SMOLENICKÉ

NOVINY
PRE OBČANOV VYDÁVA OBEC SMOLENICE

O b č a s n í k - N E P R E DA J N É

Ročník IV

číslo

2

júl 2018

Jarný MEDOKVAS v areáli Včelco

Vážení spoluobčania,
obdobie od prvého vydania tohtoročných obecných novín utieklo akosi rýchlo.
Jarné a nevyspytateľné počasie vystriedali letné horúce dni.
Pri tom všetkom pracovnom zhone sme stihli aj dovolenky, ktoré sú tak prepotrebné na načerpanie nových síl. Síl potrebných pre ďalšiu prácu na rozbehnutých projektoch. A že ich nebolo málo, vás, ako už býva zvykom, na druhej strane
našich novín poinformuje môj zástupca pán Horník. Aj tento rok sme boli
úspešní vo viacerých projektoch, kde sme získali nemalé finančné prostriedky
pre našu obec, čiže pre vás všetkých. Na druhej strane máme občas problémy
s termínmi pri prácach a službách. Nie je to len zo strany dodávateľov služieb, ale
aj zo strany štátu, kedy sa neúmerne predlžujú rôzne vyjadrenia a stanoviská, čo
spôsobuje vrásky nám všetkým, ktorí uvedené akcie pripravujeme a realizujeme.
Medzitým riešime bežné problémy vás občanov. Niekedy sú to problémy rýchlo
odstrániteľné, inokedy zložité, priam nerealizovateľné. Všetkým problémom sa
postupne venujeme a riešime ich.
Za posledné 4 mesiace sa toho v našej obci udialo pomerne veľa, čoho dôvodom
je aj dnešné rozšírené vydanie obecných novín.
Už od začiatku roka sme intenzívne pripravovali projekt rekonštrukcie zdravotného strediska. Takéto projekty zväčša presahujú jeden rok, vrátane príprav,
schválenia a následnej realizácie. Aj pri výzve „Modernizácia učební“ sme tento
projekt podávali v roku 2017, schválený bol v máji 2018, výberové konanie a realizácia prebehne na prelome rokov 2018-19. Podobne je to aj pri schválenom
projekte„Zníženia energetickej náročnosti KSD“, kde stále čakáme na vyjadrenie
z Ministerstva životného prostredia.
Ešte počas prázdnin nás čaká Tradičný jarmok v rámci už XXVI. ročníka Kultúrnospoločenských podujatí, hody v Smolenickej Novej Vsi, a poslednú nedeľu,
26. augusta to bude tiež už tradičná charitatívna akcia „Na kolesách proti
rakovine“ pod zámkom v Smoleniciach.
Všetci ste srdečne vítaní.
Anton Chrvala, starosta obce
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A K T UA L I T Y Z Ú R A D U
Milí spoluobčania,
leto je v plnom prúde a i v týchto horúcich dňoch sa na Obecnom úrade pripravujú akcie, ktoré majú v konečnom dôsledku
spríjemniť život občanom Smoleníc.
Práve takouto akciou by mala byť nová výzva „Vodozádržné
opatrenia“. V tejto výzve bude zahrnutých viacero stavebných
objektov, ktoré sú súčasťou troch celkov v obci. Dovoľte, aby
som vám ich v krátkosti predstavil.
Objekt A) Priestor v areáli Základnej školy v ploche medzi MŠ a
ihriskom. Ide o územie, ktoré bude zbavené starých asfaltových plôch a namiesto nich bude dažďový park, kde sa budú
mať možnosť deti hrať v tieni stromov a pozorovať život
prírody.
Objekt B) priestor pred KD Smolenice a na trávnatej ploche
vedľa KD, kde budú zatrávňovacie prvky a v prípade dažďov
tam nebude mláka vody, tak ako to bolo doteraz. Na lúke budú
vysadené stromy a vsakovacie prvky, kde sa využije aj voda
z Kultúrneho domu, ktorá doteraz odtekala preč.
Objekt C) priestor od Počuchových po pranier, kde sa jestvujúci
potok odkloní okolo stromov a novo vysadenými prvkami
zelene. Následne by bol presunutý aj pranier, ktorý je v súčasnosti nebezpečne blízko hlavnej cesty, všetko za súčinnosti
pamiatkárov.
Tieto 3 lokality budú spracované do projektovej dokumentácie a projektom sa budeme uchádzať o nenávratný finančný
príspevok z Eurofondov. Celková výška bude cca 600 000 € s 5%
spoluúčasťou obce. Môžem vám s plnou vážnosťou oznámiť, že
10 poslancov OZ tento projekt jednoznačne podporilo.
Úpravami a výsadbou by sme chceli docieliť zdravšie ovzdušie
hlavne v horúcich dňoch.
Ukončili sme investičnú akciu výmeny asfaltového povrchu na
Ulici Š. Baniča, TTSK vymenil všetky kanalizačné poklopy na
zrekonštruovanej časti cesty cez Neštich. Ďalej bolo ukončené
verejné obstarávanie na dodávateľa zateplenia KSD. Následne
budú na kontrolu zaslané podklady z verejného obstarávania,
aby sme mali istotu, že daný proces bol v súlade s legislatívou
Slovenskej republiky.
Ukončili sme výmenu okien na Kultúrnom dome v Smoleniciach. V týchto dňoch prebieha realizácia digitalizácie kina
v KD, kde sme boli v projekte úspešní a od Audiovizuálneho
fondu z Ministerstva kultúry nám bola odsúhlasená suma vo
výške 12 000 € na digitalizáciu kina. Skúšobná prevádzka by
mohla byť spustená v septembri 2018.
Od apríla tohoto roka je v prevádzke nová, modernizovaná
webová stránka obce www.smolenice.com, kde máte zároveň
možnosť nastaviť si odoberanie rôznych aktualít podľa vášho
uváženia na svoj email.
Taktiež sme boli úspešní v žiadosti o multifunkčné ihriská, kde
pre areál základnej školy nám bolo schválených 36 500 €. V júli
sme odovzdali projekt na rekonštrukciu zdravotného strediska
pod názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
v Smoleniciach“ vo výške nenávratného príspevku 782 224,87
€. Nové zdravotné stredisko bude v objekte „Starej školy“.
Projekt bol pripravený na základe oprávnenosti obce Smolenice, ako žiadateľa. V prípade úspešnosti je predpoklad

