebiče (vysávače, žehličky, fritézy,...)
· Informačné technológie (počítače, tlačiarne, kalkulačky)
· Spotrebná elektronika (televízory, rádiá, Hi-Fi zariadenia)
· Elektrické a elektronické zariadenia (vŕtačky, šijacie stroje, 

videohry a pod.).

patrí 
sem

„klasický“ zelený odpad, medzi ktorý 
patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a ore-
závania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky
z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, 
hobliny).

Dňa 14. apríla 2018, v sobotu sa uskutoční v našej obci 
mobilný zber elektroodpadu. 

Zberať sa budú :

Dobre vedieť

Pokračovanie na strane 6

Na začiatku bola spracovaná ideová štúdia parkovania na 
Štúrovej ulici v okolí bytových domov. Po konzultáciách, 
prípravných prácach a geometrickom zameraní sa začala 
samotná realizácia zložitej projektovej prípravy parkovania, 
vrátane komunikácií, osvetlenia, zelene a samozrejme aj 
kontajnerových miest. Celková výstavba bude rozdelená na 
viacero etáp podľa finančných možností rozpočtu obce.
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 Neštišské fašangy
Máme za sebou už tretí ročník fašian-
gových pochôdzok po dedine v podobe 
tradičných maškár. Neštišské maškary už 
sú pojem, preto sa nebojím písať o nich 
s veľkým N.  Tento rok sme naplánovali 
fašiangové pochôdzky na poslednú

sobotu pred Škaredou stredou a predstavte si, padlo to presne 
na sobotu. To by ste nečakali, čo? Veru, ani my... A v duchu 
podobných prešmičiek a „špásov“ sa niesla celá fašiangová 
sobota. Začali sme trochu nesmelo, no postupne sme my 
i hudba, ktorá nás sprevádzala naberali na intervale. Minulý rok 
nás bolo o pár maškár viac, no tento rok sa pod náš počet 
podpísalo chrípkové obdobie. Takisto ste si mohli všimnúť 
i zmenu v podobe našich švárnych chlapcov v nových krojoch, 
ktoré šili šikovné ženičky z Horných Orešian, Lošonca ale 
i členka z vlastných radov, vďaka peniazom, ktoré sme dostali 
ako dotáciu od Obecného úradu. Za vykonanú prácu a finan-
čné prostriedky: „Pán Boh zaplac!“ Verím, že tento rok sa nám 
podarí investovať i do našich krásnych ženičiek a budúcoročné 
fašangy sa budú môcť i ony pýšiť krásnymi krojmi. Ale poďme 
späť k tohtoročným...! Tanec, spev, smiech, sem tam vyložené 
hrable, lopaty, kontajner na nesprávnom mieste... To bola naša 
fašiangová rutina. Stále sme to ale nevzali hurtom tak, ako vo 
Svákovi Raganovi. Do budúceho roka sa možno inšpirujeme. 
Preto Vás vopred prosíme, radšej zataraste prístup na strechu, 
aby tam neskončili Vaše štvorkolesové „koče“. Lebo ako znela 
naša veta „Fašiangy sú predsa o radosci a huncútstve, preto ked 
Vám néčo vyvedeme, už teraz nám to odpuscite...“ 
Teším sa, že si za akciou Nešišské fašiangy 2018 dávame veľkú 
zelenú fajku a maximálne pozitívnu recenziu k tomu. Avšak, 
každý vie, že veci sa musia vyvíjať, inak nie sú predurčené 
k úspechu. Tento rok sme sa obohatili o už spomínané kroje, 
novú maškaru – cigáňa (s bezkonkurenčným úspechom), či 
napríklad kočík pre dvojičky, ktorý nepatril nikomu inému, ako 
cigánke. „Tuning“ spočíval tiež v reproduktore, ktorý vyhrával 
ľudovky a nahradil tak hru na harmonike. Úspech to malo 
obrovský. No my by sme boli radi, ak by sa k nám pridal niekto, 
kto má záujem o hudbu, tradície, niekto so srdcom pre druhých. 
To všetko, čo sme spravili minulý rok, všetko, na čom sme začali 
pracovať tento rok, všetko robíme nezištne, bez nároku na 
honorár. To dokáže len ten, kto má rád svoju rodnú hrudu. 
A preto, ak sa niekto so šikovnými prstami a harmonikou 
odloženou v skrini v týchto pár riadkoch nájde, nech neváha 
a kontaktuje nás. Bola by česť, ak by sme mohli budúci rok 
povedať vetu: ,,Toto je náš harmonikár! Bude s nami hrat ždicky 
a šadze!“ 
K fašiangom samozrejme patrí aj pochovávanie basy, ktoré sme 
neobišli ani tento rok. Neštišská Stará škola sa už ďalší rok 
nafúkla, aby sa do nej zmestilo čo najviac ľudí. Na stole nesmeli 
chýbať čerstvé šišky od výborných neštiškých gazdiniek či 
klasická pochúťka, po našom - omascený chleba s cibulu! Ale 
fašiangy nie sú o jedle... hlavná bola hudba, tento rok v podaní 
skupiny Variant. Podľa ohlasov a počtu tanečníkov nepretržite 
hopsajúcich na parkete sme splnili svoj údel a vytvorili super 
atmosféru. Pred polnocou za zvuku smútočných tónov farár s 
kaplánom a miništrantom odprevadili basu s krídlami na 

