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Osobnosti našej obce

  (19.10.1931 – 6.4.2012)Dr. Ján Štibraný

slovenčiny. Z regionálneho hľadiska je 

zaujímavá jeho autorská a zostavova-

teľská práca v oblasti interpretácie

a mapovania tvorby Jána Hollého. Bol aj 

členom kolektívu autorov, ktorý pod 

vedením Jozefa Mistríka pripravil 

rozsiahle a dodnes vyhľadávané dielo 

Encyklopédia jazykovedy (Obzor, 

Bratislava 1993). Bol spoluzakladateľom 

letnej školy slovenského jazyka pre 

cudzincov Studia academica Slovaca. 

Jednou z jeho posledných prác bola 

jazyková  úprava  pr vého zväzku 

kompilovanej publikácie Dejiny Trnavy. 

Aktívne spolupracoval na príprave 

vlastivednej monografie obce Smolenice, 

kde prispieval svojimi materiálmi, 

fotografiami a rozsiahlymi vedomosťami 

o reáliách a histórii. Tento rok by sa dožil 

84 rokov.

Kostol v Neštichu, autor Dr. Ján Štibraný, pastel

Významný slovenský jazykovedec, 

slovakista sa narodil  19. októbra 1931

v Smolenickej Novej Vsi. Po maturite na 

trnavskom gymnáziu študoval na 

Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity 

(1951 – 54), a potom na Filozofickej 

faku l te  Univerz i ty  Komenského

v Bratislave (slovenský jazyk – nemecký 

jazyk). Viac ako 40 rokov sa venoval 

najmä pedagogickej a vedeckej práci. 

Pôsobil na Katedre slovenského jazyka

a literatúry a od roku 1966 na Katedre 

slovenského jazyka Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave.

V poslednom období pôsobil Ján 

Štibraný aj na Filozofickej fakulte 

Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave ako 

tajomník Katedry slovenského jazyka

a literatúry. Vedecky sa venoval výskumu 

štylistiky, lexikológie a dejinám spisovnej 

Vážení spoluobčania,

prešlo niekoľko týždňov, čo sa 

Vám do rúk dostalo nové číslo 

S m o l e n i c k ý c h  n o v í n .

Nastal ten čas, kedy sme viacerí 

č a k a l i  n a  p r v é  r e a k c i e .

Reakcie, či sme správne nastavili formu, 

myšlienku a vôbec všetko, čo sa od nových 

obecných novín očakáva. Prvé reakcie 

nenechali na seba dlho čakať. Áno, boli 

pozitívne, ale aj iné. Nemôžem povedať, že 

negatívne. Už len to, že mi napísalo veľa

z Vás, mladších ale aj Vás občanov, ktorí ste 

možno ešte len prednedávnom objavili 

vymoženosti dnešnej doby, doby digitálnych 

médií. Veru, je to tak, píšu mi emailom aj 

občania v dôchodkovom veku. To nás utvrdilo

v tom, že máme pokračovať v začatej ceste 

informovanosti a pokračovať vo vydávaní 

tlačených novín. Chceme sa zamerať len na 

informovanie a výzvy. Kritiku ponecháme 

druhým. 

Čo sa nám podarilo za krátku dobu od 

decembra, o tom Vás poinformuje môj 

zástupca na druhej strane dnešného vydania. 

Od nástupu nového obecného zastupiteľstva 

prešlo už skoro sedem mesiacov. Za túto 

pomerne krátku dobu sme toho urobili 

pomerne veľa. Možno niektorí očakávajú, že 

sme mali urobiť aj viac. Nie vždy niektoré 

problémy majú okamžité riešenia. Aj pri riadení 

obce treba zvážiť všetky pre a proti a v rámci 

možností obce za dodržania zákonných 

postupov nájsť to správne riešenie. A to správ-

ne riešenie nemusí byť vždy vhodné pre 

niektorých  občanov. 

Na záver by som poprosil o určitú vzájomnú 

toleranciu ako medzi občanmi, taktiež aj voči 

zástupcom obce.

Anton Chrvala, starosta obce
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A k t u a l i t y z ú r a d u

Milí spoluobčania!

Hoc od posledného vydania Smolenických novín ubehol krátky čas,

i napriek tomu píšem s úmyslom oboznámiť Vás s novorozbehnu-

tými akciami. Nepovšimnuté nezostanú ani prebiehajúce či ukon-

čené aktivity.

Aby som nerozprával len do vetra, budem konkrétny. V minulom 

čísle ste boli oboznámení s priebehom rekonštrukcie autobusových 

zastávok. Túto akciu zaraďujeme do kolónky úspešne zrealizo-

vaných, keďže dňa 19.6. v dopoľudňajších hodinách prebehla 

kolaudácia projektu, spolu s odovzdaním výsledku uvedenej 

činnosti. Všetko prebehlo za prítomnosti pánov poslancov – 

T. Lančariča, M. Holkoviča a v neposlednom rade - mňa. V dedine 

boli osadené štyri menšie zastávky a dve väčšie. Možno si kladiete 

otázku, prečo menšie a väčšie. Tento fakt vyplynul

z podnetných rozhovor s vodičmi autobusov a je podložený najmä 

počtom cestujúcich, ktorí využívajú dané nástupištia autobusov. Pri 

všetkých nových zastávkach sú umiestnené i nové, oproti starým 

estetickejšie koše, ktoré (veríme), budú spĺňať svoj účel tak pre 

cestujúcich, ako i pre okoloidúcich ľudí. Pevne veríme, že i vy 

zdieľate názor, že výmena zastávok bola krokom, ktorým sa dedina 

opäť stala o niečo krajšou. Teraz je aj v rukách občanov, aby zastávky 

zostali v pôvodnom stave, aby zostali neporušené a nestali sa

z estetických objektov zhýralé tŕne pre oči domácej i turistickej 

verejnosti. Postupom času ešte zveľadíme okolie zastávok

a pribudne aj grafika s motívom našej obce.

Dňa 14.5.2015 prebehlo verejné prerokovanie novoprepra-

covávaného územného plánu (ÚP) obce. Možnosť využiť 

pripomienkovanie daného ÚP mali i všetci občania. V tomto zmysle 

sme zaznamenali 25 podnetov. Relevantné z nich sa už 

zapracovávajú do nových podkladov k ÚP. Dňa 18.6.2015 boli 

prerokované prvé pripomienky na Okresnom stavebnom úrade, za 

prítomnosti Organizácie dotknutých v tomto kroku pripomienok. 

Občania, ktorí podali pripomienky budú oboznámení so 

stanoviskom a výsledkom ich pripomienok do konca júla. 

Dňa 9.6.2015 sme spolu so starostom obce navštívili vedenie Lesov 

SR so zámerom požiadania o spoluúčasť vo veci opravy cesty na 

Jahodník, nakoľko sa táto cesta momentálne nachádza vo veľmi 

zlom stave. Ten nenapomáha reprezentácií našej dediny v očiach 

turistov, chatárov a návštevníkov obce, nehovoriac o občanoch 

bývajúcich v danej lokalite. Návšteva bola ukončená s prísľubom na 

spolufinancovanie prostredníctvom výpomoci z Lesov SR. Kedy sa 

bude oprava realizovať v tejto chvíli presne nevieme, no pre jej 

skorú realizáciu urobíme všetko, čo bude v našich silách. 

