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Mužská spevácka skupina Záruby - Smolenický jarmok 2018

Vážení spoluobčania,
všetky letné aktivity máme už za sebou. Aj tento rok, už po tretíkrát nám počasie
neprialo na charitatívnej akcii Na kolesách proti rakovine. My sme sa však do
poslednej chvíle nevzdávali a aj napriek nepriazni počasia sme podujatie predsa
len otvorili. Poslední účinkujúci svoje hudobné umenie predstavili v neskorých
večerných hodinách. Všetkým patrí jedno veľké poďakovanie. Celková vyzbieraná suma na podporu boja proti rakovine v Smoleniciach bola tento rok vo
výške 1027,32 €. Táto čiastka bola odvedená na účet Nadácie Na výskum
rakoviny. Všetci účinkujúci umelci v Smoleniciach, ako už býva zvykom,
vystupovali bez nároku na honorár.
Tak ako skončilo leto, končí aj 4-ročné pôsobenie vašich volených zástupcov
počas volebného obdobia 2014-2018. V sobotu 10. novembra sa uskutočnia
nové voľby na poslancov a starostu obce pre ďalšie štvorročné obdobie.
Dovtedy máte ešte čas prehodnotiť, čo všetko sme počas uplynulých 4 rokov
stihli urobiť pre našu obec. Že toho nebolo málo, ste sa dočítali v našich
obecných Smolenických novinách. Krátke grafické zhrnutie 4-ročnej práce sme
pre vás pripravili aj v dnešnom vydaní. Nie vždy sa darilo tak, ako sme si to aj
predstavovali. Za všetky projekty, ktoré sa nám počas štyroch rokov podarilo
zrealizovať, boli aj také, ktoré neprešli hodnotením a neboli postúpené na
realizáciu. Jedným takým projektom bola aj Cezhraničná spolupráca. Nádej však
nestrácame a po drobných úpravách je možné projekt podať aj v ďalšom
volebnom období.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým poslancom, členom komisií
a pracovníkom Obecného úradu za odvedenú prácu. Občanom patrí taktiež
uznanie za trpezlivosť pri riešení ich problémov. Postupne sme sa snažili všetky
nedostatky doriešiť. Verte, nie všetky problémy vieme okamžite odstrániť a
zrealizovať nápravu, ale vždy sa snažíme nájsť to najlepšie riešenie.
Na poslednej strane novín sme okrem štatistických údajov uverejnili aj zoznam
všetkých kandidátov pre komunálne voľby v našej obci.
Anton Chrvala, starosta obce

PREHĽAD
str. 2,3

AKTUALITY Z ÚRADU
Nové projekty...

str. 3

HOSPODÁRENIE OBCE
hodnotenie finančného zdravia od iných...

str. 4,5

GRAFICKÁ BILANCIA 2014-18
Investičné akcie za 4 roky...

TAK SI TU ŽIJEME

str. 6,7

Fotoreportáž z podujatí...

str. 8

STALO SA PRED 100 ROKMI
List od čitateľa...

str. 8,9

Z ČINNOSTI KLUBU DÔCHODCOV
Opäť sme boli spolu...

str. 9

POĎAKOVANIE
Štyri roky za nami, patrí sa poďakovať...

str. 10

ŠK DRAKO
Reportáž zo súťaže...

ÚSPEŠNÉ VYKROČENIE

str. 10,11

Smolenický futbal oslávi svoju storočnicu...

ŠTATISTIKY

str. 12

Štatistiky za predošlé obdobie

POVINNÉ ČIPOVANIE PSOV

str. 12

Informácia o povinnom čipovaní...

ZOZNAM KANDIDÁTOV
Kandidáti pre komunálne voľby 2018...

