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Vážení spoluobčania, rodáci,
niektorí už chystáte darčeky pod vianočný stromček, v kuchyniach už rozvoniava
vôňa sladkého pečiva, ktoré pripravujú snáď všetky gazdinky pre svojich
najbližších.
My však ešte do posledných dní pripravujeme záverečné a monitorovacie správy
z investičných akcií, na ktorých sme počas roka pracovali. A aký bol vlastne tento
rok? Myslím že všetkých zasiahli nielen vrtochy počasia, ale hlavne vrtochy
nestabilnej situácie okolo nás všetkých. Zastihla nás doba, na ktorú si aj tí starší asi
nespomínajú. Všade navôkol panuje akási neistota, neochota, ba priam nevraživosť a rozdeľovanie spoločnosti. Počas celého roka sme sa snažili byť pre vás
občanov nápomocní, aj keď to bolo vždy náročnejšie, ako inokedy za bežnej
situácie. Verím, že takmer vždy to bolo s úsmevom na tvári. Aj keď sme museli
pracovať niekedy z domu, práca, ktorú sme mali rozbehnutú bolo treba ukončiť.
A práve tu nám najväčšie problémy robili termíny, ktoré sme museli vždy dodržať.
Veľmi často sa u nás na úrade svietilo dlho, dlho do noci.
Všetkými očakávaná rekonštrukcia 90-ročnej budovy na nové zdravotné
stredisko sa zakrátko dostane k vytúženému cieľu. O investičných aktivitách vás
môj zástupca informuje na ďalšej strane našich obecných novín.
Hoci sme všetci dúfali, že v roku 2021 pandémia koronavírusu ustúpi a kultúrne,
spoločenské a športové dianie v obci sa naplno rozbehne, nestalo sa tak. Len letné
mesiace priniesli určité uvoľnenie opatrení, aby sa opäť koncom septembra
naplno vrátili v plnej sile. Je mi veľmi ľúto, že občania nemali možnosť stretnúť sa
na takom počte obecných akcií, ako predtým a spoznať sa bližšie, utužiť a rozvíjať
tak svoje vzťahy navzájom. Kríza spôsobená pandémiou, politickou, ekonomickou a spoločenskou situáciou zasiahla aj život v našej obci. Preto by som vás
chcel touto cestou poprosiť, aby sme sa navzájom akceptovali, pomáhali si a
snažili sa nájsť vzájomné porozumenie a kompromis. Koniec pandémie je
bohužiaľ v nedohľadne a rok 2022 bude asi rovnako ťažký, ako ten minulý.
Nakoľko toto je posledné tohtoročné vydanie Smolenických novín, rád by som
všetkým poďakoval za spoluprácu, pracovníkom OcÚ za dobre odvedenú prácu,
poslancom OZ za rozumné a zodpovedné rozhodovanie.
Všetkým vám prajem požehnané Vianoce a úspešný rok 2022.
Anton Chrvala, starosta obce
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AKTUALITY Z ÚRADU
Milí spoluobčania,
poslednýkrát v tomto roku sa vám prihováram, aby som vás
poinformoval a zhodnotil celý investičný rok 2021.
Tak ako som v minulom čísle písal, naše nové zdravotné
stredisko (CIZS) sa dostalo do fázy úplného dovybavovania. Boli
dokončené práce v oblasti nábytkového vybavenia, doplnili sa
informačné a zabezpečovacie systémy, v testovacej prevádzke
je spustené aj ústredné vykurovanie celej budovy. Zdravotné
stredisko bolo úspešne skolaudované po stránke požiarnej
bezpečnosti a taktiež sa uskutočnila kolaudácia stavebnej časti
celej budovy. Ďalším krokom je skúška informačných sietí a
postupné oživenie celého zdravotného strediska. Dalo by sa
povedať, že jedna z najväčších investičných akcií v obci je
v cieľovej rovinke a ideme do finále. Pri tejto príležitosti mi
dovoľte, aby som poďakoval všetkým, ktorí akýmkoľvek
skutkom, či nápadom a myšlienkou pomohli pri realizácii tejto
pre obec a jej občanov dôležitej investičnej akcii.
Ďalšou investičnou akciou, ktorá je pred dokončením, je I. etapa
Cyklotrasy Smolenice. Sú položené základné asfaltové časti na
2/3 trasy a taktiež je osadené dopravné značenie na cyklotrase.
Ďalším krokom je osadenie svietidiel na celom úseku chodníka.
Tu treba povedať, že s osvetľovacími telesami má dodávateľ
stavby problém s termínom dodávky, nakoľko je celosvetovo
problém s nedostatkom čipov na svetových trhoch z dôvodu
pandémie, nakoľko novodobé úsporné LED svietidlá taktiež
používajú nedostatkové čipy. Na záver bude položená finálna
asfaltová vrstva a cyklotrasa bude odovzdaná do používania.
Samozrejme bude slúžiť ako pre cyklistov, tak aj pre peších.
Tento rok bol veľmi náročný, mali sme tu druhú ale aj tretiu vlnu
pandémie spojenej s lockdownom, ale i napriek týmto
obmedzujúcim vplyvom sme dokázali tieto náročné obdobia
roka prekonať a zastabilizovať chod celej obce.
Práve za to treba poďakovať starostovi, zamestnancom
obecného úradu, poslancom obecného zastupiteľstva,
učiteľskému zboru, lekárom, sestričkám, podnikateľom,
predavačkám a jednoducho všetkým občanom Smoleníc.
Záverom všetkým prajem už len šťastné, veselé a požehnané
vianočné sviatky plné radosti, lásky, šťastia a božieho
požehnania.
A do nového roku 2022 vykročme správnou nohou, aby bol
lepší ako ten predchádzajúci, aby to bol rok splnených prianí.