Návšteva richtára dediny je každý rok povinná

Maškary vytancovali každého starého i mladého

Oldomáš vždy poteší

Fašiangový sprievod v podaní OZ Neštišané

Tradičné 
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40 dňový spánok a zábava 
pokračovala až „do rána 
bílého“.  
Nachodili sme sa ako kone, 
narobili tiež, ale aj tak nám je 
ľúto, že sú fašiangy už zase 
za nami. Je to totižto čas, 
kedy sa ľudia neboja zas-
miať, tancovať na ulici, 
neboja sa vyjsť za hranice 
všednosti. Čo nás teší je, že 
budúci rok tu budú zasa.

A preto - fašiangom hip hip 
hurá! Lebo: ,, V tém Neštichu 
na fašangy, šecky baby sú 
tam hned! Posedajú na 
lavice, kritizujú tanečnice, 
kritizujú svet!“  Vďaka za ne, 
že ich máme! 

Predsedníčka OZ Neštišané
Natália Horníková 

Keď nejdú maškary k tebe, musíš ty za nimi

Pochovávanie basy Basa nachvílu vstala, ale potom zaspala

Nové kroje na našich švárnych šuhajoch

Aj šenkárik sa teší návšteve
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Erasmus+  na našej škole

Základná škola s materskou školou v Smoleniciach realizuje od 
decembra 2017 vrámci programu Erasmus plus projekt s náz-
vom „Dieťa s autizmom v bežnej triede: zdroje pre personál 
školy na podporu plne inkluzívneho vzdelávacieho procesu.“ 
Vrámci neho zorganizovala v dňoch 12. - 15. 2. 2018 odborný 
tréning v prostredí Základnej školy. Zúčastnené delegácie sa 
oboznámili s prostredím školy, pedagogickým i odborným 
personálom, so spôsobom ich práce so žiakmi so zdravotným 
znevýhodnením v bežných triedach. Boli prítomní na viacerých 
vyučovacích hodinách, na ktorých sa aktívne podieľali. Žiaci tak 
mali možnosť vyskúšať si  konverzáciu v cudzom jazyku, ktorú 
bohato využili. 
V stredu 14.2. 2018 boli do školy prizvaní odborníci na autizmus 
zo Slovenska a tiež zástupcovia rodičov, škôl i samospráv. 
O svoje skúsenosti so vzdelávaním detí s autizmom v prostredí 
bežnej školy sa podelili odborníci zo Slovenska  a partnerských 
krajín - Lotyšska, Estónska, Walsu a Islandu.
Špeciálny pedagóg ZŠ v Smoleniciach prezentoval konkrétne 
kazuistiky detí s autizmom, ktoré boli vzdelávané v bežných 
triedach tejto ZŠ. O odbornom seminári bola vyhotovená 
reportáž, ktorú si je možné pozrieť tu:

 
PhDr. Terézia Drdulová, MBA, školský špeciálny pedagóg

https://www.youtube.com/watch?v=OSkmXsf2ouc
Partnerské školy: 
Vaivaru pamatskola, Lotyšsko
Nurme kool, Island
Leikskolinn Solborg, Estónsko
Caedraw Primary School, Wales

Od 16. apríla 2018, od pondelka, budeme realizovať v obci 
jarný zber veľkého komunálneho odpadu. Po obci budú 
priebežne rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. V prípa-
de, že obyvatelia potrebujú kompletne vypratať starý dom 
alebo podobné priestory, musia si zabezpečiť likvidáciu také-
hoto odpadu na svoje náklady. Kontajnery v obci majú slúžiť 
pre všetkých občanov. Do kontajnerov môžete umiestňovať 
koberce, matrace, periny, starý rozobratý nábytok, domáce 
potreby, kuchynský riad, sanitu, a pod.. Upozorňujeme 
občanov, aby do kontajnerov 
biologický odpad (haluzovinu, lístie, trávu, ...), elektrospotrebi-
če, pneumatiky , železo a kovový odpad,  sklo, plasty a papier. 
Prísny zákaz vyhadzovať do kontajnerov komunálny odpad 
z podnikania (plasty–prepravky, tvrdené plasty a sedačky
z  automobilov, pneumatiky, sklá z automobilov, ...). 

