
Významný smolenický rodák, 

muzeo lóg  a  etno lóg  Š tefan  

Mruškovič sa narodil 10. septembra 

1932. V rokoch 1953-1958 študoval 

na Filozofickej fakulte Univerzity 

Komenského v Bratislave odbor 

národopis. Už počas štúdií a aj 

neskôr vo vedecko-výskumnej 

činnosti sa zameriaval na oblasť 

materiálnej kultúry, ľudového

staviteľstva a ľudového výtvarného umenia. Po úspešnom ukončení štúdia ostal 

pôsobiť na akademickej pôde FiF UK na Katedre etnografie a folkloristiky. V roku 1966 

obhájil kandidátsku dizertačnú prácu: Záhorie, vývoj ľudového staviteľstva a bývania  

a v nasledujúcom roku mu udelili titul CSc. V rovnakom roku získal aj titul PhDr.

Vzťah k hmotnému dedičstvu z oblasti ľudovej kultúry priviedol Štefana Mruškoviča 

na pôdu múzea. V rokoch 1963 až 1975 zastával post riaditeľa v Slovenskom 

národnom múzeu  v Martine. V bratislavskej Slovenskej národnej galérii pracoval 

v rokoch 1975-1989, v roku 1990 sa vrátil do martinského múzea. Uznávaný etnológ

a muzeológ publikoval vyše 200 vedeckých a odborných štúdií a článkov, samostatné 

knižné práce vrátane vysokoškolských učebných textov a taktiež tvorivo spolupracoval 

na viacerých vedeckých i vlastivedných monografických dielach. Jeho neúnavná 

vedecko pedagogická, publikačná a kultúrno-organizačná činnosť bola ocenená 

Cenou národného umelca Martina Benku (1978), Cenou Jána Mjartana, Medailou 

Juraja Fándlyho a viacerými ďalšími. Medzi jeho posledné publikačné počiny patrila 

spolupráca na vlastivednej monografii našej obce, kde napísal rozsiahlu kapitolu 

o Staviteľstve a územnom vývoji obce. I doma vo Vrútkach na svoju rodnú obec často 

s láskou spomínal. Obec je hrdá, že mala v Štefanovi Mruškovičovi takého 

významného a oduševneného rodáka a nadšeného propagátora.

Česť jeho pamiatke!

Katarína Slobodová Nováková
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Osobnosti z našej obce

   (10.9.1932 Smolenice -  3.1.2016 Vrútky)PhDr. Štefan Mruškovič, CSc. 

Dr. Mruškovič pri preberaní ceny od ministra kultúry

Fašiangový pochod masiek cez Neštich

Vážení spoluobčania,

tohtoročná zima nás našťastie neprekvapila, 

snehu bolo pomenej, zato vody sa nám valí

z Malých Karpát pomerne dosť v našich poto-

koch a nielen v nich. 

Február, čas fašiangový, bol akýmsi opráše-

ním starých tradícií v Neštichu, ale aj v Smole-

niciach. Tento rok sme fašiangy zažili také 

pravé, nefalšované, aké tu neboli dlhé roky.

Tak, ako všetko dobré raz končí, skončili aj 

sviatky hodovania a radosti, no ale život beží 

ďalej.

Poslednú februárovú nedeľu bola odhalená 

pamätná tabuľa ďalšiemu významnému 

rodákovi z našej obce na budove starej fary, 

terajšom Múzeu Molpír.

V obci sme dokončili chodníky a parkoviská 

na hlavnej ceste, poupratovali chodníky po 

zimnej údržbe, vyčistili nánosy v potokoch.

Keď nám to počasie dovolí, začneme s jarným 

upratovaním v celej obci. Týmto by som pop-

rosil aj ostatných občanov, aby si zveľadili 

okolie svojich príbytkov pre krajšie Smolenice. 

V obci opäť rozmiestnime veľkokapacitné 

kontajnery na odpad. Tu by som poprosil 

niektorých občanov, aby nám nenapĺňali 

kontajnery stavebným materiálom zo svojich 

stavieb, tak ako sa to občas v minulosti 

stávalo.  Kontajnery sú pre všetkých, nielen 

pre tých, ktorí ich stihnú zaplniť aj viacero za 

jedno dopoludnie.

Anton Chrvala, starosta
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A k t u a l i t y z ú r a d u
v škole aj výmena podlahových krytín vo výške 85 000 €, ktoré 
nám boli pridelené z odboru školstva OÚ Trnava. Aj tu obec 
prispela z rozpočtu obce sumou 5 500 €. Ďalšou investičnou 
akciou v areáli školy bolo napojenie telocvične na verejnú 
kanalizáciu, spojenú s výmenou potrubia a rekonštrukciou 
sociálnych zariadení  vo výške 30 000 €. Taktiež sme napojili 
problémovú kanalizáciu zo školskej kuchyne, kde sme vymenili 
potrubie, kde cena vrátane výkopových prác bola v hodnote 
6500 €. Poslednou investičnou akciou v objekte školy bola 
príprava na bezbariérovú školu, kde sa bude realizovať 
pojazdná plošina z prízemia na 2. poschodie vo výške 18 500 € 
so spoluúčasťou obce vo výške 5000 €. 
Z rozpočtu obce bola suma vo výške 32 246 €, ako spoluúčasť 
obce, poukázaná na projekt hradiska Molpír, kde z Nórskych 
fondov bolo na tento projekt vyčlenených cez 290 000 €. 
Počiatočné práce už prebehli, pokračovať sa bude v tomto roku. 
Priebežne vás budeme informovať aj o tomto projekte. V druhej 
polovici roka sme pracovali na projekte elektriny Ulice Na 
lúkach, kde sme všetky podklady odovzdali na ZSE a čakáme na 
doplnenie a odsúhlasenie z ich strany. Na jeseň sme stihli ešte 
opraviť 4 balkóny na nájomných bytoch. V budúcnosti sa 
plánuje opraviť aj viac balkónov, chce to samozrejme potrebný 
čas a financie.  Taktiež sme intenzívne pripravovali podklady pre 
projekt „Splaškovej kanalizácie v obci Smolenice“, kde sme 
museli pripraviť zamerania, doplniť rôzne vyjadrenia 
dotknutých inštitúcií k uvedenému projektu. K poslednému 
novembru sme uvedenú žiadosť o NFP na kanalizáciu vo výške 
cez 2 milión € podali na ministerstvo životného prostredia. Ako 
dopadne naša žiadosť, uvidíme v tomto roku.  

Keď už sme pri projektoch, tento rok sme boli úspešní aj pri 

projekte Verejného osvetlenia v obci Smolenice. Bolo nám 

odsúhlasených 280105 € pri 5% spoluúčasti obce, kde obec 

zaplatila 15000 € z rozpočtu obce. Pri tomto projekte sme 

pracovali na doraz časových možností všetkých nás. Najviac 

práce nás čakalo práve koncom decembra, kedy sme ešte 28.12. 

podpisovali zmluvu s výhercom verejného obstarávania 

(dodávateľom všetkých prác a technológií), 29. 12. zmluvu

s bankou na preklenovací úver. Realizácia osvetlenia bude 

z technologického hľadiska prebiehať po zime, kedy teploty 

klesnú pod prípustnú hranicu, dovoľujúce montáž káblov. 