www.smolenice.com

str. 12

2

SMOLENICKÉ NOVINY

A K T UA L I T Y Z Ú R A D U
Milí spoluobčania,
skončili krásne, horúce letné dni a začala nám jeseň. I napriek
tomuto počasiu mi dovoľte, aby som vám odprezentoval
prebiehajúce investície v obci. Neobídem ani nové investičné
akcie, ktoré sme pre vás pripravili.
A) Výzva „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice
je v stave rozpracovania, k náhľadu sú prvé vizualizácie a
začlenenia do priestorov pri 3 objektoch, ktorých sa bude
opatrenie dotýkať.
B) Po roku príprav, verejného obstarávania a následnej
montáže bol ukončený projekt „Digitalizácia kina v KD Smolenice“ s podporou Audiovizuálneho fondu. V mesiaci október
bude kino slávnostne otvorené a uvedené do skúšobnej
prevádzky.
C) Projekt „Zníženie energetickej náročnosti KSD Smolenice“ je
pred podpisom zmluvy o nenávratný finančný príspevok.
Stavebník na realizáciu rekonštrukcie bol už vybratý na základe
verejného obstarávania. Realizácia by mala začať koncom
tohto, alebo začiatkom budúceho roka. Po ukončení stavebných prác by mala nasledovať realizácia parkových úprav
v areáli KSD.
D) Rekonštrukcia zdravotného strediska pod názvom
„Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach“ je v druhej časti prípravy. Treba povedať, že prvá časť,
ktorá zahŕňala projektový zámer a oprávnenosť nám bola
schválená a môžeme pokračovať v druhej časti, vyhotovení
kompletnej projektovej dokumentácie a pristúpiť k následnému verejnému obstarávaniu. Predpokladaný začiatok prác
je jar r. 2019.
E) V kaštieľskom parku, o ktorý sa obec stará, sme osadili 11 ks
parkových lavičiek. Dotáciu na lavičky sme dostali na základe
úspešného projektu cez SPP projekty. Nebolo to jednoduché,
ako sa na prvý pohľad môže zdať. Tomuto všetkému predchádzalo zdĺhavé schvaľovanie konkrétneho typu vhodných
parkových lavičiek Okresným pamiatkovým úradom,
následným nákupom a výberom dodávateľa na samotné
osadenie lavičiek.
V priebehu mesiaca september prebehol výber na zhotoviteľa
projektov:
1) Chodník na Jahodníckej ulici v súbehu s regulovaným
potokom v nadväznosti na dokončenie vodovodnej prípojky
až po odbočku „Červené“. Predmetný chodník pôjde v línii
cesty na Jahodník. Vstupy do jednotlivých domov budú
riešené samostatne. Predpokladaný začiatok realizácie je
koniec roka v závislosti od počasia.
2) Dalším projektom je chodník pri ceste II/502 od Železiarstva
smerom k autobusovej zastávke Pri lesoch. Táto investícia
vznikla následkom rekonštrukcie hlavnej cesty, kedy bol
znemožnený prístup k rodinným domom v tejto časti cesty.
Jestvujúci chodník sa rozšíri na komunikačnú cestu pre potreby sanitky, či hasičov.
3) Prepojovací chodník z hlavnej ulice v Smolenickej Novej Vsi
pri CBA smerom ku kostolu. Týmto krokom príde k odstráneniu
problematického umiestnenia kontajnerov a budú presunuté

na iné vhodné miesto.
4) Prechod pre chodcov na hlavnej ceste II/502 pri „Pohostinstve pod gaštanom“. Tento projekt zahŕňa aj položenie nového
mosta pre prechod, nakoľko to bola požiadavka Dopravného
inšpektorátu Polície SR pri kolaudácii uvedenej cesty.
5) Myslím, že najväčšou pripravovanou akciou, ktorá už bola
úspešne odovzdaná na Trnavský samosprávny kraj v programe
RIUS je výstavba novej Cyklotrasy zo Smoleníc na Chemolak.
Ide o prvú časť etapy po areál Chemolak a.s., druhá časť etapy
sa pripravuje z Chemolaku až na Železničnú stanicu Smolenice.
Tu by som chcel týmto poďakovať vedeniu Chemolak a.s.
za schválenie uvedeného projektu, Ing. Černickému a JUDr.
Nídelovej za príkladnú pomoc pri realizácii projektu cyklotrasy.
Dané riadky boli krátkym zrhnutím prebiehajúcich a nových
investičných akcií v našej obci. Na záver mi dovoľte poďakovať
za pomoc všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu, alebo realizáciu
jednotlivých akcií.
Radoslav Horník, zástupca starostu obce
Informácia po uzávierke novín: Medzi ďalší úspešný projekt
podaný ešte v roku 2017 bol zaradený Projekt „Kamerový
systém v obci Smolenice“ kde nám bola schválená suma 8.000€
na samotnú realizáciu.

S podporou SPP bolo osadených 11 ks parkových lavičiek v parku kaštieľa

Aj chemickú údržbu stromov je potreba občas vykonať
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Hospodárenie obce za roky 2014-2018
Nakoľko sa blíži záver štvorročného hospodárenia vašich volených zástupcov, predkladáme vám niekoľko informácií o hospodárení našej obce za toto obdobie. Tabuľka hospodárenia je
prevzatá z webstránky www.hospodarenieobci.sk

Smolenice

Montáž nového projekčného plátna v kultúrnom dome pre kino

O PROJEKTE

Naši dobrovoľní hasiči s novým označením Tatry

Hlavným účelom projektu je poskytnúť širokej
verejnosti relevantné
údaje o hospodárení
každej obce, mesta
a vyššieho územnosprávneho celku od roku 2006.
Projekt vznikol vďaka
finančnej podpore
Open Society Institute.

CIELE PROJEKTU
Veríme, že zvýšenie
informovanosti prispeje
k lepšiemu hospodáreniu
jednotlivých obcí, keďže
starostovia budú kvôli
verejnej kontrole nútení
hospodáriť efektívnejšie.
Vďaka časovým radom si
môže návštevník navyše
porovnať snahu jednotlivých starostov o zlepšovanie hospodárenia.

