
Vážení  spoluobčania,
po dlhšej dobe sme pre vás pripravili ďalšie vydanie obecných Smolenických 

novín. Presne pred dvoma rokmi sme vám poprvýkrát predstavili tlačenú podobu 

informácií z našej obce, dostupnej pre všetkých občanov. Verím, že naše noviny 

vám priblížili aj iné, nie len tie viditeľné a zažité činnosti, ale poskytli ucelený 

pohľad o živote v obci.
Za dva roky sme sa v obci posunuli o veľký kus ďalej, pripravili sme pre vás 

množstvo kultúrnych akcií, skrášlili obec, vybudovali nové chodníky, parkoviská. 

Od začiatku roka sme pripravovali projekty, či už pre základnú školu, alebo pre 

vás občanov. Podali sme dve žiadosti o nenávratný finančný príspevok a 

priebežne sme riešili veľa bežných problémov, ktoré nám priniesol  život.
V týchto dňoch Trnavský samosprávny kraj začal s dlho očakávanou 2. etapou 

rekonštrukcie cesty II/502 cez našu obec. 
Budovali sme nielen tie hmotné, ale aj nehmotné mosty a hodnoty. Poprvýkrát 

bolo v našej obci udelené Čestné občianstvo, po roku sme si opäť pamätnou 

tabuľou uctili ďalšiu významnú osobnosť v Smoleniciach. Niekedy aj tá morálna 

podpora a úsmev na tvári zaváži  viac, ako niekoľko desiatok Eur. 

Anton Chrvala, starosta

PRÍHOVOR  STAROSTU

P R E H Ľ A D

Pohľad zo Zárub na Záhorie

www.smolenice.com

str. 2

SMOLENICKÉ 

NOVINY 
 PRE OBČANOV VYDÁVA OBEC SMOLENICE 

Ro č n í k I I I O b č a s n í k - N E P R E DAJ N É č í s l o m á j 2 0 1 7 1

AKTUALITY Z ÚRADU

Začala druhá etapa rekonštrukcie cesty II/502 cez našu 
obec. Rekonštrukcia bola započatá zo strany od Horných 
Orešian smerom ...

str. 4

ZŠ s MŠ 40-ročná

Školský rok 1977/78 bol 1. školským rokom v novej 

budove školy na Komenského ulici.

str. 5

Opäť odpady

Hoci sme v poslednom vydaní Smolenických novín 
uviedli rozsiahly článok ...

str. 6

Osobnosti z našej obce

V tomto roku Smolenice slávia významné jubileum. Je 
to 100 rokov, čo sa narodil ...

str. 7

Reštaurovanie sôch mníchov

Samotné reštaurátorské práce sa začali ...

str. 8

V tem Neštichu na fašangy po druhé

Minuloročné fašiangy boli významné

Naše malé Čerešenky



2 S M O L E N I C K É N O V I N Y

Milí spoluobčania.
Opäť je čas, aby som vás poinformoval o akciách, ktoré sa v našej obci 
pripravujú, akciách ktoré sa práve realizujú, ale aj o tých, ktoré boli 
ukončené.
Začala druhá etapa rekonštrukcie cesty II/502 cez našu obec. 
Rekonštrukcia bola započatá zo strany od Horných Orešian smerom 
do obce. Celá rekonštrukcia bude prebiehať po určitých úsekoch, aby 
bola plynulejšia doprava počas stavebných prác. Tak, ako pri prácach 
na prvej etape rekonštrukcie cesty, tak i teraz obecné zastupiteľstvo 
pristúpilo k modelu viacstupňovej kontroly pri rekonštrukčných 
prácach na ceste. Pani Mgr. Johana Škodáčková prijala ponuku na 
pozíciu obecného stavebného dozoru, ale hlavne je kontaktnou 
osobou, ktorá bude zbierať informácie a podnety od občanov, ktoré 
budú následne prednesené na kontrolných dňoch. Výsledkom bude 
operatívnejšie a rýchlejšie vyriešenie problémov počas rekon-
štrukcie. Preto by som poprosil dotknutých občanov, aby svoje 
pripomienky hlásili na tel. č. 0908 806 285 u Mgr. Škodáčkovej, ktorá 
má pripravené tlačivá, na ktoré sa budú problémy zapisovať. Zároveň 
by som chcel poprosiť občanov o zhovievavosť pri prácach, ktoré 
budú trvať cca 4-5 mesiacov.
Zároveň so spustenou rekonštrukciou sa pristúpilo k výberu projek-
tanta, ktorý bude projekčne riešiť autobusové zastávky a plochy, 
ktoré nie sú súčasťou realizácie rekonštrukcie cesty. V tomto kroku 
bude odsúhlasený aj projekt na nové konštrukcie mostov.
Posledný aprílový týždeň sme začali so zameraním Ulice Š. Baniča, 
nakoľko bude spracovaný projekt na výmenu zvršku cesty-nového 
asfaltového povrchu.
Bola ukončená investičná akcia odvodnenia Ulice Š. Baniča, čo bolo 
predprípravou na výmenu asfaltového koberca na tejto ulici.
Taktiež sme ukončili rozsiahlejšiu akciu nového parkoviska s odvod-
nením problémovej časti pri cintoríne v Neštichu. K tejto lokalite sme 
dali na podnet občanov urobiť aj projekt na umiestnenie kontajnerov 
na KO, kde je nepríjemné na ceste do kostola a na cintorín chodiť 
okolo kontajnerov s odpadom.
Bola ukončená a odovzdaná projektová dokumentácia na zníženie 
energetickej náročnosti budovy KSD v Neštichu, ktorá zahŕňa, okrem 
zateplenia celej budovy, výmenu všetkých okien a dverí, výmenu 
vykurovacieho systému, vzduchotecniky a potrebnej inštalácie.
Do konca mája bude vyhodnotená súťaž na akciu „Pokládka 
odtokových žľabov na Štúrovej ulici“, ktorá bude spojená s odvod-
nením bytovky B3, kde v období prívalových zrážok vznikajú 
problémy obyvateľom dostať sa suchou nohou do svojich domác-
ností.
Bola ukončená a odovzdaná projektová dokumentácia o nenávratný 
finančný príspevok z IROP na vybudovanie učební v ZŠ Smolenice
v celkovej výške 146 434,71 € s 5% spoluúčasťou obce.
V našej obci sme doplnili chýbajúce LED svietidlá pri cintoríne v SNV, 
ďalšie 2 svietidlá boli doplnené na Jahodníckej ulici. V Smoleniciach 
pri kostole na prístupovej ceste boli doplnené 2 LED svietidlá aj s no-
vými stožiarmi. Tieto svietidlá osvetľujú aj nové parkovisko pre 
hradisko Molpír, realizované cez Nórske fondy, kde aj tu obec prispela 
sumou 30 000 €.
Máme pred sebou veľmi náročné pracovné obdobie, ktoré preverí 
našu pripravenosť. Verím, že aj s vašou pomocou a podporou pri 
jednotlivých akciách sa nám podarí opäť urobiť malý krôčik k nášmu 
spoločnému cieľu - krajším Smoleniciam a Neštichu.