Ďalšou závažnou vecou, ktorú v súčasnosti riešime, je výmena 

podlahových krytín v ZŠ s MŠ Smolenice. Na tento účel sme už 

obdržali sumu vo výške 85 000 €, ktorá je účelovo viazaná na tento 

projekt. V súčasnosti prebieha výberové konanie na verejné 

obstarávanie v rámci zákonných podmienok.

Ak sa vrátim k prvému vydaniu Smolenických novín s mojim 

príspevkom, iste Vám zíde na um množstvo vymenovaných akcií 

a projektov. Niektoré z nich sú už ukončené, pri niektorých možno 

hovoriť o súčasnom priebehu realizácie, niektoré sú v štádiu 

rozpracovanosti a pracujeme na výberovom realizačnom konaní.

Nič z menovaného nebolo tendenčne napísané či vyprodukované 

len z dôvodu zaplnenia strany

v prvom čísle novín. Taktiež tomu nie je ani v terajšom čísle novín.

Mojim zámerom je oboznamovať Vás nielen o prebiehajúcich, ale

i o plánovaných či už zrealizovaných projektoch. Ste občania našej 

obce, sú to veci, ktoré sa Vás týkajú, ktoré sú i Vašou súčasťou. Preto 

chcem, aby každý občan mal tú možnosť vedieť, čo sa v dedine 

buduje, realizuje, rekonštruuje, ale aj plánuje... 

Toto je môj zámer. Nedá mi nespomenúť mierne znepokojenie, 

ktoré na mňa vplýva zo strany občanov. Moje slová nie sú len 

prázdnymi rečami, výsledky našej práce možno vidieť

v celej obci. Avšak, ako si mám vysvetliť slová občanov, ktorí sú

s našou prácou neustále nespokojní, no sami sa nedržia zásad, ktoré 

nám vytýkajú? Nebudem na nikoho ukazovať prstom, to nie je 

mojím cieľom. Ja by som rád vyzdvihol tých občanov, ktorí by mohli 

ísť ostatným príkladom. Preto som sa rozhodol od budúceho 

vydania organizovať okienko s foto dokumentáciou častí pozemkov, 

ktoré spadajú pod obecný majetok, no občania sa o ne starajú tak, 

akoby patrili k ich majetku, keďže ich každodenne využívajú a sú 

súčasťou ich bežného života. Preto by som Vás chcel povzbudiť

a nabádať do úpravy chodníkov, ciest, kanálov, ktoré sú Vašou 

súčasťou nie len pre to, aby ste sa našli v novinách, ale najmä preto, 

aby ste i Vy priložili ruku k dielu a pomohli nám dosiahnuť náš 

spoločný cieľ – Krajšie, čistejšie a upravenejšie Smolenice. 

S pozdravom Radoslav Horník, zástupca starostu obce 

Nové autobusové zastávky v obci
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B L E S K O V K Y 

- V máji sme sa niektorí zúčastnili akcie „Na bicykli do práce“

- Stretnutie na ZSE ohľadne „Elektriny na Lúkach“

- Rokovanie o výkupe pozemkov pod Zberný dvor

- Návšteva poľských novinárov a zástupcov cestovných kancelárií

- Oslava Dňa matiek v KD Smolenice

- Kosenie a úprava Kalvárie v Smoleniciach

- Stretnutie s predsedom vlády na rokovaní v Špačinciach

- Stretnutie na Odbore dopravy ohľadne 2. etapy cesty II/502

- Trnavské divadlo-udelenie ocenenia pre p. Veroniku Bahnovú

- Likvidácia a odvoz vyzbieraného odpadu poľovníckym 

združením

- Profilové vystúpenie detského súboru Čerešenka

- Oprava a sprevádzkovanie starého ozvučenia v KD

- Valné zhromaždenie Trnava Tourism

- Stretnutie s ministrom školstva –Projekt rozšírenie škôlky

- Stretnutie na ZSE pre projekt „Elektro na Lúkach“

- Stretnutie s občanmi Ulice  Na lúkách ohľadne ČOV a elektro

- Riešenie projektu Výmena podláh v ZŠ s MŠ

- Rekonštrukcia a vymaľovanie  Historickej izby v Múzeu Molpír

- Demontáž starých autobusových zastávok v obci

- Riešenie problémov s kanalizáciou v Neštichu

- MDD, všetky deti zo školy a škôlok na zmrzline 

- Odstránenie suchých a nebezpečných konárov a stromov na

   cintoríne v Smoleniciach

- Príprava projektu rozšírenie škôlky

- Príprava podkladov pre nový Plán hosp. a sociálneho rozvoja 

- Stretnutie na VUC ohľadne 2. etapy cesty II/502 

- Účasť na detskej športovej olympiáde

- Montáž bezpečnostného zrkadla na Ulici Kukučínova

- Účasť na hasičskej súťaži 

- Poslanecký prieskum-školský obed v ZŠ s MŠ

- Podujatie Beh na Záruby, stretnutie s primátorom P. Bročkom

- Podujatie Cesta rozprávkovým lesom

- Montáž autobusových zastávok v obci

- XV. ročník turistického zrazu seniorov okresu Trnava v 

Smoleniciach

- Stretnutia-“Nádejné projekty pre obec“

- VII. Ročník edukačnej činnosti, určenej pre deti MŠ

- 1. Ročník Memoriálu Petra Opalka

- Ukočenie školského roka

- Priebežné riešenia záväzkov voči štátu-civilná ochrana, 

požiarna ochrana, dotazy občanov, ...

- Účasť na valnom zhromaždení TAVOS a.s.

- Riešenie problémov Hradiska Molpír

- Otvorenie Múzea Molpír pre verejnosť

- Príprava Memoriálu Štefana  Baniča

- Príprava Cyklistického víkendu v Smoleniciach (Slovenský 

pohár MTB XCO a Karpaty CUP)

- Úprava okolia kaplnky Panny Márie Karmelskej v Neštichu

- Čistenie potokov a odvodňovacích žľabov v obci

- Príprava Kultúrnospoločenský slávností v obci-JARMOK, 

Zámocký koncert

- Príprava charitatívneho podujatia "Na kolesách proti rakovine“

Plánované a zrealizované investičné akcie na rok 2015

Výstavba prechodu pri fare + osvetlenie
Rekonštrukcia žľabu a prejazdu Trnavská (Lesy SR)  
Nový žľab a prejazd smer Boleráz, Trnavská ul.
Projekt Rozšírenie MŠ o 1 triedu
Spoluúčasť -Rozšírenie MŠ o 1 triedu
Geometrický plán cesta II/502
Dopravné značenie
Komunitný plán
Protipovodňový projekt
Smolenické noviny (4 vydania)
Plán PHSR
OcÚ-úprava kancelárie-MATRIKA
Výkup pozemkov pod zberný dvor
Projekt parkovisko Hradisko Molpír
Autobusové zastávky, 2+4ks
Revitalizácia/parkoviská Trnavská-Pizza Halenár
Spoluúčasť-Projekt odstránenie bariér v škole
Verejné obstarávanie-Výmena podláh ZŠ s MŠ
Verejné obstarávanie-  ZŠ s MŠ   
Verejné obstarávanie-