KTO SME
INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy) je mimovládna
nezisková organizácia,
ktorá podporuje
ekonomické a sociálne
reformy s cieľom
odstraňovať prekážky
dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej
ekonomiky a
spoločnosti.

www.hospodarenieobci.sk

Našťastie takýchto zásahov je pomenej

Družinári sa tešia z nových preliezok v ZŠ s MŠ

Počas štvorročného hospodárenia v tomto volebnom období
sme do obce nad rámec bežného rozpočtu získali investície vo
výške 1.083.201 € z Eurofondov a iných podporných programov
a inštitúcií. Medzi najvýznamnejšie investície nad rámec
obecného rozpočtu bola modernizácia LED osvetlenia v obci vo
výške 285.296 €. Do našej školy sa nám podarilo úspešnými
projektami získať ďalších 340.000 € navyše. Či už to bola nová
trieda Materskej školy, nové podlahy v hodnote 85.000€, nová
kanalizácia telocvične, alebo plošina pre imobilných žiakov.
V tomto roku nám bola ešte odsúhlasená čiastka 36.500 € na
multifunkčné ihrisko v areáli školy, ďalej bol schválený projekt
modernizácie učební vo výške 124.083 €. Všetko sú to sumy nad
rámec obecného rozpočtu získané pomocou úspešných projektov z Eurofondov.
Aj keď sa blíži koniec tohoto štvorročného volebného obdobia,
máme v súčasnosti rozpracované ďalšie projekty, ktoré sa budú
prelínať aj do budúceho volebného obdobia v roku 2019.
Medzi najvýznamnejšie rozbehnuté projekty je rekonštrukcia
zdravotného strediska pod názvom Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti vo výške približne 780.000 €. Ďalším
projektom sú Vodozádržné opatrenia v obci Smolenice vo výške
680.000 €. Odovzdaný bol taktiež projekt Cyklotrasy SmoleniceChemolak vo výške 360.000 €.
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Financie získané z Eurofondov a iných
fondov nad rámec rozpočtu obce
v rokoch 2014-18 vo výške 1 083 201 €

Investície financované v rokoch 2014-18

Parkoviská a vjazdy
na Ulici SNP

+340.000 €

nová trieda MŠ
kanalizácia, podlahy

+285.296 €
430 ks LED svetiel
s novou
elektroinštaláciou

+10.000 €
asfaltovanie
Jahodníckej cesty

odvodnenie
Štúrovej ulice

10 ks nových
autobusových zastávok
aj s nástupišťami

+290.000 €
Revitalizácia
hradiska Molpír

Knihobúdka s lavičkou,
nový chodník pri Kultúrnom dome,
nové plastové okná a dvere na KD

+1.500 €

lavičky
z Nadácie SPP

+144.405 €
+12.000 €

digitalizácia kina

Zníženie energetickej
náročnosti KSD
rekuperácia, zateplenie

Nový asfaltový povrch na Ulici Štefana Baniča
aj s čiastočným odvodnením

3/2018

z obecného rozpočtu obce Smolenice
Financovanie budovania chodníkov v parku bývalého kaštieľa
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Projekty a žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Eurofondov
podané roku 2018
782.225 €

Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti

Vybudovanie nového parkoviska s odvodnením v Neštichu pri kostole

360.000 €

Cyklotrasa
Smolenice
Chemolak

Reštaurovanie historických pamiatok v obci

680.000 €
Nová transformátorová stanica a realizácia zemných elektrických rozvodov
Ulica Na lúkach

Vodozádržné opatrenia
v intraviláne Smoleníc
(ZŠ s MŠ, KD, centrum)
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TAK SI TU ŽIJEME

Fotoreportáž z podujatí...

Už tradičné vystúpenie Na kolesách proti rakovine-Aďka a jej psík

Tradičný jarmok-tradičné ale vzácne remeslo

FidliCanti z Horných Orešian

Tradičný jarmok a folklóristi na pódiu

Zámocký koncert

Kollárovci v KD Smolenice

Pre nepriazeň počasia sa koncert uskutočnil v interiéri zámku

Kollárovci-kultúrny dom praskal vo švíkoch

3/2018
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Začiatok školského roka-KD Smolenice

