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Vážení spoluobčania, rodáci, 
ráno do práce v tomto období chodíme ešte za tmy, z práce sa taktiež vraciame do 
našich domovov opäť po tme. Že sa nezadržateľne blíži koniec roka nám oznamu-
jú nielen vianočne vysvietené ozdoby v našich uliciach, svetlá rôznych farieb
a druhov pred vašimi domami a samozrejme aj rozžiarené sviece na adventom 
venci v našich domácnostiach. 
Tento rok bol pre všetkých rokom obmedzení, zákazov a nariadení. Bol to rok 
ťažký, pracovných povinností bolo akosi priveľa. Povinností, ktoré ukrajovali náš 
čas pre svojich najbližších. Verím, že aspoň počas najkrajších sviatkov Vianoc 
nájdeme všetci viac času práve pre svoju rodinu. Možno nám pandemické 
opatrenia čiastočne obmedzia pohyb, o to viac si dokážme vychutnať rodinnú 
pohodu v kruhu najmilších. Práve tieto sviatky by nemali byť o veľkosti darčekov, 
ale o veľkosti srdca, s ktorým sa podelíme s tými, ktorých máme najradšej. Je to aj 
čas milého slova, odpúšťania a úsmevov. Načerpajme spoločne cez tieto sviatky 
čo najviac energie, ktorú určite budeme všetci ešte potrebovať aj v ďalšom 
období.
V tomto roku z dôvodu pandemických opatrení boli zrušené takmer všetky kul-
túrne a spoločenské podujatia v obci. Zároveň treba spomenúť, že podielové 
dane, ktoré obec dostáva od štátu aj na tieto podujatia, boli v tomto roku krátené 
vo výške cez 70.000 €, čo nie je zanedbateľná položka v rozpočte obce. Aj napriek 
tomu sa počas pandémie naďalej intenzívne pracovalo na rekonštrukcii zdravot-
ného strediska. 
V týchto dňoch sme v spolupráci s poslancami Obecného zastupiteľstva 
v Smoleniciach, finančnou komisiou a kontrolórom obce pracovali na prípravách 
rozpočtu obce pre budúci rok. Aj keď príprava niekedy vyzerala ako na bode 
mrazu, niekedy to boli aj nezhody, ale verím, že nakoniec sme k spokojnosti 
všetkých zodpovedne pripravili rozpočet, ktorý bol na poslednom verejnom 
zasadnutí poslancami OZ aj schválený. Je to veľmi dôležitý dokument pre ďalší 
rozvoj a chod našej obce.
Záverom by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom obecného úradu, 
poslancom obecného zastupiteľstva, kontrolórovi, členom komisií, všetkým 
klubom v obci, ale aj vám občanom. Dovoľte mi, aby som vám všetkým zaželal 
požehnané Vianoce a úspešné vykročenie tou správnou nohou do nového roka 
2021, nech vás všetkých sprevádza pevné zdravie, šťastie, láska, ale aj vzájomné 
porozumenie.

Anton Chrvala, starosta obce
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AKTUALITY Z ÚRADU

Oprava strechy Základnej školy 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični ZŠ s MŠ

Rekonštrukcia učební fyziky, chémie a informačných technológií

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vás poslednýkrát v tomto roku oboznámil 
s prácami a priblížil investičné akcie, ktoré realizujeme a 
pripravujeme.
Projekt Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) je 
v stave dokončovania interiérových prác na stenách a stro-
poch. V týchto dňoch bola realizovaná náročná montáž 
konštrukcie výťahovej šachty. Následne bude celá výťahová 
šachta opláštená, zaizolovaná a ukončená vrchnou fasádou. Po 
ukončení šachty bude namontovaný výťah a bude sa pokračo-
vať v kladení podláh.
Často počúvam otázku „a kedy to už bude hotové?“ Tak, ako 
som v minulom čísle písal, že termín je stanovený na mesiac 
február, čo sa týka stavebných prác. Po tomto termíne sa budú 
zariaďovať  jednotlivé miestnosti (ambulancie, čakárne). Všetci 
ale vieme, v akej zložitej pandemickej dobe sa momentálne 
nachádzame, preto treba veľmi opatrne narábať s dátumom 
ukončenia.
V Základnej škole realizujeme tri investičné akcie. Jednou je 
oprava strechy nad prvým stupňom, kde bola v minulosti 
opravovaná atika a v tomto roku bola vymenená ostatná plo-
cha strechy novou fóliou. Ďalšou akciou v škole je rekonštrukcia 
učební fyziky, chémie a informačných technológií. Učebne po 
stavebnej stránke budú do konca roka ukončené, v budúcom 
roku bude dodané vybavenie učební. V poradí treťou akciou je 
rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v objekte telocvične. 
Súčasťou bude aj čiastočná oprava povrchu telocvične. Všetky 
tieto práce budú ukončené do konca decembra.
Projekty Bikesharing a Cyklotrasa po ročnej kontrole sú 
pripravené na spustenie realizácie v mesiacoch marec, apríl.
Projekt Vodozádržné opatrenia bol odovzdaný a čakáme na 
podklady k schváleniu a podpísaniu zmluvy.
Rok 2020 bol veľmi hektický, zažili sme prvú vlnu pandémie 
Covid-19, následne bolo realizované celoplošné testovanie 
v Smoleniciach na 3 odberných miestach.
Všetky projekty sa termínovo posúvali do dátumov, o ktorých 
sme ani netušili, neustále sa predlžovali termíny kontrol, ale 
s vypätím všetkých síl sme to zvládli.
Stojíme pred najkrajšími sviatkami v roku, preto mi dovoľte 
jednu malú prosbu: Buďme k sebe v týchto ťažkých dobách 
ešte viac ohľaduplnejší, milší a láskaví. Nerobme si naprieky, ale 
povzbudzujme sa navzájom.
A na úplný záver vám zo srdca prajem šťastné a veselé 
požehnané vianočné sviatky a do nového roka veľa zdravia, 
šťastia a lásky.