Tento rok prišlo k zmene aj pri zbere plastov z rodinných do-
mov. Do jednotlivých domácností sme začiatkom marca 
doručili 10 kusov žltých vriec, ktoré slúžia na zber plastov z do-
mácností. Každá domácnosť má nárok na jedno vrece na každý 
mesiac do konca roku. Naďalej platí, že pracovníci zberovej 
spoločnosti zoberú všetky vrecia, v ktorých bude správne vyse-
parovaný odpad. 

Majitelia zaregistrovaných psíkov dostali pri úhrade za komu-
nálny odpad vrecká na psie exkrementy. Veríme, že ich 
využijú pri prechádzkach so svojimi štvornohými priateľmi.

V obci máme rozmiestnené nové  kontajnery na 
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky na 
tetrapaky. Tieto kontajnery slúžia na zber použitých nápojo-
vých kartónov a to: obaly od mlieka a mliečnych výrobkov, 
džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev, tzv. 
viacvrstvové materiály.  sem znečistené nápojové 
kartóny, papierové kartóny, plasty a kartóny z plastu. Každý 
kontajner je opatrený nálepkou, ktorá informuje o dru-hu 
zbieraných odpadov.
A na záver by som chcela opäť požiadať občanov o dôsledné 
triedenie odpadov podľa kategorií a ich minimalizovanie 
(zošliapnutie plastových fliaš, rozobratie kartónov, a pod.). 

Želám vám veľa slnečných dní strávených v kruhu priateľov a 
známych. Načerpajte novú energiu nielen zo slniečka, ale aj 
z príjemného prostredia, ktoré bude krajšie aj zásluhou 
každého z nás.   

Alena Hirnerová, dane-poplatky-správa cintorínov

NEUMIESTŇOVALI: 

NEPATRIA

ORANŽOVÉ

Dobre vedieť
Pokračovanie zo strany 3

Toto sme vybrali z kontajnera na TETRAPAKY (aj takí sú niektorí spoluobčania)



1 / 2 0 1 8 7FOTO z akcií a podujatí  (tak si tu žijeme)

Podávanie čaju počas Novoročného ohňostroja Starosvetská zábava v KD

Malokarpatská kapela počas vystúpenia na Starosvetskej zábave Trojkráľový koncert vo farskom kostole (Suchovský spevácky zbor)

Poďakovanie za úžasný koncert (ThLic. Peter Šimko) Brigáda seniorov na Kalvárii

Brigáda seniorov na cintoríne v SNVSmolenice na výstave cestovného ruchu REGIONTOUR Brno 2018
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Členovia cyklistického tímu Karpaty Smolenice začali zimnú 
prípravu už v novembri 2017 a to dennodennými tréningami 
na trenažéroch v priestoroch smolenickej základnej školy. 
Každú stredu mali tréning zameraný na posilnenenie celého 
tela a zlepšenie kordinácie pohybov. Tohto ročnú sezónu  
zahájili na januárovým týždenným sústredením na Dobrej 
Vode, kde trávili čas prevažne dlhými 5 hodinovými túrami 
a vytrvalostnými tréningami v behu. Vo februári sa zúčastnili 
dvoch sústredení na bežkách v prostredí lyžiarskeho strediska 
Skalka pri Kremnici. Svojími dlhoročnými skúsenosťami v behu 
na bežkách p.Martin Bartek prevzal rolu trénera a pomohol 
našim cyklistom k lepšej technike a tým aj k vyššej výkonnosti 
na bežkách. 

Zo zasnežených hôr sa začiatkom marca tréning presunul do 
slnečného Chorvátska, kam prišli najazdiť prvé stovky 
kilometrov. Na konci sústredenia sa zúčastnili pretekov 
Chorvátskeho pohára na ostrove VIR, kde si chalani otesto-vali 
svoju výkonnosť. Kadeti Matúš Lávečka a Branislav Rangelov 
p o  t e c h n i c k ý c h  p r o b l é m o c h  d o k o n č i l i  p r e t e k y  
v pelotóne. Starší žiak Richard Brázdovič po hromadnom 
špurte obsadil štvrtú priečku. Jeho mladší brat Aleš Brázdo-vič 
si však viedol lepšie,  vo svojej kategórii mladších žiakov – do 13 
rokov suverénne zvíťazil.
Naše tréningy sa z chorvátskych ciest presunuli na cesty 
domáce, kde pokračovali v príprave na ďalšie preteky. Tie 
absolvovali v českom Hlohovci a zistili sme, že niektorým 
pretekárom sa tvrdé tréningy a sústredenia vyplatili. Aleš 
potvrdil svoju výkonnosť ďalším víťazstvom nad slovenskými 
ale aj českými pretekármi, keď v päťčlennom úniku prišiel do 
cieľa ako absolútny víťaz.
Najväčším prekvapením týchto pretekov boli naši najmladší 
pretekári Rastislav Zajíček a Samuel Beško, ktorí obsadili druhé 
a tretie miesto v kategórii Nábor . Tomáš Hodulík si tiež zaslúži 
pozornosť, keď zo 40 pretekárov skončil svoje prvé preteky na 
peknom 17. mieste. V najbližšej dobe sa zúčastníme pretekov 
Slovenského aj Českého pohára v cestnej i horskej cyklistike. 