Preberanie výpestkov-Výstava ovocia a zeleniny

Vítanie nových prváčikov starostom obce

Plody smolenických záhrad

Oslavy SNP- múzeum na kolesách

Šikovné ruky a levandula

V predvečer osláv SNP

Nielen ovocie a zelenina, ale aj krásne výstavné králiky
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Stalo sa pred sto rokmi
Štrnásť dní pred oficiálnym ukončením 1. svetovej vojny, bola
dňa 28. októbra 1918 vyhlásená samostatná Československá
republika.Týmto aktom došlo k vyvrcholeniu a zavŕšeniu tristo
ročného národne oslobodzovacieho boja českého národa
proti Habsburgovcom a tisíc ročného boja Slovákov proti
Uhorskému štátu. Slováci sa k spoločnému štátu prihlásili
prijatím Deklarácie slovenského národa, „ ako slovenskej vetve
jednotného československého národa“, ktorá bola schválená
členmi Slovenskej národnej rady dňa 30.októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine.
Vyhlásenie československej samostatnosti bolo prvým a rozhodujúcim krokom. Veľmi zložité však bolo za chodu
vybudovať nový štát v situácii všeobecného rozvratu
hospodárstva, veľkej biedy a hladu po ukončenej 1. svetovej
vojny, ale aj zabezpečiť ochranu a obranu nového štátu v Čechách proti snahám k návratu k monarchii i pokusom nemeckých menšín o národné sebaurčenie a na Slovensku proti úsiliu
Uhorska nerešpektovať podpísané prímerie medzi Dohodou
a Uhorskom zo dňa 13. novembra 1918 vrátane navrhovanej
štátnej hranice medzi Slovenskom a Uhorskom.
Situácia na Slovenku bola o to zložitejšia, že tu v tej dobe neboli,
okrem Slovenskej národnej rady, žiadne iné slovenské riadiace,
výkonné a ozbrojené zložky, ktoré by boli schopné organizovať
a brániť vlastné územie vytváranej Československej republiky.
Preto Slovenská národná rada bola nútená obracať sa na pomoc k novovytvorenej československej vláde.
Uhorská vláda na čele s novým ministerským predsedom grófom Mihályom Károlyim využila situáciu, že po tisíc ročnej podriadenosti slovenského národa Uhorsku, nebola presne určená
vnútorná hranica medzi žijúcim slovenským a maďarským národom. A tak už pred podpísaným prímeria dňa 13. novembra
1918 sa snažila bojovou činnosťou vstupovať na územie
Slovenska s cieľom získavať čo najväčšiu časť územia „hornej
zeme“ vo svoj prospech.
K tomuto obdobiu sa viaže i udalosť, ktorá sa stala v katastrálnom území Smoleníc. V noci z 13. na 14. novembra 1918 na
železničnej stanici Smolenice zastavili dva vojenské vlaky. Vo
vlaku smerom od Kútov sedelo asi tristo českých vojakov z Brna
s úlohou posilniť obranu Trnavy v prípade napadnutia maďarskými vojakmi.Vo vlaku bol aj Dr. Mezirka z Hodonína, poverený
vykonávať funkciu nového vládneho komisára v Trnave i hlavný organizátor trnavského prevratu spred pár dní František
Haša. Vo vlaku od Trnavy sa prepravovali českí četníci so svojim
veliteľom podplukovníkom Hanačíkom, ktorí narýchlo opúšťali, do tej doby stráženú, železničnú stanicu Trnava po jej prepadnutí maďarskými vojakmi, vedenými nadporučíkom
Heltayom. Tento prepad, s využitím pancierového vlaku, trval
asi dvadsať minút a po krátkej prestrelke, niekoľkých stratách
na ľudských životoch i menšom odpore neskúsených českých
četníkov, sa skončil vyjednávaním. Podmienkou ukončenia
bojovej akcie zo strany maďarských vojakov bolo, aby českí
četníci rýchle opustili Trnavu a stiahli sa za hranice Uhorska.
Preto sa na smolenickej železničnej stanici, po vzájomnej informácii a vyhodnotení vzniknutej situácie, obaja velitelia vojenských transportov rozhodli nepokračovať v preprave do Trnavy
a bojovať s maďarskou jednotkou, ale vrátiť sa späť na Moravu.
Vzájomné potýčky medzi maďarskými a českými vojenskými
jednotkami na území Slovenska pokračovali až do konca roku
1918 a boli ukončené až nasadením organizovaných českých a
slovenských jednotiek i jednotiek československých légií, ktoré
sa vracali do vlasti po ukončení 1.svetovewj vojny. K riešeniu
danej situácie na Slovensku pomohlo aj to, že dňa 7. decembra

1918 bol vymenovaný MUDr. Vávro Šrobár ministrom splnomocneným pre správu Slovenska, so sídlom v Žiline.
Súčasná generácia si nevie ani predstaviť koľko úsilia, strádania, biedy a ľudských životov bolo potrebné na vytvorenie
samostatnej Československej republiky v roku 1918. Veď zo
Slovenska, ktoré v roku 1914 malo dva milióny obyvateľov, bolo
zmobilizovaných okolo 450 000 vojakov, bojujúcich za záujmy
Rakúsko – Uhorska. Z tohto počtu približne 70 tisíc vojakov
padlo a 62 tisíc bolo vážne zranených alebo nezvestných.
V Smoleniciach počas 1. svetovej vojny padlo 36 vojakov, rodákov zo Smoleníc a evidovaní sú 4 nezvestní vojaci a v Smolenickej Novej Vsi (Neštichu) je evidovaných 8 padlých vojakov.
Myslím si, že pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej
vojny by sa mal každý z nás u najbližších pomníkov padlých
vojakov zastaviť a venovať im tichú spomienku i poďakovanie,
lebo aj ich zásluhou môžeme už 26 rokov slobodne žiť v samostatnej Slovenskej republike.
plk. v.v. Viliam Forner