Radoslav Horník, zástupca starostu

Montáž konštrukcie výťahovej šachty zdravotného strediska (CIZS)
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HISTORICKÝ KALENDÁR
JANUÁR – MAREC  2021

Nočné čistenie kanalizácie v areáli školy  Historický kalendár pripravila Ivana Janáčková

 
· 1. januára 1976 bola k Smoleniciam pripojená obec 

Lošonec, od roku 1991 je opäť samostatnou obcou 
(45. výročie).

· 2. januára 1941 v Neštichu zomrel Štefan Banič, 
vynálezca padáka (80. výročie).

· 3. januára 2016 zomrel vo Vrútkach etnológ a 
muzeológ PhDr. Štefan Mruškovič, CSs., rodák zo 
Smoleníc (5. výročie).

· 25. januára 1856 sa vo Viedni narodila grófka Terézia 
(Rézi) Pálffyová, dvorná dáma princeznej Štefánie 
Belgickej (165. výročie).

· 2. februára 1921 v Dolnom Lopašove zomrel 
Ferdinand Šandorfi, kňaz, v rokoch 1887 až 1890 
pôsobil v Smoleniciach ako kaplán; ako prvý sa začal 
zaujímať o praveké hradisko na vŕšku Molpír a robiť 
tam archeologický výskum (100. výročie).

· 11. februára 1936 zomrela vo Viedni grófka Terézia 
(Rézi) Pálffyová, pochovali ju v rodinnej hrobke na 
cintoríne v Smoleniciach (85. výročie).

· 1. marca 1926 sa v Smoleniciach narodil kňaz Mons. 
Jozef Medový, ktorý celý život pôsobil v Taliansku (95. 
výročie).

· 13. marca 2006 zomrela pani učiteľka Helena 
Hornáčková, rod. Obúlaná, ktorej v smolenickej škole 
prešlo rukami mnoho generácií prvákov (15. výročie).

· 26. marca 1896 sa vo Viedni narodila grófka Marietta 
Pálffyová, v Smoleniciach známa ako „kontesa 
Marietta“ (125. výročie). 

Rekonštrukcia zdravotného strediska je stále bližšie k cieľu

Plošné testovanie Covid-19 v Smoleniciach

Plošné testovanie Covid-19 v Smolenickej Novej Vsi

Poďakovanie patrí aj občanom zo Železničnej ulice za úpravu okolia
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NA DRUHOM STUPNI o(n/ff )line

