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Vážení spoluobčania,

máme tu jar, slniečko sa nám ukazuje čoraz 

častejšie, aj keď máj nám niekedy skôr pripo-

mína aprílové počasie, ako to májové. 

Vy, ktorí chodíte častejšie do našej prírody, 

dovolí vám to zdravie a kondička, určite ste 

navštívili náš prečistený Molpír. Po zimnom 

oddychu v rámci revitalizácie hradiska, 

máme opäť po dlhých rokoch možnosť vidieť 

náš krásny zámok aj s celou okolitou krajinou 

tak, ako ho kedysi vídali jeho majitelia. Pre 

tých, ktorí už nemajú tú možnosť vyšliapať na 

vrch Molpíra, prikladám fotografiu v úvode 

našich novín.

Jarné upratovanie sa nám v obci rozbehlo 

plným prúdom, najprv to boli poľovníci, ktorí 

upratali chotár, potom v okolí zámku 

tradičnú jarnú očistu zorganizovali mladí 

dobrovoľníci a nakoniec aj deti zo ZŠ s MŠ na 

Deň zeme pozbierali v obci malé papieriky, 

ktoré zanechali ich kamaráti a niekedy aj ne-

zodpovední dospeláci. 

Určite ste viacerí zaregistrovali výsadbu v plo-

chách medzi novými parkoviskami, kde sme 

vysadili aj päť japonských čerešní. Časom sem 

pribudnú aj smetné koše a lavičky. V prípra-

vách na zveľadenie centra obce pokračujeme 

aj na druhej strane hlavnej cesty. Centrum 

obce pomaly ale isto nadobúda tie správne 

kontúry, ako by obec mala v budúcnosti 

vyzerať.

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

Milí spoluobčania, dovoľte aby som 
vás poinformoval o akciách, ktoré sa 
pripravujú, alebo prebiehajú v našej
 obci:
1. Akcia pod drobnohľadom a s prioritou číslo jedna je cesta-

rekonštrukcia II/502 druhá etapa cez obec. Len pripomínam, že 
obec pripravila všetky potrebné podklady pre realizáciu zhoto-
viteľovi VÚC Trnava. Podľa dostupných informácií z médií, 
konkrétne článok v Trnavskom hlase 13.4.2016, citát: „Trnavský 
samosprávny kraj už má vypracovaný návrh priorít na rekon-
štrukciu ciest II. a III. triedy v roku 2016. Sú v ňom uvedené 
konkrétne úseky ciest, ktoré by sa mali dočkať v obnovy. Návrh 
priorít bol pripravený už vlani, župan Tibor Mikuš ho dal prepra-
covať, pretože priorít bolo viac ako peňazí. Ktoré cesty by teda 
mali dostať nový asfalt ešte v tomto roku? V okrese Trnava sa 
medzi priority dostali cesta Zavar–Šúrovce, kde sú predpo-
kladané náklady asi milión eur, ďalej druhá časť cesty cez Smole-
nice za asi 700-tisíc € a cesta v Hrnčiarovciach nad Parnou.”

2. Rekonštrukcia chodníka na Trnavskej ulici pri KD sa naplno 
rozbehla v posledný májový týždeň. Po vyhodnotení a 
pripomienkovaní projektu zo strany poslancov OZ sa pripravila 
finálna podoba, ktorá slúžila ako podklad pre verejné obsta-
rávanie. Po ukončení a vyhodnotení súťaže bola uzatvorená 
zmluva o dielo (viď. webstránka obce). Dátum ukončenia diela je 
15.7.2016. Dovoľte mi, aby som vás aj touto cestou poprosil o 
zhovievavosť a trpezlivosť pri realizácii a následných obmedze-
niach pri prácach počas výstavby chodníka.

3. Bola dokončená projektová dokumentácia k osadeniu nových 
dopravných značiek na Ulici Komenského, kde budú vyhotovené 
spomalovače a následne umiestnené značky pre väčšiu 
bezpečnosť v školskej zóne. Zákazové značky budú taktiež 
umiestnené na Cintorínskej ulici, nakoľko táto ulica je využívaná 
vo veľkej miere pre peších, či už do kostola, alebo na vychádzky 
do prírody. Ďalšie zákazové značky budú umiestnené na Ulici SNP 
v smere od Javorkových a pri stĺpe hanby. Tieto značky budú 
osadené z dôvodu väčšieho komfortu bývania, nakoľko sú 
obyvatelia tam bývajúci vystavený prachu a hluku parkujúcich 
áut. V budúcnosti tu pripravujeme spomínaný projekt „Zelená 
dedina“.