Hradisko Molpír (spoluúčasť obce)
Územný plán obce

  
 
kanalizácia
Rozšírenie kapacity MŠ

Nákup osobné motorové vozidlo 1/4 ceny
Oprava kanalizácie vo vlastníctve obce
Výkup pozemkov pod ZŠ s MŠ
Vysporiadanie pozemkov pod športovým areálom

994 €
5 651 €
2 241 €
1 800 €
2 500 €
3 894 €

859 €
1 000 €
3 000 €
2 000 €
1 850 €
1 500 €

10 000 €
720 €

16 682 €
70 000 €

1 800 €
2 500 €
1 500 €
1 500 €
5 500 €

80 000 €
20 000 €
20 000 €
32 246 €
20 000 €

ZŠ s MŠ výmena podláh 
ZŠ s MŠ rozšírenie kapacity MŠ 
ZŠ s MŠ rekonštrukcia a napojenie kanalizácie
ZŠ s MŠ odstránenie bariér pre žiakov s postihnutím 

85 000 €
43 000 €
30 000 €
18 500 €

Účelové financie získané nad rámec rozpočtu

Úprava okolia kaplnky Panny Márie Karmelskej v Neštichu

Realizácia bezp. zrkadla na križovatke Záhradnícka-Kukučínova 
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Smolenické nárečie / zabudnuté slová

bicyglo - bicykel
budelár - peňaženka
bumburica - kŕmna repa
čapkat - tlieskať
fajront - ukončenie práce
fčúl/ščúl/ščúleki - teraz
fiok - šuflík, zásuvka
firhonek - záclona
kakaruvat - rozprávať, klebetiť
krípopa - járek, potok
luftuvat - vetrať
oplan, netopír - neposlušný chlapec 

Z H I S T Ó R I E

Súčasťou náboženského života Smoleničanov odpradávna bola aj 

účasť na mnohých verejných procesiách. Aj takýmto spôsobom sa 

prejavovala ľudová zbožnosť. Verejné procesie bývali v minulosti 

predpísané v diecéznom, v prípade smolenického dekanátu

v ostrihomskom rituáli. Išlo o procesie na Kvetnú nedeľu, Veľkú 

(Bielu) sobotu, sviatok sv. Marka, krížové dni, sviatok Božieho tela.  

Okrem týchto predpísaných procesii sa konávali aj procesie na iné 

sviatky, často na sviatky svätcov, ktorým boli zasvätené miestne 

kaplnky. V Smoleniciach to bývali procesie bez nesenia Sviatosti 

oltárnej na sviatok sv. Rócha, sv. Rozáliu a na sviatok 

Nanebovstúpenia Pána ku kaplnke na kalvárii. V Lošonci bývala 

procesia na sviatok sv. Marka evanjelistu. Procesie sú vlastne 

náboženské pochody, ktorými veriaci jednomyseľne prosia Boha

o milosť a zmilovanie, alebo verejne vzdávajú vďaku, alebo navonok 

preukazujú vnútornú úctu, chválu a oslavu Boha. Už slovo procesia 

(z lat. procedere) – ísť, putovať, označuje zmysel sprievodu, t.j. 

túžobné hľadanie pomoci Božej, vytrvalosť modlitby popri telesnej 

únave chodenia, ako aj jednomyseľnú modlitbu všetkých 

zhromaždených. Pôvod procesií nachádzame v Starom i Novom 

zákone. V rannej Cirkvi boli procesie natoľko vo zvyku, že tvorili 

súčasť bohoslužieb.

NÁBOŽENSKÉ PROCESIE V OBCI

Tradícia procesií je v Smoleniciach stále udržiavaná. Sprevádza aj 

jeden z najväčších cirkevných sviatkov, ľudovo nazývaný Božie Telo. 

Tajomstvo Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri každej omši 

premieňa chlieb a víno, veriaci v procesii na čele s kňazom 

symbolicky oznamovali svetu nosením monštrancie po uliciach 

obce.  Po období prerušenia tejto tradície sa v nej pokračuje, ale 

procesia sa obmedzila zatiaľ na priestor pred kostolom. Postupne sa 

sprievod zastavuje pri štyroch oltároch, symbolizujúcich štyri 

svetové strany. Sprievod tak naznačuje Božiu ochotu a ústretovosť aj 

voči tým, čo ho nepoznajú. V minulosti „oltáriky“ vytvárali rodiny zo 

zelene, kvetov a domácich devocionálií (predmety, ktoré sa 

používajú na prehĺbenie nábožnosti: obrázky, krížiky, ruženec, 

medailóny a podobne) pred svojimi domami.  V Smoleniciach sa 

tieto oltáre tradične stavali na hlavnej ulici pred domami rodiny 

Bublávkovej, Slobodovej, Boháčkovej a Oravcovej. Na týchto 

miestach sa konala  verejná poklona a udelenie požehnania 

Eucharistiou. Deti na znak svojej úcty a lásky k Bohu rozsypávali na 

cestu lupene kvetov a veriaci zhromaždení v procesii spievali 

náboženské piesne za hudobného sprievodu miestnej dychovej 

hudby.

Dnes sa v tradícii pokračuje a ostatné dva roky sa uskutočnili pekné 

procesie v priestore parkoviska a parčíka pred kostolom.  

Prvoprijímajúce deti  idú na začiatku sprievodu a rozsýpajú lupene 

kvetov pred sviatosťou oltárnou, ktorú nesie kňaz s asistenciou. 

Bohatá účasť na procesiách svedčí o tom, že tieto pobožnosti sú 

naďalej obľúbené a žiadané medzi veriacimi. Dúfame, že táto 

tradícia bude v Smoleniciach naďalej pokračovať .

Katarína Slobodová Nováková

sakel - vrecko
smíkat - tancovať
šamlík - malá stolička
šecko-všetko
škarbala - stará topánka
špajza - komora
šporhelt - kuchynský šporák
štokrla - stolička
štrumpadle - guma na pančuchy
šubléra - posuvné meradlo
vyterigat sa - vyjsť niekam

rarášek - čert, škriatok



- 5 - č í s l o  2 / 2 0 1 5

Kto by nechcel byť šťastný...

Prežívam radosť, radosť v srdci svojom. Kde? V srdci svojom... 

Som taký šťastný, tak veľmi šťastný, že Ježiša už v srdci svojom 

mám.

Slová tejto piesne sa 24. mája 

2015 na slávnosť Zoslania Ducha 

Svätého niesli naším kostolom 

z  ú s t  d v a d s i a t i c h  d v o c h  

prvopri j ímajúcich chlapcov

a dievčat našej farnosti. Ich 

nadšenie, oduševnenie a čisté 

žiarivé oči dávali tušiť, že to je spev 

ich srdca, prežívajúceho opravdivú 

radosť... a verím, že nejedno oko 

nezostalo suché... a možno im 

n i e k t o  a j  t i c h o  záv i d e l . . .  