realizácie na jar v roku 2019. V projekte rátame so všetkými
lekármi, ktorí ordinujú v Smoleniciach a navyše bude
priestor pre nových špecialistov, ktorí by mohli v obci
pôsobiť v budúcnosti.
Toto sú akcie, ktoré sme ukončili a následne rozbiehame
nové, ktoré budú postupne napredovať.
Prajem vám ešte veľa slnečných dovolenkových dní, chvíle
oddychu a na záver niekoľko fotografií, čo sme už realizovali.
Radoslav Horník, zástupca starostu obce

Nové napojenie križovatky na cestu II/502

Pokládka nového asfaltu na Ulici Š. Baniča

V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom osadenie cyklostojana
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Naše cintoríny

Stará škola-Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti-projekt odovzdaný

Čistenie jarkov za pomoci DHZ Smolenice

Nielen v našej obci, ale aj celoslovensky je problém s nedostatkom hrobových miest. V minulosti prenájom hrobového
miesta bolo možné uskutočniť dopredu, no v súčasnosti je táto
možnosť pozastavená pre nedostatok voľnej kapacity hrobových miest. Taktiež občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v našej
obci nie je umožnené prenajať si hrobové miesto, alebo pochovať zosnulého do nového hrobu. Problém s nedostatkom
voľných hrobových miest pre pochovávanie sme zatiaľ
čiastočne vyriešili zlikvidovaním starých hrobových miest a nevyužitých plôch, z ktorých sme museli odstrániť koreňové
systémy vyrezaných stromov a upraviť terén tak, aby novovzniknutý priestor bol čo najefektívnejšie využitý. V spolupráci
s externou firmou sme zabezpečili výkopové práce na cintorínoch a vymerali sme nové hrobové miesta. Viackrát sa už stalo,
že pozostalí alebo kamenárske firmy nedodržiavali Zákon
č. 131/2011 Z.z. o pohrebníctve, nedodržali rozmery hrobových
miest alebo šírku chodníkov. Preto, a aj vzhľadom k nerovnosti
terénu boli vyhotovené nové základy na prehĺbené jednohroby zároveň aj s chodníkmi. Noví prenajímatelia pri nájme takéhoto hrobového miesta uhradia poplatok za základ a chodník
obci Smolenice. O tieto náklady im bude znížená cena pomníka, ktorý si dajú zhotoviť v kamenárskej firme.
Ďalšie hrobové miesta budú vybudované podobným
spôsobom v spodnej časti a pri plote cintorína v Smoleniciach.
Vzhľadom k nedostatku hrobových miesť budú vybudované
nové miesta len ako jednohroby prehĺbené. Hrobové miesta,
o ktoré sa dlhodobo nikto nestará, neplatí poplatok, alebo sa
nedá identifikovať z náhrobku, či z evidencie ani zosnulý, ani
nájomca, začneme postupne rušiť a prideľovať ďalším nájomcom, ak bude takýto priestor spĺňať rozmery stanovené zákonom.
Na základe nového Územného plánu obce Smolenice, ktorý
zahŕňa aj rozšírenie cintorínov v Smoleniciach a Smolenickej
Novej Vsi, bol v júli tohto roka urobený hydrogeologický
prieskum na cintoríne v Smoleniciach. V jesenných mesiacoch
sa pristúpi k úprave terénu. Plánovanou súčasťou rozšírenia
cintorína je aj urnová stena v Smoleniciach.
UPOZORNENIE !
Na kamenárske práce súvisiace so všetkými opravami, prestavbou alebo výstavbou základu, chodníka a osadenie
náhrobného kameňa je potrebný súhlas obce Smolenice,
inak pri porušení môže prísť k tomu, že úpravy bude musieť
dať majiteľ odstrániť-prerobiť na vlastné náklady.
Prenajímateľ je povinný pred uskutočnením prác
požiadať o povolenie na prestavbu
na cintoríne. Bez písomného povolenia sa nesmú
vykonávať žiadne stavebné práce a úpravy na cintorínoch v
obci. Je zakázané svojvoľné vysádzanie okrasných
stromčekov a tují a taktiež osádzanie lavičiek.
A. Hirnerová, správa cintorínov