Výročná členská schôdza, kde chlapci dostali pred sezónou nové bicykle

Ak chcete vidieť našich pretekárov v akcii, tak neváhajte prísť 
podporiť náš tím na preteky v Suchej nad Parnou a Trnave 
v dňoch 7. - 8. apríla 2018. Zároveň Vás chceme pozvať podporiť 
našich c yk l istov na pretek y Slovenského pohára 
v horskej cyklistike pod Smolenický zámok, ktoré usporadúva 
náš klub dňa 02. – 03.06.2018. Viac informácii o našom 
cyklistickom klube sa dozviete na našej klubovej stránke na 
Facebook-u. 
Na záver by sme ako Cyklistický klub Karpaty Smolenice chceli 
poďakovať Obecnému zastupiteľstvu a Obecnému úradu 
Smolenice pod vedením p. starostu Antona Chrvalu za dlhoroč-
nú podporu nášho cyklistického klubu. 

Jana Holomková, CK Karpaty

Aleš Brázdovič na stupni víťazov v chorvátskom Vire

Rastislav Zajíček a Samuel Beško na stupni víťazov v českom Hlohovci
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História kina v Smoleniciach

Pre obnovenie tradície premietania filmov v našej obci bola 
v marci tohto roku podaná žiadosť o nenávratný finančný prís-
pevok na „Digitalizáciu kina v Smoleniciach“ v systéme E-
Cinema HD z Audiovizuálneho fondu Ministerstva kultúry. 
Celkovo bol projekt vyčíslený na 24.364,80 €. Z toho bolo 
motorizované premietacie plátno vo výške 6.720 €, obrazová 
časť (projektor, prehrávač) v sume 8697,60 € a nová zvuková 
časť v systéme Dolby v hotnote 8.947,20 €. Spoluúčasť obce by 
bola pre tento projekt vo výške 2.500 €. 
Pokiaľ bude projekt úspešný, vrátili by sme do obce možnosť 
návštevy kina, čím by sme rozšírili možnosti kultúrneho vyžitia 
nielen našich občanov, ale aj občanov zo susedných obcí.

Anton Chrvala

Interiér starého kina ZORA (premietacie plátno)

Kino ZORA 

Premietačka 35 mm (1945) Premietačka 35 mm (1985)

Tieto jamky v fasáde starého kina vytvorili diváci mincou 2 Kčs, keď čakali
v rade na lístky do kina

Moderný filmový projektor

Historické fotky zapožičal Ján Lančarič 
logo vytvoril Mgr.art. Filip Horník, ArtD.

Podľa rozprávania starých pamätníkov, kino v Smoleniciach vzniklo
v rokoch 1929-30. Bolo zriadené „Na Pavlačkovom“- mieste, kde teraz 
stojí Slovenská pošta. Kino v tom období bolo „nemé“, bez zvuku.
Svetlo a pohon premietačky zabezpečoval benzínový agregát. 
Návštevnosť kina v tom období bola veľmi vysoká. Pravdepodobne 
prvými premietačmi boli pán Eduard Selecký a Ludvík Blažo. 
Neskôr Július Kočí, majiteľ hostinca prispel k rozvoju kultúrneho 
a spoločenského života v Smoleniciach aj tým spôsobom, že v roku 
1941 prebudoval bývalú hospodársku budovu na kultúrne centrum
s kinosálou, kde sa tiež konali divadelné predstavenia a zábavy. Kino 
dostalo názov „Škarbák“. Až neskôr bolo premenované na „Kino 
ZORA“ a pod správou Miestneho národného výboru premietalo až do 
osemdesiatych rokov 20. storočia.
Podľa dostupných záznamov v rokoch 1967 v kine premietali 
premietači Štefan Pekarovič a Jozef Lančarič. Neskôr k nim pribudli aj 
Ján Lančarič a praktikant Viktor Pisarík,  v 70-tych rokoch premietal aj 
syn pána Pekaroviča, František. Vedúcim v tom období bol Karol 
Smolek. Uvádzačkami boli pani Helena Smoleková, Mária Kučerová a 
Mária Gašparíková. Lístky predávala pani Júlia Bittarovská. A kto by si 
nepamätal tetu Betku (p. Alžbeta Kučerová), ktorá v kine kúrila a 
upratovala. Niekedy pece (kachle) na kúrenie svietili viacej, ako 
premietacie plátno v kinosále. Ešte treba spomenúť to, čo ku kinu už 
v tej dobe patrilo - pukance (popcorn) od pána Milana Gašparíka, 
ktorý ich predával z veľkého bieleho vreca pred Kočínom, ako každý 
hovoril miestnemu hostincu.
Po ukončení prevádzky starého kina bolo v obci určité vákuum filmo-
vých predstavení, kedy v hojnom počte občania navštevovali kino
v Horných Orešanoch. Po kolaudácii nového Kultúrneho domu sa 
v roku 1985 opäť spustila prevádzka kina v Smoleniciach. Tu až do roku 
2000 premietal Ján Lančarič a uvádzačkou bola Anna Forrová.
Poslednými premietačmi v kine boli Radko Mráz a Tibor Pluhár, ktorí 
danú funkciu vykonávali do roku 2005. Tým rokom sa skončila éra 
premietania klasických celuloidových filmových kotúčov v našej obci.
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Futbalová jeseň v OŠK