Napojenie cyklotrasy k ceste II/502

Pokládka základnej asfaltovej vrstvy na cyklotrase

Radoslav Horník, zástupca starostu
Čistenie potoka od nánosov bahna

Budúca čakáreň pre pacientov všeobecného lekára pre dospelých

Čistenie potoka v kaštieli s podporou Centrálneho krízového fondu
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BIKESHARING SMOLENICE
požičal si si aj ty bicykel?

Zimná údržba ciest pluhovaním

Posyp a odstraňovanie snehu v okolí Domu smútku

Použitie zametacej kefy pri dstraňovaní snehu z chodníka

Náš Bikesharing, čiže požičiavanie bicyklov sme síce sprevádzkovali takmer na konci sezóny 13. septembra, kde
pôvodne plánovaná prevádzka mala byť do 21. októbra, ale
z dôvodu vhodného počasia bicykle boli v prevádke až do
konca novembra.Teraz už odpočívajú v suchu a v teple, čaká
ich základná servisná prehliadka, dobitie vstavaných batérií
a aktualizácia softvéru. Áno aj naše bicykle je potrebné
pravidelne upgradovať novým softvérom.
Aj keď sme prevádzku spustili až po lete, boli sme milo
prekvapení, ako boli bicykle ihneď od prvého momentu
požičiavané. A verte, alebo nie, najviac požičaní bolo od
domácich používateľov. Spočiatku to boli len také
skúšobné jazdy, neskôr už bežné zapožičanie napr. zo žel.
stanice do Smolenickej Novej Vsi, alebo aj opačným
smerom. Mrzí nás, že hlavne mladší sa nesprávajú
zodpovedne k bicyklom, nevážia si možnosť zapožičania za
malú sumu a pritom si neuvedomujú, že aj drobným
poškodením znefunkčnia bicykel a nebudú ho môcť použiť
práve vtedy, keď ho budú potrebovať.
Za túto krátku dobu boli bicykle požičané celkovo 404 krát
a použilo ho 278 cyklistov. Výpožičný čas bol 13490 minút,
čo predstavovalo v priemere 33 minút na 1 výpožičku
bicykla. Veríme, že aj v ďalšej sezóne budú bicykle v hojnom
počte využívané už aj po novej cyklotrase zo Smoleníc
smerom k železničnej stanici.
starosta

Zimná údržba minitraktorom Kubota
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A PREDSA PRIŠIEL...
Ak by sme minulý rok nadhodili tému Mikuláša 2021, všetci by
boli plní optimizmu a zdieľali by môj názor, že tento Mikuláš
príde ako v roky pred tým. Vo veľkom! Do KD, KsD, kde budú
pokope desiatky, či dokonca stovky detí, spolu s rodičmi,
v príjemnej predvianočnej atmosfére. Žiaľ, nie všetko vyjde tak,
ako si to predstavujeme. Tento rok na Mikuláša sa opakoval
scenár a pandemická situácia nás zasa zatlačila do kúta. Som
však rada, že sa opäť našla skupinka, v tomto prípade dve
skupinky ľudí, ktorí boli ochotní i napriek hrozbe šíriacej sa
ulicami i domácnosťami potešiť tých najhlavnejších – naše
detičky. V Smoleniciach sa o rozdávanie mikulášskych balíčkov
postarali členovia OZ Karpatoš. Tak ako sa patrí – Mikuláš so
strašidelnými čertami a prekrásnymi anjelmi. Vysvietený voz
plný sladkých odmien a hlasný zvon.To bol hlavný dôvod, prečo
ľudia z domov či bytov otvárali okná a „vykúkali“ čo to, kde to.
„Mami, to je Mikuláš!“ Nieslo sa 5.12. v podvečerných hodinách
smolenickými ulicami. Ten istý Mikuláš zavítal i do škôlky a na
prvý stupeň ZŠ, aby obdaroval i tie deti, ktoré ho v nedeľu
nezastihli v obci. To bolo radosti! To bolo strachu! To bol ten
pravý Mikuláš. Inak tomu nebolo ani v Neštichu. Aj tam bolo
treba navštíviť deti, ktoré ho tak úpenlivo čakali. Aj tento
Mikuláš si stanovil pravidlo nevstupovať do domácností, aby
neohrozil deti a taktiež ich rodičov. Deti vykúkali z okien,
vychádzali len ku dverám, zatiaľ čo múdry Mikuláš, obzvlášť
urastený čert a utešený anjel s červenými lícami stáli s odstupom, napríklad pri bráničke domu. Chýbal im kontakt... Mikuláš
rád pohladí dobré deti po líci, čert im rád zašepká do ucha
nejaké vyhrážky, ak je to treba, anjel ich rád obdaruje nielen
sladkosťou, ale i vrúcnym objatím.. avšak, situáciu netreba
podceňovať a deti to chápali. Stačil im pohľad na túto trojicu,
stačilo im, že ich svätý Mikuláško oslovil a opäť zavládla
v uliciach atmosféra tak ojedinelá, tak utešená, tak vzácna. Opäť
deti uverili, že niečo medzi zemou a nebom existuje a existujú aj
bytosti, vďaka ktorým je svet krajším. Škoda, že to je len raz za
rok. V tejto situácii, v tejto dusnej atmosfére by to bolo treba asi
častejšie...
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MILÍ SENIORI