Orez suchých a poškodených stromov na cintoríne

Úprava a optimalizácia hrobových miest na cintoríne v Smoleniciach

4

SMOLENICKÉ NOVINY

Veľké upratovanie v Smoleniciach
S prvými lúčmi jarného slniečka prebúdzajúca sa príroda nás
všetkých láka do záhrad a dvorov, aby sme vyhrabali trávniky,
vysadili kvety a skrášlili si okolie svojich príbytkov. Členovia PZ
Driny Smolenice - Lošonec každoročne na jar čistia okolie príjazdových ciest do Smoleníc. Aj tento rok 6. apríla 2018 sa
tridsať členov PZ Driny a dobrovoľníkov zúčastnilo tejto
ušľachtilej akcie. Poďakovanie patrí starostovi obce Smolenice
p. Antonovi Chrvalovi, ktorý poskytol dva veľké kontajnery
a potrebné igelitové vrecia na zber odpadu.Vyčistili sa úseky od
obaľovačky, železničnej stanice, priehrady, Nešticha, ako aj
okolie vodných tokov a poľné cesty v poľovnom revíri.
Odpadkami poschovávanými pod kríkmi, alebo pohodenými
v okolí ciest sa čoskoro kopcovito kontajnery naplnili. Naši
,,poriadkumilovní“ spoluobčania povyvážali do prírody neuveriteľné veci. Najväčším ,,úlovkom“ boli pneumatiky, plechovice od piva, plastové fľaše, sklenené fľaše od rôzneho druhu
alkoholu, zaváraniny, chladnička, plastové nárazníky z auta
a rôzny stavebný odpad. Je na mieste teraz položiť si otázku:
Ako by sa s takýmto odpadom mala príroda vysporiadať?
Čas rozkladu jednotlivých komodít, ktoré obsahuje komunálny odpad vo voľnej prírode je rôzny. Tým, že sa zbavíme nepotrebných vecí vyhodením do voľnej prírody, spôsobujeme
nebezpečenstvo nielen obyvateľom, ale aj zvieratám. Zaťažujeme a znečisťujeme prírodu, ktorá sa s rozkladom jednotlivých komodít musí popasovať niekoľko rokov a v mnohých
prípadoch niekoľko storočí, že značne negatívne ovplyvní život
nielen súčasných generácií, ale aj generácií, ktoré prídu po nás.
Hliníkové plechovky, ktoré tvoria značnú časť obalového
materiálu pohodené v prírode sa rozkladajú 20–100 rokov.
Materiál, z ktorého je obal vyrobený, môže pri kontakte
spôsobovať rezné rany. Pneumatiky vo voľnej prírode predstavujú záťaž pre prírodu na približne 265 rokov dlhú dobu.
Igelitové vrecká sa v prírode rozkladajú približne 500 rokov,
sklo 4000 rokov, polystyrén 2000 rokov.
Chráňme si preto svoju prírodu pre budúce pokolenia, aby sme
nemuseli našim pravnukom ukazovať bažanta, či jeleňa len na
obrázkoch. Neobdivujme poriadok a čistotu len v zahraničí.
Každý sa môžeme pričiniť o to, aby naše rybníky boli rajom pre
ryby, lesy pre zver a polia pre drobnú zver.
PZ Driny Lošonec Smolenice

2 kontajnery vyzbieraného odpadu na prístupových cestách do Smoleníc

Jarná očista prírody

Nielen poľovníkom, ale aj dobrovoľníkom záleží na tom, ako sa
cítime na našich najznámejších miestach v okolí zámku, Molpíra, či Hlboče. V sobotu 14. apríla sa stretlo niekoľko priateľov
prírody nielen zo Smoleníc, ale mali sme tu dobrovoľníkov aj
z Trstína, či z neďalekého Zvončína.
Táto akcia má už dlhoročnú tradíciu. S touto myšlienkou prišiel
Vladimír Novák, ktorý v minulosti tieto skvelé „Jarné očisty
prírody“ organizoval. Aby sme neporušili tradíciu, so súhlasom
Vlada pokračujeme od roku 2015 v tejto akcii pod záštitou
obce. Opäť sme sa vrhli do prírody vyzbierať to, čo nám
zanechali turisti a občania,
ktorí si nevážia prírodu
a robia z nej smetisko.
Potešujúcou správou je,
že odpadu každým rokom ubúda, tieto aktivity
tak dávajú zmysel - robiť
veci krajšími a čistejšími.
Po zbere sme sa stretli na
malom občerstvení v Židovej doline. Čo nás
najviac teší, je účasť tých
najmenších.
OcÚ

Členovia PZ Driny Lošonec Smolenice po veľkom upratovaní okolia obce
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Nielen práca, ale aj oddych a zábava

Pre zvýšenie kvality života je dôležité byť aktívny a žiť spoločenským životom aj v staršom veku. Je len na nás, čo chceme
robiť, akú rozmanitú činnosť chceme mať a ako si to
zorganizujeme.
Klub dôchodcov v Smoleniciach má cca 300 členov a ďalší
každoročne pribúdajú. Každý po dovŕšení dôchodkového
veku sa môže stať jeho členom. Pozývame medzi seba aj
ďalších. Silným motívom záujmu o členstvo je potreba stretávať sa, porozprávať, posedieť a zaspievať si obľúbené piesne.
Taktiež sa snažíme v rámci možností prispieť pri skrášľovaní
obce. Brigádnickou činnosťou dbáme o životné prostredie
v obci, úpravu okolia vlastných domov, cintorínov, Kalvárie,
Krížovej cesty v Smoleniciach a v Smolenickej Novej Vsi, kaplnky Karmelskej Panny Márie a Božej muky v Smolenickej Novej
Vsi. Za túto činnosť patrí našim seniorom "veľké ďakujem".
Nezabúdame ani na jubilantov. V mesiaci apríl sa najstarší člen
nášho klubu pán Jozef Jánošík dožil krásnych 99 rokov. Touto
cestou pánovi Jánošíkovi a všetkým jubilantom želáme dobré
zdravie a veľa spokojnosti.
Ďalej sa venujeme turistike. Viackrát naše cesty viedli do Hlboče, na Vlčiareň, z Lošonca na Jahodník. V reštaurácii na Jahodníku nás čakal chutný obed a príjemné posedenie.
V mesiaci apríl sa 50 členov klubu dôchodcov zúčastnilo divadelného predstavenia "Ťapákovci" v divadle J. Palárika v Trnave.
V máji sme zorganizovali jednodňový zájazd na Južnú Moravu.
Prvá naša zastávka bola v Bazilike Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne. Navštívili sme reprezentačné miestnosti
zámku Lednice, zámocký park, skleník s tropickými rastlinami
a na nádvorí sme si posedeli pri dobrej kávičke...
Ďalej naša cesta viedla do Lanžhota, kde nás privítal pán
Osička. Príjemné posedenie v reštaurácii "u Bartošú " ako inak,
pri dobrej muzike.Vystúpenie manželov Osičkových pri cimbalovej muzike a pánov heligonkárov bolo nezabudnuteľným
zážitkom. V dobrej nálade, obohatení o pekné zážitky sme sa
večer vrátili do svojich domovov.
A tak to má byť. Veď seniori si majú užívať, oddychovať, zabávať
sa a to nám poprial i pán starosta, ktorému patrí poďakovanie,
s ktorého podporou sa zájazd mohol uskutočniť.
Daniela Kozárová, Klub dôchodcov Smolenice
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Meteorit Smolenice