„Počuješ ma? Zapni si kameru! Odmutni si mikrofón! Si tu? ...“ 
a mnohé ďalšie frázy sa stali našimi každodennými (a poriadne 
lezúcimi na nervy). Nikdy by sme si nepomysleli, že práve 
týmito slovami budeme pravidelne vítať žiakov na vyučovaní. 
Ale, dnes je to realita školského vyučovania na druhom stupni. 
My, učitelia zvyknutí na komfort tried, detský krik počas 
prestávok, zvonenia, kolegov a priateľov. Ony, deti zvyknuté na 
nás, kamarátov, zábavu, hry a povinnosti, obľúbené i neobľú-
bené hodiny či školské obedy. Vy, rodičia zvyknutí na systém, 
bežné vodenie detí do školy, istotu, že bude o ne dobre 
postarané, na vzájomnú spoluprácu s učiteľmi či vychová-
vateľmi. 
Dnes je všetko inak, nič z vyššie napísaného neexistuje. Všetci 
sme sa museli prispôsobiť. Aj keď, úprimne, nie je to jedno-
duché a veľakrát nás ide poraziť z výpadkov internetu alebo 
z výhovoriek typu „meškám dvadsať minút, pretože som 
zaspal,“ na hodinu o 11:50...   Samozrejme, učitelia a rodičia to 
nejako zvládnu, sme predsa už veľkí.  Ale čo deti? Snažíme sa ich 
viesť v koľajach podobných bežnému vyučovaniu. Chceme 
dodržať osnovy, prebrať učivo, napumpovať ich vedomosťami. 
Stačí to však? 
Pre nás je okrem vedomostí dôležitý aj sociálny kontakt, ktorý 
našim žiakom chýba zo všetkého najviac. Preto im počas online 
hodín umožňujeme porozprávať sa s kamarátmi, stereotypne 
nudný kolobeh „otvor pracovný zošit, cvičenie“ oživíme hrou, 
vymýšľame zaujímavé aktivity, počas ktorých si spomenieme 
na spoluprácu a vzájomnú komunikáciu. Online priestor ponú-
ka obrovské možnosti a je na nás, učiteľoch, aby sme ich 
objavovali a hľadali spôsoby ako zostať v kontakte. 
Spoločne to zvládneme! Spravíme maximum, aby si deti aj 
z online vyučovania odniesli čo najviac a aby nezabudli byť 
tvormi spoločenskými. Obzvlášť v období, kedy sa z ľudí vytráca 
porozumenie a ľudskosť. Nadchádzajúce dni nám snáď svojou 
atmosférou pomôžu spomenúť si na časy, kedy sme sa na seba 
mohli usmiať, potriasť rukou, objať sa. 

Želáme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov a ďakujeme 
za spoluprácu, trpezlivosť a úsilie, ktoré vynakladáte pri online 
vyučovaní. 
Úprimne dúfame, že rok 2021 nezačne tak, ako končí ten 
súčasný a my sa vrátime späť tam, kde nám je najlepšie, do školy. 

Mgr. Martin Machovič

Cez aplikáciu ZOOM  prebieha online vyučovanie 
mobilný telefón aj v našej škole

cez počítač alebo 

Veselé  Vianoce...
Prihováram sa k vám v čase, keď len pár dní nás delí od krásnych 
sviatkov Vianoc, ktoré sú plné pokoja, lásky a porozumenia. 
Prežili sme neuveriteľne náročný rok.  
Ďakujem za spoluprácu pánu starostovi, pánu farárovi, pra-
covníčkam Obecného úradu, členom výboru Klubu dôchod-
cov, revíznej komisii i vám milí členovia Klubu dôchodcov. Mali 
sme veľké plány z ktorých sme stihli len zopár stretnutí, niekoľ-
ko turistických vychádzok do okolitej prírody, spoločnú 
opekačku, brigády na cintoríne a taktiež vo farskej záhrade. 
Veľmi si želáme, aby sme už čoskoro mohli pokračovať v našej 
aktívnej činnosti...
Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, 
lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, 
pohody a harmónie. Ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť 
ani napodobniť. Tiché a úprimné rozhovory pri sviečkach, bez 
náhlenia, plné pochopenia, radosti a potešenia z prítomnosti 
najbližších zanechávajú stopy v človeku na celý život. 
V príjemnom teple domova iste budú znieť aj vianočné koledy 
a modlitby. Niekde i ako spomienka na tých, po ktorých zostalo 
pri stole prázdne miesto. Nech božie požehnanie a radosť zo 
života naplní každý váš deň. 
Prajem vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a 
do nového roku 2021 veľa zdravia, elánu a spokojnosti.  

 „ Nech tichá hudba veselosti vám počas celých Vianoc znie,
nech ten rok nastávajúci vám šťastie, zdravie a lásku prinesie ! “

Daniela Kozárová, predsedníčka Klubu dôchodcov

KLUB DÔCHODCOV

Pán Molda, ten ročník sa vydaril
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TAK SI TU ŽIJEME

Deti zo SMŠ Lienka pri hrobe Š. Baniča (150. výročie narodenia) Večerná

Smolenice v tomto roku bez malých vianočných trhov

Mikuláš v uliciach Smoleníc (Karpatoš OZ)

Stretnutie členov Klubu dôchodcov v smolenickej fare Aj v Smol. Novej Vsi (Neštichu) sa objavil Mikuláš (OZ Neštišané)

Klub Jednoty dôchodcov pri kladení vencov pred pamätníkom padlých

Čakanie v rade na celoplošné testovanie Covid-19
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O VIANOČNOM A NOVOROČNOM OPTIMIZME