Kto by nechcel byť šťastný? Túžba po šťastí je tá najhlbšia túžba 

nášho srdca, prítomná v každej inej. Dokonca i narkoman siaha 

po droge, lebo chce byť šťastný. I človek, ktorý ubližuje inému, 

túži po šťastí a myslí si, že ho nájde v uskutočnení svojej pomsty. 

Oči týchto ľudí však prezrádzajú, že to, za čím sa túžobne vrhali, 

bola len vidina šťastia a nie šťastie skutočné. 

Oči sú bránou do srdca. Skúsme sa zahľadieť do tých svojich. Čo

v nich vidíme? Je to opravdivá radosť? Môže byť aj dospelý 

človek ešte naozaj šťastný? Svätý Augustín, ktorý vo svojom 

živote prešiel všeličím, a v rôznych veciach hľadal šťastie, to 

krásne vyjadril vo svojich Vyznaniach tou jeho známou vetou: 

Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože. Prajem 

všetkým nám, aby sme sa nebáli Boha v domnení, že nás chce 

obrať o radosť, ale naopak, aby sme mohli prežívať úprimnú 

radosť prameniacu z prítomnosti Lásky v našom srdci.

Juraj Schindler, správca farnosti 

M A R H U Ľ A

Na poslednej Neštišskej ulici, v smere na Lošonec, stojí mohutný dom. 

Dvojposchodová klasika z päťdesiatych rokov ukrýva dlhú záhradu,

v ktorej voňajú kvety a hučia včely. Tie poletujú z jedného stromu na 

druhý, z jednej kvetiny k inej. V rýchlom a zložitom tanci víria 

rozhorúčený vzduch a vynakladajú všetky sily na to, aby si splnili svoj 

denný plán. Sú ich tu stovky azda až tisícky. A napriek tomu, že táto 

záhrada pulzuje nekončiacou prácou, nachádzam v nej pokoj, aký sa dá 

nájsť už len málokde. 

Pán Hornáček, ktorý sa o včely stará, sa v žiadnom ohľade nenechá 

pred svojimi zverencami zahanbiť. Kmitá z jedného kúta záhrady na 

druhý. Raz drží v ruke lipovú dosku, raz nový rámik a inokedy zasa 

debničku plnú vyumývaných zaváraninových pohárov. Podobne ako 

jeho včely, ani on sa za celý deň nezastaví. Iba ak čo sa vody napije, 

alebo si na päť minút na slnku posedí, aby si odpočinul od dlhého 

horúceho dňa. Patrí totiž ku generácii, pre ktorú je práca niečo ako 

dýchanie. Niečo celkom prirodzené. To čo robíme každý deň bez toho, 

aby sme sa nad tým priveľmi zamýšľali. Je to azda tým, že si na ňu 

privykli už vo veľmi mladom veku. 

Jedna z jeho spomienok siaha do čias, kedy bola pod Šivavcom 

úzkokoľajka. Ako mladý chlapec sem pán Hornáček chodil pásť kravu 

patriacu jeho otcovi. Pod pazuchou knižka a v ruke lano od ohlávky. 

Kravka mala naučenú trasu a vedela, kde sa môže pásť a tak si 

mládenec skracoval chvíle, kedy bolo treba previazať lano študovaním. 

Po tom, čo krava prešla po poslednú hranicu úzkej lúky, sa zobral

a vyskočil jej na krk. Rohov sa chytil ako riadidiel od motorky a pätami 

sa zaprel do trčiaceho bachora. Času bolo málo a doma čakala ďalšia 

robota a tak vynašiel spôsob, ako zefektívniť presun kravičky a ušetriť 

čas. Cvalom presvišťal okolo terajších, vtedy neexistujúcich družstev-

ných hál, rovno do rodičovského domu. Uštedril si teda trochu času 

sám pre seba a jeho mama mu zase uštedrila parádny výprask. Kto to 

kedy videl, rozvážať sa na krave ako na závodnom koni? Nech bola doba 

aká chcela, vždy sa bolo na čom zasmiať. Usmieva sa včelár spoza 

striebornej brady a ukazuje na vysoký strom. „Toto je marhuľa, ktorú 

sme zasadili ešte s otcom. A vlastne to ani nie je marhuľa ale slivka,

v ktorej je marhuľový vrúbeľ. Má šesťdesiatpäť rokov.“ Jej plody sú 

veľké ako grepy a plné šťavy. Prehýbajú konáre a napínajú ich ako luky. 

Zamýšľam sa nad tým, aký je to asi pocit vidieť strom rásť toľké roky. 

Sledovať ako hrubne a mení sa z konárika trčiaceho zo zeme, tenkého 

ako prst, na rozvetvený stromisko, ktorý zatieni celý dvor. Spomínať na 

ovocie, ktoré priniesol a na zimy, ktoré prestál. Napriek všetkému 

zhonu, napriek nekončiacim tuhým zimám tu strom stojí. Zhrbený

a skrútený do všetkých možných smerov. Rovnako ako ten, čo ju 

zasadil. Krajina sa pomaly mení, stromy miznú a objavujú sa na nových 

miestach. Pán Hornáček si to pamätá. Spomína na našu dedinu ako na 

miesto, kde iba kde tu stála chalupa. Kde sa ešte mlynské koleso stále 

točilo a kde bola jedna jediná lekáreň v širokom okolí. Pamätá si toľko 

vecí, že by vedeli zaplniť celú knihu. A aj by mi ich povedal, ale má ešte 

kopu roboty a tá ho nepočká a tak sa stráca za vŕzgajúcou bránou. Ja si 

ešte chvíľku počkám a nazriem cez plot do záhrady plnej života. Dúfam, 

že marhuľa tu ešte dlho vydrží. 

filip horník 
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Marianna (2 deti)

1) Snažíme sa využívať to, čo sa nám Smolenice pre deti ponúkajú 

Chodievame s deťmi na detské  ihrisko pri škole, ktoré je určené 

menším deťom. Na ihrisku pod zámkom sa mi páči veľký priestor, 

deti si môžu zakopať na veľkom upravenom trávniku a dávať góly do 

veľkej bránky alebo hrať futbal na menšom ohradenom ihrisku, 

vedľa detského ihriska. Radi chodíme do  prírody, k rybníku,

k zámku. Páči sa mi, že v parku v kaštieli sú už hotové chodníky.

2) Nepáči sa mi chodník od Slovenskej sporiteľne po križovatku, 

ktorý je v dezolátnom stave takmer rok a s kočiarom sa tadiaľ nedá 

poriadne prejsť.

Barbora (1 dieťa)

1) Ako rodičovi s 2 ročnou dcérou a čoskoro aj novorodencom sa mi 

veľmi páči detské ihrisko pri ZŠ Smolenice. Musím tiež vyzdvihnúť 

prácu OZ naše Smolenice, ktorí sa pustili do úpravy areálu starého 

kaštieľa a hradiska Molpír, lebo takto vzniknú V Smoleniciach ďalšie 

pekné miesta, kam môžeme chodiť s deťmi na prechádzky.