Smolenice
night
of museums
and galleries

19.5. 2018
19:00 - 22:00 hod.

NOC V MÚZEU
MOLPÍR
TAJOMSTVO 13-TEJ KOMNATY ODHALENÉ
Už po tretíkrát sa naša obec 9. mája zapojila do celoeurópskeho
podujatia Noc múzeí a galérií. Nie je to len tak, že v tento deň
otvoríme počas akcie naše malé a milé múzeum a budeme
čakať na prípadných návštevníkov. Všetkému predchádza
príprava a snaha ponúknuť niečo nové, čo sme v múzeu ešte
nevideli. Veľké poďakovanie patrí našim sprievodkyniam Eve
Hájičkovej a Jarke Seleckej. Tieto dámy aj za pomoci Jozefa
Kolesíka upravili našu 13-stu komnatu v múzeu, ktorá bola vždy
zamknutá. Práve v nej sa nachádzali staré knihy a iné relikvie,
ktoré sú už prístupné verejnosti.

Nájsť na Zemi „posla z vesmíru“ je výnimočný moment. Ešte
výnimočnejšie je nájsť ho na Slovensku a darovať do muzeálnych zbierok, aby ho mohli všetci obdivovať.
V novodobej existencii Slovenského národného múzea –
Prírodovedného múzea v Bratislave sa niečo také stalo po tretí
raz. Po slovenských meteoritoch Rumanová v roku 1994 a Košice v roku 2010 pribudol do zbierok múzea leštený plátok
železného meteoritu Smolenice.
Meteorit sa našiel v lesnom prostredí v katastri Smoleníc
3. apríla 2012. Vážil takmer 14 kilogramov. Pri náleze sa výrazne
odlišoval od okolných hornín. Nálezca kameň, ktorý pripomínal
kus železa poskytol na odborné posúdenie a štúdium. Odrezaním malej okrajovej časti kameňa a naleptaním plochy rezu
bola zistená prítomnosť Widmanstättenových obrazcov, čo
potvrdilo predpoklad, že ide o železný meteorit.
„Nález je cenný aj tým, že ide o ďalší železný meteorit na území
Slovenska po viac ako 170 rokoch. Plátok meteoritu bol
slávnostne odovzdaný SNM práve počas celourópskeho
podujatia „Noc múzeí a galerií“ za účasti starostu obce Smolenice Antona Chrvalu.
Vedci meteorit ešte stále skúmajú, no už sa blížia do finále.
"Jednou z podmienok uznania meteoritu Meteoritickou spoločnosťou (The Meteoritical Society) a zaradenia meteoritu do
medzinárodnej databázy nálezov, je okrem jeho detailnej
analýzy aj uloženie vzorky v uznávanej vedeckej, či muzeálnej
inštitúcii. Na výskume meteoritu Smolenice sa podieľali
odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra,
Slovenskej akadémie vied, Univerzity Komenského, Natural
History Museum v Londýne, University of St. Andrews, Veľká
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Poslanci Tomáš Mráz a Ondrej Repa
Plátok meteoritu Smolenice

Predstavenie meteoritu Smolenice

Británia a University of Arizona, USA", povedal riaditeľ Ústavu vied
o Zemi SAV RNDr. Ján Madarás, PhD.
Mineralogickému štúdiu a klasifikácii sa venovali RNDr. Daniel
Ozdín, PhD. a RNDr. Milan Gargulák, CSc., ktorý je aj darcom vzoriek
pre SNM-Prírodovedné múzeum.
Meteorit Smolenice je klasifikovaný ako jemný oktaedrit, rozšíri
kolekciu meteoritov Prírodovedného múzea.

Tancujúci šašovia

Slovenské národné múzeum.

Deň matiek
V nedeľu 13. mája v KD Smolenice sme si
pripomenuli medzinárodný Deň matiek. Všetky
mamičky pred vstupom obdržali od pánov
poslancov malý kvietok na znak úcty. Svojim
programom najprv deti zo Súkromnej materskej škôlky Lienka
vyčarili úsmev, ale aj slzy na tvárach svojich mám a babičiek.
Svoj kultúrny program predstavili aj deti zo Základnej školy
Smolenice. Či už to boli básničky pre mamičky, tance v rôznom
štýle, alebo na záver perfektne pripravená papierová módna
prehliadka, všetko skvelo dopĺňalo úžasný kultúrny program pre
to najcennejšie čo máme - pre naše mamy a babičky.
Papierová módna prehliadka

Papierová módna prehliadka
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120 rokov železničnej trate
Trnava-Smolenice-Jablonica-Kúty
č

jú n a

PIATOK
15.6.2018

od 13:55 hod.