Uvedené osvetlenie pozostáva z najnovších LED technológií 

PHILIPS, kde doteraz inštalovaných 330 klasických svietidiel 

nahradí 432 úsporných LED svietidiel. Zároveň bude vymenené 

aj káblové vedenie k svietidlám, čím odpadnú časté výpadky 

osvetlenia, spôsobené vplyvom vetra na starom vedení. Týmto 

by som sa chcel všetkým občanom ospravedlniť, že vianočné 

sviatky v obci boli v roku 2015 takmer bez svetelnej výzdoby. 

Prednosť v tomto prípade dostala príprava projektu verejného 

osvetlenia v obci.

Počas roka sme rokovali s majiteľmi pozemkov pod školou, 

podarilo sa nám previesť len jeden pozemok od Lesov SR, zatiaľ 

k ďalšej dohode neprišlo. Aj v tomto roku budeme na tejto 

aktivite pokračovať. Okrem investičných akcií sa obec buď 

priamo, alebo nepriamo podieľala na rôznych kultúrno-

spoločenských akciách v obci. Medzi tie najznámejšie patrila 

Cesta rozprávkovým lesom, Tradičný jarmok, Na kolesách proti 

rakovine a v decembri to boli Mikulášsky Včelovina expres.

Medzi dôležité akcie v obci považujem aj obnovený mobilný 

odber krvi, ktorý obec v spolupráci s MS SČK zorganizovala

Vážení spoluobčania, 
dnes Vám ešte predkladám 
bilanciu predošlého  roku.
Rok 2015 bol pre nás viacerých rokom nových výziev,  
odhodlaní,  možno  pre niekoho  aj  rokom  malých  sklamaní. 
Prvého januára Obec Smolenice pre všetkých pripravila Novo-
ročný ohňostroj spojený s oslavou 22. výročia vzniku Slovenskej 
republiky. Začiatkom roka prebehli prvé stretnutia s poslan-
cami, prehodnotili sme priority, rozbehnuté projekty a 
samozrejme aj výšku potrebných financií pre riadne fungovanie 
obce. Aby toho nebolo na začiatku málo, zima nám priniesla 
kalamitu v podobe väčšieho množstva snehu, ktorý sme neboli 
schopní okamžite odstrániť, čo nám narobilo viac starostí, 
nakoľko ujazdený sneh zamrzol a bol problém s jeho odpra-
távaním. Počas zimy sme v obci použili posypový materiál 
v celkovom objeme 120 ton. 
Vo februári sme následne odstraňovali škody po jarných, 
vyliatych potokoch. Po skončení zimnej údržby sme pokračovali
v ďalších naplánovaných aktivitách v obci. Vybudovali sme nový 
prechod pre chodcov pri fare, následne bol tento, ale aj prechod 
pri KD nasvietený pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. 
Na Trnavskej ulici pri Lesnom závode sme zrekonštruovali 
prejazd, vybudovali sme aj nový prejazd na Trnavskej ulici 
smerom k Zberným surovinám. Nové prejazdy aj s prejazdnými 
roštami sme vybudovali na križovatke k Ulici Komenského a 
výjazd k bytovke na Trnavskej ulici. Od križovatky Ulica SNP až 
po Komenského ulicu sme osadili nové cestné žľaby. Týmto sme 
ukončili kompletné odvodnenie dažďových vôd po celej dĺžke 
Trnavskej ulice. V mesiacoch marec-apríl sa v bývalom kaštieli 
vybudoval chodník v hodnote cca 10 000 €, aj za pomoci OZ 
Naše Smolenice pod vedením pána Birošíka. V priebehu roka 
sme osadili v obci chýbajúce dopravné značky a na 
Záhradníckej-Kukučínovej ulici sme osadili nové bezpečnostné 
zrkadlo. V tejto aktivite budeme postupne pokračovať aj 
v tomto roku. Počas roka sme riešili a pripravovali projekt 
rozšírenia materskej škôlky o 1 triedu, na čo sme podali aj 
žiadosť o NFP. Naša žiadosť bola schválená a boli nám pridelené 
fin. prostriedky vo výške 43 000 € z Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Financie z rozpočtu obce sme taktiež 
použili na projekty: Parkovisko k hradisku Molpír, Plán 
hospodárskeho a soc. rozvoja obce, Komunitný plán a projekt 
autobusových zastávok. Máme rozpracovaný projekt „Zelená 
dedina“, ktorý rieši revitalizáciu centra obce v časti obce od 
pošty po múzeum Molpír.  V rámci investičných akcií sa v obci 
vybudovalo 6 nových presklených autobusových zastávok 
v cene 16 700 €. Na hlavnej ceste sme začali budovať parkoviská 
a vjazdy do rodinných domov aj s príslušnou úpravou 
chodníkov. Táto investičná akcia v hodnote takmer 70 000 €  je 
tesne pred ukončením a celá je financovaná z rozpočtu obce. Po 
zimnej sezóne pristúpime aj k úprave a výsadbe zelene, čím 
dotvoríme celé dielo. 
Už spomínaná prístavba novej triedy MŠ sa nám časovo 
posunula až na začiatok školského roka, čo bolo spôsobené 
verejným obstarávaním. Niektoré obce od výstavby z časového 
hľadiska a nedostatočnej výšky dotácie odstúpili od zmluvy. 
Obec Smolenice prispela financiami z vlastného rozpočtu vo 
výške 12500 €. Súčasne s výstavbou novej triedy MŠ prebiehala

A k ý b o l r o k 2 0 1 5 ?
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B L E S KOV K Y - u d i a l o s a v máji a v novembri. Obec bola aj spoluorganizátorom letného 

detského tábora pod vedením Tomáša Fančoviča na chate 

Homôlka vo Valaskej Belej. 

V roku 2015 sa nám podarilo upraviť okolie Karmelskej kaplnky 

v Neštichu, urobiť základné nátery zábradlia, zabetónovať 

poškodené schody. V Smoleniciach sme upravili a očistili okolie 

Róchovej kaplnky aj s celkovým náterom exteriéru a interiéru tejto 

kaplnky. Pri Pálfiovskej hrobke sme opravili a zabetónovali časť 

základov oporného múru a začali s prípravou reštaurátorských 

prác 4 mníchov v okolí kaplnky, v múzeu Molpír sme zrekon-

štruovali starú izbu Smoleničanov. 

Tento rok náš Dobrovoľný hasičský zbor slávnostne prevzal od 

ministra vnútra R. Kaliňáka pre potreby obce zrepasovanú hasičskú 

Tatru T148. O mesiac neskôr po hasičskom aute sme v Galante 

slávnostne prevzali protipovodňový vozík v hodnote cca 14000 €. 

V októbri sme odoslali na ministerstvo žiadosť o pridelenie 

zásahového vozidla Iveco pre potreby DHZ Smolenice. 

V decembri sme zakúpili pre potreby obce nové vozidlo Škoda Yeti, 

ktoré nahradí 10-ročnú Škoda Fabia. Vozidlo budeme počas 

štyroch rokov splácať po 5500 € bez navýšenia hodnoty vozidla.

Všetky kultúrne akcie sa uskutočnili nielen za výdatnej pomoci 

Obce Smolenice, ale aj podnikateľov z obce, občianskych združení, 

športových klubov, poslancov, členov komisií a pracovníkov 

obecného úradu. Všetkým zainteresovaným patrí moje veľké 

poďakovanie.