Úvodná polovica súťažného ročníka 
2017/18 priniesla v Obecnom špor-
tovom klube Smolenice niekoľko 
zmien.

Z piatich vekových kategórií sa do 
zápasového kolotoča zapojilo kvarteto
výberov - s výnimkou predprípravky, prípravka, žiaci, dorast 
a A-tím. Prípravke pod vedením Tomáša Haberla sa príliš 
nedarilo, keď z 9 zápasov nazbierala osem bodov za dve výhry, 
dve remízy a päť prehier pri skóre 7:23 a v tabuľke jej patrí 
predposledné deviate miesto.
Žiacky výber trénera Petra Kvapila obsadil po jeseni v 14-člen-
nej súťaži so ziskom 17 bodov za päť výhier, dve remízy a šesť 
prehier pri skóre 23:29 deviate miesto.
Dorastencov na lavičke s Igorom Saskom môže mrzieť nie príliš 
vydarený záver jesene, keď z posledných štyroch zápasov 
získali len tri body a v tabuľke, v ktorej sa pohybovali dlhodobo 
na čelným priečkach, klesli na šieste miesto. Za šesť výhier, dve 
remízy a štyri prehry so skóre 39:20 nazbierali 20 bodov a na 
prvé Siladice tak strácajú desať.

Práve kabíny mužov sa týka prvá zmena, ktorá sa počas jesene 
v OŠK udiala. Naše áčko, ktoré sa netají postupovými ambí-
ciami, malo výborný vstup do sezóny, keď postupne zdolalo 
doma Vlčkovce 2:1, vonku Dolné Dubové 6:3 a opäť na svojom 
štadióne Lovčice 4:2. Následne však prehralo v Bíňovciach 3:5 a 
doma v závere prišlo o výhru nad Sláviou Trnava.
Po "povinnom" víťazstve v Dlhej 3:1 si poradilo v šlágri kola 
doma s lídrom tabuľky Opojom a vystriedalo ho na čele 
ligového pelotónu, odvtedy však v troch zápasoch nezakni-
hovalo trojbodový zisk ani raz.
Všetko naštartoval zápas v Bukovej, ktorý pripomenul 
minulosezónny duel, kde rovnako inkasovalo za prvý polčas až 
päťkrát. V tomto prípade však naši muži dokázali v druhom 
dejstve vyrovnať na konečných 5:5. Nasledovala domáca 
prehra so Slovenskou Novou Vsou 1:2 a remíza 2:2 vo Vlčkov-
ciach, kde muži OŠK prehrávali po prvom polčase 0:2.
Aj to naštartovalo funkcionárov OŠK k tomu, aby pristúpili
k zmene na trénerskom poste ešte pred zimnou prestávkou, na 
ktorej Branislava Bobkoviča vystriedal štyri kolá pred koncom 
jeden z jeho zverencov Roman Čavojský.
"K zmene trénera prišlo z dôvodu zaneprázdnenosti Braňa 
Bobkoviča, ktorý sa venuje trénovaniu aj v FK Skalica. Závažili 
však aj výkony a výsledky A-mužstva v predchádzajúcich zápa-
soch a preto sme sa aj so súhlasom doterajšieho trénera rozhodli 
k tomuto kroku už teraz," prezradil prezident OŠK Smolenice 
Martin Hodulík a pokračoval: 
"Úlohou výkonného výboru je nachádzať tie najlepšie riešenia, 
ktoré posunú náš klub dopredu. Myslíme si, že Roman Čavojský 
skrýva v sebe potenciál skúseného hráča a do budúcnosti aj 
trénera. Vie ľudí nadchnúť svojím entuziazmom, hráčskym 
zápalom a skúsenosťami a zároveň vie klubu pomôcť svojimi 
kontaktmi. Dúfam, že aj kabína áčka ako celok bude naše rozhod-
nutie rešpektovať. Pevne verím, že vytvoríme partiu, ktorá túto 
sezónu úspešne ukončí na postupovom  mieste."
 