V sobotu 9. júna 2018 sa na trati Trnava – Kúty uskutočnili oslavy
120. výročia jej otvorenia. Mali formu jazdy mimoriadneho vlaku
na trase Trnava–Kúty–Trnava, pričom v niektorých staniciach
prebehol sprievodný program pripravený samosprávami a miestnymi občanmi. Akciu organizoval Klub priateľov železníc Trnavy
a okolia (KPŽT) v spolupráci s partnermi a samosprávami.
Súpravu mimoriadneho vlaku v zložení motorový vozeň
M31.1443, prípojný vozeň Blm70 54 25-09 317-0 a motorový
vozeň M 152.0160 poskytlo občianske združenie Spoločnosť
Považskej dráhy Žilina (SPDŽ) aj s personálom. Mnohí starší občania si tak mohli zaspomínať najmä na 50. a 60. roky. Motorové
vozne radu M131.1 totiž jazdili na trati Trnava – Kúty v danom
období pravidelne. Novší motorový vozeň radu M152.0 bol charakteristický najmä v 80. a 90. rokoch pre trať Jablonica – Brezová
pod Bradlom, ale jazdil aj v úseku Kúty – Jablonica na niektorých
vlakoch.
Po príchode súpravy mimoriadneho vlaku do Trnavy boli vozidlá
posunom pristavené k nástupišťu 4 v úrovni vozidiel KPŽT, ktoré
tvoria statický pamätník železníc v Trnave. Začala vyhrávať hudba
a pred odchodom vlaku z Trnavy otvoril akciu príhovorom
predseda KPŽT. Namiesto plánovaného križovania s pravidelným
osobným vlakom z Kútov na nákladnej časti stanici sa ešte
počkalo do príchodu spomenutého vlaku až k nástupišťu 3 a
potom sa už mimoriadny vlak KPŽT mohol vydať na svoju
slávnostnú jazdu po jubilujúcej trati. Vlak zastavil v staniciach
Šelpice a Boleráz len na nástup, prípadne výstup cestujúcich a
prvý dlhší pobyt mal až v stanici Smolenice, kde sa uskutočnil aj
prvý sprievodný program organizovaný obcami Smolenice
a Trstín. V čakárni stanice boli napríklad vystavené aj historické
fotografie obce Trstín (pôvodne pomenovanej Nádaš) a tiež
staršieho vzhľadu stanice Smolenice (ktorá dávnejšie niesla názov
Nádaš-Smolenice, resp. Nádas-Szomolány). Príhovor mali aj
starostovia oboch obcí.
Mimoriadny vlak KPŽT sa presne podľa naplánovaného
cestovného poriadku vydal svižne zo Smoleníc do najväčšieho
stúpania pred vrcholovým tunelom cez pohorie Malé Karpaty.
Minul tak 3 kilometre vzdialený zámok v Smoleniciach a po
prekonaní pohoria klesal okolo veterných elektrární pri
Rozbehoch a zrúcaniny Korlátka až do Jablonice, kde sa taktiež
uskutočnil sprievodný program organizovaný obcou a miestnymi
obyvateľmi. Rovnako sa tak udialo v Senici a Šaštíne-Strážach.
V Kútoch sa okrem príhovorov za účasti pána starostu obce Kúty
uskutočnilo okrem sprievodného programu aj slávnostné
odhalenie pamätnej tabule k 120. výročiu trate Trnava – Kúty za
účasti zástupcov Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a
Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).
Ing. Marko Engler, PhD.

Smolenice
Reštaurácia K&H
KONTROLNÉ
STANOVISKO

Piešťany

ľov
itate
č
y
List
Vážený pane starosto,
chtěl bych Vám jménem všech organizátorů a hlavně účastníků rallye 1000 mil československých 2018 složit velkou
poklonu za realizaci Vaší průjezdové kontroly, která patřila
k těm nejlepším co jsme za poslední dobu viděli a mohli se
stát její součástí.
Byla to radost projed Vaší obcí a i samotnou kontrolou a vidět to nadšení lidí a i zástupců obce, včetně Vás pane
starosto. Bylo úžasné jak se do organizování průjezdové kontroly zapojilo tolik lidí od Vás z obce a za to jim děkuji.
Děkuji, že jste byli součástí teamu 1000 mil československých 2018 a věřím že se ještě v budoucnu potkáme u dalšího ročníku 1000 mil československých.
S přátelským pozdravem
Ing. Šimon Hůlka, DESIGN VETERAN CAR CLUB