2) Viem, že po minulé roky bol problém s kapacitou MŠ, neviem aký 

je momentálne stav a či sa nájde pre moje dieťa miesto. V zime ma 

ako tehotnú matku s chorým dieťaťom veľmi zaskočili a nahnevali 

snehom zasypané chodníky, ktoré boli pre kočík absolútne 

neprejazdné hlavne k tak dôležitým bodom ako je zdravotné 

stredisko alebo potraviny. Podotýkam, že to bolo týždeň o snehovej 

kalamite. Veľmi by som privítala, keby sa uskutočnilo viac projektov

ANKETA medzi rodičmi
       na materskej/
          rodičovskej dovolenke

 napr. keby sa upravilo centrum obce pred kultúrnym domom, ktoré 

si priam žiada nové námestie. Staršie deti a dorast by možno privítali 

športový areál / park pre korčuľovanie, skateboard a pod.

Mama (2 deti)

1) Teším sa z úpravy parku a dúfam, že bude ďalej pokračovať. Veľmi 

pekná akcia pre deti je Cesta rozprávkovým lesom. Vnímam 

pozitívne zmeny, ktoré sa dejú okolo základnej školy, jej okolia, 

priestorov a vybavenia, aj keď je stále čo zlepšovať.

2) V obci chýba ihrisko alebo priestor pre väčšie deti. V celej dedine 

nie sú žiadne lavičky, kde by sa mohli maminy s kočíkom zastaviť a 

trochu medzi sebou pokecať. Potešilo by ma nejaké bezpečné 

miesto na bicyklovanie mimo dosahu áut. Trochu som mrzí, že  

podnikatelia veľmi nemyslia na rodičov, v žiadnej reštaurácii nie je 

vonku detské ihrisko alebo aspoň domček na hranie. Najmä na jeseň 

alebo v zime, keď je už počasie horšie, by som privítala viac 

kultúrnych akcií pre deti – divadielka, koncerty,.

Eva (2 deti)

1) Staršie dieťa síce už chodí do škôlky, ale voľný čas rada trávi na 

novom detskom ihrisku pri škôlke. Keď bola menšia veľmi radi sme 

chodili do materského klubu; zvlášť v horšom počasí je to 

vynikajúce, deti prichádzajú do kontaktu s kolektívom a maminy 

nachádzajú nové kamarátstva, podelia sa o svoje skúsenosti pri 

šálke kávy.

2) V dedine chýbajú klasické húpačky. V rámci prechádzky okrem 

lavičiek pri bytovkách a autobusových zastávkach nie sú v dedine 

žiadne lavičky na oddýchnutie.; jediné, ktoré sme využívali boli 

v centre pri fontáne, ale bohužiaľ nakoľko tam už parkujú autá, 

dýchali sme iba výfuky štartujúcich áut, tak tam už nechodíme. 

Chýba nám tu nejaké športové ihrisko, kde sa môžu deti bicyklovať 

bez toho aby som okrikovala: pozor auto, stoj, na kraj, Zvlášť keď 

tlačím pred sebou kočík. Areál ZŠ má na bicyklovanie zdevastované 

chodníky. Taktiež nie je kde sa hrať s deťmi loptové hry a vôbec hrať 

sa na tráve nakoľko v nšej obci psy majú zelenú pred deťmi a psích 

exkrementov sú plné parky aj okolie bytoviek. Uvítala by som aj 

akcie Mikuláš a Maškarný ples organizovaný obcou, nie všetky deti 

chodia do škôlky. Ďalej by sa mi páčilo, keby bola detská knižnica, 

aby sa deti učili vzťahu ku knihám od detstva a obohatili sme ich aj

o iné rozprávky než majú doma. A na záver jedna z milých akcií, ktorú 

naša obec neorganizuje je uvítanie nových občiankov do života.

Mária (2 deti)

1) Ako veľké pozitívum vnímam to, že v našej obci je dostupné 

školstvo (od MŠ až po celú ZŠ) a taktiež zdravotníctvo, takže nie je 

potrebné s deťmi nikam cestovať.

2) Chýba nám tu viac možností ako aktívne organizovane tráviť voľný 

čas s deťmi, napr. cvičenie detí s mamičkami, tanečný krúžok, 

hudobná škola. V lete by sa hodilo kúpalisko a plavecké kurzy.

Zhovárala sa Svetlana Petrovičová

1. Otázka – 

2. Otázka – 

kde trávite čas s deťmi, čo je pre Vás z pohľadu rodiča

    v  Smoleniciach pozitívne?  

Čo sa Vám v Smoleniciach naopak nepáči, čo by bolo

     potrebné zmeniť a čo v našej obci chýba?
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Otvorené  Utorok - Nedeľa  10:00 - 16:00 11. ročník

Memoriálu zakladateľov výsadkového vojska
a Štefana Baniča-vynálezcu padáka

4.7.2015 v Smoleniciach

Slávnostný nástup na ihrisku

MÚZEUM 
MOLPÍR

Spoločná fotka pri pamätníku Š. Baniča

Farská stodola - tak sme jej všetci hovorili. Družstevníci tam v minu-
losti predávali chutné veľké broskyne z priľahlých sadov. Potom nastal 
čas, keď sa stodola vrátila majiteľovi, chátrala a pustla. Jedného dňa 
však nastala veľká zmena, zmena majiteľa tejto chátrajúcej kamennej 
budovy. Budovu kúpila včelárska firma s odvážnym plánom 
prebudovať túto padajúcu stavbu na reprezentačný stánok, ktorý bude 
ďalšou pýchou Smoleníc.
No, posúdte sami, či tento odvážny počin, ktorý bol na začiatku, dozrel 
až do dnešnej úžasnej podoby, kde sa človek nielen cíti príjemne
s nádherným výhľadom na zámok, ale môžu tu ochutnať nápoj kráľov- 
medovinu. A nie hocijakú, medovinu s titulom „Najlepšia medovina 
sveta“



V súčasnom ponímaní sa kvalita školy hodnotí podľa úspešnosti 

žiakov v testovaní. Testovanie piatakov, testovanie deviatakov, 

medzinárodné testovania čitateľskej gramotnosti ...

Kto však zhodnotí pridanú hodnotu? Starostlivosť o žiakov s poru-

chami učenia, so zdravotným znevýhodnením, s poruchami 

pozornosti a správania? Projektovú činnosť, ktorá modernizuje 

vyučovanie, prináša škole učebné pomôcky, ale aj zaberá množstvo 

energie a voľného času učiteľov?

Všetky tieto činnosti „navyše“ neregistruje nikto, ani ministerstvo 

školstva. Snáď len rodičia našich žiakov, ktorí však často majú obavy, 

či sa stihne prebrať učivo určené štátnym vzdelávacím programom. 

Avšak dnešná škola musí žiakov pripraviť na život v 21. storočí – byť 

flexibilný, pripravený na zmeny, adaptabilný – schopný prispôsobiť 

sa a byť iniciatívny – presadiť sa na pracovnom poli. Preto Vám 

chcem predstaviť najzaujímavejšie projekty našej školy.