Nový tréner Roman Čavojský sa do kabíny OŠK vrátil ako hráč v 
odvetnej časti minulej sezóny, v ktorej mal svojimi 
skúsenosťami dopomôcť k napredovaniu novotvoriaceho sa 

Ako sa darilo OŠK v mládežníckych 
kategóriách 

Zmena na lavičke áčka

tímu. Teraz bude mať tento bývalý hráč Smoleníc, Spartaka 
Trnava, Jaslovských Bohuníc, Senca, Šale, Michaloviec, Nowého 
Sączu, Svidníka, Ružinej, Lučenca, Skalice, Moravian nad Váhom, 
Mokrého Hája, či Radimova možnosť riadiť ho ako šéf lavičky.

"Prednedávnom ma oslovil prezident OŠK pán Hodulík a nechal 
mi čas na rozmyslenie. Po pár dňoch som mu zavolal, že to beriem. 
Na to, prečo som to prijal, je jednoduchá odpoveď – som rodák zo 
Smoleníc, kde som aj futbalovo vyrastal a chcel by som sa klubu 
takto odvďačiť," povedal Čavojský.

"Beriem to ako ďalšiu výzvu do života a nie je to pre mňa ako 
krátkodobá záležitosť. Chcem, aby sme spoločne vytvorili opäť 
silné futbalové Smolenice. Zmeniť chcem len jednu vec a tou je 
vytvoriť jednoliaty celok, ktorý pôjde za svojim cieľom. V Smo-
leniciach je dosť futbalistov, s ktorými môžeme vytvoriť silný tím 
a vrátiť Smolenice tam, kam patria! Chcel by som chlapcom 
odovzdať to, čo som sa pri futbale naučil."

V záverečných štyroch zápasoch pod jeho vedením nazbierali 
muži OŠK tri výhry a jednu prehru a prezimujú tak na štvrtej 
priečke s bodovom stratou na tretí Opoj, dvojbodovou na 
druhú Slovenskú Novú Ves a sedembodovou na lídra z Bíňo-
viec. Kanonierom tímu sa stal opäť Marek Sudin, ktorý sa 
presadil až 14-krát, nasledovaný osemgólovou dvojicou Tomáš 
Štibraný a Peter Benca.
K aktuálnemu postaveniu tímu prispeli až tri domáce straty, 
ktoré však naše áčko dokázalo odčiniť na ihriskách súperov, kde 
je po jeseni najúspešnejším tímom súťaže.

Peter Kvapil – Martin Panák, Andrej Zvolenský, Lukáš Štibraný – 
Peter Benca, Andrej Jurica, Lukáš Hrkeľ, Peter Rangelov – Tomáš 
Štibraný – Patrik Martin Hodulík, Marek Sudin

        Zmena aj na poste prezidenta

Len mesiac po zmene na lavičke A-tímu došlo k zmene aj na 
čele vedenia smolenického klubu.
Prezidenta OŠK Martina Hodulíka, ktorý sa v polovici novembra 
rozhodol skončiť svoje pôsobenie v tejto funkcii a hlasovanie 
Valného zhromaždenia tento jeho krok tesným pomerom 
hlasov odsúhlasilo, vystriedal Roman Čavojský, od polovice 
októbra nový lodivod mužského výberu.
V jeho prvom príhovore v novej pozícii zdôraznil najmä slová, 
ktoré často opakuje aj v kabíne A-tímu: "Vzájomná dôvera, úcta 
a rešpekt. To sú veci, ktoré dokážu tento klub posunúť vyššie. 
Posilňujú fungovanie klubu ako takého, no i tímový duch v kabíne 
každého jedného výberu.“

"Klobúk dolu pred odchádzajúcim prezidentom i všetkými členmi 
Výkonného výboru za všetko, čo pre tento klub na úkor svojho 
voľného času, záľub, či v neposlednom rade rodiny urobili a obe-
tovali," povedal ďalej Čavojský a pokračoval:
„Nemám v pláne preto nič zásadného meniť a aj preto zostáva 
Výkonný výbor OŠK bezo zmeny. Chcem pokračovať v práci, ktorú 
za posledný rok a pol títo ľudia urobili, vybudovať spoločne s nimi 
pevné základy fungovania klubu a postupne ho dostať na miesta, 
ktoré si zaslúži a kam historicky patrí," dodal na záver nový 
prezident OŠK.