9

2/2018

Majte dušu na správnom mieste
Nadácia TA3 v spolupráci s Obcou Smolenice a KC SAV Smolenice
zorganizovala charitatívnu akciu Káčer na bicykli. Správca Nadácie TA3 Peter Káčer sa aj tento rok poriadne zapotil. Dňa 27. júna
prešiel na špeciálne upravenom bicykli trasu z Modry do Smoleníc a pomáhal tým, ktorí to najviac potrebujú. Nadácia je založená
výlučne na podporu a propagáciu verejno-prospešného účelu.
Účelom nadácie je:
- individuálna podpora sociálne slabých znevýhodnených
občanov
- podpora organizácii zaoberajúcich sa deťmi, dospelými
osobami, ako aj seniormi
- aktuálna pomoc pri živelných katastrofách a hromadných
nešťastiach
Svoj účel plní nadácia najmä poskytovaním finančných prostriedkov formou grantov a štipendií jednotlivcom, neziskovým
inštitúciám, zdravotníckym a vzdelávacím inštitúciám, samosprávam a iným združeniam poskytujúcim verejnoprospešné
služby. V cieli na zámku v Smoleniciach Peter Káčer odovzdal
symbolický šek v hodnote 500 € Jurkovi Sabovi. Cyklistu okrem
prítomných divákov privítali aj hudobné zoskupenie Ukitas a
Detský folkórny súbor Čerešenka. Prejazd cieľom, ako aj kultúrny
program bol odvysielaný v priamom prenose na programe TA3.

Peter Káčer v cieli

Spokojní a usmiati chlapci a dievčatá z Čerešenky

V cieli z Modry do Smoleníc

Speváci z Čerešenky

Odovzdanie symbolického šeku

Hudobné zoskupenie Ukitas

10
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TAK SI TU ŽIJEME

Vítanie jari v Smoleniciach

Andrej Križan a „malí - veľkí“ hasiči z materskej škôlky

Jozef Heteš s harmonikou-Vítanie jari

Ukážka techniky budúcim hasičom

Zdobenie mája v Neštichu

Ešte kúsok a máj stojí

Aj Smolenice majú živý máj

2/2018
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Poslanec Michal Holkovič a členky združenia Karpatoš “Guláš pod zámkom“

Školská olympiáda v areáli OŠK Smolenice

Kuchárky súťaže “Guláš pod zámkom“

Peter Jurovatý-posledné pokyny pred súťažou

Lienka očami detí z materskej školy

Hasičská súťaž O pohár starostu obce

Kultúrny program na podujatí Vernisáž na zámku

Svätá omša v Karmelskej kaplnke nad Neštichom

12

SMOLENICKÉ NOVINY

Východná 2018
lí, no potom ich prehovorili silnejší členovia svorky a tak sa pred
dažďom skryli v sektore, kde panovala veselá ľudová nálada.
My, ženy, ktorým sa tlačia slzy do očí, keď vidia krásne
pestrofarebné kroje pohybujúce sa koordinovane po pódiu
sme zotrvali v pršiplášťoch pod holým nebom až do konca. Náš
program pokračoval na ľudovej veselici a nakoniec na veselici
v podaní Cigánskych čáve z Lomnice. Neznie to možno
prívetivo, ale takú zábavu zažijete málokde! A že už sme toho
pochodili... Slovenský dav baviaci sa na tradičné ľudové
melódie, kroje, klobúky, úsmev, radosť a hrdosť, že si Slovák či
Slovenka... To jednoducho musíš zažiť! Po ukončení programu
v ranných hodinách sme sa presunuli k stanom, kde náš dvorný
šofér vytiahol harmoniku a tak sme i my, OZ Neštišané prispeli
malou dávkou k sprievodnému programu Východnej. Keď sme
za svitania odložili harmoniku, pokračovali iní. A nám to vôbec
nevadilo. O tom je Východná. Musíš ju milovať.
Folklór musíš milovať. Alebo ho neznášať. Pýtate sa, ako je to
so mnou? Ako odpoveď poslúžia fotky z Folklórneho festivalu
Východná 2018. O zážitky som sa chcela podeliť aj s členmi OZ
Neštišané a tak sme sa tento rok vybrali na výlet do Východnej.
Na miesto sme dorazili v piatok v podvečerných hodinách.
Odmenou za dlhú cestu nám bol pohľad na krásny Kriváň, ktorý
sa hrdo týčil nad našim „stanovým mestečkom“. Počasie však
nezostalo dlho také prívetivé a tak sme počas hlavného
programu museli čeliť dažďu a zime. Chlapci boli najprv vytrva-

Natália Horníková, OZ Neštišané
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Obec Smolenice vás pozýva na XXVI. ročník

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH
PODUJATÍok
Tradicný jarm

v dnoch 10.-11. augus
ta 2018
Novak -Soprán
10. august /Piatok/ Zámocký koncert Gloria
Karolina Krigovska - Husle

19:00 hod.

Samuel Michalec – Klavír
Zároven bude prebiehat ochutnávka vín v zámockej vinotéke

11.august /Sobota/ Areál pred KD Smolenice/Tradicný jarmok
8:00 hod.
9:00 hod.

Zaciatok jarmoku - reprodukovaná hudba
Príhovor starostu
ZÁRUBY mužská spevácka skupina zo Smoleníc
Catajan spevácky súbor
Záhorienka dychová hudba

9:30 hod.
10:30 hod.
11:30 hod. Krojovianka malá dychová hudba
12:30 hod. reprodukovaná hudba

Sprievodný program v miestnych reštauráciách
11:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Diskotéka v záhrade /K+H Reštaurácia/ DJ
Zábava pri hudbe /K+H Reštaurácia/ skupina PLASTIK
Posedenie pri živej hudbe /Treeclub/
Posedenie pri živej hudbe /Reštaurácia u Kumana/
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Aká bola sezóna 2017/18 v OŠK

Sezóna 2017/2018 priniesla vo futbalovom klube OŠK Smolenice dve významné zmeny. Branislava Bobkoviča na lavičke
A-tímu a následne aj Martina Hodulíka na pozícii prezidenta
klubu vymenil Roman Čavojský. Ten po svojom nástupe ako
prvé zmenil a zjednotil herný systém vo všetkých vekových
kategóriách pod hlavičkou OŠK, čo sa z pohľadu výsledkov
najpozitívnejšie prejavilo na mužskom výbere. Poďme ale
pekne po poriadku...