Na záver mi dovoľte priložiť fotku k mojej obľúbenej téme a to pekne 
upravené predzahrádky a vstupy do RD.

Radoslav Horník, zástupca starostu obce

A K T UA L I T Y Z Ú R A D U

Realizácia odvodnenia Ulice Š. Baniča

Detail napojenia odvodnenia do uličnej vpuste

Doplnené LED osvetlenie pri farskom kostole
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B L E S KO V K Y - u d i a l o s a 

- Udelenie Čestného občianstva vdp. M. Mrvovi
- Trojkráľový koncert vo farskom kostole - Cantica 

Znova
- Beseda s úspešnými paralympionikmi v KD za účasti 

žiakov ZŠ
- Aktívna účasť na výstave cestovného ruchu v Bratis-

lave ITF Slovakiatour 2017
- Príprava projektovej dokumentácie „Zníženie ener-

getickej náročnosti budovy KSD“
- Príprava projektovej dokumentácie „Vybavenie 

učební ZŠ“
- Ukončenie a odovzdanie projektovej dokumentácie 

“Elektro Na lúkach“ a zaradenie do výstavby
- Úprava okolia Pálfiovskej hrobky, prerezávka, odstrá-

nenie popadaných stromov
- Odstránenie poškodenej lipy na cintoríne v Smole-

niciach
- Odstránenie stromu, ktorý dlhodobo ohrozoval 

zastavenia na kalvárii
- Odhalenie pamätnej tabule Š. Jastrabíkovi
- Osadenie zákazových značiek na Cintorínskej ulici
- Realizácia odvodnenia Ulice Š. Baniča
- Realizácia parkoviska s odvodnením pri cintoríne 
   v SNV (Neštichu)
- Súčinnosť a spolupráca pri budovaní parkoviska pre 

hradisko Molpír
- Stretnutia ohľadne zriadenia Domu seniorov v Smo-

lenicach
- Viaceré stretnutia a prípravy k realizácii 2. etapy 

rekonštrukcie cesty II/502 cez obec
- Príprava a realizácia stavania mája
- Realizácia nového osvetlenia pri kostole v Smoleni-

ciach (2 stožiare s LED osvetlením)
- Realizácia nového osvetlenia pri kostole v Neštichu 

(3 stožiare s LED osvetlením+2ks LED prístupová 

cesta)
- Doplnenie 3ks LED svietidiel na Pivovarskej ulici
- Doplnenie 1ks LED svietidlo Jahodnícka ulica, 1ks 

LED Ulica Na lúkach, 1ks LED Lesná ulica

3

To naše nárečie / zabudnuté slová

Plocha pri cintoríne pred realizáciou parkoviska

Plocha pri cintoríne po realizácii parkoviska aj s odvodnením

Vodorovné a zvislé dopravné značenie parkoviska

2. etapa rekonštrukcie cesty II/502 cez obec

babrák - 
bečka -

brko -
cedula -

cimra -
cvik -

čochrat -
duchna - 

nešikovný človek
sud, tlstý človek
pero
označenie
izba
klin
škriabať sa
perina
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Školský rok 1977/78 bol 1. školským rokom v novej budove školy 

na Komenského ulici. Radi by sme spolu s Vami oslávili 40. výročie 

činnosti školy a celý školský rok 2017/2018 venovali pripome-

nutiu histórie školy a školstva v Smoleniciach.
Naša predstava zahŕňa aktivity počas celého školského roku od 

septembra 2017 do júna 2018 v konkrétnych bodoch:
- slávnostná akadémia
- školský ples
- výstava fotografií z výstavby školy,  učiteľov,  žiakov 
- prehľad vedenia školy  -  banner zoznam učiteľov školy
- školská ročenka a bulletiny,  špeciálne číslo školských novín
- žiacka vedecká konferencia venovaná histórii školy a školstva 

v Smoleniciach
- články v Smolenických novinách .... a i.
Veľmi radi privítame Vašu pomoc a návrhy, samozrejme aj Vaše 

spomienky, fotografie stavby budovy, žiakov a učiteľov, buď 

osobne v kancelárii riaditeľky školy alebo emailom na
zssmolenice@smolenice.com

 

Marcela Pechová, riad. školy 

ZŠ s MŠ na Komenského ulici už 40-ročná

Dňa 12. apríla 2017 sa naši hasiči
zúčastnili likvidácie požiaru v našej 
obci na základe hlásenia HaZZ Trnava.  