O Vianočnom a Novoročnom optimizme chcem písať. Len slová 
sa ťažko hľadajú. Už nás dlho trápia „potvora“ a „potvora na 
druhú“ a ešte nejaký čas trápiť budú.
A predsa je tu krásne pod Malými Karpatmi. Keď slnko na chvíľu 
zažiari cez dažďové mraky a kopce s vinou révou sa do jesene 
zafarbia. Aj stromy odviedli svoju prácu, úrodu odovzdali a 
k tomu maľovanú nádheru pridali, aby sa potom do bieleho 
ticha ponorili na čas odpočinku a tichých meditácií. 
Príroda pozná svoje limity i silu. Aj škodcov zvládne, aj vyraší 
zdravá do budúcej sezóny. Sme jej súčasťou, prežijeme i my. Pár 
koreňov vyschne ale väčšina prinesie novú úrodu sladkého 
moku a bude z neho na zdravie, na život i na pokojné odchádza-
nie.
Do nejasných rán sa budíme. Lavičky sú voľné iba pre vybra-
ných, Brány zatvorené pre nemodrých. Rozdeľujeme sa neko-
nečným plotom rôznych poloprávd. Zaplietame sa v sieťach 
elektronických pavučín. Každý kráčame svojou cestou 
poznania... len niekedy mrazí ako máme jeden z druhého strach 
namiesto toho, aby sme si ruky podali a vzájomne si načúvali.
A opäť kráčam svetlom vydláždenou cestičku v tieni lesa. 
Zastavím sa, pozerám do neba cez koruny stromov. Sledujem 
farebné obrazy svetla a tieňavy na brehu rybníka. Obloha sa 
otvorí s tancujúcimi anjelmi mrakov, keď vyjdem von z lesa. 
Lieky teplého slnka si nechám po tele kĺzať nech ma udržia pri 
zdraví.
Skladám si puzzle z televíznych správ a fejsbukových bublín. 
Prepájam zóny strachu a zóny optimizmu. Dotyk skutočnej 
smrti nás všetkých zaskočil. Akoby s ňou nik nerátal. Akoby sme 
ju zo života vymazali a v nesmrteľnosť uverili. Je tu a dotýka sa 
všetkých, tak ako vždy tu bola. Len teraz ju dennodenne niekto 
počíta. Kto zažil dotyk smrteľnosti nie je prekvapený, kto 
nezažil, práve zažíva.
Keď je príliš stresu zo silného vetra, strom pukne a odhalí svoje 
srdce a či tvár. Ukáže svoju bolesť i vnútornú silu, odhodlanosť 
žiť aj doráňaný ďalej. Chuť žiť je i v nás tak ako v spoločenstve 
lesa mnohé, aj zranené stromy, stále rastú do neba.
 „Unes ma niekam, kde je čisto, ticho a žiadne starosti tam nie 
sú“, vravím mužovi.„ Nasadni, o chvíľu sme tam“. Sadám, zavriem 
oči a nechám sa unášať. Pocukrovaná lavička láka sadnúť, vyzuť 
topánky a naboso vyskúšať prvý sneh,... neodolala som. Ľadové 
ihličky prenikajú pod kožu a krv sa rozbehne do celých nôh. 
Pobehujem a psík sa okolo krúti od radosti, že bez topánok 
nebehá sám.
Mám chuť obtúliť sa kol stromu, preniesť jeho biely šat na svoje 
líca. Roztopiť záveje ľadu na jeho kôre, horúcimi myšlienkami 
môjho čela. Kráčam medzi stromami obťažkanými bielou 
masou, zakláňam oči k oblohe a nechám sneh padať do tváre, 
keď silnejšie vietor zavanie. Je ticho, moje kroky a zvuky 
ľadopádu dopĺňajú rozhovory dvoch vtákov, čo si lesné správy 
posielajú.

Už rozvoniava čas sušených jabĺk, vanilkových rožkov, zelenej 
čečiny borovíc. Už sa rozsvietili blikajúce stromy kol našich 
domov. Aj tento rok je ich neúrekom v uličkách pod karpat-
skými kopcami. 
Prichádza čas tichej meditácie, keď myšlienky ako dym sa 
pominú. Čas byť chvíľu iba so sebou, len tak vesmírom plynúť. 
Čas stíšenia, keď sa nás nič nedotýka, nevyvoláva obavy ani 
strach. Je iba pokoj a zmierenie, všetko je tak ako má byť, stane 
sa, čo sa má stať...
A rána budú opäť tiché. Pohyb červenej žiary nad obzor bude 
výrazný a pritom nehlučný. Veľké veci sa dejú v tichosti, bez 
slov, bez symbolov. Ony sa proste dejú, tak ako sa žije život. 
Svetlo rána sa rozleje po poliach a začne nový deň  ako každý 
rok života, ktorý sme dostali do daru pre radosť i trápenie. 
Podajme si ruky, keď je trápenia veľa, aby sa ľahšie nieslo. 
Podajme si ruky v radosti aby sa roztiekla medzi nás všetkých.