Ani sme sa nenazdali a už sú tu Vianoce. Patria k najkrajším
sviatkom roka. Rok, ktorý sa o pár dní skončí, nebol jednoduchý.
Z dôvodu pandémie COVID-19 nastali pre nás rôzne obmedzenia.
Akcie, ktoré boli naplánované na rok 2021 museli byť obmedzené
a niektoré aj zrušené. Ďakujeme starostovi obce, poslancom
obecného zastupiteľstva za podporu a vytváranie finančných
podmienok pre činnosť nášho klubu dôchodcov. Ďakujeme pánu
farárovi, členom výboru KD, revíznej komisii pri KD, taktiež Vám
milí členovia klubu dôchodcov za pomoc a podporu pri realizovaní akcií.
V tomto roku sme uskutočnili iba niekoľko turistických vychádzok
do prírody, na Jahodník, spoločnú opekačku, navštívili sme Včelovinu v Smoleniciach, kde sme mali možnosť degustácie medoviny
a posedenie na Smolenickom zámku s chutnou večerou.
Odchádzali sme naplnení potešením, že sme vytvorili pre členov
klubu príjemnú atmosféru.
Naši členovia sa zúčastnili niekoľko brigád na Kalváriach, cintorínoch v Smoleniciach a v Smolenickej Novej Vsi. Pohrabali napadané lístie, ktorého boli celé hromady. Ďakujeme všetkým, ktorí
prispeli k vyčisteniu prostredia posledného odpočinku našich
blízkych.
Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo
ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a
harmónie.
Vianoce sú aj o pokore a poďakovaní, o tom, aby sme sa pristavili
pri spomienke a tradíciach na tých, ktorí s nami nemôžu zasadnúť
k štedrovečernému stolu. Dovoľte, aby sme vám popriali šťastné,
pokojné a požehnané vianočné sviatky. Prežite ich tak, ako ste vo
Vašich rodinách zvyknutí.

Exkurzia v areáli firmy Včelco v Smoleniciach

Stretnutie na zámku v Smoleniciach

„Maličký anjelik v okne stál
a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial.
Aby v novom roku zdravie, šťastie,
lásku mali a stále sa na seba usmievali. “
Výbor klubu dôchodcov verí, že v budúcom roku sa podarí pripraviť a zrealizovať veľa zaujímavých podujatí a zapojiť do nich čo
najväčšie množstvo seniorov.
Nech vás celým rokom 2022 sprevádza pevné zdravie, šťastie, láska
a vzájomné porozumenie.
Daniela Kozárová a výbor KD Smolenice