- 23:37 hod. volalo operačné stredisko
 Trnava  

- 23:38 hod.  bol vyhlásený poplach  
- 23:45 hod. výjazd jednotky DHZ Smolenice  
- 23:46 hod. príchod nežiaducej udalosti  

Na pokyny veliteľa zásahu naše hasičské družstvo vytvorilo 
jeden útočný prúd ,,C" z pravej bočnej strany a podieľalo sa 
na likvidácii požiaru. Po uhasení požiaru a odchode HaZZ 
Trnava sme prebrali požiarovisko a pokračovali v rozoberaní
konštrukcií a likvidácii ohnísk požiaru až do úplného uhase-
nia.  
Na hasičskú zbrojnicu sme sa vrátili ráno o 05:37 hod.

Na zásahu sa zúčastnili dobrovoľní hasiči zo Smoleníc Rožič 
Branislav, Jurovatý Peter, Križan Andrej, Hájiček Lukáš, Bašnák 
Lukáš a Lakota Peter.

Všetkým patrí veľké poďakovanie pri ochrane majetku.

Horíííííííí
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Opäť odpady

Hoci sme v poslednom vydaní Smolenických novín uviedli 
rozsiahly článok pod názvom „Ako separovať komunálny 
odpad v našej obci“, len pre upresnenie na stranách č. 8 až 11, 
aj tak sa stále množia problémy so separáciou a vytváraním 
čiernych skládok. 
Okrem uvedeného článku nájdu túto informáciu občania aj na 
internetovej stránke obce vo Všeobecne záväznom nariadení 
č. 63/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Smolenice. 
A do tretice, každý môže požiadať osobne, telefonicky alebo 
emailom o konkrétnu informáciu pracovníkov obecného úra-
du . 
Myslím si preto, že sa občania nemôžu vyhovárať, že nevedia, 
ako manipulovať s odpadom, ktorý vyprodukujú vo svojich 
domácnostiach. 
K najväčšej zmene prichádza pri separovaní papiera a plastov. 
Do konca roku 2016 sa obidve zložky mohli uskladňovať
v kontajneroch alebo pri rodinných domoch vo vreciach 
spoločne. Od tohto roku, podľa nového zákona musia byť 
taktiež obidve zložky separované zvlášť. V prípade, ak sú papier 
a plasty v jednej zbernej nádobe spolu, tak ich prepravca 
odpadov nemôže zobrať a odviezť na uskladnenie. To v koneč-
nom dôsledku znamená, že odpad bude musieť byť roztrie-
dený následne ručne pôvodcom odpadu. 
Občania z rodinných domov majú zvoz plastov a papiera 
jedenkrát mesačne. Kontajnery 1100 litrové v obci pri bytových 
domoch, či už na komunálny odpad, alebo jeho vytriedené 
zložky  slúžia pre obyvateľov bytoviek. V prípade, ak občania
v rodinných domoch majú väčšie množstvo kartónových 
obalov, novín a starých časopisov a pod., tieto odporúčame 
zviazať a uložiť pred rodinné domy večer pred vývozom alebo 
najneskôr v skorých ranných hodinách v deň vývozu. Tieto 
veľké papierové obaly nemôžu občania, vlastníci rodinných 
domov,  umiestňovať do kontajnerov v obci. Mimo priestorov 
bytových domov sú v obci umiestnené kontajnery na sklo, 
textil a kovy, ktoré slúžia aj pre obyvateľov rodinných domov. 
Dôrazne žiadame občanov, aby do uvedených kontajnerov 
umiestňovali len odpad, na ktorý je určený. Každý kontajner je 
označený názvom triedenej zložky. 
Od 2. mája sú rozmiestnené v obci kontajnery na veľký 
komunálny odpad.  Upozorňujeme občanov, že kontajnery 
slúžia pre všetkých obyvateľov. Znamená to teda, že ak niektorý 
z občanov potrebuje zlikvidovať zariadenie z vlastnej domác-
nosti, prípadne pri predaji nehnuteľnosti je povinný si 
zabezpečiť na vlastné náklady jeho vývoz a likvidáciu prostred-
níctvom súkromného dopravcu.
Zoznam zložiek odpadu, ktorý môžu občania umiestňovať sa 
nachádza v ozname na webovej stránke obce a taktiež vo 
výveske na informačnej tabuli. 
Pri manipulácii s  komunálnym  odpadom, či jeho jednotlivými 
vyseparovanými zložkami  môže prísť k určitým  problémom.  
Ako zo strany prepravcu, tak aj zo strany obce, či samotných 
občanov. V prvom rade by mal začať každý sám od seba. A tiež 
naučiť  správnym  postojom aj mladšiu generáciu, naše deti, 
vnúčatá. 
Zároveň upozorňujeme rodičov, starých rodičov , že môžu 
pomôcť nielen svojim deťom a vnúčatám získať finančné 
prostriedky pre svoju školu, ale aj sebe pri likvidácii triedených 
odpadov. V období od 12.5. 2017 do 02.06. 2017 prebieha zber 
plastových PET fliaš v Základnej škole s materskou školou
v Smoleniciach. Informácie sú zverejnené na webovej stránke 
školy, vyvesené vo vestibule a na dverách školy.