Aj tento školský rok bol pre nás  v projektovej účasti  megaúspešný.

 

„Welcoming school“ – v spolupráci s medzinárodným Centrom pre 

výskum etnicity a kultúry bola pre našu školu vypracovaná analýza 

inkluzívnej školy. Inkluzívne vzdelávanie zdôrazňuje právo  každého 

dieťaťa na kvalitné vzdelávanie, v našich podmienkach hlavne pre 

deti so špecifickými potrebami. Správa, ktorú nájdete na našej 

webovej stránke, zdôrazňuje snahu učiteľov o podnetné a rovno-

cenné podmienky pre všetky deti a pre nás všetkým je morálnym 

ocenením za našu prácu, ktorá nie je zviditeľnená v žiadnom 

rebríčku vedomostných výkonov žiakov školy.

Digiškola – Samsung school – 

v rámci projektu získala škola 

tabletovú učebňu /20 tabletov/ s 

interaktívnou tabuľou a data-

projektorom, licenciu na výukový 

program a výučbové materiály. 

Princíp spočíva v práci žiakov na 

tabletoch súčasne s okamžitým

 hodnotením a kontrolou učiteľa. Počas prázdnin sa takisto 

vybuduje nové pripojenie školy na internet pomocou oprických 

káblov, čo skvalitní prácu na tabletoch.

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ – projekt hradený

z prostriedkov EÚ je zameraný na zistenie profesijných 
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Projekty našej školyProjekty našej školy

predpokladov pre budúce povolanie. Pomocou interaktívneho 
dotazníka a metodiky COMDI získajú žiaci 9. ročníka presné 
podklady, akým smerom sa majú zamerať pri výbere strednej školy 
a v čom sú ich silné stránky. 
Z projektu Podpora polytechnickej výchovy a odborných 
predmetov sme získali pomôcky na vyučovanie fyziky, chémie, 
biológie a techniky. Od digitálneho mikroskopu s kamerou, 
chemikálií, laboratórneho skla, fyzikálnych prístrojov a žiackych sád 
na prácu až po  technické stavebnice. Pomôcky v hodnote cca
6 ooo €  budeme využívať už v septembri 2015.
Škola bez bariér – v rámci projektu odstránenie stavebných bariér 
pre hendikepované deti bude z prostriedkov projektu vo výške 
18 500 € /spoluúčasť Obce Smolenice 1500 €/ vybudovaný 
bezbariérový vstup do školy, nainštalovaný stoličkovýťah
k učebniam a ďalšie potrebné úpravy priestorov školy.
Všetky podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke 
www.zssmolenice.edupage.org

PaedDr. Marcela Pechová, riaditeľka školy

Vážení občania,

Obec Smolenice dôrazne vyzýva tých obyvateľov obce, ktorí 

vyvážajú rôzny stavebný, komunálny a biologický odpad do 

extravilánu obce – napr. skládky za ulicami Hviezdoslavova, Za 

bránou, Pivovarská a ďalšie, aby sa takéhoto konania zdržali. 

Vyvážanie odpadu mimo miest na to určených je nielen zakázané, 

ale aj veľmi neslušné voči tým, ktorým na životnom prostredí v obci 

záleží. V prípade zistenia takéhoto konania, obec pristúpi

k najvyšším možným sankciám až do výšky 165,96 € v zmysle 

Zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

V obci pravidelne funguje separovaný zber odpadu (plasty, papier, 

železo, jedlé oleje, šatstvo, zber elektroodpadu 2x v roku), 

pneumatiky je možné odovzdať v Pneuservise u p. Hodulíka, 2 x 

v roku sú rozmiestňované po obci veľkokapacitné kontajnery na 

zber objemného odpadu. Zelený a biologický odpad je potrebné 

uskladňovať v domácich kompostoviskách. Každý, kto má záhradu, 

si určite v nej môže nájsť miesto, kde odpad, ktorý v záhrade vzniká 

skompostuje.  

Nie je dôvod vytvárať takéto skládky v obci resp. v jej extraviláne.

Starosta obce prosí občanov, ktorí majú záujem o čistý kataster 

obce, nie je im ľahostajné naše životné prostredie v obci a zare- 

gistrujú zakázaný vývoz odpadu konkrétnou osobou, aby v záujme 

ochrany nášho životného prostredia oznámili pôvodcu znečistenia 

na obecný úrad. 

ČIERNE  SKLÁDKY



 

 

 

DAROVALI SME KRV

ZDRAVOTNÉ OKIENKO

Jedného dňa za mňou prišiel Tomáš Fančovič
a porozprával mi ako obnovili činnosť 
Červeného kríža v Smoleniciach. Jednou
z aktivít bol aj mobilný odber krvi. Veľa 
našich občanov chodilo darovať krv vždy do

susedných obcí, tak som sa potešil, že po dlhých rokoch bude 
táto šľachetná akcia rozvíjaná aj v našej obci. Slovo dalo slovo, 
dohodol sa termín a zarezervoval Kultúrny dom na uvedený 
termín. Toto bola aj pre mňa veľká výzva, ktorá sa neopakuje. 
Nikdy som totiž ešte nedaroval krv (ako som sa neskôr dozvedel, 
aj Tomáš bol po prvýkrát). Samozrejme že som zalarmoval 
všetkých pracovníkov Obecného úradu. Tí, ktorí mohli, prišli
a najvzácnejšiu tekutinu aj darovali. Bol som milo prekvapený, 
koľko občanov sa zúčastnilo tejto úžasnej akcie. Okrem 
domácich, bolo aj zopár cezpoľných. Z celkového počtu 33 
pripravených darcov na odber, krv darovalo celkom 27 občanov. 
Odber prebiehal svižným tempom, aj sme sa celkom nasmiali - 
pracovníčky NTS, hlavne nám novým spríjemnili chvíľku čakania 
zábavnými historkami z odberov. Tomáš so svojimi 
spolupracovníkmi pripravili drobné občerstvenie a veľmi chutnú 
kávičku. Verím, že ďalšia pripravovaná akcia Červeného kríža
v Smoleniciach dopadne tiež na výbornú.

Na záver by som ešte poďakoval všetkým darcom.