Okrem pozitív, ktoré som tu spomenul, boli určite aj negatíva, ktoré 

sa možno dotkli niektorých občanov. Každá činnosť so sebou 

prináša aj riziká, ale kto nič nerobí, nič nepokazí. Za vzniknuté 

problémy sa im ospravedlňujeme, nie všetko však vieme ovplyvniť 

a zrealizovať.

Prešiel prvý volebný rok, máme pred sebou ešte 3. Pevne verím, že 

sľuby, ktoré sme dali vo voľbách naším voličom, splníme, v niekto-

rých prípadoch ponúkneme možno aj niečo naviac. Netreba však 

zabúdať, že na akýkoľvek predvolebný sľub sú potrebné nielen 

finančné prostriedky, ale aj súhlas nadpolovičnej väčšiny 

poslancov OZ, alebo niekedy aj to povestné šťastie.

Všetkým občanom prajem v roku 2016 veľa šťastia, lásky, úspechov, 

zdravia a veľa dobrých ľudí okolo seba.

Anton Chrvala, starosta obce

- príprava Vianočných trhov 2015

- Vianočná kapustnica

- Novoročný ohňostroj

- nakrúcanie Španielskej televízie v Múzeu Molpír (cestopis)

- príprava záverečných zmlúv pre LED osvetlenie v obci

- návšteva cyklistov z CK Karpaty na sústredení na Dobrej Vode

- príprava podkladov pre projekt kanalizácie v obci

- účasť na výročnej členskej schôdze Klubu dôchodcov

- účasť a prezentácia obce na výstave ITF Slovakiatour 2016 

- viacnásobné návštevy ZSE ohľadne elektriny Na lúkach

- konzultácie s projektovou organizáciou- kanalizácia v obci

- návštevy jubilujúcich občanov

- ukončenie prác na chodníkoch a parkoviskách na Ulici SNP 

- spoluorganizácia fašiangových akcií v obci

- zásyp výtlkov v obci po zime (budeme aj naďalej pokračovať)

- čistenie nánosov a nečistôt v potokoch v obci

- riešenie bežných problémov občanov

- tlakové čistenie potoka na Ulici Krátkej

- pracovné stretnutie starostov Malokarpatského partnerstva

- OÚ Trnava, školenie a príprava CO

- príprava projektu Rekonštrukcia telocvične v ZŠ s MŠ

- príprava podkladov k Územnému plánu obce (dotácia)

- osadenie pamätnej tabule Mons. Jozef Medový, so slávnost-

ným odhalením

Zrekonštruované chodníky a nové parkoviská na Ulici SNP

Dočasný, náhradný potok na Ulici Krátkej
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Po Troch kráľoch (6.januára) začínalo obdobie Fašiangov, považo-

vané za najveselšie a najbujarejšie obdobie v roku. Trvalo do Popol-

covej (Škaredej) stredy, kedy začínal predveľkonočný štyridsať 

denný pôst. Fašiangy sú obdobím medzi zimou a jarou, netvoria 

jednoliaty celok, nájdeme v nich spätosť s európskymi agrárno-

prosperitnými obradmi predjaria, pozostatkami kultu predkov, ale

i so stredovekou karnevalovou mestskou kultúrou nadväzujúcou na 

bujarosť antických slávností. Fašiangy boli obdobím svadieb, ale

i voľnejšej morálky, veselosti, hojnosti zábav, jedenia, pitia, zakáľa-

čiek.

Z množstva zábav v tomto období, boli posledné tri dni pred 

Popolcovou stredou najveselšie a  končili sa obyčajne fašiangovou 

obchôdzkou po dedine a následne pochovávaním basy, teda 

symbolickým ukončením obdobia zábav a hodovania. Veľký význam 

malo dočasné rušenie hierarchických vzťahov, napríklad imitova-

ním a parodovaním obradných situácií (svadby a pohrebu), 

oficiálnych ceremoniárov (kňaz, organista, richtár, notár, sudca), 

predstaviteľov nižších vrstiev (žobrák, učeň, prespanka) či remesiel 

(miškár, mäsiar, kominár..).

Fašiangové obchôdzky vykonávali pôvodne najmä muži a mládenci, 

sprievodným znakom fašiangových obchôdzok bolo maskovanie. 

Niektoré masky mali symbolizovať silu, zdravie, štedrosť, iné úrodu, 

ochranu a podobne. V niektorých lokalitách sa podstata významu 

obchôdzok za posledné desaťročia menila z obradového zvyku na 

spoločensko-kultúrnu udalosť, ako tomu bolo i v Smoleniciach 

a Neštichu. 

Fašangovníci nazývaní Maškari mali i u nás rôzne podoby a významy. 

Okrem tradičných zvieracích masiek ku ktorým patril turoň, med-

veď, koza, kôň, to boli masky: cigán-cigánka, Kubo, slameník. Medzi 

ďalšie obľúbené masky patrili: pán-panička, tzv. polovičák- na pol 

žena a muž , baba-chlap v koši, žid, prespanka, farár, cigánka. 

Nesmeli však chýbať ani mládenci so šabľami, ražňami a halapart-

ňami. Bežné bolo i zastúpenie členov spolkov ako napr. hasiči, 

členovia rôznych cechov v uniformách (mäsiarov, kominárov, 

krajčírov a pod.). Fašiangovú družinu viedol tzv. komandír, osoba, 

ktorá vinšovala a bola akýmsi garantom celej obchôdzky . Fašangový 

sprievod  sprevádzali vždy hudobníci, niekedy bol len jednotlivec 

s heligónkou, inokedy dychovka. Tradičnou odmenou fašiangov-

níkov boli koláče-šišky, fánky, slanina, klobásy, vajcia, víno a pálenka.

Po vyčerpávajúcej i niekoľko dňovej pochôdzke sa v utorok podvečer 

všetko sústredilo do vybranej väčšej miestnosti niektorého z miest-

Fašiangy v Smoleniciach

nych hostincov, kde vo veselej nálade a tanečnej zábave očakávali 

obrad pochovávania basy. Pri tomto obrade miestni občania a hlav-

ne mládež v prestrojení za farára, organistu a kostolníka uskutoč-

ňovali obrad, ktorým parodovali situácie, zápletky, ktoré sa prihodili 

počas uplynulého roku. Vždy sa v obrade očakávalo, aké budú 

prednesené tzv. „pikošky“ na známe osobnosti, predstaviteľov obce 

a udalosti, čo bolo podnetom pre veľa smiechu a zábavy. 

Zo spomienok pamätníkov sa dozvedáme, že už po 1 sv. vojne 

existovala fašiangová obchôdzka nazývaná Pod šable v Neštichu, 

sformovaná zo skupinky miestnych hasičov. Boli to najmä Dominik 

Greguš - Mutek, Vilma Hečková , Koloman Hlavatý, Mária Repová, 

Katarína Štibraná a ďalší. Z generačných dôvodov sa tradície 

fašiangových obchôdzok na dlhší čas prerušili. Zásluhou pani 

Brestovanskej, ktorá nacvičila a zorganizovala kolektív mladých 

nadšencov, bola po prerušení obnovená obchôdzka a uskutočnilo 

sa i prvé pochovávanie basy. Zo zdravého jadra mládeže sa vychovali 

budúci interpreti a aktéri symbolického ceremoniálu pochovávania. 