Stále aktuálna téma aj v našej obci

Spoločným úsilím sa snažme vytvoriť lepšie, krajšie a zdravšie 
životné prostredie v našej obci. 

                                                                             A. Hirnerová

 

 

 

Zbiera sa:

Nezbiera sa:

ODPAD ZO ZÁHRAD: seno, tráva, lístie, 
burina, malé odrezky stromov, kríkov, konáre,
popadané zhnité ovocie,zvyšky zo zberu 
úrody, malé konáre zviazané do zväzkov.

ODPAD ZDOMÁCNOSTI: ovocný a zeleninový
odpad, staré pečivo, rastlinné zvyšky potravy,
potravinami znečistené servítky, piliny, 
studený popol z dreva.

Mäso, kosti, tekuté mastné alebo slané zvyšky
potravy, zvyšky mliečnych výrobkov, potraviny 
v obaloch (plasty, sklo, kovy, textil, papier), 
výkaly psov a mačiek, staré lieky, chemikálie.

Máj 12.5. a 30.5.

Jún 9.6. a 23.6.

Júl 14.7. a 29.7.

August 11.8. a 25.8.

Sept. 14.9. a 29.9.

Okt. 12.10. a 26.10.13.10. a 27.10.

Nov.

  

16.11.

Dec.

  

15.12.

 

OKRUH  1

 

 Okruh 1
 

-
 

vyvážať sa budú nasledovné ulice: 
Kpt. Nálepku, Štefana Baniča, Jahodnícka, Na lúkach, 
Zajačia, Zalázne, Pivovarská, Krátka, Pod Molpírom, SNP, 
Cintorínska, Zámocká, Lesná, Továrenská.

Obrancov mieru, 

Okruh 2 - vyvážať sa budú nasledovné ulice: 
Záhradnícka, Za bránou, Budovateľská, Kukučínova, 
Hviezdoslavova,  Trnavská, Železničná, Bernolákova.

Komenského, Štúrova, 

Termíny zberu bioodpadu

11.5. a 29.5.

8.6. a 22.6.

13.7. a 28.7.

10.8. a 24.8.

13.9. a 28.9.

15.11.

14.12.

OKRUH  2
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V tomto roku Smolenice slávia významné 
jubileum. Je to 100 rokov, čo sa narodil 
učiteľ a regionálny historik Štefan 
Jastrabík. Osobnosť, ktorej bádateľské 
záujmy sa uberali po historickej línii 
nielen Smoleníc, ale aj okolitého regiónu 
a Trnavského okresu. 
Narodil sa 20. januára 1917 vo Veľkej 
Chocholnej pri Trenčíne. Navštevoval 
učiteľský ústav v Spišskej Kapitule, kde 
14.júna 1937 zmaturoval. Bol aprobovaný 
na slovenský jazyk, dejepis, zemepis a 
neskôr aj občiansku náuku. Pôsobil vo 
Vlčkovciach, vo Veľkých Brestovanoch, 
v Modranke, v Smoleniciach. V rokoch 
1952-1956 bol riaditeľom školy v Cíferi. 
V rokoch 1957-1959 bol riaditeľom 
Okresného detského domova v Trstíne a 
učil v trstínskej škole. Od roku 1960 až do 
dôchodku v roku 1977 učil v smolenickej 
škole. 
S manželkou Máriou vychoval dvoch 
synov – Ľubomíra a Pavla. Dlhodobo sa 
venoval štúdiu histórie Smoleníc a regi-
ónu, čo využíval aj vo vyučovaní. Počas 
svojho pôsobenia v Smoleniciach sa 
venoval vedecko-výskumnej práci
v odbore regionálnej histórie a náro-
dopisu. Zbieral a zachraňoval staré 
pamiatky, študoval dokumentačný 
materiál v archívoch. Spolupracoval s bá-
dateľmi počas archeologického priesku-
mu na vŕšku Molpír nad Smolenicami 
(1963-1970), v spolupráci so SNM 
v Martine realizoval v rokoch 1963-1965 
výskum džbánkárstva v Smoleniciach. 
Veľké úsilie vynaložil pri hľadaní stratenej 
originálnej patentnej listiny, ktorú dostal 
smolenický rodák, vynálezca Štefan Banič 
za vynájdenie padáka roku 1914 v USA. 
Úsilie bolo korunované úspechom. 
Následne zabezpečil postavenie pamät-
níka nad jeho hrobom v Smoleniciach 
(1968) a pomník pred novou budovou 
letiska v Bratislave (1970). Na dôchodku 
sa venoval výskumu dejín n.p. Chemolak 
Smolenice. Jeho veľkou túžbou bolo 
otvorenie múzea, čo sa však stalo až po 
jeho smrti. Je autorom prvej monografie 
o obci Smolenice a publikoval vyše 70 
odborných prác v zborníkoch, ročenkách  
a časopisoch. Popri svojej každodennej 
práci našiel si vždy čas aj na svoje osobné 
záľuby, ktoré súviseli predovšetkým s his-
tóriou. Bol numizmatikom a filatelistom. 
Najväčšiu pozornosť venoval fotogra-
fickej dokumentácii zo všetkých oblastí 
života obce Smolenice. 
Plány a nasadenie prerušila náhla smrť 
16.októbra 1981.
25. marca 2017 bola inštalovaná a 
slávnostne odhalená pamätná tabuľa na 