Text a foto Veronika Bahnová, Smolenice
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MIKULÁŠ 2020
„Nech sa stromček ligoce, prajeme vám krásne 
a požehnané Vianoce!“ znelo vždy pri vystú-
pení, kde Mikuláš tešil všetky deti z Nešticha či 
zo Smoleníc. Tento rok však pandemické
opatrenia ukázali stopku i tejto akcii. Vôbec sa neprihliadalo na to, 
že táto akcia je pre deti a jej cieľom je vyčariť im úsmev na tvári. 
A práve to nám vŕtalo hlavami... Ako to spraviť, aby sme nenechali 
detičky smutné a bez zážitku? Spojili sme preto hlavy dohromady 
a vyšiel z toho nápad. Ak by sme mali drobné, tak by za ne určite 
stál. „Pozor, pozor, milé dzeci a hlavne rodičé! Kedže korona kosí vác 
jak tá špatná zubatá, Mikuláš jak výnimka sa tento rok nepočíta. 
Nebude chodzit jak každý rok v Starej škole, alebo v neštišském Edene, 
ale, my s túto situáciu velice lahko zvedeme! Čert a andel sa tak na 
naše dzeci tešá, že už na tento svet lecá! Preto, do sce, aby došli jeho

 dzecko vypléskat, či polúbit, musí to 
tu v správe friško nahlásit. Opatrená 
budú dodržané veškeré, rúška a 
dezinfekciu Mikuláš od papalášov 
zežene. Nestrčá do domu ani ten 
malíšek, místo korony scú rozdávat 
len mikulášsky balíček! Tak šup-šup, 
Neštišanci píšte správy, nech Mikuláš 
zeznam dzecí scihne spravit. Nahlásit 
sa móžete do pátku poobedzá, 
sladkosci čo zostanú nám v pekle 
čerti zjedzá.“ znel oznam na 
facebookovom profile OZ Neštiša-
né. Po uverejnení sme mali na 
zozname viac ako 30 detí, ktoré

bolo treba navštíviť a obdarovať. A tak sme vďaka tradičnému 
Mikulášovi a anjelom z radov OZ a tiež netradičným čertom – 
zblúdilcom zo Smoleníc, pochodili a potešili nakoniec vyše 50 detí. 
Balíčky boli o niečo skromnejšie, keďže sme ich robili z vlastných 
zásob. No zabalili sme do nich pridanú hodnotu – našu lásku a 
nadšenie. K prihláseným deťom sa pridali i tie, ktoré Mikuláš 
náhodne stretol v dedine. Samozrejme, všetko prebehlo v súlade 
s opatreniami, tak, ako sme vopred napísali. Deti vždy čakali vonku 
a mikulášsky pochod mal, ako sa patrí – rúška. Niektoré deti to 
možno vydesilo, ale rodičia boli skvelí a deťom to vždy vysvetlili. 
Ako sa vraví, všetko sa dá, len treba chcieť. A preto vďaka našej 
snahe o udržanie tradície Mikuláša v Neštichu dnes dávame opäť 
zelenú fajku. Prišiel aj tento rok a príde určite aj na ten ďalší...  

Natália Slováková, OZ Neštišané

Daňová a oznamovacia povinnosť občanov

Blíži sa opäť koniec roka. Tento rok je to však iné ako po 
minulé roky. Hoci zháňame darčeky, rozmýšľame, čo 
treba ešte dokúpiť na vianočný stôl, čím urobiť radosť 
svojim najbližším, stále nám visí nad hlavami hrozba 
aktuálnej pandémie. Napriek tomu ale nezabúdaj-me  
aj na povinnosti, ktoré nás čakajú, keď pominie čaro 
sviatkov.
Občania, ktorí nadobudli, zdedili, kúpili alebo predali 
nehnuteľnosť v roku 2020, sú povinní splniť si svoju 
ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti 
najneskôr do 31.1.2021.
Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní 
kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného 
povolenia v r. 2020. Ak ste nadstavili, pristavili alebo 
zväčšili podlahovú plochu svojej nehnuteľnosti, treba 
podať zmenu daňového priznania. Taktiež ak ste 
nehnuteľnosť zbúrali.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, daňo-
vom úrade alebo vytlačiť z internetu. 
Občania s trvalým pobytom v obci, ktorí dovŕšili v roku 
2020 vek 65 rokov, držitelia preukazu ZŤP, čiastočne 
alebo úplne bezvládni občania a chcú si uplatniť úľavu 
na dani z nehnuteľnosti, si musia požiadať o úľavu na 
tlačive Zníženie alebo oslobodenie od dane podľa §17 
ods. 2 a 3 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov.  
Držitelia preukazu ZŤP sa musia preukázať platným 
preukazom pri podaní daňového priznania na zníženie 
dane.
V mesiaci december bude do každého rodinného 
domu doručený kalendár zberu odpadov platný na I. 
polrok 2021. Okrem termínov vývozu jednotlivých 
druhov odpadov chcem opäť upozorniť, že tam budú 
uvedené všetky druhy odpadov. A čo je dôležité, dozvie 
sa, čo patrí a čo nepatrí do jednotlivých zložiek odpadu. 
Je potrebné dodržiavať triedenie, pretože sa opäť budú 
sprísňovať podmienky na triedenie odpadov a dotrie-
ďovanie hlavne komunálneho odpadu. V praxi to