ka lepšiemu skóre prvú priečku tabuľky. Oblastný futbalový
zväz Trnava však 2 kolá pred koncom rozhodol, že o víťazovi
súťaže v prípade rovnosti bodov rozhodujú výsledky prvých
2 z 3 vzájomných stretnutí a to nakoniec naše áčko po skončení
ročníka zosunulo z čela na druhú priečku. V jarnom meraní síl
síce v Bíňovciach uspelo v polovici mája 2:0, v jesennej časti však
prehralo počas posledného augustového víkendu v Bíňovciach
3:5 a koncom októbra v Smoleniciach 1:2. A keďže sa počítali
prvé dva a nie posledné dva vzájomné zápasy sezóny, bez
ohľadu na celkové skóre - Bíňovce 95:33 / Smolenice 122:42 – sa
tak zo zisku trofeje pre víťaza súťaže nakoniec namiesto našich
mužov tešili Bíňovce. V nasledujúcej sezóne tak bude áčko
Smoleníc opäť bojovať o postup do 7. ligy a my pevne veríme, že
práve pri príležitosti storočnice od založenia telovýchovnej
jednoty pod názvom TJ Sokol (1919) budú môcť nad svoje hlavy
zdvihnúť pohár pre víťaza.
Nová sezóna štartuje už na začiatku augusta, prinášame vám
prehľad súťažných zápasov počas posledného prázdninového
mesiaca.Tešíme sa na vás na štadióne pod zámkom.

Prípravkári i žiaci zhodne siedmi
Prípravkári OŠK ukončili sezónu na siedmom mieste
desaťčlennej súťaže so ziskom 21 bodov za 6 výhier, 3 remízy a
9 prehier so skóre 29:43. Potešiteľné je, že v dobe, kedy veľa
klubov trpí na malý záujem detí, sa v našich farbách v tejto
kategórii predstavilo až 15 chlapcov a aj jedno dievča.
Rovnako ako prípravkári, aj žiaci Smoleníc sa so sezónou lúčili
výhrou nad Bolerázom, ktorá im zabezpečila v tabuľke
konečné siedme miesto. V 26 zápasoch naša U-pätnástka
zaknihovala 10 výhier, 4 remízy a 12 prehier. V nich prekonala
obrany súperov až 71-krát, naopak loptu zo svojej siete ťahala
len 51-krát. Z pohľadu šírky kádra je situácia rovnako ako v prípade prípravky pozitívna, do hry sa zapojilo až 25 hráčov.
Program zápasov počas augusta
Dorast si polepšil o jednu priečku
Víťaznú bodku za sezónou zaznamenali aj dorastenci, keď
nečakane triumfovali na trávniku celkového víťaza súťaže Siladíc. Aj vďaka nej obsadili v tabuľke 5. ligy šieste miesto, čím si
o jednu pozícii polepšili v porovnaní s predchádzajúcim ročníkom. V 20 zápasoch naši dorastenci zaznamenali 8 výhier,
3 remízy a 9 prehier a pozitívne celkové skóre 54:40. Ak sa
U-devätnástke, z ktorej viacerí hráči dostali príležitosť vyskúšať
si aj kategóriu mužov, podarí v nasledujúcej sezóne stabilizovať svoje výkony, mohla by pomýšľať na ešte vyššie priečky.
Keď nestačí ani 14 výhier v rade
Po jesennej časti strácalo áčko Smoleníc na prvú priečku až
sedem bodov a snáď ani tí najvernejší priaznivci už veľké šance
zabojovať o postup našim mužom nedávali. Výhra v poslednom zápase pred zimnou prestávkou v Trnave však ako keby
kabínu OŠK nakopla k fantastickej jari, počas ktorej k nej pridali
ďalších 13 výhier!
Smolenické áčko tak zaznamenalo neuveriteľnú 14-zápasovú
víťaznú šnúru, počas ktorej nastrieľalo až 82 zo svojich
celosezónnych 122 gólov a inkasovalo len 11-krát (za celý
ročník celkovo 42-krát). Pochváliť sa tak mohlo suverénne najlepšou ofenzívou na čele s víťazom kanonierskej súťaže
Marekom Sudinom, ktorá vysoko prekonala stogólovú hranicu, druhou najlepšou defenzívou súťaže a k tomu aj výhrou na
trávniku Bíňoviec, kde nezvíťazil nik iný…
Aj vďaka tomu zmazalo sedembodový náskok Bíňoviec na
čele a počas posledných šiestich kôl okupovali Smolenice vďa-

MUŽI
Bestrent Cup
5.8. OŠK Smolenice - FK Sokol D. Orešany
29.8. 2. kolo - v prípade postupu
8. liga Select ObFZ Trnava
12.8. 14:00 OŠK Smolenice - OŠK Šúrovce
19.8. 17:00 OŠK FO Slovenská Nová Ves - OŠK Smolenice
26.8. 17:00 OŠK Smolenice - FK AŠK Slávia Trnava
DORAST - 5. liga Západ ZsFZ
4.8. 17:00 OŠK Smolenice - OŠK Rohov
11.8. 17:00 SFC Kopánka - OŠK Smolenice
18.8. 17:00 OŠK Smolenice - OFK Mokrý Háj
26.8. 10:30 FK AŠK Slávia Trnava - OŠK Smolenice
ŽIACI - 4. liga ObFZ Trnava
26.8. 14:30 OFK Bučany - OŠK Smolenice
29.8. 14:30 OŠK Smolenice - FK Krakovany
PRÍPRAVKA - Skupina B ObFZ Trnava
25.8. 10:30 OŠK Dolná Krupá - OŠK Smolenice
Dianie v klube môžete sledovať aj na
www.futbal.smolenice.com a facebook.com/OSKSmolenice
Martin Panák
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ORGANIZÁTORI