Boli to: Štefan Dragonides, Jozefína Grófová-Medová, Michal 

Hlavatý, Milan Kučera, Emil Palkovič, Jozef Petranský, Mária Repová 

-Hačundová, Eva Sládková-Horníková, Ladislav Štibraný, Vladimír 

Štibraný. 

Obrad pochovávania basy sa konával v miestnom hostinci. 

Fašiangovníci-herci sa obdivuhodne zhosťovali gradácie obradu, 

vtipnou satirou na spoluobčanov a známe osobnosti, neraz na 

hranici únosnosti, privádzali k výbuchom smiechu celé generácie 

verných návštevníkov. Okrem typickej formy nosenia a pocho-

vávania basy – hudobného sláčikového či dychového nástroja na 

márach pri obrade pochovávania, bol v Neštichu nesený a oplakáva-

ný žialiacimi maškarami ležiaci človek v koryte. Roky sa tejto úlohy 

statočne zhosťoval Michal Hlavatý prezývaný Falat. 

V posledných desaťročiach sa pod vplyvom požiadaviek doby a 

generačno-organizačných problémov upustilo od zaužívaného 

utornajšieho obradu, takisto zanikali i obchôzky maškár a obrady 

pochovávania basy sa stali súčasťou sobotnajších zábav organi-

zovaných mladou generáciou v kultúrnom dome v Smoleniciach. 

O zachovávaní fašiangovej tradície a jej konkrétnej forme v obci 

Smolenice z minulosti existuje veľmi málo informácií. Obec nemá 

bohaté fašiangové tradície. Známe konkrétne formy prejavu 

fašiangových obyčajov, sa viaže iba na skromnú fašiangovú 

obchôdzku maličkého kolektívu z aktivity miestnych hasičov od 

polovice 40. rokov 20. storočia. V análoch kroniky Smoleníc sa 

spomína: ...richtár s prisažnými mali v období fašiangov plné ruky 

roboty, lebo bolo treba nespratníkov „učlovečiť“ v chládku miestnej 

„šatlavy“. Akou formou prebiehali zábavy miestneho obyvateľstva, 

ako i záver fašiangového obdobia sa už zrejme nedozvieme. V 50. 

rokoch príležitostne chodila Pod šable miestna zložka požiarnikov. 

V 70. rokoch súčasne pri bývalom ZK ROH Chemolak Smolenice 

pracoval i ženský spevácky krúžok, ktorý udržoval spoluprácu s dy-

chovou hudbou. Oba kolektívy boli úzko späté a previazané i osob-

nými vzťahmi, čo podporilo návrh na fašiangové posedenie 

v miestnosti jedálne-reštaurácie RAJ (U Kočína). Zábava aj s niekoľ-

kými nadšencami z radov požiarnikov a návštevníkov reštaurácie 

vyvrcholila prvotinou na symbolické pochovávanie basy B-

/heligonu/. Spievané verše boli z časti všeobecné a po vzore veršov

z Nešticha. Nasledujúci ročník sa konal už v širšom okruhu 

občianskej verejnosti za vstupný symbolický poplatok v réžii 

požiarnikov, detto v miestnosti jedálne reštaurácie RAJ-Kočín. 
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V týchto fázach sa po prvý krát zhostili obradníkov ceremoniálov Pavol 

Novák v úlohe farára, Stanislav Vajsábel a Viliam Jurovatý v úlohe 

kostolníka a organistu. Tento tandem potom s malými zmenami trvale 

pôsobil vo svojich fašiangových funkciách až do prerušenia v roku 

2000. 

Možno konštatovať, že obec prijala tento pokus o fašiangové obchôdz-

ky a obrad pochovávania basy s pochopením, otvorenosťou a pohos-

tinnosťou, čo dodalo odvahy pre uskutočnenie ďalších ročníkov. Často 

sa však obchôdzky masiek končili unaveným konštatovaním: Prečo sú 

tie Smolenice také velko-dlhé?

Komplikované vzťahy s miestnym zastupiteľstvom po roku 2000 

pretrhli štafetu konania obchôdzok a pochovávania basy v Smoleni-

ciach a posledné ročníky sa uskutočnili opäť v Neštichu. Sme nesmier-

ne radi, že sa tejto iniciatívy opäť chopili Neštišané, a vydarený tohto-

ročný „Fašanek 2016“  nám dáva nádej, že táto pekná tradícia bude 

u nás pokračovať  ďalej a nájde si nielen nadšené publikum, ale hlavne 

ochotných divadelníkov a aktérov. 

Symbolické pochovanie basy v utorok pred Popolcovou stredou zna-

menalo koniec zábav, hodovania a veselia a nástup veľkého 

40.dňového pôstu, ako o tom hovorí veselá rečňovanka:

...nakonec je už fašánek, už je konec muziky, kúpime si ruženeček, 

budeme sa modlici.

Katarína Slobodová Nováková

ľudí sa nakoniec ustálil na krásnom počte sedemnástich ľudí, 

ktorí sa pokúsili prekročiť hranice dnešnej izolovanosti a podeliť 

sa tak s ostatnými ľuďmi o radosť a smiech. Menovalo sa i v pre-

došlom článku a ja považujem taktiež za potrebné vymenovať 

aspoň zopár mien, bez ktorých by sme akciu nemohli považovať 

za úspešnú. V sprievode boli zastúpené všetky vekové kategórie, 

keďže sa na ňom podieľali viacerí členovia rodín Holomkových, 

Petrovičových, Horníkových a Žaludových, ale i mladších 

nadšencov z Nešticha s ich priateľkami. Neboli by to fašiangy, ak 

by maškarám do nôty nehral harmonikár, ktorým bol v tomto 

prípade Ján Fančovič. Rada by som aspoň jednou vetou 

poďakovala i všetkým tým, ktorých nebolo vidno v sprievode, ale 

bez ich pomoci by sme tam neboli ani my. Sú to všetci tí, ktorí 

nám dávali rady a taktiež rekvizity z dávnominulých rokov, kedy 

boli fašiangy neoddeliteľnou súčasťou života dediny. Vďaka patrí 

i všetkým tým, vďaka ktorým sme si mohli na base pochutiť na 

výborných šiškách, pagáčikoch či omastených chleboch. 

V skratke, vďaka všetkým, ktorí sa hocakým spôsobom podieľali 

na našich fašangoch – i keď len úsmevom.  

Sme si vedomí, že sme nedodržali presné tradície, čo sa týka 

termínu maškár. Kedysi sa fašiangy končili pochovávaním basy 

v utorok večer, aby po polnoci utíchla všetka hudba a spev. Náš 

sprievod maškár prebehol v piatok a pochovávanie basy v ten 

istý večer. To však neuberá nič na úspešnosti našich snáh. 

Priniesť starším i mladším ľuďom do srdca radosť, pobaviť 

každého okoloidúceho, vytancovať každého živého tvora a 

priniesť všetkým našincom pocit, ktorý už dnes nie je 

samozrejmosťou. Pocit spolupatričnosti obyvateľov Nešticha, 

vedomie toho, že tu ľudia nie sú izolovanými jednotkami, ale 

práve naopak, že sú súčasťou niečoho väčšieho, ako je len 

prázdny dvor za domom. Dovolím si tvrdiť, že z tvárí všetkých ľudí 

v náš fašiangový piatok priam kričalo, že bol tento cieľ splnený. 