DOBRE VEDIEŤ

pokračovanie na strane 10
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V jednu novembrovú sobotu niekto oddychoval, niekto šiel na 
turistiku a niekto obetoval svoj čas pre dobrú vec.
Skupina mladých ľudí, ktorej záleží na skrášlení okolia našej 
obce sa s chuťou pustila do práce. Chytili sa toho, čo je súčasťou 
našej obce približne 70 rokov, čiže už od roku 1950 až 1955. Po 
vyčistení Molpíra od náletových drevín občianskym združením 
Naše Smolenice sa títo mladí rozhodli dosadiť čerešňový sad 
rozliehajúci sa na kopci Molpír. 
Ako hovorí Lukáš, jeden z pôvodcov tejto myšlienky - Je jeseň, 
ideálny čas na sadenie stromov. Vždy sme chceli vysadiť 
v Smoleniciach viac jedlých gaštanov a oskoruší, ale ťažko sa 
hľadajú na to vhodné a voľné miesta. Ale prečo nedosadiť na 
Molpír do čerešňového sadu pár čerešní? Za tie desiatky rokov 
veľa stromov už dožilo a urodilo kvantá čerešní. Vďaka 
spolupráci s obcou Smolenice sa podarilo vybaviť súhlas od 
pamiatkového úradu v Trnave na dosadenie stromov. Obec 
poskytla financie na zakúpenie stromov a potrebného mate-
riálu k výsadbe (drevené koly a ochranné pletivo proti lesnej 
zveri). Sme radi že prišli dobrovoľníci podobne zmýšľajúci ako 
my a spoločnými silami sme vysadili 20 kusov čerešní na miesta, 
kde pôvodne rástli stromy už pred tým. Vysadili sme odrody  
čerešne hedelfigenská, napoleónova, karešova a granát.
Odrody sme volili vzhľadom na podnebie a zloženie pôdy. 
Nákup bol realizovaný v Moravskom Lieskovom, kde sa venujú 
pestovaniu dlhovekých odrôd ovocných stromov.
Pevne veríme, že novým čerešniam sa bude dariť a prežijú 
ďalších 70 rokov na tomto nádhernom mieste nad obcou.
Všetci sa tešíme na staro-nové časy, kedy budeme zasa sedieť 
pod čerešňami a vychutnávať si ich plody a tieň.

SADILI SME ČEREŠNE
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KAPLNKA SVÄTÉHO VENDELÍNA

Je najmladšou samostatne stojacou kaplnkou v našej obci. Bola 
postavená z podnetu Jozefa Pálfiho v roku 1896, tak ako to hlása 
latinský nápis na fasáde: Na večný odpočinok sebe i svojim. Jozef 
Pálfi gróf z Erdődu. 1896.
V duchu romantizmu
K postaveniu kaplnky viedli grófa Pálfiho praktické dôvody. 
V septembri 1894 zomrela v rakúskom Payerbachu jeho mama 
Paulína Pálfiová a tam ju aj pochovali. Platilo pravidlo, že Pálfiovci 
zo všetkých vetiev a línií boli od 17. storočia pochovávaní do 
spoločnej rodovej krypty pod Dómom svätého Martina v Bratis-
lave a neskôr v 18. a 19. storočí sa stala rodovým pohrebiskom 
krypta františkánskeho kostola v Malackách. Okolo polovice 
19. storočia si začali šľachtické rody zriaďovať podľa svojho 
bydliska vlastné miesta posledného odpočinku. Pálfiovci v tomto 
neboli výnimkou. Napríklad na budmerickom cintoríne je pocho-
vaný Ján Pálfi, staviteľ tamojšieho kaštieľa. Priamo na zámku 
v Bojniciach odpočíva v krypte telo majiteľa zámku Jána Pálfiho 
i jeho rodičov a pri hrade Červený Kameň bola vybudovaná 
pohrebná kaplnka pre červenokamenských Pálfiovcov. Veľmi 
obľúbené boli romantické rodinné hrobky v prírode. Hrobka 
v Smoleniciach je jednou z nich.
Špeciálny areál
V závere smolenického cintorína tak vybudovali pálfiovskú 
hrobku, ktorej súčasťou bola aj stavba kaplnky svätého Vendelína. 
V roku 1905 nechal Jozef Pálfi po jej stranách umiestniť sochy 
štyroch františkánskych svätcov, ktoré sa dovtedy nachádzali na 
veži zrúcaniny kostola svätej Kataríny, nazývanej ľudovo Katarínka, 
pri Naháči. Okolo kaplnky vznikol park s vysadeným krušpánom a 
z prednej strany bol chránený kovaným plotom. Do areálu viedli 
dva symetricky umiestnené vstupy s dvojkrídlovými bránami. 
Pravý je však už dávno nefunkčný, bránia tomu hroby, ktoré sú 
umiestnené v jeho bezprostrednej blízkosti.
Dvojitý pohreb
Keď 14. septembra 1897 zomrel v Kaltenleutgebene pri Viedni aj 
grófov otec Móric Pálfi, kaplnka bola hotová. O mesiac neskôr 
previezli pozostatky oboch rodičov Jozefa Pálfiho do Smoleníc a 
následne 31. októbra sa uskutočnil pohreb so všetkými poctami. 
V pálfiovskej hrobke neskôr spočinul Jozefov malý synček Stanis-
lav, v roku 1924 sám Jozef Pálfi a v 30-tych rokoch jeho dve sestry 
Irma a Terézia.
Útulná kaplnka
Kaplnku postavili na oválnom pôdoryse. Dovnútra nechal Jozef 
Pálfi umiestniť hodnotný ranobarokový oltár v zlato-striebornej 