Tŕň medzi ružami

Jesenná údržba cintorína v SNV

Lístia je poriadna hromada aj na cintoríne v Smoleniciach
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VLASTNÍCI A UŽÍVATELIA KAŠTIEĽA
V Smolenických novinách číslo 4 z roku 2018 ma zaujal článok
„Kaštieľ v Smoleniciach“ vrátane kvalitných fotografií, ktoré do
digitálnej podoby spracoval Maroš Forner, vnuk môjho bratranca Štefana. Článok ma inšpiroval k tomu, aby som nadviazal
na jeho textovú časť a rozšíril ju o činnosť vlastníkov a ďalších
užívateľov kaštieľa.
Z časového hľadiska a uvedeného zámeru možno históriu
kaštieľa rozdeliť do štyroch období:
1. Získanie dvoch objektov a začiatok budovania kaštieľa
(koniec 17. storočia – rok 1865),
2. Rodinné sídlo grófa Mórica Pálffyho a jeho dedičov
(rok 1865–1945),
3.Využitie kaštieľa po ukončení 2.svetovej vojny
(rok 1945–1981),
4. Chátranie kaštieľa a jeho demolácia
(rok 1981- súčasnosť).
K bodu 1) Prvé dve samostatné budovy pri hlavnej ceste,
jednoposchodová južná a prízemná severná (smerom na
Trstín), boli postavené pravdepodobne ešte v 17. storočí asi
zemianskou rodinou Rádyovcov alebo Lédeszyovcov v období,
kedy vlastníkom smolenického panstva bol rod Erdödyovcov.
Ich členovia boli jediní z predchádzajúcich vlastníkov, ktorí
bývali na hrade. V osemdesiatich rokoch 18. storočia, kedy smolenické panstvo získal prvý Ján Pálffy, hrad už nebol obývateľný.
A tak nový majiteľ musel vytvoriť podmienky pre správu panstva i vybudovať dočasné sídlo rodu. V publikácii „Smolenice“
od Štefana Jastrabíka na strane 97 je uvedené, že správa panstva bola v dedine v dome č. 187 (v minulosti tam bola pošta),
ktorú kúpil Ján Pálffy v roku 1788 od Oravského komposesorátu. Ďalej na strane 105 uvedenej publikácie sa uvádza, že
v polovici 19. storočia odkúpil gróf Móric Pálffy dom č.155
rodiny Szmertnikovcov a pričlenil ho ku kaštieľu .
K bodu 2) V roku 1865 sa stal novým majiteľom panstva gróf
Móric Pálffy (1812-1897) a spolu s manželkou Paulínou a deťmi
Jozefom, Irmou a Teréziou, po určitej rekonštrukcii kúpených
objektov sa natrvalo usadil bývať v kaštieli. V priľahlom priestore kaštieľa nechal vybudovať okrasný park, ktorý svojou úpravou a druhom drevín odpovedal parku v rodinnom sídle Júliusa
Kollera. Avšak najväčšie úsilie venoval zveľadeniu a rozšíreniu
svojho panstva. Komasáciou v roku 1885 a melioráciou zamokrených lúk značne rozšíril plochu úrodnej pôdy. Po komasácii
nechal postaviť Dolný majer s cieľom v ňom ustajniť kravy –
dojnice a vytvoriť všetky podmienky na uskladnenie a výrobu
produktov z mlieka. Za jeho éry bol postavaný aj „Móric hóf“
s predurčením pre chov jalovíc. V Hornom majeri vybudoval
stajne pre hospodárske kone a postupne nahrádzal ručné
mlátenie obilia dostupnou technikou. Už za jeho obdobia sa
uskutočňovali prípravné práce na výstavbu honosného sídla
rodu „smolenických pálffyovcov“ a to smolenického zámku.
Jeho nástupca, syn Jozef (1853-1920), spolu s manželkou
Luciou a deťmi Marieta, Paulina, Jozef, Peter a Karol (Stanislav,
zomrel v detskom veku), býval v kaštieli a pokračoval v budovateľskom úsilí svojho otca. Zrealizoval rozsiahlu výstavbu
i prestavbu kaštieľa a to: pristavenie bočných krídel k severnej i
južnej budove, prepojenie spojovacím traktom dvoch hlavných budov, ohradenie celého kaštieľa vysokým murovaným
plotom so vstupným vchodom od hlavnej cesty a vedľajším
vchodom zo zadnej strany kaštieľa do parku a pravdepodobne
nadstavil jedno poschodie na severnú prízemnú budovu.
Ďalej značne rozšíril svoje panstvo o dom a pôdu , bývalého
zemianskeho rodu Kollerovcov, kúpenú na dražbe. Nemožno
zabudnúť ani na kúpu veľkej záhrady s ovocnými stromami
nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti kaštieľa. Pokračoval v chove
koní svojho otca, ale miesto hospodárskych koní sa zameral na
chov a výcvik kočiarových a jazdeckých koní. K tomu nechal
prerobiť budovu bývalého pivovaru na ustajnenie kočiarových
koňov. V doline Škarbák vybudoval priestory na ustajnenie a