Anton Chrvala, starosta

Účastníci odberu krvi z OcÚ: Anton Chrvala, Monika Anettová, 
Adriana Fričová, Alena Hirnerová, Darina Vrtochová a Radoslav 
Horník so synom Filipom

Ako stráviť leto v zdraví bez lekára

V horúčavách s malými deťmi nevychádzať von v období od 11:00 do 
15:00 hod. Dieťaťu hrozí popálenie kože, ale aj prehriatie-aj v tieni. 
Prehriatie sa prejavuje bolesťami hlavy, nespokojnosťou dieťaťa, 
vysokými teplotami, suchými sliznicami, až neskôr malátnosťou
a apatiou dieťaťa. V začiatkoch dieťa treba uložiť do chladu, zraziť 
teplotu, podávať tekutiny, dbať o kľud. Ak sa stav zhoršuje, teplota 
stúpa treba vyhľadať lekársku pomoc.
Cez horúčavy dodržiavajte pitný režim, núkajte deťom tekutiny-
najlepšie čistú vodu, ovocné čaje minimálne sladené. 
V horúčavách sa treba vyhýbať ťažkým mastným jedlám, majo-
nézovým šalátom, jedlám na hranici dátumu spotreby-hrozba 
žalúdočných a črevných ťažkostí. V prípade miernych ťažkostí 
doporučujem diétny režim, pridať tekutiny a podávať probiotiká. Ak sa 
stav dieťaťa nelepší resp. zhorší-vyhľadať lekára. Pri pobyte v horách 
dbať na ľahké oblečenie, ale na nohy pevnú obuv a ponožky, najlepšie 
dlhšie nohavice aby sme zabránili uštipnutiu hmyzom. Po pobyte
v horách skontrolovať telo a hlavne aj vlasatú časť hlavy dieťaťa, či nie 
je uštipnutie kliešťom. Po nájdení treba kliešťa vytiahnúť. Miesto 
uštipnutia vydezinfikovať. V našom okolí je kliešťov dosť- preto dajte 
pozor po každej prechádzke lesom, aby ste si okrem pekného zážitku 
nepriniesli domov aj nepríjemného príživníka. Ak sa po vytiahnutí 
kliešťa objaví malé začervenanie hneď na druhý deň, stačí 
vydezinfikovať-ide o malú lokálnu reakciu. Ak sa však o 10-14 dní objaví 
červené ložisko okolo miesta uštipnutia, je nutné vyhľadať lekára. 
Peknú dovolenku bez nepríjemných zážitkov praje Vaša detská lekárka.

MUDr. Gabriela Kaderová  
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Radí 
lekár

Cyklistický víkend

5.7. 2015 Slovenský pohár MTB XCO

4.7. 2015 Karpaty CUP
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Obec ožila rozprávkovými postavičkami

Dňa 14. júna Smolenice opäť ožili rozprávkami. Uskutočnil sa ďalší 
ročník Cesty rozprávkovým lesom, ktorý pre deti aj tento rok 
pripravila Obec Smolenice prostredníctvom Komisie kultúry
a športu v spolupráci s ostatnými organizáciami v obci, ktoré nám 
podali pomocnú ruku.
Ako ste viacerí postrehli, oproti minulým rokom sme sa všetci 
učinkujúci prezliekli do rozprávkových kostýmov.
Zasúťažiť si v rozprávkovom lese, stretnúť poľovníkov, lesníkov, 
vodníkov, víly, hasičov, futbalistov, amerických futbalistov, elfov, 
čarodejníkov, bosorky, ježibaby, vĺčika, ošetriť chorého medvedíka, 
prejsť si pavučinou a vidieť aj vojenské vozidlá, prišlo si pozrieť viac 
ako 1000 detí, ktorých na nádvorí zámku čakal kráľ s kráľovnou a 
sladká odmena od dvorných dám.
Dúfame, že sa nám podarilo na tvárach detí vyčariť úsmev a budúci 
rok nás navštívia opäť. Všetci sa tešíme na ďalší ročník Cesty 
rozprávkovým lesom.

Mgr. Tomáš Mráz

Už tradične sme si 10. mája uctili Deň matiek. 
Nedeľná slávnosť začala príhovorom starostu 
obce. To si už všetky mamičky a babičky
v hľadisku, očakávajúc svoje malé ratolesti, 

zvierali v rukách kvietok, ktorým boli obdarované pri vstupe od 
členov kultúrnej komisie. So svojim programom sa predstavili deti 
zo ZŠ s MŠ a deti zo SMŠ Lienka s programom, ktorý pripravili spolu
s pani učiteľkami. Po úžasných vystúpeniach všetkých detí 
predniesol poďakovanie predseda Kultúrnej komisie Mgr. Tomáš 
Mráz.

D E Ň M AT I E K

Organizačný tím Cesty rozprávkovým lesom
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Dňa 26.6.2015 sa v Pizzerii u pána Halenára stretli smolenickí rodáci

a spolužiaci pri príležitosti 60 rokov od ukončenia povinnej školskej 

dochádzky. Z doteraz žijúcich spolužiakov sa tejto akcie zúčastnili: 

Veronika Bednárová r.Hirnerová, Emil Demovič, Viliam Forner, Paulína 

Hirnerová r.Študencová, Cyril Holkovič, Tibor Hollan, Vlasta 

Jankulicová r.Počuchová, Júlia Janošková r.Vrabcová, Mária 

Kovačovičová r.Štibraná, Mária Križanová r.Vajsablová, Františka 

Pavliková r.Danišová, Lýdia Rábarová r.Sitárová, Viliam Sitár, Leopold 

Sloboda, Jozefína Slobodová  r.Solárová, Ladislav Štibraný a Mária 

Vanková. 

Bohužiaľ postupne naše rady opustili: Karol Augustín ,  Vladimír Banič, 

Viliam Bartek, Anton Boháček, Miroslav Blažo, Mária Sedláková 

r.Danišová, Viliam Hečko, Miroslav Lančarič, Ivan Lettava, Jozef 

Ormandy, Otto Palkovič, Dagmar Pammerová, Oľga Repová  

r.Sienková, Mária Sládková, Jozef Šido, Jozef Štibraný, Ľudmila 

Štibraná, Ivan Truhlík, Mária Trankovičová a Anna Valenčíková. 

Naposledy, v tomto roku, zomreli Jozef Gašparík a Anna 

 r. Anettová. 

Zo zdravotných a iných dôvodov sa stretnutia nezúčastnili spolužiaci, 

ktorí ukončili základnú školu v Smoleniciach, a to Hrotková Hilda

r. Hrádelová, Kučera František, Mihina Viktor a ďalších 12 spolužiakov, 

ktorí navštevovali školu v Smoleniciach len niekoľko rokov z povinnej 

školskej dochádzky. 

Obohatením nášho stretnutia bola návšteva starostu obce Smolenice 

pána Antona Chrvalu, ktorému zároveň ďakujeme za spracovanie 

kvalitnej fotografie. Táto bude pre nás všetkých trvalou a príjemnou 

spomienkou na zrealizovanú akciu.

Patríme medzi generáciu, ktorá prišla na svet počas Druhej svetovej 

vojny a za existencie samostatného Slovenského štátu. Po ukončení 

vojny sme do základnej školy začali chodiť v dobe realizácie opatrení 

„Víťazného Februára“, ktoré sa prejavili, okrem iného, i na likvidácií 

mnohých malých živnostníkov, násilnej kolektivizácií, útokov na 

náboženskú slobodu i v mnohých personálnych opatreniach. Toto 

všetko sa odrazilo i na ťažkých životných podmienkach našej 

Žaludová

generácie. Vmnohých rodinách neboli častokrát finančné 

prostriedky ani na základné životné potreby. Väčšina chlapcov 

chodila v lete do školy bosá, o čom svedčí aj naša fotografia

z prvej triedy. Avšak toto obdobie nás naučilo skromnosti, 

húževnatosti, vážiť si hodnotu ľudskej práce i materiálnych 

prostriedkov. Každý z nás si našiel svoje miesto v živote, dokázal 

poctivo pracovať a so cťou naplniť svoje životné poslanie. 