O S O B N O S T I

miestnom múzeu Molpír a obnovená časť 
expozície venovaná Štefanovi Jastra-
bíkovi. Podujatie iniciovalo miestne 
občianske združenie Naše Smolenice,
v spolupráci s Obcou Smolenice, ZŠ s MŠ 
Smolenice, Farnosťou Smolenice a rodi-
nou Jastrabíkovou. 
Slávnosť sa začala sv. omšou, ktorú 
celebroval dekan Peter Šimko. Hovoril
o angažovanosti pre druhých, význame 
vzťahov, priateľstva, ochoty urobiť niečo 
nezištne. Štefana Jastrabíka označil za 
jednu z najväčších osobností Smoleníc. 
Program pokračoval uctením si pamiatky 
a položením venca na cintoríne, kde je 
pochovaný Štefan Jastrabík spolu so 
svojou manželkou Máriou. Prítomný bol 
aj miestny hasičský zbor, ktorého bol 
Štefan Jastrabík čestným členom. 
Hlavná časť programu, odhalenie pamät-
nej tabule, sa konala pred budovou 
múzea Molpír (stará fara). Tu si môžu 
návštevníci pozrieť pamätnú tabuľu ako 
aj expozíciu. Programom sprevádzala 
prítomných Eva Hajičková z Občianskeho 
združenia Naše Smolenice. Umelecký 
úvod bol v réžii mužskej speváckej 
skupiny Záruby, známej z rôznych 
vystúpení regionálneho charakteru. 
Prítomným sa na úvod prihovoril starosta 
obce Anton Chrvala, krátkou spomienkou 
na svojho učiteľa. 
Za ZŠ s MŠ Smolenice vystúpila zástup-
kyňa riaditeľa Ľudmila Kovačovičová. 
„ A k o  d i e ť a  m a  z a u j a l  s v o j i m  
charizmatickým úsmevom, a milým ale 
prenikavým pohľadom. Bol to jednoducho 
elegán.“ Uviedla na margo svojho 
bývalého učiteľa, ktorý dokázal zapojiť 
svojich žiakov do všetkého, čo sa dialo na 
okolí. Odhaľovanie pamätníka Štefanovi 
Baničovi, vykopávky na Molpíri, vychádz-
ky do prírody, besiedky... „Svojou prácou a 
širokým záberom záujmov a pôsobenia sa 
stal vo svojej dobe a aj dnes nadčasovým 
fenoménom.“ Ľudmila Kovačovičová 
uviedla aj aktivity, ktoré v súčasnosti škola 
podnikla, aby neupadla do zabudnutia 
činnosť Štefana Jastrabíka. Jednak sú to 
aktivity smerované k výchove ďalšej 

generácie, ktorá je vedená k tomu, aby 
vedela, kto bol Štefan Jastrabík, napr. 
formou žiackych konferencií. Opakovane 
škola navrhla Štefana Jastrabíka na 
ocenenie sv. Gorazda veriac, že raz mu 
toto ocenenie predsa len bude udelené. 
Zaujímavosťami z archívnych materiálov, 
ktoré sprístupnila rodina Jastrabíková,  
previedla prítomných Ivana Štibraná. 
Odkryla tú stránku osobnosti, ktorá svedčí 
o človeku so silným vzťahom k miestu, kde 
žije, mnohostrannosti v spracovávaných 
témach, ktorými sa zaoberal. Zároveň mu 
nechýbal  vzťah k človeku, schopnosť mať 
rád ľudí v tom, čo robil. „Zážitková rovina je 
veľmi silná ako v jeho rukopisoch, tak aj 
v monografii, korešpondencii, opisovanom 
dianí. Cit a vášeň pre vec je to, čo robí 
Jastrabíka pútavým a ľudským, “ uviedla 
v závere.
V roku 1977 práve v trnavskom hlase o 
Štefanovi Jastrabíkovi napísali: „Ak by ste 
náhodou prišli do Smoleníc a chceli stretnúť 
povolaného odborníka na históriu obce, 
zámku alebo Jaskyne Driny, všetci vás 
spontánne odporučia na „svojho učiteľa“ 
Štefana Jastrabíka. Okolitý región ovláda 
tak suverénne, že by mu jeho vedomosti 
mohli závidieť i tí najpuncovanejší odbor-
níci - špecialisti... spoluobčania o ňom 
hovoria, že je doslovne pri všetkom, čo sa 
v posledných rokoch prihodilo v Smoleni-
ciach.“ 
Pamätnú tabuľu odkryli starosta obce 
Anton Chrvala a Pavol Jastrabík, syn Štefa-
na Jastrabíka. Posvätil ju dekan Peter 
Šimko. Zúčastnení hostia mali možnosť , 
ako prví si prezrieť vynovenú expozíciu, 
do ktorej vás pozývame. 
Nechajte sa inšpirovať k návšteve aj slova-
mi Štefana Jastrabíka, ktoré napísal v úvo-
de štúdie „Smolenice a ich naliehavé kul-
túrne potreby“.
 „Príroda v tomto úseku pohoria nebola 
skúpa a nahromadila tu toľko krás, že každý 
návštevník sa sem s radosťou vracia, aby sa 
nielen pokochal v týchto prírodných krá-
sach, ale sa aj nadýchal zdravého horského 
vzduchu. Smolenice pre svoju rozkošnú 
prírodnú scenériu, bohatou výzdobou 
oplývajúce jaskyne Driny a rekreačné stre-
disko Jahodník nazývané sú oddávna 
„perlou“ Malých Karpát.“