výcvik jazdeckých koní pre potreby armády, ale aj priestory na
liečenie chorých a dožitie starých koní. Značné úsilie venoval
efektívnemu využitiu bohatstva panských lesov a vytvoreniu
podmienok a chov rýb. V druhej polovice 19. storočia
vybudoval pri Lošonci vodnú pílu a neskoršie aj pílu na Škalovej
poháňanú vodnou turbínou. V roku 1883 začala výroba v jeho
novej chemickej továrni, v ktorej sa tvrdé drevo využívalo na
spracovanie dreveného uhlia, kyseliny octovej, acetátu, dechtu
a iných produktov. S tým úzko súviselo aj vybudovanie
úzkokoľajnej železničky na zvážanie dreva z okolitých lesov a
neskoršie i na spojenie so železničnou stanicou Smolenice a s
pobočným závodom na Dobrej Vode. Vyvrcholením jeho
mimoriadnej pracovnej aktivity bolo začatie výstavby
smolenického zámku v roku 1897. Ešte pred jej začatím musel
vybudovať vodovod s vodojemom na Vlčiarni a potrubím
vedeným do budovaného zámku, Horného majera a nakoniec
do kaštieľa z dôvodu, že studňa v zrúcanom hrade bola
zasypaná. Bohužiaľ v dôsledku vypuknutia 1. svetovej vojny
výstavba zámku nebola dokončená. Poslednou pamiatkou,
ktorú po sebe zanechal, je rodinná hrobka s kaplnkou na
miestnom cintoríne.
Po jeho smrti kaštieľ a ostatný majetok zdedil jeho najstarší syn
Jozef (1898-1978). Bývanie v kaštieli striedal s pobytom v
Rakúsku, odkiaľ pochádzala jeho manželka Gabriela. Spolu
vychovali tri deti a to Martina (narodený ešte v Smoleniciach),
Kathrein a Sabine Za pôsobenia nového vlastníka boli
vysadené vinice pod zámkom, v roku 1929 v novej lakovni
chemickej továrne začatá výroba náterových hmôt a v roku
1925 bola postavená administratívna budova lesnej správy v
Hornom majeri. Na druhej strane v roku 1926 zrušil chov
jazdeckých koní na Škarbáku, značne zanedbával riadenie
veľkostatku a neskoršie aj chemickej továrne, ktorej hrozil
bankrot. Situácia v továrni bola zachránená až v roku 1939
začatím výroby pre vojnový priemysel. V kaštieli i v chemickej
továrni mali, v období Slovenského štátu, stále dvere otvorené
príslušníci HSĽS a nemeckej strany. Preto zo strachu koncom
marca 1945, ešte pred príchodom oslobodzovacích vojsk,
emigroval do Rakúska.
K bodu 3) Po emigrovaní posledného vlastníka v kaštieli
začalo rozsiahle rabovanie a pri oslobodzovaní Smoleníc v
dňoch 2.- 4.4.1945 došlo k čiastočnému poškodeniu parku a
budov. Po oslobodení obce uvoľnené priestory v kaštieli boli
využité jednotkami Červenej armády na umiestenie veliteľstva
vrátane zdravotníckeho zariadenia pre dlhodobo zranených a
skupiny na opravu bojovej i automobilovej techniky. Jednotky
Červenej armády opustili kaštieľ až po piatich mesiacoch.
Zároveň vo voľných miestnostiach kaštieľa boli dočasne
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umiestnené niektoré rodiny, ktorým, počas oslobodzovacích
bojov obce, zhoreli rodinné domy.
Už koncom roka 1945 bola v kaštieli umiestnená štátna meštianska škola, ktorej činnosť bola obnovená po šiestich rokoch. Do
tejto „meštianky“ v prvých rokoch, okrem žiakov zo Smoleníc,
Nešticha a Lošonca, chodili žiaci aj z Horných Orešian, Trstína,
Bukovej, Naháča a Biňoviec. Riaditeľom bol Leopold Ševčík. V roku
1948 bola meštianska škola pretransformovaná na strednú školu,
novým riaditeľom sa stal Martin Pavlík. Najväčšia reforma v školstve nastala v roku 1953, kedy zlúčením národnej a strednej školy
bola vytvorená osemročná stredná škola. Prvým riaditeľom tohto
typu školy sa stal František Kučera. Ďalšia zmena v školstve bola
realizovaná v roku 1960, kedy miesto osemročnej strednej školy
vznikla základná deväťročná škola. Ja som do strednej a potom do
posledných dvoch ročníkov osemročnej strednej školy chodil do
kaštieľa. V šiestom a siedmom ročníku bola samostatná trieda pre
chlapcov a dievčatá a v poslednom ročníku vznikla už jedna trieda
a do nej, s cudzích obcí, chodili už len žiaci z Trstína. Mal som troch
spolužiakov, ktorých určitá časť ich životnej cesty bola naviazaná
na kaštieľ a to Dagmar Pammerovú (dcéra učiteľky a jej rodina
bývala na poschodí severnej budovy), Františka Kučeru (syn
riaditeľa školy bývajúci v byte v prízemí národnej školy) a Emila
Demoviča (syn školníka a jeho rodina bývala v prízemí južnej budovy). Postavením novej osem-ročnej základnej školy v roku 1977
bola výučba v kaštieli ukončená.
Po zbúraní kláštora Dcér Božej lásky v roku 1958 bola materská
škola nachádzajúca v kláštore, premiestnená do prízemia severnej
budovy kaštieľa. Pôvodne mala dve triedy a postupne sa počet
tried zvýšil na štyri aj s vytvorením podmienok pre stravovanie
detí. Najdlhšie pôsobiacou riaditeľkou materskej školy bola Zuzana Antošková, ktorá túto funkciu zastávala od roku 1971 a pokračovala aj po roku 1981, kedy bola škôlka presťahovaná do
uvoľnených priestorov bývalej ľudovej školy.
Okrem využitia kaštieľa na umiestnenie strednej a materskej školy
v objektoch dočasne bývali aj noví učitelia školy a to rodina
Alaxinová, Čuboňová, Jandová, Stachová a Vojtechová, ale
z rôznych dôvodov a čase aj ďalší obyvatelia obce ako rodina
Aschenschwandtnerová, Frkalová, Hajossiová, Hirnerová,
Križanová, Kurincová, Olšovská, pani Galbavá,Valová a iní.
Nebytové priestory využilo miestne JRD ako kancelárie, dielne a na
uskladnenie obilia. Ďalej v nich bola umiestnená veterinárna
ošetrovňa a neskoršie aj oddelenie Verejnej bezpečnosti. V parku
pre potreby školy bol postavený objekt WC, športové ihrisko a
určitú dobu aj tenisový kurt. Umiestnenie sovietskych vojsk a školy
v tomto priestore sa prejavilo na značnom znehodnotení okrasného parku , oplotenia i ďalších zariadení kaštieľa. Možno si ešte
niektorí bývalí žiaci a užívatelia kaštieľa spomenú, že na stene
jednej z hospodárskych budov bol obraz pasúcich sa koní namaľovaný Petrom Pálffym, synom Jozefa Pálffyho staršieho.
V roku 1963 bol kaštieľ označený tabuľou “Pamätný dom
veliteľstva Sovietskej armády“ a celý objekt aj s parkom vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku.
K bodu 4) O uvoľnený kaštieľ s parkom bol značný záujem a
nakoniec ho získal národný podnik „Reštaurácie a jedálne Trnava“
s cieľom prestavať ho na hotel s barom. Uvažovalo sa aj o jeho
využití ako domov dôchodcov. Avšak nakoniec žiadny plán nebol
realizovaný. V roku 1992 opustený a chátrajúci objekt na dražbe
kúpila bratislavská podnikateľka Ing. Oľga Kubicová, ktorá plánovala kaštieľ zbúrať a na uvoľnenom mieste postaviť nový objekt
cestovného ruchu. Po počiatočných búracích prácach sa ukázalo,
že nová majiteľka nemá na uvedené práce stavebné povolenie a
v ďalšom ani finančné krytie na rozsiahlu výstavbu. A tak
chátrajúci a čiastočne zbúraný objekt v máji 1998 na dražbe
získala znova obec. V roku 2001 bolo zrušené vyhlásenie objektu
za kultúrnu pamiatku a v ďalšom bol kaštieľ zbúraný a zrovnaný so
zemou. Obec uvoľnený pozemok nevyužila a tak postupne
zarastal burinou a stal sa miestom na uskladňovanie odpadu. Až