Martin Panák

Najčastejšia zostava (podľa počtu odohraných minút)
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Je piatok 23.3.2018. Krátko po druhej poobede sa začíname 
schádzať za kultúrnym domom. Zišlo sa nás veľa: 30 súťažiacich a 
asi 10 členov podporného tímu. Práve prichádza pohodlný biely 
autobus s tmavými sklami. Nasadáme. Tréner Laci urobí rýchlu 
kontrolu zoznamu cestujúcich. Sme všetci. O chvíľu vyrážame. 
Prebehnú rýchle záchranárske opatrenia proti kinetóze, decká 
dostanú starý dobrý Kinedril. 
Už je to tu. 14:30 štartujeme a naberáme smer Košice.  Cieľ: 2. kolo 
slovenskej Ponte ligy v taekwonde. Pre polovicu detí je to prvá 
veľká celoslovenská súťaž mimo domova. 
Trošku neplánovane sa pomotáme po Nitre, ale cesta ubieha 
rýchlo. Pre deti zvyknuté cestovať iba autami, je už samotná jazda 
autobusom zážitkom. Už po hodine sa vyťahuje proviant: 
lepeňáky, šnicle, koláče. Pri Zvolene je prestávka a začína trasa 
mimo R1. Vlado ju spestrí rozprávaním o dome v Kriváni, kde straší.  
Dospeláci so slabším žalúdkom dávajú preventívne druhý dúšok. 
Už je za nami aj Soroška a je čas na krátku prestávku. Začína sa 
stmievať, ale to už vchádzame do Košíc. Skúsení nám ukazujú, kde 
je slávny Luník IX. Je 20:30 a ubytovávame sa na internáte na 
Luníku VIII. To je tiež zážitok, nielen pre deti, ale aj nás dospelákov. 
Otvorím kúpeľňu, ovalí ma mierne zatuchnutý zápach. Rýchlo sa 
rozhodnem, že hygienu zredukujeme na nutné minimum. 
Deťuchy láka prvá chodbovica v živote, darmo o 21:30 je večierka. 
Zajtra sa súťaží. Laci ešte stihne vybrať od rodičov po 15€ za 
štartovné a 10€ za ubytovanie- to si platíme sami.  
V noci sa naplno prejaví čaro internátu. Či chceme alebo nie, sme 
poslucháčmi hudobného koncertu účastníkov žúrky na oproti 
stojacom internáte. Zaspávam po polnoci.
SOBOTA 24.3.
Vŕzgajúca posteľ a šušťavý spacák ma zobudili už pred šiestou. 
Onedlho sú aj decká hore. Rýchle raňajky zo zásob, obliekame 
klubové tričká a balíme veci. Doboky (= biele oblečenie na 
cvičenie) berieme so sebou, ostatné ukladáme do autobusu. 
Spoločná foto pred autobusom a 8:00 vyrážame pešo do haly, 
ktorá je na skok. Prezliekame sa a Paťo robí rozcvičku netradične 
na chodbe. Napätie začína rásť. Skúšame si zopakovať zostavy, 
nejako sa mýlime. Žalúdok sa chveje. Stresujeme, že to nevieme. 
Poznáme ten pocit a vieme, že opadne hneď, ako začneme. 
Súťaž začína slávnostným nástupom. Z 9 klubov prišlo 94 
súťažiacich. Z nášho smolenického ŠK DRAKO je nás 30, celá 
tretina. Početnú prevahu máme, ale chceme viac. Ideme to toho 
odhodlane. Všetci chceme jedno: zacvičiť najlepšie ako vieme. 
Chceme zúročiť tvrdé tréningy. Súťažiť sa začína v tuloch – 
zostavách, kde synchrónne bezkontaktne cvičia dvaja súťažiaci. 
Decká cvičia pekne, energicky. Darí sa nám vo všetkých 
kategóriách. Nasleduje sparing - kontaktná súťaž dvoch 
súťažiacich. Hecujeme a povzbudzujeme našich, atmosféra je ako 
na hokeji. Kto práve nesúťaží, skanduje. Najťažšie to majú naše 

Reportáž 
z cesty na východ

malé baby do 25kg, je ich v kategórii 6 a každá musí do ringu 
3x. Zažili sme aj krv, aj pot aj slzy. A nakoniec úsmevy. Naše 
malé veľké bojovníčky. Medzičasom začali špeciálne 
techniky – laicky kopy na otočnú tabuľu, ktorú nastavujú do 
určitej výšky. Už je dávno popoludní. Na obed doteraz nebol 
čas. Už zostávajú iba power testy – prerážanie dosiek 
upevnených v stroji kopom a úderom. 
V tejto disciplíne súťažia iba vyššie pásy. Súťaž finišuje, 
začínajú sa dekorovať sa víťazi. Teraz to príde, začína sa 
medailová žatva ŠK DRAKO: máme 20 zlatých, 12 
strieborných a 10 bronzových medailí. Získali sme 4 poháre 
pre najlepšiu žiacku do 10 rokov: Zorka Opálková, žiačku nad 
10rokov: Slávka Piecková, žiak nad 10 rokov: Branko Rábara 
a seniorka Svetlana Losso. A je to za nami. Všetci si však 
zaslúžia pochvalu za bojovnosť a odhodlanie. Sme jeden 
tím. Počas celého dňa vypomáhali organizátorovi aj 
členovia nášho podporného tímu. Foto dokumentáciu 
zabezpečoval Maroš. 
Je čas vybrať sa domov, spokojní a šťastní mierime k nášmu 
autobusu. Košice opúšťame skandujúc: “Smolenice, 
Smolenice“. Pekne sme to dali!
Už onedlho, v máji, nás čaká súťaž v Prešove. Aj vďaka dotácii 
z OÚ môže klub zaplatiť autobus na dve súťaže, ostatné 
musia zvládnuť rodičia. Ďakujeme všetkým, ktorí podporujú 
našich malých športovcov. 