4.  Prebieha finálna fáza projektovania odvodnenia Štúrovej ulice 
od prevádzky K&H smerom ku kaštieľu. Projekt by mal byť 
pripravený koncom júna. Taktiež pripravujeme projekt 
odvedenia dažďovej vody na Ulici Š. Baniča, časť od uličky 
smerom k stoku.

Na záver opäť prikladáme fotografie vkusne upravených 
priestranstiev v obci, za čo všetkým poriadkumilovným občanom 
patrí jedno veľké poďakovanie. 

Radoslav Horník, zástupca starostu

Vzorná starostlivosť o obecné trávnaté plochy (Komenského ulica)

Montáž žľabov pred farským strediskom

Testovanie pojazdnej plošiny pre imobilné deti v ZŠ s MŠ

 Takto maľovali nájomníci na Komenského ulici

Jarné kosenie, Štúrova ulica (D. Žažo)
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B L E S KOV K Y - u d i a l o s a 
- príprava a realizácia parlamentných volieb v obci
- Vítanie jari netradične v Múzeu Molpír
- divadelné predstavenie „Ženský zákon“
- jarné upratovanie s Klubom dôchodcov
- poľovníci čistili chotár, obec zabezpečila odvoz odpadu
- jarná očista pod Smolenickým zámkom
- slávnostný zápis detí do 1.ročníka ZŠ
- výchovný koncert pre žiakov ZŠ
- výsadba zelených plôch pri nových parkoviskách
- oprava dreveného plota na cintoríne v Smoleniciach
- príprava projektovej dokumentácie pre kanalizáciu
- sprevádzkovanie plošiny pre imobilných žiakov v ZŠ s MŠ
- Deň zeme-žiaci ZŠ v obci zbierali drobný odpad 
- osadenie makety padáka Š. Baniča pred Múzeum Molpír
- zapojenie Smoleníc v projekte www.mojamapa.sk
- osadenie 4 nových stĺpov osvetlenia v Neštichu, 2 pri Lesnom  

závode a 4 na Lesnej ulici
- oslavy stavania májov
- oslavy Dňa matiek
- jarné kosenie v celej obci
- uctenie si pamiatky pri pomníku padlých v Deň víťazstva nad 

fašizmom
- spoluorganizovanie akcie  Guláš pod zámkom
- stretnutie poslancov OZ, OŠK a priaznivcov futbalu 
- príprava projektu „Chodník pre peších pri KD“
- príprava  projektovej štúdie „Zelená dedina“
- ukončenie realizácie LED osvetlenia v obci
- rokovania a prípravné práce pre Zberný dvor
- rekonštrukcia žľabu s roštom pred farským strediskom
- 3akcie v jeden deň/Noc múzeí (historicky 1. krát otvorené), 

Jarný medokvas, Vínna cesta
- spustenie realizácie rekonštrukcie chodníka pri KD

- Projekt telocvične sme nerealizovali, nakoľko sme nespĺňali 
podmienky výzvy z dôvodu už realizovaného iného projektu z 
fondov EÚ pre základnú školu

Projektová štúdia „Zelená dedina“

Príprava pred výsadbou

Realizácia výsadby
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F OTO z a kc i í v o b c i

STAVANIE MÁJA 1.5. 2016 nedeľa KSD Neštich

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA 7.5. 2016 sobota Areál pri KD

DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM 7.5. 2016 

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 21.5. 2016 sobota

DEŇ ZEME 22.4. 2016 

JARNÝ MEDOKVAS-festival medových nápojov 21.5. 2016 sobota

DEŇ MATIEK 8.5. 2016 nedeľa KD Smolenice

OTVORENÉ PIVNICE NA SVÄTÉHO URBANA-21.5. 2016 sobota zámok

MÚZEUM

NOC
MÚZEÍ
A GALÉRIÍ
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To naše nárečie / zabudnuté slová

dočkat-čakať
drkotat-veľa rozprávať
dzivoch-nekultúrny človek
fánky-fašiangové pečivo
fóra-náklad, stoh
gányt-zazerat
garamból-zrážka, nehoda
glajchuvat-vyrovnávať
gurtne-popruhy

almara-druh skrine
baba-pôrodná asistentka
bachráč-obézny muž
banda-kapela
bozat-pobozkať
céra-dcéra
cibazol-vyplašený človek
cín-tieň
cisknut-tlačiť
cohnit-veľa jesť
čára-riadok
cúg-prievan
čabŕnať-špliechať
črefko-hadička na hustilke
dekolt-výstrih