7
Občianskemu združeniu naše Smolenice nebol tento stav
ľahostajný a vynaložilo značné úsilie na vyčistenie a obnovu
časti okrasného parku, za finančnej pomoci obce Smolenice
vybudovanie chodníka a postavenie malého pomníka
s bustou najvýznamnejšieho vlastníka kaštieľa Jozefa
Pálffyho staršieho.
Verím, že ako smolenický rodák sa ešte dožijem toho, kedy
pohľad Jozefa Pálffyho nebude upriamený na zdevastovaný pozemok, ale na udržiavaný park s funkčným objektom ako ocenenie i poďakovanie jemu i jeho otcovi
Móricovi za to, čo pre obec urobili a po sebe zanechali.
Na záver ďakujem Pavlovi Jastrabíkovi, synovi významnej
osobnosti obce Štefana Jastrabíka, za recenziu a poskytnutie cenných informácií a materiálov k spracovaniu tohto
článku.
Dovätok: V blízkej budúcnosti v histórii kaštieľa bude aj
5. obdobie, keď na pozemku po zlikvidovanom kaštieli bude
vybudované zariadenie pre seniorov skladajúce sa z dvoch
hlavných budov. Aj starý kaštieľ v začiatkoch mal dve
samostatné budovy.Veľmi výstižné je aj pomenovanie prvej
budovy St. Moritz na počesť grófa Morica Pálffyho, ktorý ako
prvý z rodu býval v kaštieli a druhej budovy Platan, zrejme
na počesť jeho syna Jozefa, ktorý okrem prestavby kaštieľa
dokončil aj výstavbu okrasného parku a vysadený strom
platan prekonal všetky ťažké obdobia a vydržal až do
súčasnej doby.
Viliam Forner, smolenický rodák
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TAK SI TU ŽIJEME
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I. oficiálna šarkaniáda v Smoleniciach

11. november Deň vojnových veteránov alebo Deň červených makov

Šarkanom aj fúkalo, aj nefúkalo, ale slniečko nás potešilo

Výstavba domu seniorov pokračuje aj v decembri

Keď prestalo fúkať, šarkany dolietali

Nové infotabule na vstupe do obce (v spolupráci s OOCR Trnava)

Radosť mali malí aj veľkí

Večerné Smolenice počas lockdownu
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DOBRE VEDIEŤ
Daňová a oznamovacia povinnosť občanov

RADOSŤ A SMÚTOK
Ruka v ruke kráčajú si ulicami, spolu s tými,
ktorý si ich v sebe nesú i čo nestretli sa ešte s nimi.
Zväzuje ich silné puto, nie je to však sestra – brat,
správajú sa k sebe kruto, nedajú sa porovnať.
Sú si v pätách neustále, nevedia bez seba žiť,
raz môžeš mať Jeho v srdci, neskôr Ju zas pocítiť.
Sú ako dve malé deti, čo nevedia sa spolu hrať,
každý chcel by večne svietiť, nikto nechce v prítmí stáť.
Zmieriť sa? To nedokážu!
Práve preto dýchajú...
prežijú však iba vtedy,
Keď si spolu líhajú.
On je krutý, Ona teší,
On má slzy, Ona smiech.
V sebe si ich človek nosí,
na tvári ich vidieť smieš.
On – kotúľa sa z očí,
Ona – hýbe kútikmi,
s Ním ideš na čiernom koči,
s Ňou, naopak, von z tej tmy.
Život bez nich bol by iný,
nebol by smiech, starosti,
odpúšťali by sme viny?
Bez Smútku a Radosti?