„Natálka! Mna by ani ve sne nenapadlo, že sa niečeho takéhoto 

ešče niekedy dožijem!“ povedala mi pri tanci teta Lašáková. Z líc 

jej pritom spadlo mnoho sĺz. Neboli to slzy smútku, ale slzy 

dojatia a radosti. A práve tie si berieme ako záväzok k budúcemu 

roku. Znova sa zídeme v tak hojnom počte a potešíme ešte oveľa 

viacej ľudí ako tento rok. Fašiangom hip-hip hurá v roku 2017.

Natália Horníková

Fotografie z fašiangovej akcie na druhej strane

V tem Neštichu na fašangy... 
Ak ste náhodou 5. februára stretli v Neštichu čudne oblečených ľudí,

s úsmevom na tvári, s tanečným krokom v nohách, neboli to žiadni 

blázni. Boli sme to my NEŠTIŠANCI, snažiaci sa oživiť tradície, kedysi tak 

typické pre našu časť dediny. 

Iste si aspoň podaktorí z Vás spomenú na článok o našej tete Hačundke. 

Práve ten bol podnecovateľom všetkých snáh a plánov týkajúcich sa 

fašangových maškár. Započúvať sa do veselých historiek, ktoré sa po 

dedine tradujú dodnes a nezatúžiť pritom po nových, to by som nebola 

ja, hrdá Neštišanka. Preto som vtedy vyriekla vetu, ktorá sa stala akousi 

prísahou, že nezostane len pri slovách: „Povedzte mi o fašangoch šecko, 

my  by sme sceli zase začat chodzit za maškary, jak vy volakedy.“ 

Z jedných uší sa veta rozniesla do viacerých. Počet zaangažovaných
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V tem Neštichu na fašangy...

S tetou Lašákovou, s tetou Hačundovou,

Horný rad zľava: V. Piškulová, M. Gálovič, O. Petrovič, K. Tóthová, J. Fančovič, A. Žalud

Stredný rad zľava: F. Vizváry, J. Holomková, E. Horníková, R. Holomek, E. Petrovič, N. Petrovičová, M. Žalud, E. Žaludová, starosta s manželkou

Dolný rad zľava: M. Holomek, N.Horníková

 

aj s tetou Oravcovou. pochovávanie basyPokračujeme...

Foto Monika Krištofíková
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Foto Michaela Krajčovičová, Jozef Oravec

V Smoleniciach sa udialo počas fašiangov niečo, čo tu nebolo vyše dve 
desaťročia. V piatok Neštišania oživili tradície fašiangov aj s tradičným 
pochovávaním basy. Aby toho nebolo málo, Smoleničania zorganizovali 
v sobotu jednu veľkú folklórnu akciu s názvom „Starosvetská fašangová 
zábava“, kde sa stretli bývalí zakladatelia, speváci, tanečníci z folklór-
neho súboru Chemolakár a všetci, čo mali niečo spoločné s folklórom
v Smoleniciach. Túto skvelú akciu do reálnej podoby pripravil stále 
činný folklorista, spevák a harmonikár Pavol Novák so svojim synom 
Vladom a Robom Gombárom, spevákom zo skupiny Záruby. Úvodným 
programom sa predstavila cimbalová muzika z Myjavy, pokračovala 
smolenická Čerešenka, Karpatskí valaškári z Dolnej Krupej, ľudová 
hudba Brezina z Boleráza, naše Záruby a vrcholom večera bolo úžasné 
vystúpenie FidliCantov z Horných Orešian. Toto skvelé podujatie bolo 
ešte v niečom odlišné od tých ostatných fašiangových zábav. Nakoľko 
začiatok akcie bol už o 16-tej hodine, vystupovali tu aj deti z Čerešenky, 
mala táto zábava charakter rodinnej akcie, kde sa nebavili len deti, 
rodičia, ale aj ich starí rodičia. A že tu bolo do 200 veselých a 
zabávajúcich sa ľudí, rodina folkloristov v Smoleniciach určite len tak 
ľahko nevymrie.

Anton Chrvala
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Každý deň sa stretávame s dobrom i zlom, radosťou i bolesťou, 

úspechom i sklamaním. Chceme pre seba i pre druhých dobro, 

radosť, zdravie, úspech, šťastie, lásku. Prečo naše dobré úmysly a 

plány bývajú skrížené? Toto posledné slovíčko - skrížené - je nám 

nejako podozrivé. V koreni slova sa nachádza KRÍŽ. 

Kto vymyslel kríž? Nie Boh, ale človek. Kríž je realita. Predstavuje 

naše obmedzenie, nepríjemnosť, utrpenie, smútok, strach, hriech a 

vôbec všetko negatívne v živote. Je to paradox, ale najväčším 

krížom, ktorý treba znášať, sme my sami. Túžime po dokonalosti, a 

zisťujeme, že nám uniká. Nemáme dokonalé ani telo ani vzťahy. Ani 

manželský partner nie je dokonalý. Všetko starne a opotrebováva 

sa. Je to kríž. Nedá sa mu uniknúť. A kto si myslí, že áno, platí jedno 

pravidlo: čím rýchlejšie od neho utekáme, tým skôr prídeme

 k nemu, keďže Zem, na ktorej žijeme, je guľatá.

Je možné to zmeniť? Čo nie je ľudsky možné, žiaden človek nez-

mení. Preto sa Boh nad nami zmiloval a poslal nám svojho Syna. 

Ježiš Kristus zobral na seba všetko zlo sveta a hlavne jeho príčinu – 

hriech. Hriech bol ukrižovaný. Na tretí deň Ježiš Kristus vstal

z mŕtvych. Táto historická udalosť má pre všetkých ľudí kľúčový 

význam. Pre človeka, ktorý sa vierou spojí s Ježišom, zlo sa mení na 

dobro, ako to potvrdzuje aj sv. Pavol: Tým, čo milujú Boha, všetko 

slúži na dobré (Rim 8,28).

Kto z nás vie, aký v skutočnosti je? Koľko je v nás dobra či zla? Keď 

robím dobro, je to naozaj dobro? Nestačí, že si myslím, že to, čo 

robím, je dobré. Môžem si myslieť napr. že muchotrávka je dobrá na 

jedenie, veď je pekná; ale po určitom čase zdravotné problémy mi 

ukážu pravdu. Aj hriech môže byť príjemný, ale má nepríjemné 

následky v podobe chladných a rozbitých vzťahov. Biblia je 

návodom ako žiť v harmónii s Bohom, so sebou a s druhými a čo 

škodí tejto harmónii, aj keď to vyzerá lákavo. Ako vieme, ktoré 

vajíčko je zdravé a ktoré pokazené? Stačí doň pichnúť... To je kríž

 v našom živote. Kríž odhalí, akí sme, teda, čo je v nás. Hnev či 

trpezlivosť? Smútok či nádej? Láska či pretvárka? Kríž ničí našu 

falošnú predstavu o sebe. Dobrá správa je, že vďaka tomu, čo pre 

nás urobil Ježiš, pozeráme sa na kríž ako na dar. Je cestouk 

zmŕtvychvstaniu, teda zmene toho, čo je v našom živote zlé na 

dobro pre nás. Prijať kríž predpokladá obrátiť sa. Obrátiť sa 

znamená prestať utekať pred Bohom. Potom kríž dodá človeku 

vnútornú energiu pre nový život. Zdá sa to až neskutočné, ale 

prijatie kríža znamená víťazstvo na ním.