Z činnosti „ Klubu dôchodcov “

Opäť sme boli spolu a cítili sme sa veľmi dobre. V júni na
opekačke vo farskom stredisku. Paľko Novák so svojou harmonikou a spevom rozveselil všetkých prítomných. Privítali sme
medzi nami aj pána starostu, ktorý posedel medzi nami v družnej debate. Pri harmonike a speve sme si posedeli až do
večerných hodín.
Obecný úrad nám pripravil zaujímavú zdravotnú prednášku
o bylinkách a mastičkách, ktorá sa uskutočnila taktiež v tomto
mesiaci. Prednášal kúpeľný lektor a bylinkár Karel Štenbauer.
Škoda len, že tak málo členov prejavilo záujem o túto problematiku.
Ďakovný list od Súkromnej MŠ Lienka za pomoc pri zorganizovaní IV. ročníka Memoriálu Petra Opalka nás veľmi potešil.
Turistické vychádzky našich členov smerovali do Hlboče, na
Jahodník a do jaskyne Driny.
Počas letných mesiacov sme sa hlavne venovali svojim rodinám a vnúčatám. Na konci mesiaca august sa 17 členov nášho
klubu zúčastnilo jednodňového zájazdu do Vysokých Tatier.
Pozemnou lanovkou zo Starého Smokovca sme sa vyviezli
na Hrebienok, ďalej naša cesta pokračovala na Rainerovu
chatu. Nádherný zážitok, výborné počasie prialo, očaril nás
pohľad na tatranské štíty. V podvečer sme pokračovali v ceste
domov. Cesta vlakom ubehla v príjemnej a veselej atmosfére.
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POĎAKOVANIE
Štyri roky za nami a preto sa patrí poďakovať. Poďakovať
v prvom rade Vám za to, že ste sa v hojnom počte zúčastňovali
akcií usporiadavaných obcou Smolenice. V druhom rade
všetkým občianskym združeniam a organizáciám, ktoré sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili o kultúru v našej obci. Ďalej
OŠK a DHZ Smolenice za pomoc pri veľkých akciách, ale
i všetkým jednotlivcom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom
pomáhali. Ďakujem tiež všetkým zamestnancom Obecného
úradu za ich pomoc, ochotu a čas, ktorí spolu s nami strávili na
obecných akciách.
Na záver som si nechal členov Komisie kultúry a športu. Bez ich
nasadenia, chuti a hlavne ochoty pomôcť, by sme nič nedokázali. Takže im týmto vyslovujem jedno veľké ĎAKUJEM
za všetko, čo pre mňa a aj pre túto obec urobili a dúfam, že ešte
aj urobia. Bolo mi potešením s Vami spolupracovať. Nezabudnem na naše skoré budíčky na jarmok (stretnutie o 04.00 pred
KD Smolenice) aby sme všetko postíhali, ani na našu Cestu
rozprávkovým lesom a mnoho iných zážitkov.
Takže ďakujem menovite všetkým členom Komisie kultúry
a športu: Michal Holkovič, Hilda Boháčková, Viliam Machala,
Daniel Mruškovič, Pavol Zárecký, Mária Klementovičová, Ondrej
Repa, Jana Holomková, Oľga Augustínová, Klaudia Holkovičová, Filip Horník, Jozef Štrbka, Radoslav Janurík, Braňo Rožič,
Ivan Labuda a v neposlednom rade našej spojke na Obecnom
úrade Natálii Slovákovej.
A ešte jedno ĎAKUJEM pre naše rodiny, ktoré mali pre nás
pochopenie, keď sme sa namiesto času venovanému im,
venovali Smoleniciam.
Naši členovia sa zúčastnili brigády pri vyčistení okolia kaplnky
sv. Rócha i samotnej kaplnky, okolia Kalvárie, pozametali chodníky na cintorínoch v Smoleniciach a v Smolenickej Novej Vsi.
Seniori vykonávajú aj brigádnickú činnosť pri oprave exteriéru
rímskokatolíckého kostola v Smolenickej Novej Vsi. Vymenili
odkvapové žľaby, zlé korýtka, urobili odvodnenie a uskutočnila
sa aj obnova interiéru okolo oltára.
Touto cestou sa chcem našim seniorom za brigádnickú činnosť
v našej obci poďakovať.
Nezabúdame ani na jubilantov. Všetkým čo mali v mesiacoch
jún – september životné jubileá, meniny a narodeniny želám
pevné zdravie, spokojnosť a pohodu.
Aj napriek chladnejšiemu počasiu v septembrové ráno, členovia „ Klubu dôchodcov “ si museli privstať, aby nezmeškali
zájazdový autobus smerom na Kysuce, kde sme navštívili
Turzovku – pútnické miesto Živčáková. V krásne vyzdobenom
chráme sme sa zúčastnili na sv. omši a spoločne si zaspievali.
Odchádzali sme povzbudení do ďalších dní nášho života.
Ďalej sme navštívili rázovitú obec Terchová. V reštaurácii Kultúrny dom, Terchová nás čakal chutný obed. Pozreli sme si
jedinečne vyrezávaný drevený betlehem od majstrov rezbárov z Terchovej. Pre našich najmilších sme nakúpili syrové dobroty. Ešte spoločné foto – pod sochou Jánošíka. Spiatočná cesta
ubiehala akosi rýchlejšie. Nádherný zážitok. Ešte počas celej
spiatočnej cesty v autobuse odznievali čerstvé dojmy v rozhovoroch účastníkov.Vo sviatočnej nálade sme sa lúčili, že takýchto zážitkov pripravíme aj v budúcnosti viac. Hodnotný program, dobrá nálada a pekné počasie boli našimi sprievodcami.
Ak bude možnosť isto pôjdeme znova. Vďaka patrí všetkým,
ktorí prispeli k tejto peknej akcii a pánu starostovi, že v rozpočte obce na nás nezabudol.
Daniela Kozárová, predsedníčka klubu dôchodcov

Tomáš Mráz, Predseda Komisie kultúry a športu
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Úspešné vykročenie k oslavám storočnice
Smolenický futbal oslávi budúci rok svoju
storočnicu a predovšetkým muži, dorastenci a prípravka majú v novej sezóne
zatiaľ skvele našliapnuté k tomu, aby dôvodov na radosť bolo ešte viac.