Blíži sa opäť koniec roka. Zháňame darčeky, rozmýšľame, čo
treba ešte dokúpiť na vianočný stôl, čím urobiť radosť svojim
najbližším. Napriek tomu ale nezabúdajme aj na povinnosti,
ktoré nás čakajú, keď pominie čaro sviatkov.
Občania, ktorí nadobudli (kúpili) alebo predali nehnuteľnosť v roku 2021, sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu
povinnosť k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1.2022.
Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní
kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia
v roku 2021. 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, daňovom
úrade alebo vytlačiť z internetu.
Občania s trvalým pobytom v obci, ktorí dovŕšili v roku 2021
vek 65 rokov budú mať automaticky úľavu na dani z nehnuteľnosti na svoj podiel. Držitelia preukazu ZŤP, čiastočne
alebo úplne bezvládni občania, ktorí si chcú 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 tomto čísle nášho časopisu bude uverejnený kalendár
zberu odpadov platný na I. polrok 2022. Je potrebné
dodržiavať triedenie, pretože sa opäť budú sprísňovať
podmienky na triedenie odpadov a dotrieďovanie hlavne
komunálneho odpadu. V praxi to znamená asi toľko, že ak
bude v smetnej nádobe čo tam nepatrí, tak ju pracovníci
zberovej spoločnosti nemôžu vyviezť.
V rodinných domoch platí nálepka na smetných nádobách
až do konca februára 2022. Nové rozhodnutia za komunálny
odpad budú vydané začiatkom februára 2022 aj s nálepkami pre rok 2022.
Ešte jedno dôležité upozornenie. Pracovníci zberovej spoločnosti nebudú brať žiaden odpad uložený mimo zberných
nádob ako v rodinných, tak aj v bytových domoch. Zároveň
apelujeme aj na obyvateľov bytových domov (bytoviek),aby hlavne kartóny skladali alebo prerezali na menšie
kúsky, pretože im nestačí kapacita zberných nádob, pritom
nádoba na odpad je len plná nestlačeného odpadu. To platí
ale aj o ostatných druhoch odpadov.
Alena Hirnerová, správa daní a poplatkov

Iba zriedka človek povie:„Vitaj, Smútok milý!“
Radosť ale privítame, nie sme neúctiví?
Veď nebyť sĺz, bolesti či trasľavého hlasu,
ako spoznal by si úsmev a všetku tú krásu?
Ruka v ruke kráčajú si, ulicami, srdcami,
prijmime ich vľúdne, ľudsky, nebuďme im sudcami.
Silné puto zväzuje ich, nevedia bez seba byť,
tvár človeka nedokáže Jeho či Ju zatajiť.
Martin Machovič
Je toto normálne? (pred mesiacom bol veľkoobjemový zber)
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SADENIE ČEREŠNÍ II.
Prešiel rok a mladí dobrovoľníci sa zasa pustili do aktívneho
zveľaďovania našej prírody.
Skupina približne 15 ľudí, ktorým záleží na skrášlení okolia
našej obce sa s chuťou pustila do kopania jám. Rozhodli sa
zveľadiť to, čo je súčasťou našej obce už viac 70 rokov. Po
vyčistení Molpíra od náletových drevín občianskym združením
Naše Smolenice sa dobrovoľníci rozhodli dosadiť v roku 2020
čerešňový sad o 20 čerešní starých odrôd.
Jeseň je ideálny čas na sadenie stromov. Dobrovoľníci nám
hovoria: Keď sme behali po Molpíri zamlada čerešne rodili ako
divé. Teraz je rad na nás a my musíme sadiť ako diví, aby sa mali
z čoho tešiť aj naše deti. Obec zakúpila stromy a potrebný
materiál k výsadbe (drevené koly a ochranné pletivo proti
lesnej zveri). Sme radi že prišli dobrovoľníci podobne zmýšľajúci ako my a spoločnými silami sme vysadili ďalších 20 kusov
čerešní na miesta, kde pôvodne rástli stromy už pred tým.
Vysadili sme odrody čerešne Hedelfingenská, Kaštánka,
Lyonska skorá, Napoleónova, Karešova a Granát, Burlat.
Odrody sú štepené na čerešni vtáčej, ktorá by mala zabezpečiť
stromom dlhovekosť. Nákup bol realizovaný v Moravskom
Lieskovom, kde sa venujú hľadaniu pôvodných starých odrôd a
pestovaniu dlhovekých ovocných stromov. Veríme, že všetky
stromy prežijú zimu a časom z nich vyrastú krásne a rodivé
čerešne pre potešenie oka, duše a aj maškrtného jazyka.
Počas 2 rokov bolo vysadených 40 ks starých odrôd čerešní
Všetkým patrí veľké ďakujeme