farbe s ústrednou maľbou zobrazujúcou svätého Vendelína 
a postrannými stĺpami zdobenými viničom. Svojou 
architektúrou sa podobá na bočné „tmavozelené oltáre“ v 
smolenickom farskom kostole. V súčasnosti sa na oltári už 
nenachádza originálna baroko-vá maľba. V 70-tych–80-tych 
rokoch vandali vyrezali plátno s maľ-bou a oltár sa stal na  
dlhé roky iba prázdnou kulisou kaplnky.
Poďakovanie
Tento rok prešiel interiér kaplnky rukami dobrovoľníkov, 
ktorí jej vrátili zašlú krásu. Poďakovanie patrí predovšetkým 
Mariánovi Hornáčkovi a jeho synovi Tomášovi a ďalším, ktorí 
odpracovali pri oprave kaplnky mnoho dobrovoľníckych 
hodín. Finačné náklady  na materiál a technickú výpomoc 
zabezpečila obec Smolenice.

 Ivana Janáčková
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V zmysle zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov sa 1. júna 
začali vykonávať prvé úkony súvisiace so štatistickým zisťova-
ním údajov. Sčítanie bude realizované v dvoch fázach do 31. 
marca 2021.
Štatistický úrad spustil Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
2021. Ide o osobitný druh štatistického zisťovania údajov o 
obyvateľoch Slovenskej republiky (SR) a o domoch a bytoch na 
území SR, ktoré sa vykonáva každých 10 rokov. Cieľom je získať 
vzájomne prepojené, spoľahlivé, porovnateľné unikátne údaje 
a informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, 
sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o životných 
podmienkach obyvateľov a ich bývaní.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je založené na 
kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov 
získaných od obyvateľov. Za účelom znižovania adminis-
tratívnej záťaže obyvateľov bolo realizované elektronickou for-
mou. Prvá fáza – sčítanie domov a bytov sa začala 1. júna. 
Ukončenie je naplánované na 12. februára 2021. Druhá fáza – 
sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára do 31. 
marca 2021.
Obec začala v rámci harmonogramu prác prvej fázy vykonávať 
súvisiace úkony, ktoré sa obyvateľov nedotknú. Pri získavaní 
informácií obec vychádza predovšetkým z vybraných 
administratívnych zdrojov a registrov. Zároveň boli za účelom 
poskytnutia požadovaných údajov oslovené spoločenstvá 
vlastníkov bytových domov. Spracovanie údajov sa vykonáva v 
špecifickom aplikačnom programe pre elektronické sčítanie 
domov a bytov.
Cieľom druhej fázy sčítania je zisťovanie údajov o obyvateľoch 
SR, ktorými sú štátni občania SR s trvalým alebo prechodným 
pobytom na území SR, občania iného štátu Európskej únie s 
obvyklým pobytom na území SR a občania tretej krajiny s 
trvalým, prechodným alebo tolerovaným pobytom na území 
SR. Povinná osoba sa bude sčítavať prostredníctvom sčítacieho 
formulára sama, alebo bude môcť využiť službu asistovaného 
sčítania na kontaktnom mieste. Podrobné informácie o 
spôsobe sčítania obyvateľov, kontaktnom mieste aj sčítacích 
komisároch oznámime v dostatočnom časovom predstihu 
pred začatím druhej fázy.
Bližšie informácie o Sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021 
nájdete na webovej stránke Štatistického úradu SR 
www.scitanie.sk.

 
spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací 
formulár jeho zákonný zástupca. 
Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa 
musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je 
polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 
2021.
Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 
do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť 
kalendárnych týždňov

     Základné informácie

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci 
obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa 
obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike 
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa 
zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území 
Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 
Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je

.