Nový školský rok 2018/19 je tu a pre náš športový klub Drako
Smolenice Taekwondo ITF to znamená začiatok prípravy na
novú sezónu. Rozbehli sa tréningy v telocvični v ZŠ Smolenice,
organizujeme nábor nových členov, začali sme s prípravou
Svetlany Losso, našej úspešnej reprezentantky, na Majstrovstvá
sveta v Nemecku 2019. Dostali sme pozvánku na medzinárodnú súťaž v meste Šentjur, Slovinsko, na ktorej sa každý rok
zúčastňujeme. Ani tento raz sme neurobili výnimku. Dňa 29.
septembra 2018 sme ráno o 3.30 hod. odcestovali do mesta
Šentjur v Slovinsku. Reprezentovalo nás 7 cvičencov. Súťaže sa
zúčastnilo 22 klubov z 10 krajín. Zverenci nášho klubu bojovali
statočne a v ťažkej konkurencii dosiahli výborne výsledky:
Natália Korytárová 1. miesto v športovom boji,
2. miesto v súborných cvičeniach,
Slávka Piecková 3. miesto súborné cvičenia,
Branislav Krchňák 1. miesto súborné cvičenia,
Tomáš Sedlák
3. miesto súborné cvičenia,
Svetlana Losso
2. miesto súborné cvičenia,
2. miesto športový boj.
Alicke Sedlákovej a Kataríne Korytárovej sa bohužiaľ nepodarilo získať cenný kov.
Rád by som poďakoval za pomoc s dopravou firme TransMotocentrum, Patrikovi Korytárovi za asistenciu a podporu na
súťaži, obci Smolenice za podporu, bez ktorej by sme sa nemohli zúčastňovať týchto podujatí.
Do konca roka 2018 nás ešte čaká niekoľko akcií, ktorých sa
chceme zúčastniť. Medzinárodná súťaž v Rakúsku 13. októbra,
Majstrovstvá Slovenska v Bratislave 20. októbra, seminár s ruským inštruktorom 9. – 11. novembra v Prešove, Slovenský pohár
Taekwondo ITF 17. Novembra v Trenčíne, Mikulášska súťaž
v Smoleniciach 8. decembra.
Verím, že tento rok sa nám konečne podarí vyhrať a získať pohár
Slovenskej ligy Taekwondo ITF o najúspešnejší klub na Slovensku. Zatiaľ vedieme o 17 bodov pred ostatnými. Tak nám držte
palce.
Ladislav Huňady , tréner ŠK Drako Smolenice

Výborná hra prípravky, výsledky žiakov ako
na hojdačke.
Prípravkári OŠK pod vedením Tomáša Haberlu majú za sebou
šesť, z celkovo 22 kôl tohto ročníka a ich výsledky sú zatiaľ nad
očakávania. V piatich zápasoch, v 2. kole mali pre nepárny počet
11 účastníkov voľno, zaknihovali až štyri výhry a nestačili len na
Boleráz. Celkovo nastrieľali svojim súperom už 45 gólov a
inkasovali len 14, vďaka čomu im v tabuľke patrí s trojbodovou
stratou na vedúci Zvončín priebežné štvrté miesto a to majú
ešte zápas k dobru.
Tabuľka U13 sk. B ObFZ Trnava
1. Zvončín 5 63:3 15
2. Boleráz 6 47:3 15
3. ŠK Blava 1928 6 44:5 15
4. OŠK Smolenice 5 45:14 12
5. Suchá nad Parnou 6 27:11 9
Zostávajúce zápasy v jesennej časti
06.10. 12:30 Zeleneč B - Smolenice
13.10. 10:30 Smolenice - ŠK Blava 1928
20.10. 10:30 Dolné Orešany - Smolenice
27.10. 10:30 Horné Orešany - Smolenice
03.11. 10:30 Smolenice - Zvončín
Výsledky žiakov sú naopak ako na hojdačke. Zverenci Petra
Kvapila striedajú lepšie výsledky s horšími a aj kvôli tomu im
v tabuľke s tromi výhrami a piatimi prehrami z ôsmich zápasov
a celkovým skóre 12:14 patrí v štrnásťčlennom pelotóne
aktuálne ôsma priečka.
Po prehrách v dvoch úvodných kolách zaznamenala naša U15
tri výhry v rade, momentálne však na body čaká už tri stretnutia.
Na vylepšenie tejto bilancie i svojho tabuľkového postavenia
budú mať naši žiaci počas jesennej časti k dispozícii ešte päť
duelov.
Tabuľka 4. ligy U15 ObFZ Trnava
1. Cífer 8 21:5 20
2. Krakovany 8 32:14 18
----------------------7. Bučany 8 16:17 12
8. OŠK Smolenice 8 12:14 9
9. Zeleneč 8 17:26 9
Zostávajúce zápasy v jesennej časti
06.10. 12:00 Modranka - Smolenice
14.10. 10:30 Smolenice - ŠK Blava 1928
21.10. 11:30 Kopánka - Smolenice
27.10. 11:30 Cífer - Smolenice
04.11. 10:30 Smolenice - Zvončín
Dorast v hre o špicu
V minulej sezóne konečné 6. miesto môže byť v tomto ročníku
prekonané. Dorastenci OŠK pod vedením Igora Saska majú
našliapnuté k zlepšeniu svojho postavenia, k čomu ich aktuálne ťahá najmä najlepší strelec tímu i súťaže Július Greguš.Ten sa
postaral až o 16 z celkovo 39 gólov našej U19 a prispel tak
k tomu, že OŠK je v tejto štatistike najlepším tímom súťaže.
Dorastenci Smoleníc sú mimoriadne silní najmä v domácom
prostredí, kde vyhrali všetky štyri doterajšie stretnutia so skóre