Najkrajší zvuk na svete – detský smiech...
4/2021
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NAJKRAJŠÍ ZVUK - DETSKÝ SMIECH

Na rúško na nose sme si už zvykli, stalo sa našou každodennou
súčasťou... Niekedy sa dokonca stane, že naň zabudneme a zložíme si ho až doma s úsmevom na perách, že sme ho celý čas mali na
tvári. Deti už takisto automaticky kontrolujú rúčkou, či ho majú
nasadené keď vychádzajú z triedy na chodbu... Naučili sme sa
usmievať sa len očami...
Ale nie o tom som chcela. Myslím, že všetci sme nesmierne radi, že
tie deti tu v škole máme – aspoň tie naše najmladšie z prvého
stupňa. Už tak sú dosť poznačené opatreniami, ktoré musíme
dodržiavať. Pred počítačom doma si sotva budú rozvíjať svoje
kamarátske vzťahy so spolužiakmi, na diaľku cez obrazovku
neobjímu svoju pani učiteľku, sociálna izolácia ich ochudobňuje
o komunikačné zručnosti.
A práve preto sa v školskom klube snažíme, aby deti mali dostatok
príležitostí na voľnú a neorganizovanú hru s kamarátmi po vyučovaní, aby každé dieťatko trávilo čas po škole podľa svojho výberu
so svojimi spolužiakmi. Samozrejme v rámci určených hraníc.
Keď však deťom všetko nalinkujeme, zorganizujeme, môže sa stať,
že nebudú vedieť čo s voľným časom a tak ho strávia za tabletom,
mobilom, počítačom. Sami.
Ale čo je viac ako počuť detský smiech a vravu vonku? Keď sú
spolu ,,len tak“ bez nejakého cieľa lebo chcú? Keď sa spolu hrajú,
rozprávajú a možno aj trošku vymýšľajú čo sa stane keď skočím do
tej najväčšej mláky, vyleziem na tento strom?
Snehová nádielka nám umožnila vyšantiť sa dosýta vonku a deti
sa do priestorov školy vracali vyštípané od zimy, mokré od hlavy až
po päty, ale maximálne spokojné a vysmiate... A to nás vždy
nesmierne teší a hreje a dúfame, že deti si v sebe uchovajú aj
krajšie spomienky na túto dobu ako len ranné dezinfikovanie rúk,
meranie teploty a rúška na tvárach, ale aj na naše krásne akcie
v školskom klube detí a to, ako nám spolu bolo fajn...
Bc. Miroslava Suchánová

BEZODPADOVÝ VIANOČNÝ TRH
Ďakujeme rodičom, ktorí nám priniesli krásne výrobky na
náš prvý vianočný trh. Budúci rok veríme, že budeme
predávať aj pre vás rodičov.
Vaša spolupráca nás nesmierne teší.
Milena Fulajtárová, vedúca ŠKD
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pre krajšie
SMOLENICE

KALENDÁR ZBERU ODPADOV Obec Smolenice
NÁDOBY-rodinné domy na rok 2022

KONTAJNERY v obci na rok 2022

Január

KOM. I.

BIO II.
PLASTY

BIO I.

PAPIER

PLASTY

KOM. II.
KOM. I.

PLAST KOV

PAPIER
SKLO

TETRAPACK

PLAST KOV

PAPIER

TETRAPACK

KOM. II.
PLASTY

KOM. I.

BIO II.
PLASTY

BIO I.

PAPIER

KOM. II.
KOM. I.

SKLO

KOM. II.
PLASTY

KOM. I.

BIO II.
PLASTY

BIO I.

KOM. II.

BIO I.

KOM. II.

PAPIER

BIO II.

KOM. I.

PLAST KOV

TETRAPACK

PAPIER
SKLO

PLASTY

KOM. I.

BIO II.
PLASTY

BIO I.

KOM. II.

BIO II.

BIO I.

PAPIER

KOM. I.
KOM. I.

BIO II.
PLASTY

BIO I.

KOM. II.

BIO I.

KOM. II.
KOM. I.

BIO II.
PLASTY

BIO I.

KOM. II.

BIO I.

KOM. II.

PAPIER

BIO II.
BIO II.

TETRAPACK

SKLO

PLAST KOV

PAPIER
SKLO

TETRAPACK

PLASTY

PLASTY

KOM. I.
KOM. I.

PAPIER

PLASTY

KOM. I.

PAPIER

BIO II.

PLAST KOV

KOM. II.

PAPIER KOV
SKLO

TETRAPACK

PLASTY

BIO I.

OKRUH I. - Obrancov mieru, Kpt. Nálepku, Štefana Baniča, Jahodnícka,
Na lúkach, Zajačia, Zalázne, Pivovarská, Krátka, Pod Molpírom, SNP,
Cintorínska, Zámocká, Lesná, Továrenská.
OKRUH II. - Komenského, Štúrova, Trnavská, Záhradnícka, Za bránou,
ZDROJ: TASR/
ROLLER - ČTK
1966
Budovateľská,
Kukučínova,
Hviezdoslavova,
Železničná, Bernolákova.
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