Perfektne to vyjadril prof. Tomislav Ivančič v ôsmom zastavení 

krížovej cesty: Znášať bolesť je kríž. Povzniesť sa nad ňu, je 

oslobodenie. Nijaká bolesť nie je tragédiou. Tragédiou je slepota a 

tvrdosť srdca. Tragédiou je nevidieť, že každá choroba má uzdra-

venie, každá smrť má zmŕtvychvstanie, každý odchod má návrat. 

Tragédiou je upadnúť do zúfalstva. Zvíťazíš, keď začneš tešiť 

druhých, hoci sám potrebuješ útechu. Tvoja útecha príde od Boha. 

Nespoliehaj sa na ľudskú útechu, ale pros o Božiu silu. Tá zvíťazila na 

svetom. To je cesta od kríža k životu. Nedopusť pád do zúfalstva. Keď 

sám ranený a ubolený budeš potešovať druhých, vtedy ma nájdeš. 

Otvor i tieto dvere ku mne. Za nimi ťa čakám, aby si sa oprel o mňa.

Kríž – to nebolo to posledné v živote Ježiša, aj keď si to mnohí 

mysleli, ale zmŕtvychvstanie. Život sa ukázal silnejší než smrť. 

Všetkým Vám prajem pevnú vieru, keď sa zdá, že je všetko stratené; 

nádej, že dobro je silnejšie než zlo; lásku, ktorá je mocnejšia než 

smrť. Žehnám Vás všetkých.                                    Peter Šimko, dekan 

D o b rá s p ráva

Mons. ThDr. Jozef Medový by sa 1. marca 2016 

dožil  90 rokov. Patrí medzi mladšiu generáciu 

historických osobností, ktorými sa môžu 

Smolenice pochváliť. Jozef Medový je naším

rodákom, avšak väčšiu časť svojho života prežil v Taliansku. Stalo sa 

tak pre nepriaznivé politické pomery vo vtedajšej ČSR (neskôr 

ČSSR). Väčšinu informácií o jeho živote poznáme len sprostred-

kovane vďaka jeho blízkym priateľom, s ktorými udržiaval kontakty 

a osobám z prostredia Talianska, spomedzi ktorých treba spomenúť 

predovšetkým Roberta Serafiniho, autora životopisnej črty Jozef 

Medový Sľub z lásky k Bohu, vydanej v roku 2012.  Životopis 

významne prispel k vytvoreniu ucelenejšej predstavy o živote 

Mons. Medového a dáva nám nahliadnuť, akým bol človekom, 

akým bol kňazom.

Rodné Smolenice - Otec Alexander a matka Anna, rodená 

Kolarovičová, po svadbe bývali na dnešnej ulici SNP, číslo 5. V tomto 

dome sa im narodil 1. marca 1926 prvorodený syn Jozef. O dva roky 

neskôr, v roku 1928, prišiel na svet Jozefov mladší brat Ladislav. Otec 

bol obuvník, matka sa starala o domácnosť. Rodina sa svojím 

životom nevymykala vtedajšiemu spôsobu života. Rodičia boli 

veriaci katolíci a v tomto duchu vychovávali aj svojich synov. Jozef 

bol pokrstený v Kostole Narodenia Panny Márie v Smoleniciach. 

Krstnými rodičmi boli starý otec Martin Kolarovič a jeho dcéra Mária 

Kolarovičová. Pokrstil ho miestny farár Ján Novák. V roku 1934 bol 

na prvom svätom prijímaní a v roku 1937 prijal sviatosť birmovania.

Cesta ku kňazstvu - Od roku 1932 navštevoval obecnú školu. Po 

piatich absolvovaných ročníkoch začal študovať na gymnáziu 

v Trnave. Jeho spolužiakmi boli neskorší biskup Mons. Štefan 

Vrablec, či profesor Štefan Kopecký. V tomto čase sa intenzívne 

venoval miništrantom prostredníctvom združenia Legio Angelica. 

Po ôsmich rokoch gymnaziálnych štúdií, v roku 1945, začal študovať 

na Rímsko-katolíckej bohosloveckej fakulte sv. Cyrila a Metoda

 v Bratislave. V roku 1947 ho predstavení seminára poslali do Ríma 

na teologické štúdiá. Po ich absolvovaní bol v roku 1950 spolu 

s neskoršími biskupmi Mons. Dominikom Hrušovským a Mons. 

Štefanom Vrablecom vysvätený za kňaza. Kvôli totalitnému režimu

v ČSR sa rodičia ani ďalší príbuzní nemohli zúčastniť vysviacky a 

Jozef Medový sa nemohol vrátiť do vlasti.

Pôsobenie v Taliansku - Prvým pôsobiskom, kde bol Mons. Medový 

ako kaplán, bola farnosť v severnom Taliansku, v Codroipo (diecéza 

Udine). Skúsenosti s mladými z Legio Angelica mu pomohli nájsť si 

rýchlo cestu k deťom a mládeži. Keď bolo treba, navštevoval rodiny, 

či starších veriacich. Jeho obľúbeným dopravným prostriedkom 

z tohto obdobia bol bicykel. Od roku 1955 bol kaplánom v Castel del 

Sasso, časť Cerveteri, v kostole Santa Croce. V roku 1955 získal 

doktorát z teológie na Pápežskej lateránskej univerzite obhajobou 

práce týkajúcej sa slovanských misionárov sv. Cyrila a Metoda, 

ktorej sa venoval už od mladosti. Jeho ďalším kaplánskym miestom 

sa na dva roky stala farnosť San Giuseppe v Santa Marinella. Svoje 

prvé farárske miesto dostal v roku 1957 v Castel Giuliano. Bolo tu 

treba dobudovať kostol a faru. To sa mu podarilo a za kostolom 

vybudoval futbalové ihrisko s umelým osvetlením. Bol tu aj dom pre 

rehoľné sestry, ktoré sa starali o kostol, faru a venovali sa mládeži. 

Mons. Medovému zvlášť ležalo na srdci vzdelávanie detí z chudob-

Mons. Jozef Medový – svedectvo 
plnohodnotne prežitého života
(1.3.1926 –  1.10.1999)
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žije

ných rodín, ktoré si nemohli dovoliť posielať deti do vyšších škôl. 

Zapojil univerzitných študentov, ktorí by boli ochotní doučovať 

takýchto školákov a pripravovať ich na ďalšie štúdiá, čo sa mu aj 

osvedčilo a mnohým pomohol získať vzdelanie a profesiu. 