11

3/2018

22:3 a keď sa im podarí častejšie voziť body aj z ihrísk súperov, boj
o celkový triumf v súťaži nemusí byť nereálny.
Aktuálne totiž našim chlapcom patrí v tabuľke tretia priečka a
nebyť prehry 4:6 v Gbeloch v poslednom kole, boli by naďalej jej
lídrom.
Tabuľka 5. ligy Západ U19 ZsFZ
1. Slávia Trnava 9 32:17 21
2. Rohov 9 20:11 19
3. OŠK Smolenice 9 39:20
4. Kopánka 9 25:11 18
5. Gbely 9 32:21 16
Zostávajúce zápasy v jesennej časti
06.10. 14:30 Rohov - OŠK Smolenice
(možný presun termín na 07.10.)
13.10. 14:30 OŠK Smolenice - Kopánka
20.10. 14:30 Mokrý Háj - OŠK Smolenice
27.10. 14:00 OŠK Smolenice - Slávia Trnava
04.11. 11:00 Zeleneč - OŠK Smolenice
23 víťazných zápasov v rade
Veľkú radosť nám svojimi výsledkami už dlhšie robia naši muži.
Áčko, ktorému v minulej sezóne tesne unikol postup, aj v tomto
ročníku pôsobí v 8. lige Select ObFZ Trnava a naďalej dokazuje, že
na jeho konci chce už tentokrát zdvíhať nad hlavu pohár pre víťaza.
Napriek tomu, že tím opustil najlepší strelec súťaže Marek Sudin,
muži naďalej naťahovali svoju víťaznú šnúru a to nielen v lige, ale aj
v pohárovej súťaži Bestrent Cup.
Mužstvo, v ktorom príležitosť u trénera Romana Čavojského dostávajú tak dorastenci - spomeňme Ivana Dubčáka, Adama Jurovatého, Júliusa Greguša, Adama Lančariča, Petra Vandáka, Jozefa
Brázdoviča, či Daniela Fulajtára, vekovo stredná kategória hráčov
Peter Boledovič, Tibor Andelek, Aleš Čavojský, Peter Benca, Jakub
Žák, Matej Mareček, Peter Rangelov, Martin Patrik Hodulík a Erik
Kollarovič, no i vekom a počtom zápasov skúsení futbalisti ako
Peter Kvapil, Lukáš Nídel, Lukáš Štibraný, Daniel Bednár, Andrej
Jurica, Tomáš Štibraný a Martin Panák, dokázalo zvíťaziť v 23 súťažných zápasoch v rade, keď v lige o body neprišlo 21-krát a k tomu
pridalo aj dve výhry v pohári, v ktorom vyradilo favorizované tímy
Dolných Orešian a Košolnej.
Počas tejto 23-zápasovej víťaznej série inkasovalo len 18-krát, no
kontá svojich súperov zaťažilo až 106 gólmi.
Každá séria však končí a platí to aj o tejto. Bohužiaľ, spôsobom, aký
sme si nepredstavovali. A nehovoríme pritom o výsledku. Viac
o stretnutí našich mužov v Šúrovciach sa dočítate na klubovej
stránke www.futbal.smolenice.com.
Napriek tomu naše áčko naďalej figuruje na čele tabuľky a v zostávajúcich zápasoch tejto sezóny urobí maximum preto, aby sa na
tomto postavení až do jeho konca nič nezmenilo.
Tabuľka 8. ligy Select ObFZ Trnava
1. OŠK Smolenice 8 18:8 21
2. Slávia Trnava 8 35:12 18
3. Šúrovce 7 17:12 12
4. Opoj 8 13:15 12
5. Buková 8 15:25 12
Zostávajúce zápasy v jesennej časti
06.10. 14:30 OŠK Smolenice - Slovenská Nová Ves
14.10. 10:30 Slávia Trnava - OŠK Smolenice
21.10. 14:00 Buková - OŠK Smolenice
01.11. 13:30 Bestrent Cup: OŠK Smolenice - Kátlovce
Martin Panák
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ŠTATISTIKY od 1.8. 2018 – 30.9.2018
NARODILI SA
Timea Petrašovičová
Adam Lančarič
Natália Rábarová
Rebeka Vlachovičová
Miriam Janigová
Jakub Marec