Vtedajšie zložité politické podmienky mali značný vplyv i na 

organizáciu školstva a obsahové zameranie výučby. Po likvidácii 

cirkevných základných skôl boli vytvorené štátne školy. Náš 

ročník začal chodiť do štátnej ľudovej školy (1. a 2. trieda), 

neskoršie do národnej školy (3. - 5. trieda), do strednej školy

(6. trieda) a nakoniec do osemročnej strednej školy (7. a 8. 

trieda). Za tú dobu sme mali troch riaditeľov školy a to 

p. Vojtecha Chudobu, p. Františka Kučeru a p. Martina Pavlíka.

S vďakou a úctou si spomíname aj na našich triednych učiteľov

p. Máriu Ševčíkovú , p. Margitu Pammerovú, p.  Vojtecha 

Chudobu, p. Františka Kučeru, p. Irenu Weinerovú,

p. Jozefa Vojtecha , p. Margitu Dgroňovú , p. Annu Čuboňovú,

p. Irenu Suchánovú . V každej vyššej triede sme mali iný počet

a zloženie žiakov nielen z dôvodu príchodu žiakov z iných obcí do 

vyšších ročníkov (Smolenická Nová Ves, Lošonec, Trstín), ale aj

v dôsledku vplyvu povojnového obdobia a značnej migrácie 

obyvateľstva. 

Po skončení školy mnohí z nás našli uplatnenie a usadili sa mimo 

rodnú obec v rámci Slovenska, bývalého Československa, ale

i v zahraničí. Avšak vždy sa radi vraciame na miesta kde má 

väčšina z nás svoje korene, prežila svoje detstvo, svoje prvé lásky 

a kde má pochovaných svojich najbližších. Aj z diaľky sledujeme 

úspechy a rozvoj našej rodnej obce na veľmi kvalitne a obsahovo 

zameranej internetovej stránke obce. 

Zároveň ďakujeme personálu Pizzerie u Halenára za vytvorenie 

príjemného prostredia a spolužiakom, ktorí vynaložili enormné 

úsilie pri organizačnom zabezpečení tohto stretnutia. 

Prajeme všetkým smoleničanom, aby naďalej budovali a rozvíjali 

svoju obec tak, aby nielen zámok, ale aj celá obec sa stala

 „Perlou Malých Karpát“. 

        Viliam Forner

Stretnutie po 60-tich rokoch

Pri príležitosti životného jubilea
srdečne blahoželáme predsedníčke 
Klubu dôchodcov pani Božene 
Gajdovej, prajeme jej veľa zdravia, 
šťastia, božského požehnania, aby 
ju i naďalej bavila práca pre dobro 
všetkých občanov našej obce.

OcÚ Smolenice



I N FO R M AČ N Ý S E RV I S

Poznámka: Redakčná rada nezodpovedá za obsahovú stránku článkov a jazykovú úpravu

S M O L E N I C K É N OV I N Y

MUDr. Iveta Zamborská

      7.30-12.00_12.30-14.00
     7.30-12.00_12.30-14.00
     7.30-12.00_12.30-14.00
      7.30-12.00_12.30-14.00
     7.30-12.00
Každý deň od 7.30 – 8.30 neobjednaní pacienti,
                                                    bolestivé prípady, kontroly

Zubná ambulancia   
Tel.: 033/5586 281
Po:
Ut:
St:
Št:
Pi:
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NARODILI SA
Jakub Sedlák

Timotej Škvarka
Martin Žalud

ZOMRELI 
Filoména Sládková, 84 r.

Anna Žaludová, 73 r.
Miroslav Knobloch, 64 r.

ŠTATISTIKY- Smolenice  v období  od 23.4.2015 – 7.7.2015

JUBILEÁ občanov:
70 – roční: 

75 – roční: 

Mária Šestáková
Vladimír Greguš

Ľuboslava Fertáľová, RNDr.
Dezider Hlásny

Peter Ernst Sussli
Jarmila Vitteková
Oľga Popovičová
Jozefína Pobjecká

Ján Študenc
Ľudmila Némethyová

Božena Gajdová
Severín Hečko

Lýdia Petranská
Štefan Némethy

Margita Ostradická
Lýdia Prívarová

Mária Sedláčková
Dominik Mišo
Ignác Rábara

Rudolf Kyselica
Petronela Pisaríková

V tomto období sa uskutočnilo 7 sobášov,
z toho 1 sobáš občania Smoleníc,

 Ing. Vladimír Jankovič a MDDr. Kamila Kičáková

Predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, PhD. dňa 14.5.2015 v Zrkadlovej sieni 
Divadla Jána Palárika v Trnave slávnostne odovzdal ocenenia za kultúru. 
Medzi ocenenými bola aj naša občianka pani Veronika Bahnová za prínos 
v oblasti fotografie a výtvarného umenia. Srdečne blahoželáme.

Katarína Slobodová Nováková predstavila 
na Zamkovskej chate 2. vydanie knihy TATRANSKÍ NOSIČI

OBEC
SMOLENICE

 

AUGUST
15:00 9. 

Close Harmony Friends,
Ewelin, Dominika Mirgová,

Campana Batucada, Martin Harich,
7. element, Adam Ďurica, Igor Bázlik,

VIP CREW, KALI & Peter Pann, Rock Reunion,
Ervín Schônhasuer, Rudolf Cikatricis, Marco Rajt,

 Fire angels, Adka a psík TEDDY.

Od 1.1. 2015 sa do obce prihlásilo 33 občanov, odhlásilo sa 44 občanov.

80 – roční: 
Mária Imrichovičová

Jozef Hornáček
Vlasta Vajkunyová

Anna Ritomská
Jozefína Sládková

85 – roční:
Agneša Sládková

Petronela Procházková
Mária Jánošíková
Mária Turancová

90  - a viac roční: 
Jarmila Semianová – 90 r.
Cecília Sobotová – 90 r.

Melánia Kondrčková – 91 r.

14.00-15:30 admin.
14.00-15:30 admin.
14.00-15:30 admin.
14.00-15:30 admin.
12.30-15:30 admin.

OPRAVA z minulého čísla novín

Obec Smolenice Vás pozýva
na XXIII. ročník 

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ

moderuje Martin Chynoranský

7. august /piatok/  Zámocký koncert  
       18:00 - 19:00 hod.  -koncertné trioMusica Tirnaviensis

8. august /Sobota/ Areál pred KD Smolenice
7:00 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.

9:30 hod.
10:00 hod.
11:00 hod.

reprodukovaná hudba
dychová skupina

Príhovor starostu
mužská spevácka skupina

detský folklórny súbor
 exhibícia

dychová skupina
 folklórna skupina

 folklórna skupina

KARPATSKÁ KAPELA 

ZÁRUBY 
ČEREŠENKA 
Drako Taekwon-Do ITF
KARPATSKÁ KAPELA 
LUSK
ROŠINDOLČANÉ

9. august /Nedeľa/ Areál pod zámkom
                                     Na kolesách proti rakovine 

EV 5294/15         ISSN 2453-7020
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