Slovenskí katolíci z rozličných dôvodov žijúci v Taliansku nemali 

spoločnú inštitúciu, kým nebol založený Ústav sv. Cyrila a Metoda

v Ríme. Mons. Medový patrí k jeho spoluzakladateľom, ako člen správ-

nej rady vyberal miesto, na ktorom dnes budova stojí a aktívne 

pracoval pre tento inštitút. V rokoch 1961 – 1972 bol menovaný za 

vicerektora Pápežského kolégia Nepomucenum. Bola potrebná 

rekonštrukcia a modernizácia kolégia, pri čom uplatnil svoje praktické 

a organizačné schopnosti. V tomto čase prijal ďalšie poverenia  – 

diecézny asistent Katolíckej mládeže, riaditeľ Diecézneho 

katechetického úradu, predseda Diecéznej komisie pre štúdium a 

aplikáciu svätej liturgie, tajomník Diecézneho úradu pre katechizáciu. 

V roku 1967 bol dekrétom pápeža Pavla VI. menovaný za monsignora, 

toto menovanie potvrdil aj pápež Ján Pavol II. a v roku 1993 mu udelil 

titul Prelát Jeho Svätosti (pápežský prelát). Monsignore je čestný titul 

udelovaný pápežom a pápežským prelátom môže byť menovaný 

duchovný, ktorý vykonával nejakú úlohu pre pápeža. Mons. Jozef 

Medový ich vykonával viacero.

Počas uvoľnenia politickej atmosféry v našej krajine v rokoch 1967– 

1968 za Jozefom prišla do Ríma jeho matka spolu s bratom Ladislavom. 

Nevideli sa dlhých dvadsať rokov. Spolu sa zúčastníli aj audiencie

u pápeža Pavla VI. V roku 1969 mohol po 19 rokoch slúžiť v rodnej obci 

Smolenice svoju primičnú sv. omšu. Potom do Smoleníc prichádzal len 

odprevadiť rodičov na poslednej ceste. V roku 1973 sa rozlúčil s ma-

mou a v roku 1975 s otcom. 

Nová výzva prišla v roku 1977, keď sa stal farárom v Cerenove v prí-

morskej lokalite Marina di Cerveteri. Opäť bolo treba dobudovať 

kostol a faru. S budovaním priestorov však systematicky budoval aj 

farské spoločenstvo. Venoval sa aj publikačnej činnosti. Jednak bol istý 

čas zodpovedným redaktorom časopisu Slovenské hlasy z Ríma a vo 

farnosti Cerenova vydával od roku 1991 farský spravodaj. Venoval sa 

charitatívnej činnosti prostredníctvom farskej charity. Vo farnosti 

Cerenova bol do roku 1996. Posledné roky života prežil v domove 

dôchodcov v Santa Marinella. Zomrel v roku 1999 a podľa želania

v testamente bol pochovaný v Santa Marinella.

Nepoznaný pre rodákov - S Mons. Jozefom Medovým sa po novembri 

1989 niektorí Smoleničania mali možnosť stretnúť, či už pri jeho 

návšteve Smoleníc alebo pri návšteve v jeho farnosti. Je možno ešte 

zopár Smoleničanov, ktorí si pamätajú roky jeho mladosti a uvítame, 

ak nám svoje spomienky napíšu, či porozprávajú. (Kontaktujte prosím 

autorku príspevku.)

Ak si chceme utvoriť ucelený obraz o našom rodákovi, zostáva 

najkomplexnejšou spomínaná knižka, venovaná jeho pamiatke. Upúta 

a dojme vrúcnosťou, s akou je napísaná. Z pera autora sa pred nami 

vynára obraz Jozefa Medového ako človeka so zmyslom pre hlboké 

priateľstvo, obetavosť, schopnosť milovať ľudí. Osobnosť 

intelektuálne veľmi zdatná, no napriek tomu veľmi skromná ako píše 

autor „osoba s extrémnou jednoduchosťou, ale nie jednoduchá“.  

Človek, ktorý dokázal pragmaticky riešiť každodenné problémy 

pastoračného kňaza (a nebolo ich málo), ale zachoval si pri tom 

úsmevna tvári a nestrácal zmysel pre sebairóniu. Jeho nadriadený 

biskup Diego Bona (biskup diecézy Porto Santa Rufina) oceňuje jeho 

obozretnosť, na ktorú sa mohol spoľahnúť a ochotu prijímať úlohy ako 

aj hrdinskú vernosť v službách Cirkvi. Pri jeho pohrebe zazneli aj tieto

slová biskupa Antonia Buoncristianiho: „Prišiel k nám ako 

utečenec zo Slovenska a v Taliansku našiel svoj nový domov a 

bydlisko. Jeho ľudské, intelektuálne a duchovné schopnosti boli 

veľmi cenné pre rozvoj našej diecézy, v ktorej vykonal mnoho 

dôležitých skutkov, vďaka ktorým si právom zaslúži rešpekt zo 

strany biskupov, kňazov a celého ľudu.“ 

Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín sa na základe 

občianskej iniciatívy, Obec Smolenice a Farnosť Smolenice 

rozhodli podporiť umiestnenie pamätnej tabule Mons. Jozefovi 

Medovému na budove starej fary, v súčasnosti sídla Múzea 

Molpír.

Ivana Štibraná

To naše nárečie / zabudnuté slová

fagan-malý chlapec
flinta-puška
gágor-husací krk
hamofka-brzda
hen!-pozri tam!
chmulo-hlupák
inší-inakší
just-napriek
kalfas-nádoba na vápno
kešena-vrecko, kapsa
mascit-mazať
motaj-popletený človek
odkadze-odkiaľ
pantok-veľká sekera
svíčka-svieca 

andel-anjel
azapád-bežné zahrešenie
babizna-ženská
bačkory-staré topánky
besnyt-zúriť
blinkáč-zvonček na bicykli
capina-hlúposť
cica-mačka
cícerkom-slabým prúdom
ciment-betón
čára-riadok
demijón-demižón
dopuščený-devastácia
e!-pozri sa!
echtový-ten pravý

Foto Andrej Lančarič
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História farmy v Smoleniciach nie je veľmi dlhá, ale zaujímavá. 

Začiatkom roka 2005 sme zakúpili prvé pozemky na smolenických 

lúkach, ktoré vytvorili základ pre vznikajúcu farmu na chov 

hovädzieho dobytka pasienkovým spôsobom.

Následne na jar 2006 sme na našu farmu importovali prvé zvieratá 

z Českej republiky, nakoľko sme sa rozhodli pre plemeno galloway - 

ktoré v tú dobu na Slovensku neexistovalo. Zároveň sme priviezli aj 

jalovice angus v červenej farbe ktoré tu boli tiež veľkou vzácnosťou. 

Na jeseň 2006 sme v Rakúsku na Svetovom kongrese zakúpili 

plemenného býka, ako víťaza výstavy, čím sa stádo skompletizovalo 

a vytvorili sa podmienky na rozmnožovanie. 

V roku 2007 sa začali rodiť prvé teliatka. V roku 2009 sme 

importovali z Nemecka ďalšie jalovice plemena angus červenej 

farby. V súčasnosti hospodári farma na 70ha a počíta cca 45 zvierat.

Základom nášho chovu boli jalovice šľachteného plemena galloway. 

Dôvod pre výber tohto plemena bol daný nenáročnosťou a mož-

nosťou celoročného držania zvierat pod "holým nebom", čiže bez 

maštaľného ustajnenia.