  (sv)

Videozostrih zo súťaže: 
https://www.youtube.com/watch?v=O2ChTweXsPs&feature=youtu.be
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ŠTATISTIKY  od 20.12. 2017 – 31.3.2018 

NARODILI SA

V tomto období 
sa uskutočnili 2 sobáše

ZOMRELI

Mellisa Patinková
Diana Konečná

Hana Adamcová
Richard Sedlák

Matej Greif
Peter Vaško

Natália Banárová

Prihl. občania za rok 2017: 65
Odhl. občania za rok 2017:  63
Prihl. občania za rok 2018:  24
Odhl. občania za rok 2018:  9

z toho občania Smoleníc

Pavol Krchňavý a 
Barbora Študencová

Jarmila Semianová – 92 rokov
Ľubomír Adamec – 60 rokov
Miroslav Levársky – 69 rokov

Ladislav Pekara – 64 rokov
Ján Kulišek – 54 rokov

Jozef Bublávek – 74 rokov
Mária Turancová – 87 rokov
Rudolf Štibraný – 84 rokov
Jozef Horváth – 71 rokov

Alena Sameková – 58 rokov
Ladislav Štibraný – 77 rokov

JUBILEÁ OBČANOV
(

70 – roční

75 – roční 

80 – roční 

90 a viac roční

1.1.2018 -  31.3.2018)

Oľga Holomková
Ján Šteiger

Mgr. Antónia Poláková
Alfréd Nižňanský
Margita Danišová

Tomáš Šnirc
Mária Kučerová

Ing. Michal Gálovič

Štefánia Lančaričová
Lýdia Demovičová
Jozefína Vajsáblová

MUDr. Igor Stipanitz
Otília Gašparovičová

85 – ročná
Jozefína Kapcová 

Eleonóra Čurajová – 90 r.
Annastázia Brestovanská – 91 r.

 

 

Foto: A. Chrvala, M. Krištofíková, I. Štibraná

PRIPRAVOVANÉ KULTÚRNE PODUJATIA
V ROKU 2018

alebo 29.4. 2018 Vítanie jari (podľa počasia)
Stavanie Mája

Orientačný beh-Jahodník
Gulášový festival-lúka pri KD
Deň matiek, Školská akadémia-KD 
Jarný MEDOKVAS- areál Včelco

Karpaty CUP-pod zámkom
Cyklo MTB XCO-slov. pohár 

Na kolesách proti rakovine-charit. koncert
Oslavy SNP

Kollárovci - vystúpenie v KD 
Výstava ovocia, zeleniny - KD

pod zámkom
Hasičská súťaž O pohár starostu - areál ZŠ
Cesta rozprávkovým lesom - pod zámkom
1000 mil Československých-historické autá

Zámocký koncert
Tradičný jarmok -areál pri KD
Letný MEDOKVAS- areál Včelco

Výstava ovocia, zeleniny - KD
ANDER z Košíc - KD

MEDOWEEN- areál Včelco
Strašidlá na zámku
Strašidlá na zámku

Mikuláš pre deti
Mikulášska zabíjačka-Hasičská zbrojnica
Malé vianočné trhy
Malé vianočné trhy
Malé vianočné trhy- Vianočná kapustnica

 22.4. 2018
30.4.2018

6.5.2018
12.5.2018
13.5.2018
26.5.2018

2.6.2018
3.6.2018
9.6.2018

10.6.2018
15.6.2018

10.8.2018
11.8.2018
18.8.2018
26.8.2018
28.8.2018

16.9.2018
22.9.2018
23.9.2018
29.9.2018

20.10.2018
27.10.2018
28.10.2018

5.12.2018
8.12.2018

21.12.2018
22.12.2018
23.12.2018

Nedeľa
Pondelok

Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Sobota

Sobota
Nedeľa
Sobota
Nedeľa
Piatok

Piatok
Sobota
Sobota
Nedeľa
Utorok

Sobota
Sobota
Nedeľa
Sobota

Sobota
Sobota
Nedeľa

Streda
Sobota
Piatok
Sobota
Nedeľa

 

Koľkože to máme tých zámkov v Smoleniciach?vlastne 

Na návšteve u pána Rudolfa Hirnera v Neštichu Hrob Štefana Devana s novou pamätnou doskou
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