Ivana Štibraná

 

z našej obce
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REŠTAUROVANIE  SÔCH  MNÍCHOV 
pri Pálfiovskej hrobke

Samotné reštaurátorské práce sa začali 

počas septembra. Predchádzali im 

konzultácie a obhliadky in situ. 

Na základe informácií zistených 

počas obhliadok sme mohli určiť  

spôsob čistenia, konzervácie, 

mieru doplnenia chýbajúcej 

hmoty a záverečnú povrchovú 

úpravu. Pri navrhovaní pracovného 

postupu sme prihliadali na pôvodnú, 

súčasnú a aj budúcu funkciu objektov. 

Pri navrhovaní postupu prác nám išlo predovšetkým o zacho-

vanie a revitalizáciu pôvodného diela a nenásilnou formou o 

obnovu a prinavrátenie jeho umelecko-historickej hodnoty. 

Cieľom reštaurovania je tiež predĺženie životnosti diela na čo 

možno najdlhšiu dobu. 

Obyvatelia si iste pamätajú, že všetky sochy boli v značne 

poškodenom stave, ktorý by sa rok od roka zhoršoval. 

Poškodenia sa dali rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou 

boli poškodenia, spôsobené prirodzenou degradáciou (mráz, 

machy...), druhou boli poškodenia spôsobené ľudskou 

činnosťou. Išlo o nevhodné zásahy, resp. o necitlivú manipuláciu 

ktoré napomohli dnešnému rozsahu poškodení. 

Väčšina sôch je vyrobená z hrubozrnného vápenca, ktorý nie je 

veľmi trvácny, v dôsledku čoho bol povrch kameňa značne 

poškodený poveternostnými vplyvmi. Na veľmi exponovaných 

miestach chýbala modelácia jednotlivých častí sôch. Na 

sochách sa nachádzalo viacero sekundárnych doplnkov 

kamennej hmoty, z ktorých väčšina nezodpovedala svojou 

štruktúrou originálu. Na povrchu sa nachádzali usadeniny 

uhlíka a depozitu. Veľká časť povrchu kameňa bola porastená 

vrstvou machov a lišajníkov, pričom ich koreňový systém do 

značnej miery urýchľuje narúšanie kameňa. 

Sochy sme čistili kombináciou mechanického a chemického 

čistenia. Mechanicky boli odstránené nevhodné tmely. 

Následne sme pomocou horúcej pary odstránili povrchové 

nečistoty (machy a prach). Nánosy uhlíku sme chemicky narušili 

a následne odstránili. Kované časti sme očistili od hrdze a 

následne zakonzervovali vhodným náterom. Pri tmelení sme 

dodržiavali pôvodnú sochársku modeláciu a štruktúru. Pričom

sme vychádzali so zámeru prezentovať sochy v torzálnom

stave, čiže dopĺňať len tie poškodené miesta a úbytky ktoré

narúšajú prezentáciu diela ako celok. Na doplnenie a 

domodelovanie chýbajúcich častí sme použili minerálnu zmes 

príbuznej farebnosti a zrnitosti. Väčšie výpadky sme

premostili konštrukciou z antikorového drôtu. Po ukončení 

tmelenia sme pristúpili k farebnému zjednoteniu tmelov s ori-

ginálom. Na retuš sme použili lazúrne farby na minerálnej báze, 

ktorých odtieň sme vymiešali na mieste. Na záver bolo treba 

kamennú hmotu spevniť minerálnym fixatívom na báze 

kremičitanov.                                 

Všetky sochy sú prispôsobené podmienkam v exteriéri. Avšak 

vzhľadom na poveternostné podmienky, ktorým bude kameň 

vystavený, odporúčame pristúpiť k častejšej údržbe, čím sa 

predĺži súčasný stav diel. Taktiež odporúčame v budúcnosti 

zrevitalizovať okolie sôch. V ich blízkosti sa nachádzajú náletové 

dreviny a konáre starších stromov prekrývajú niektoré sochy. 

Tým sa nachádzajú po väčšinu času v tieni a nedokážu presch-

núť a v neposlednom rade rušia náhľad na objekt. 