Galloway je zrejme najstaršie v súčasnosti chované pôvodné pleme-

no dobytka, ktoré je zaznamenané v kronikách z dôb okupácie 

anglických ostrovov rímskymi vojakmi. Ku galloway sme postupne 

pridávali jalovice plemena angus vo farbe RED-červená. Plemeno 

angus má taktiež pôvod v Škótsku a v nových podmienkach sa mu 

celkom darí. Všetky naše plemená sú pod neustálym veterinárnym 

dohľadom. Plemeno galloway je typické vynikajúcou kvalitou mäsa, 

ktoré má vysoký podiel esenciálnych nenasýtených mastných 

kyselín omega-3 s redukujúcim účinkom na cholesterol. Toto jedi-

nečné mäso získalo v Anglicku značku "zdravé mäso".

Mäso musí vyzrievať minimálne 14 dní, potom sa dostaví jeho 

jemnosť, šťavnatosť a jedinečná aróma, ktorá je umocnená 

skutočnosťou, že naše zvieratá sú kŕmené výlučne senom z hor-

ských lúk. Veľmi dôležitý aspekt pri získavaní tak kvalitného mäsa, je 

takzvaná bezstresová porážka priamo na pasienku. Plemeno angus, 

Ve d e l i s t e , že v S m o l e n i c i a c h . . .

máme ekologickú farmu Gallowaymáme ekologickú farmu Galloway
sa vyznačuje mäsom, ktoré je čiastočne infiltrované tukom - tzv. 

mramorovanie následkom čoho je predurčené na kuchynskú 

prípravu jedinečných steakov.

Naša farma je vybudovaná v severnej časti Smoleníc neďaleko 

Smolenického zámku (cca 500m od zámku). Priamo cez pasienky 

vedie turistický chodník od železničnej stanice Smolenice na zámok.

Okoloidúci návštevníci a turisti sa môžu zastaviť, vychutnať si 

pohľad na pokojne sa pasúce kravky, priamo sa oboznámiť so 

spôsobom chovu a starostlivosti o zvieratá, vidieť na vlastné oči ako 

krava - matka vychováva svoje teliatko a býk - tatko stráži svoju 

čriedu.

Rastislav Matiašovič
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Tra d i č n á fa š i a n g o vá za b í j a č k a

u K u m a n a

        Pri organizovaní prvého rozprávkového popoludnia pre deti

i dospelých počas smolenického jarmoku sme rozmýšľali, ako nazvať túto akciu. 

Hoci sa nestretla s veľkým záujmom, k čomu určite prispelo i veľmi horúce 

počasie, nás to neodradilo. Naopak, utvrdilo v nás presvedčenie, že treba ľuďom 

neustále ponúkať krásne veci a tých máme v Smoleniciach naozaj dosť. Naše 

nadšenie podporujú i návštevníci múzea, ktorí sú prekvapení jeho rôznorodosťou. 

Pri poslednej akcii nás milo prekvapil chlapec, ktorý pri odchode z múzea kričal, že 

také pekné múzeum ešte nevidel. Samozrejme, že to treba brať s nadhľadom, ale 

zároveň to poteší, aj povzbudí. Naše múzeum je naozaj zaujímavé. Sídli v pries-

toroch starej fary, čo mu dodáva originalitu. Jej hrubé múry dýchajú históriou a 

akoby chceli rozprávať o tých, čo tu žili pred nami. Vykopávky z halštatského 

hradiska, zábery zo života Pálfiovcov, náš vynálezca padáka Štefan Banič, 

významný smolenický historik a učiteľ Štefan Jastrabík, krásna slovenská izba a 

stručný prehľad našej flóry a fauny. Toto všetko a ešte mnoho iných krásnych a 

zaujímavých vecí môžete nájsť v našom múzeu. Múzeum žije, pokiaľ doňho budú 

chodiť ľudia, budú sa zaujímať o históriu a odovzdávať informácie ďalším 

generáciám.

Tešíme sa aj v tomto roku na Vašu návštevu.

 Eva Hajičková

Múzeum žije

Tra d i č n á fa š i a n g o vá za b í j a č k a

u h a s i č o v
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ŠTATISTIKY- Smolenice  v období  od 16.12.2015 – 29.2.2016

NARODILI SA

70 – roční

Irena Pechová

Jaroslav Horváth

75 – roční

Eva Ďurinová

Apolónia Lichoňová

Marian Benedikovič

Ladislav Štibraný

80 – roční

Mária Galgociová

Leopold Sloboda

František Hoblík

Štefánia Repová

90 a viac roční

Alžbeta Gregušová – 90 r.

Jozefína Oravcová – 92 r.

JUBILEÁ OBČANOV

Prosíme občanov, ktorí majú doma staré fotografie
z obce, rôzne staré dokumenty, aby sa o ne 
podelili aj s ostatnými, radi by sme z nich
urobili fotokópie pre ďalšie generácie.

Zároveň ďakujeme za prvé fotografie,
ktoré ste nám už doniesli.

Srdečne blahoželáme!

ČIERNE OVCE AJ V NAŠEJ OBCI

Stavebný odpad vyhodený pri Svätých studénkách

Veronika Šimeková 
Michal Buček

Matej Aschenschwandtner
Patrik Huňady
Martin Klokner

Nina Izakovičová
Martin Žák

V tomto období 
sa uskutočnili  2  sobáše 

z toho  1 sobáš 
 občania Smoleníc

Maroš Sládek
 a Mgr. Monika Anettová

ZOMRELI
Rudolf Kondrček,  88 r.

Jozef Václavek, 68 r.
Mária Brázdovičová, 73 r.

Emil Bednár,  52 r.
Štefan Pekarovič, 83 r.
Marián Študenc,  66 r.
Martin Horváth, 39 r.

Tomáš Neitz, 25 r.
Milan Brázdovič, 71 r.

Demografické údaje Obce Smolenice za rok 2015

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2015:  3196
z toho  občanov (nad 15 rokov)                  2786
             detí (do 15 rokov)                               410

Priemerný vek:                                              40,49 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia k 31.12.2015:
Deti:  (do 15 rokov) 
dievčatá:                                    207
chlapci:                                      203
Spolu:                                         410
Mládež:  (od 15 rokov do 18 rokov)
dievčatá:                                      41
chlapci:                                         43
Spolu:                                           84
Dospelí: 
ženy:                                         1372
muži:                                         1330
Spolu:                                        2702 
z toho občania nad 60 rokov:  665

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie
od 1.1.2015 do 31.12.2015:
Prihlásených:                 70 občanov
z toho:                            17 detí
Narodených:                  29 detí (18 chlapcov a 11 dievčat)
Zomrelých:                     35 občanov (19 mužov a 16 žien)
Odhlásených:                 82 občanov (z toho 16 detí)
Celkový úbytok za rok 2015:     - 18
Uzavreté manželstvá za rok 2015:  37 sobášov
z toho občianske:  16 sobášov
cirkevné:  21 sobášov
z celkového počtu občania Smoleníc: 14 sobášov 
zahraničné: 1 sobáš

Spracovala:  Adriana Fričová, matrikárka a pracovníčka 
Ohlasovne pobytu Obce Smolenice

Upravené úradné hodiny na Obecnom úrade Smolenice

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30  -
7:30  -
7:30  -
7:30  -
7:30  -

16:00
12:00
17:00
12:00
12:00

Tel.č.:  033/ 5571 100  
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