Pôvodné názvy ulíce v obci

Za humnami-Komenského
a tiež aj Pod Molpírom
Prílohy-Pivovarská
Chotárska-Zajačia
Bíňovská-Za Bránou

Cesta rozprávkovým lesom  5.6. od 9:00 pod zámkom

Medobranie  5.6. od 9:00 do 15:00 hod. areál Včelco

Mobilný odber krvi 9.6. 

130. výročie DHZ Smolenice 10. - 11.6. 

Cyklistické preteky-Slov.pohár 2. - 3.7. areál pod zámkom

XXIV. ročník Tradičný jarmok 20.8. pred KD Smolenice

Medoween  28.10. od 17:00 do 21:00 hod. areál Včelco

Mobilný odber krvi 24.11. 8:00-10:00 hod. KD Smolenice

Včelco Albatros Mikuláš  10.12. Areál Včelco

Vianočné trhy, Vianočná kapustnica 16. - 18.12. KD

8:00-10:00 hod. KD Smolenice

Zámocký koncert  19.8. nádvorie na zámku

Letný MEDOKVAS  20.8. areál Včelco

Na kolesách proti rakovine 21.8. areál pod zámkom

Výročie SNP, Spomienka na Š. Baniča 26.8. KSD Neštich

Výstava ovocia a zeleniny  23. - 26.9. KD Smolenice

Ples Noc duchov, Strašidlá na zámku 28. - 30.10. zámok

V sobotu 7. mája 2016 na lúke pri 

Kultúrnom dome v Smoleniciach bolo 

rušno. Celá lúka sa zmenila na veľkú 

kuchyňu pod holým nebom, kde to 

voňalo horiacim drevom a gulášom.

Odborníci vo varení guláša sa stretli na 

V. ročníku podujatia "Guláš pod zám-

kom“. Tento rok sa zúčastnilo 28 súťaž-

ných tímov vo varení guláša a kotlí-

kových špecialít zo  Smoleníc ale aj 

z okolia Trnavy, Nitry, Galanty a Bratis-

lavy Úlohou každého súťažiaceho

družstva bolo uvariť guláš alebo kotlíkovú špecialitu z vlastných prine-

sených surovín. Výsledky snaženia nadšených súťažiacich nehodnotila 

len odborná porota, ale aj domáci a cezpoľní návštevníci. Pre všetkých 

bol pripravený bohatý program ako maľovanie na tvár, trampolína, 

skákací hrad a rodeo býk. Návštevníci mali možnosť príjemného 

posedenia pri hudbe a dobrom jedle. Na javisku sa striedal sprievodný 

program od folklóru v podaní detského folklórneho súboru Čerešenka, 

FidliCantov, detí z materskej škôlky pri ZŠ s MŠ Smolenice a folklórneho 

súboru z Ružindola „Od tál po tál“ cez súčasnú hudbu. Nechýbali 

ukážky bojových umení v podaní členov klubu Taekwon-Do Drako 

Smolenice. Prvý krát sa predstavili v Smoleniciach aj členovia klubu 

Wu-shu Trnava. Milovníci vojenskej historickej techniky si mohli 

pozrieť techniku Klubu útočnej vozby z Bolerázu. Sprievodným 

programom bolo aj sprístupnenie vyhliadky z veže Smolenického 

zámku, prehliadka Múzea Molpír v Smoleniciach a degustácia 

výrobkov firmy Včelco.

Po 16:00 hod. porota vyhodnotila vzorky z gulášov a kotlíkových 

špecialít, z ktorých vybrala 3 víťazné. Najlepší guláš navarilo družstvo 

„My rádi jíme“, na druhom mieste OŠK Smolenice a na treťom mieste 

družstvo “Linčané“. V Kotlíkových špecialitách na prvom mieste sa 

umiestnilo družstvo „Galanskí rybári“, druhé miesto „Podborskí 

mäsiari“, tretie miesto „A-Mont“.