Mgr. art. Andrej Krchňák, reštaurátor
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Minuloročné fašiangy boli významné 
nielen pre obnovenie tradície fašian-
gových maškár. Práve vďaka vydarenej 
akcii sme sa my - jej účastníci rozhodli 
založiť občianske združenie, ktoré sa 
bude starať o kultúrne dianie v Neštichu. 
A tak je na svete Občianske združenie 
Neštišané. Minuloročný pokus nesmelých 
nadšencov o obnovenie neštišských fa-
šangov bol prinajmenšom úspešný a tak 
sa ani na sekundu nezapochybovalo, či sa 
o to pokúšať i tento rok. Dlho sa 
schôdzovalo, dohadovalo, vymýšľalo,  
spievalo, zohrávalo s novým harmo-
nikárom... A po dlhých upršaných a 
studených dňoch nastal slnečný deň F. 
Tento rok sa fašiangovalo v sobotu, aby 
sme doma zastihli čo najviac ľudí. Nálada 
bola rovnako smelá, vysmiata a uvoľnená 
ako minulý rok. Domáci nás čakali s vrelou 
náladou, svižným krokom v nohách či 
s nejakým tým „oldomášom“. Sprievod 
bol od minulého roku obohatený o koč, 
ktorý vlastnoručne vyrobili a zveľadili naši 
šikovní chlapci. Na začiatku bol prázdny 
no každým metrom, respektíve každým 
domom bol plnší a plnší. Vínko, klobásky, 
slaninka, šišky a mnoho iných dobrôt 
predstavovalo vzácny náklad, o ktorý sa 
starali neštišské maškary. Raz ste mohli 
vidieť ako ho ťahá čert, inokedy vojak, 
kuchár či hasič. Raz na ňom sedela pôvab-
ná sestrička, potom zasa cigánka v oča-
kávaní, či neštišská krasavica s chlpatými 
nohami. Na fašiangy už je to raz tak. 
Žiadne hranice, fádnosť, smútok... Čím 

V tem Neštichu na fašangy po druhé

Tecinka, harmonikár a fašangový richtár 

Pochovávanie basy 

 

Z ľava: P. Palkovič, E. Petrovič, F. Vizváry, V. Piškulová, . Gálovič, D. Gálovičová, E. Horníková, M. Žalud, K. Žaludová, M. Holomek, E. Žaludová,

O. Petrovič, F. Horník, O. Repa, K. Petrovičová, N. Horníková, A. Petrovičová   Dolu zľava: M. Maleter, vpravo A. Žalud

Fašiangový sprievod:
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väčšia konina, tým chutnejšia slanina. 
Čím väčšia blbosť, tým väčšia radosť. Čím 
viac chlapcov, tým viac tancov. Čím viac 
neštišských maškár, tým krajší fašiangový 
rozmar.    
A čože by to bolo za fašiangy bez najdô-
ležitejšieho aktu - pochovania basy? 
Starší vedia, mladším možno treba pripo-
menúť, že práve tento akt ukončuje 
obdobie zábavy, smiechu a huncútstiev. 
Tam, kde sa šnúra tradícií neporušila, sa 
basa pochováva o polnoci, pri prelome z 
utorka na tzv. škaredú stredu. Keďže u nás 
tradície znova oživujeme, pochovanie 
sme si prispôsobili a prebehlo v sobotu, 
keď sa maškarám podarilo obísť celý 
Neštich. A tak sa pochovávala, ako tomu 
bolo v našich končinách zvykom. Basa
v podaní člena OZ počas pochovávania 
zázračne ožila, následne však z únavy na 
40 dní zaspala. Plačky silno plakali, 
kaplán, miništrant a farár odspievali 
obrad a ospievali všetkých, ktorých 
chceli. Ak ste sa v kázni našli aj vy, veríme, 
že sme Vás neurazili. Náš zámer bol 
presne opačný. Pobaviť Vás. A ak ste sa 
tam nenašli a chceli by ste, pokojne nám 
to povedzte, my už si na Vás niečo 
nájdeme. Lebo o rok zase, už tradične – 

Neštišským fašangom nazdar! 

Natália Horníková
Predsedníčka OZ Neštišané

MS SČK

SMOLENICKÚ KVAPKU KRVI

SMOLENICE
a Obec Smolenice

vás pozývajú na

18. mája 2017 

v KD Smolenice

od 8:00-10:00
Gratulujeme za úspešnú reprezentáciu

Orientačný beh na Jahodníku  
Gulášový festival  
Deň matiek 
DUO JAMAHA 
Jarný MEDOKVAS
 
ME v Discgolfe pod zámkom
Hasičská súťaž družstiev
Cesta rozprávkovým lesom
III. ročník turnaja detí pod zámkom 
Turnaj v malom futbale OŠK CUP 

Súťaž vo varení držkovej 
Karpaty CUP cyklosúťaž pre deti
Slovenský pohár v horskej cyklistike MTB XCO
Memoriál K. Kondrčka 

Pripravované podujatia v obci

6. - 8.5. 
13.5. 
14.5. 
26.5. 
27.5. 

3. - 4.6. 
10.6. 
11.6. 

23. - 24.6. 
30.6. 

1.7. 
1.7. 
2.7. 
8.7. 

Jahodník
Lúka pri KD
KD Smolenice
KD Smolenice
Areál Včelco

Areál pod zámkom
Areál ZŠ s MŠ
Areál pod zámkom
Areál OŠK
Areál OŠK

Areál OŠK
Areál pod zámkom
Areál pod zámkom
Areál OŠK

Mimoriadne vstupy na Smolenický zámok

KC SAV Smolenice oznamuje, že od 2.4. 2017 až do letných prázdnin bude zámok 
pre verejnosť otvorený každú nedeľu v čase od 13:00 do 17:00 hod. Sprevádza sa 
každú celú hodinu.

Cena vstupného deti, študenti a dôchodcovia 1 €,  dospelí 2 €.

Mimoriadne vstupy do múzea Molpír

Obec Smolenice oznamuje, že až do letných prázdnin bude aj múzeum pre 
verejnosť otvorené každú nedeľu v čase od 13:00 do 17:00 hod. 