JUBILEÁ OBČANOV

Prihl. občania za rok 2018: 53
Odhl. občania za rok 2018: 41

75 – roční
Anna Čačková

V tomto období
sa uskutočnilo 15 sobášov

80 – roční
Marián Sedlák
Mária Polakovičová

70 – roční
Hedviga Šafáriková
Marián Holásek
Melánia Hazuchová
František Gergel

z toho 8 občania Smoleníc

Karol Žilavý a Dana Švecová
85 – roční
Miroslav Vlk a Andrea Slámová
Petronela
Hirnerová
Mário Repa a JUDr. Soňa Svetlovská
Mária
Lazíková
Ing. Tomáš Baran a Mgr. Kristína Hostinová
Mária Pospíšilová
Marek Slovák a Mgr. Natália Horníková
Andrej Štibraný a Kristína Dobiašová
90 a viac roční
Ondrej Varga a Nina Hafrovičová
Michal Anetta a Lucia Mesíčková
Rochus Švončinár – 91 r.

ZOMRELI
Mária Hečková – 82 rokov
Mária Jánošíková – 88 rokov
Mária Hačundová – 75 rokov
Pavol Vrtoch – 59 rokov

Ľudovít Zelko – 91 r.

Povinné čipovanie psov
Novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá zavádza
povinnosť čipovania psov vstúpila do platnosti od
1.septembra 2018. Na základe tejto novely je povinnosťou
každého majiteľa psa zabezpečiť jeho začipovanie (trvalé
označenie) a to nasledovne :
psy narodené pred 31.8.2018 musia byť začipované najneskôr
do 31.10.2019 a psy narodené po 1.9.2018 musia byť začipované do 12-tich týždňov od narodenia.
Čipovanie vykonáva veterinárny lekár, ktorý má na túto činnosť
poverenie a psa okamžite zaeviduje do centrálneho registra
spoločenských zvierat. Pri evidencii je okrem iných údajov
potrebné uviesť aj rodné číslo majiteľa psa! Poplatok za čipovanie je 12 € za jedného psíka.
Veterinárny lekár má podľa spomínanej novely zákona zákaz
ošetriť psa, ktorý nie je čipovaný a dokonca mu za porušenie
tohto zákazu hrozí pokuta až do výšky 3.500,- €. V praxi to znamená, že každý pes, ktorý bude predvedený na ošetrenie po
1.9.2018 a nebude označený čipom, musí byť pred ošetrením
začipovaný.
V Obci Smolenice čipovanie psov vykonáva obvodný veterinárny lekár MVDr. Rastislav Matiašovič – ambulancia Smolenice,
Ulica Za bránou 12.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby starostu obce Smolenice
Obec Smolenice uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

1. Anton Chrvala,
53 r., starosta, nezávislý kandidát
2. Pavol Púchly, Ing., 50r., projektový manažér, nezávislý kandidát

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Smolenice
Obec Smolenice uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o
podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých
volebných obvodov: Volebný obvod č. 1

1. Adriana Galbová, 45r., manažér Trnavského regiónu,
SME RODINA – Boris Kollár
2. Pavol Hajiček, 29r., živnostník, Kresťanskodemokratické
hnutie
3. Mária Hodulíková, 68r., dôchodkyňa, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Michal Holkovič,49r., obchodný zástupca poisťovne,
nezávislý kandidát
5. Radoslav Horník, 51r., zástupca starostu, SMER – sociálna
demokracia
6. Peter Janiga, Ing., 60r., lesný inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Marián Jánošík, 69r.,dôchodca, SMER – sociálna demokracia
8. Daniela Kozárová, 65r., dôchodkyňa, SMER – sociálna
demokracia
9. Tibor Lančarič, 46r., SZČO, nezávislý kandidát
10. Radko Mráz, 47 r., konateľ s.r.o., nezávislý kandidát
11. Svetlana Petrovičová, Ing., 41r., ekonómka, nezávislý
kandidát
12. Pavol Púchly, Ing., 50r., projektový manažér, nezávislý
kandidát
13. Tomáš Púchly, 26r., ekonomický analytik, nezávislý kandidát
14. Libuša Radková, prof., Ing., Mgr., PhD., 57r., vysokoškolská
učiteľka, nezávislý kandidát
15. Júlia Rakovská, Ing., Mgr., PhD., 46r.,VŠ pedagóg, SMER –
sociálna demokracia
16. Ondrej Repa, Ing.,34r., odborný referent, nezávislý kandidát
17. Miroslav Sedlák, Mgr., 43r., obchodný riaditeľ,
Kresťanskodemokratické hnutie
18. Monika Slamková, Mgr., 26r., manažérka, SMER – sociálna
demokracia
19. Ivana Štibraná, ThLic., PaedDr., PhDr., 41r., školská psychologička a učiteľka ZŠ, Kresťanskodemokratické hnutie
20. Jozef Vavro, 60r., dôchodca, SMER – sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.
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