OBEC
SMOLENICE

CHARITATÍVNE PODUJATIE

Zbierka pre Nadáciu Výskum Rakoviny
Patrónka podujatia Veronika Vadovičová

SMOLENICE
7

NEDEĽA od 14:00

SMOLENICE 26. 8. 2018
POD ZÁMKOM
ÚČINKUJÚ:

Moderuje Miška Marienková
Produkcia a réžia Pavel Šindler

CAMPANA BATUCADA, Fáza, Aďka a psík Orrin, AYA,
Ignasio, Rebelent, STYLEUNITS, The Cardinals, KLONS,
Honza Kryl, Dominika Mirgová , Traditional Club Revival,
FidliCanti, Sanchez Amsterdam, Pell Mell 59, Šleha
CIEĽOM VEREJNEJ ZBIERKY JE ZAKÚPENIE SYSTÉMU OBRAZOVEJ ANALÝZY

CATERING JP
KVETINÁRSTVO

s.r.o.

PEKÁREŇ ŠKOLUDA

STANISLAV BEDNÁR

O O D TEC H
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INFORMAČNÝ SERVIS

číslo 2/2018

ŠTATISTIKY od 1.4. 2018 – 31.7.2018
NARODILI SA

JUBILEÁ OBČANOV
(1.4.2018 - 31.3.2018)

Peter Hornák
Matej Selko
Sofia Šestáková
Oskar Škrabák
Eliška Hrdličková
Amália Kotlebová
Marek Polakovič
Olívia Petláková
Linda Petrovičová
Sára Sitárová
Laura Chalupová
Matej Krchňavý
Dávid Kovačič
Dušan Náton
Matúš Krajčovič
Simona Repová

70 – roční

Prihl. občania za rok 2018: 33
Odhl. občania za rok 2018: 40
V tomto období
sa uskutočnilo 19 sobášov

František Drobný
Anna Hozzánková
Viliam Machala
Ľudmila Sitárová
Ján Hornáček
Melánia Bartalošová
Jarmila Kubovčíková
Anna Stanová
Jozef Malec
Terézia Hulíková
Zuzana Antošková
Anna Kučerová
Margita Ormandyová
Jarmila Lenghardtová
Ľudmila Holásková
Karol Šafárik
Mária Kmošková
75 – roční

z toho 10 občania Smoleníc

Terézia Remenárová
Ondrej Repa a Dana Ďuranová
Viliam Jurovatý
Lukáš Kňaz a Jana Vőrőšová
Klementína Kvotidianová
Tomáš Siebenstich
Ľudovít Jurga
a Viktória Rebeka Brázdovičová
Rozália Sedláková
Martin Zachar a Barbora Nídlová
Peter Tománek a Monika Gyeváthová
80 – roční
Ondrej Orčík a Lenka Denkocyová
Róbert Pillár a Barbora Žaludová
Štefánia Kovačovičová
Tomáš Holkovič a Patrícia Hradská
Vojtech Gróf
Marcel Hrdlička a Miriam Kúdelová
Anna Palkovičová
Matej Vidašič a Veronika Lančaričová
Terézia Javorková
Mária Kosnáčová
ZOMRELI
Oľga Krátka
Vojtech Brázdovič
Bernardína Janigová – 88 r.
Anastázia Brestovanská – 91 r.
85 – roční
Peter Vrtoch – 67 r.
Gabriel Polakovič
Miroslav Stano – 58 r.
Katarína Gergelyová
Rudolf Javorek – 76 r.
Lýdia Šnircová - 69 r.
90 a viac roční
Denisa Škapová – 43 r.
Eduard Kurinec – 67 r.
Ján Fančovič – 95 r.
Mária Imrichovičová – 83 r.
Jozef Jánošík – 99 r.
Irma Selecká – 83 r.
Ján Špačinský – 90 r.
Mária Galgociová – 82 r.
Melánia Kondrčková – 94 r.
Vilma Pašeková – 94 r.
Rozália Volnerová – 92 r.
Mária Čeligová – 91 r.

Moje Smolenice
V Malých Karpatoch malebná dedinka ukrytá,
každým ročným obdobím jej krása prekvitá.
Leto, jeseň, jar či zima,
svojím čarom vždy získa si ma.
Najvyšší vrch Záruby skoro z jari,
spúšťa svoje chladné slzy po chotári.
Vyplače si svoje oči,
pred zrakom Panny Márie v Hlboči.
V letnom vánku na Molpíri,
kde každá čerešnička sa zapýri,
ukrýva sa stará ríša,
mocných Keltov dávna skrýša.
Na kopci, tam nad dedinou, skalne zámok stojí,
pozoruje žlté lesy, pozoruje ako sa kraj mení.
Pri rybníku stará vŕba za teplom si smúti,
dlhými konármi v ňom tíško číru vodu múti.
Tu z neba padajú studené hviezdičky,
prikrývajú kostolík, prikrývajú chodníčky,
Na skale jaskynnej tiež drinky idú spať,
strážiť budú kráľovstvo – náš podzemný hrad.
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Srdečne blahoželáme pánovi Jánošíkovi k 99 narodeninám
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