Cena vstupného deti, študenti a dôchodcovia 1 €,  dospelí 2 €.
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Veľká gratulácia Terézie Drdul za nomináciu na cenu „Krištáľové krídlo“Divadelné predstavenie Lekárske tajomstvo (OZ Karpatoš)

FOTO z akcií a podujatí

Maškary na fašiangy rozveseľovali najmä starších občanov 

Smolenice na ITF Slovakiatour 2017 (N. Horníková) Prezentácia virtuálnych pohľadov na Smolenice cez 3D okuliare 

Beseda s úspešnými paralympionikmi v KD za účasti žiakov ZŠ

Starosvetská fašiangová zábava v KD Smolenice Starosta Anton Chrvala s najmladšími tanečníčkami

S M O L E N I C K É N O V I N Y
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Stavajú chlapci máje Stavanie mája-DFS Čerešenka vystúpila s kultúrnym programom

Deti z MŠ na návšteve u našich hasičov (A. Križan)

Udelenie Čestného občianstva vdp. M. Mrvovi Trojkráľový koncert vo farskom kostole Cantica Znova

Odhalenie pamätnej tabule Š. Jastrabíkovi na budove múzea Molpír Prehliadka novej expozície v múzeu Molpír
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Demografické údaje za rok 2016

Harmonogram sobášnych dní  
a občianskych obradov

Soboty:

 
                                     

13.5. 2017
27.5. 2017
17.6. 2017
24.6. 2017

8.7. 2017
22.7. 2017
19.8. 2017
26.8. 2017

 

 

 

 

a  v týždni každý  piatok  pred navrhnutou sobotou.

23.9. 2017
30.9. 2017
7.10. 2017

21.10. 2017
4.11. 2017

18.11. 2017
9.12. 2017

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2016            3232
z toho občanov (nad 15 rokov)                            2787
                       detí (do 15 rokov)                                 445
Priemerný vek                                                          40,5 r.
Prehľad obyvateľov k 31.12. 2016
Deti  (do 15 rokov)        dievčatá                            220
                                            chlapci                               225
Mládež:  (od 15 rokov do 18 rokov)
                                               dievčatá                              44
                                             chlapci                                 41
Dospelí                              ženy                                 1370
                                             muži                                 1332
z toho občania nad 60 rokov                                    680

Zmeny v stave obyvateľov od 1.1. 2016 do 31.12. 2016

Prihlásených               81 občanov (z toho 23 detí)
Odhlásených              61 občanov (z toho 11 detí)

Narodených                44 detí (23 chlapcov a 21 dievčat)
Zomrelých                   30 občanov (18 mužov a 12 žien)
  
Celkový prírastok za rok 2016                   + 34 občanov

Uzavreté manželstvá za rok 2016               40 sobášov
z toho občianske                                                28 sobášov
              cirkevné                                                 12 sobášov
Z celkového počtu občania Smoleníc      18 sobášov 
                                                   zahraničné         2 sobáše

ŠTATISTIKY  od 1.12. 2016 – 30.4. 2017
NARODILI SA
Oliver Škrabák

Sara Puhek
Milan Pavlík

Stela Vitteková
Timea Sitárová
Kamila Balgavá

Jakub Rožič
Terézia Kardošová

Timea Polakovičová
Samuel Šmátrala

V tomto období 
sa uskutočnilo 5 sobášov

(z toho občania Smoleníc)
Pavol Hájiček 

a Miroslava Podstrelená)

ZOMRELI
Andelína Čillagová, 91 r.

Anton Jakubčík, 73 r.
Alžbeta Gregušová, 90 r.
Vladimír Petrovič, 69 r.

Ida Zbořilová,  78 r.
Milan Jankto, 61 r.

Ing. Michal Galgoci, 86 r.
Peter Koleňák, 57 r.

Mária Sládková, 84 r.
Jozef Novák, 67 r.

Agneša Sládková, 86 r.
Viktor Petrík,  86 r.
Eva Ďurinová, 76 r.
Ján Adamčík,  69 r.

Ella Hodulíková
Rodan Benkovský 

Ema Hulíková 
Jakub Kučera 

JUBILEÁ OBČANOV
70 – roční

Jaroslav Schön
Helena Opálková

Martin Ilavský
Miroslav Adamec

Ľudmila Gregušová
Irena Oravcová

Helena Gálovičová
Augustín Hazucha

Ján Kozár
Jozef Horváth

Zdenka Piškulová
Ing. Júlia Ďurišová

Helena Demovičová
Ivan Bachár

75 – roční 
Mária Hirnerová
Elena Čavojská 

Štefánia Hostinová
Oľga Vidašičová
Elena Štibraná

80 – roční 
Anna Gombárová

Mária Salvová

85 - roční

90 a viac roční 
Vilma Pašeková  - 93 r.

Annastázia Brestovanská  - 90 r.
J

Ing. Helena Adámiková

Jozefína Štibraná

Mária Špačinská

án Fančovič – 94 r.
Jozef Jánošík – 98 r.

Úradné hodiny
OBECNÝ ÚRAD

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 16:00
7:30 - 12:00
7:30 - 17:00
7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 www.smolenice.com

info@smolenice.com
matrika@smolenice.com
starosta@smolenice.com

 

Na návšteve u najstaršieho občana Smoleníc 

Jozef Jánošík, 98 rokov

BLAHOŽELÁME

 

 

Foto: A. Lančarič, A. Chrvala, M. Krištofíková, N. Huzovičová, A. Križan
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