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, 
DOMOV A BYTOV 2021

DOBRE VEDIEŤ
pokračovanie zo strany 7

znamená asi toľko, že ak bude v smetnej nádobe čo tam 
nepatrí, tak ju pracovníci zberovej spoločnosti nemôžu 
vyviezť.  
V rodinných domoch platí známka na smetných nádo-
bách až do konca februára 2021. Nové rozhodnutia za 
komunálny odpad budú vydané začiatkom februára 
2021 aj so známkami.
Aj keď vstupné poplatky za odpady sú v tomto roku opäť 
väčšie, obec bude podľa zákona zberať aj biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO), čo tiež prinesie 
zvýšenie nákladov. Avizované zvýšenie poplatkov 
poslanci Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach neod-
súhlasili, čím zostali poplatky na úrovni roka 2020.
Ešte jedno upozornenie. Pracovníci zberovej spoločnosti 
nebudú brať žiaden odpad uložený mimo zberných 
nádob ako v rodinných, tak aj v bytových domoch.  Záro-
veň apelujeme aj na obyvateľov bytových domov 
(bytoviek), aby hlavne kartóny skladali alebo prerezali na 
menšie kúsky, pretože im nestačí kapacita zberných 
nádob. To platí ale aj o ostatných druhoch odpadov. 

Alena Hirnerová, správa daní a poplatkov
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DENISOVE ÚSPECHY

Šport je každodennou súčasťou nášho života a tou je aj v našej 
obci  pre 17 ročného športovca Denisa Barteka. Športu sa venuje 
od malička, vyrastal s ním v športovom prostredí a športovej 
rodine. Pre tento talent a túto záľubu opustil našu ZŠ v Smole-
niciach a šiestou triedou už pokračoval na Športovom gymnáziu 
Jozefa Herdu v Trnave, kde je podnes jej študentom a aktívne sa 
venuje atletike. Jeho hlavnou disciplínou je beh na 400 metrov cez 
prekážky a je členom Atletického klubu AŠK Slávia Trnava a  repre-
zentantom Slovenskej republiky. 
Medzi jeho úspechy patria mnohé ocenenia zo slovenských a 
medzinárodných šampionátov, ako napr. každoročný majster 
Západoslovenského kraja, má 6 bronzových, 6 strieborných a 3 
zlaté medaile z majstrovstiev Slovenska, účasť na medzinárodných 
stretnutiach - Maďarsko, Chorvátsko, Česko, Slovinsko, Slovensko. 
Ako zverenec trénera Mgr. Lukáša Kotalu v Šamoríne 15.6. 2019 na 
medzi oblastnom stretnutí dorasteniek a dorastencov zvíťazil 
v behu na 400 metrov prekážok a časom 56,12 sekundy tak splnil 
limit na 15. Európsky olympijský festival /EYOF/ ktorý sa konal 
v Baku, hlavnom meste Azerbajdžanu. Takto sa stal druhým čle-
nom klubu AK AŠK Slávia Trnava, ktorý splnil limit na vrcholné 
európske mládežnícke podujatie a ktoré so Slovenskou 
pätnástkou SOŠV,  22.7.2019 bol  aj jej členom  výpravy.
Tohtoročnú sezónu, ako u každého ovplyvnil koronavírus. O to 
väčšia škoda je, že Denis bol ďalším splneným limitom vážnym 
kandidátom na štart na Majstrovstvá Európy dorastu do 18 rokov 
v Talianskom Riety, ktoré sa avšak kvôli pandemickým opatreniam 

nekonali.
Denisovým cieľom do budúcna je účasť na Majstrovstvách 
sveta  do 20 rokov v Keňskom Nairobi alebo Majstrovstvách 
Európy do 20 rokov v Estónskom Talinne. 
Držíme Denisovi palce, aby sa mu tieto ciele podarilo 
dosiahnuť.

15. Európsky olympijský festival EYOF, Azerbajdžan BAKU

Denisove úspechy pretavené do kovu
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ARCHÍVNE  FOTOGRAFIE (cesty a križovatky)

Križovatka pri pranieri (dnes Ulica SNP-Trnavská ulica)

Hlavná cesta (dnes Ulica SNP)

Cesta ku kostolu a k zámku (dnes Zámocká ulica)

Odbočka na Lošonec a Jahodník (dnes Obr. mieru a Kpt. Nálepku)

KALENDÁR ZBERU ODPADOV Obec Smolenice  

NÁDOBY-rodinné domy

OKRUH I. - Obrancov mieru, Kpt. Nálepku, 
Na lúkach, Zajačia, Zalázne, Pivovarská, Krátka, Pod Molpírom, SNP, 
Cintorínska, Zámocká, Lesná, Továrenská.

Štefana Baniča, Jahodnícka, 

OKRUH II. - Komenského, Štúrova, 
Budovateľská, Kukučínova, Hviezdoslavova, Železničná, Bernolákova.

Trnavská, Záhradnícka, Za bránou, 

2021
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