KARPATOŠ, OZ ďakuje všetkým, ktorí pomohli pri podujatí  V. ročníka 

podujatia "Guláš pod zámkom", ďakuje súťažiacim družstvám za 

nielen skvelé jedlo, ale aj za výbornú náladu, všetkým účinkujúcim, 

obci Smolenice a v neposlednom rade návštevníkom za dotvorenie 

skvelej atmosféry. Dúfame, že sa všetci dobre zabavili a príjemne 

strávili skvelé a slnečné sobotňajšie popoludnie. 

Tešíme sa na Vás všetkých na budúci ročník.

KARPATOŠ OZ, Andrea Šimeková

 

. 

Pripravované podujatia v obciV. ročník podujatia  „GULÁŠ POD ZÁMKOM“
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PLAZOV SA NETREBA BÁŤ

Každoročne sa s prichádzajúcou jarou prebúdzajú aj hady 
a jašterice žijúce v našom okolí. Celú zimu spali a teraz, počas 

teplejších dní, sa s nimi môžete často stretnúť vo svojej záhra-

de. Tieto stretnutia nezriedka končia pre naše hady tragicky, 

keďže veľa ľudí z nich má aj dnes zbytočný strach. 
V tomto článku by sme vám chceli vysvetliť, prečo sa ich 

netreba báť. Naopak, treba si ich vážiť. Široko-ďaleko v okolí 

Smoleníc nežijú jedovaté hady. Náš jediný na Slovensku 

žijúci jedovatý had – vretenica severná, žije, ako už z jej mena 

vyplýva, len v severnej časti Slovenska. U nás sa s ňou 
v žiadnom prípade nemôžete stretnúť. V okolí dediny žijú 

len neškodné užovky, ktoré nedokážu ublížiť ani malému 

dieťaťu. Z hadov žijúcich v okolí obce sa najčastejšie stretnete 
s užovkou stromovou. Na Slovensku je veľmi vzácna, preto by 

sme si ju mali chrániť. Do našich záhrad chodí kvôli tomu, aby 

lovila myši a potkany.

V okolí vodných plôch sa môžete stretnúť s užovkou 

obojkovou. Typickým znakom je polmesiačik žltej farby na 

konci hlavy výrazne rozpoznateľný oproti sivozelenému telu. 

Živí sa žabami a výnimočne slabými alebo chorými 

rybami.  Takže pôsobí ako doktor riek.

Užovka stromová

Výnimočne môžete v dedine stretnúť aj užovku hladkú. Táto 

kresbou pripomína vretenicu, a preto ju ľudia často 

prenasledujú. Vretenice tu ale nežijú, nie je sa čoho báť. 

Táto naša najmenšia užovka je rovnako úplne neškodná. 

Loví malé myši, jašterice a sem-tam aj malé hady.

Užovka obojková

Žiaden z hadov žijúcich v okolí Smoleníc, ale ani v Malých 

Karpatoch či na Podunajskej nížine, nie je nebezpečný pre 

človeka, a dokonca ani pre domáce zvieratá. Preto je ich pre-

nasledovanie bezdôvodné a je dôsledkom nezmyselných 

predsudkov.
V stredoveku naši predkovia Slovania uctievali kult hada gazdu. 

Znamenalo to, že každý správny gazda mal v stodole alebo na 

povale hada (najčastejšie užovku stromovú). Pomáhala im pri 

chytaní myší a potkanov, ktoré im ničili úrodu a prenášali 

choroby. V kronikách sú dokonca zaznamenané prípady, keď si 

ich susedia navzájom kradli.

V okolí našej dediny môžete stretnúť tri druhy jašteríc. Slepúch 

lámavý je jašterica, ktorá vyzerá ako had. Nemá nohy a živí sa 

slizniakmi a vlhkomilným hmyzom, škodiacim hlavne záhrad-

károm.

Užovka hladká

Jašterica zelená je naša najväčšia jašterica. Žije hlavne v okolí 

vinohradov. Živý sa hmyzom a výnimočne aj malými myšami. 

Ohrozuje ju najmä nadmerné používanie chemikálií vo vino-

hradoch.

Slepúch lámavý
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Jašterica krátkohlavá vyhľadáva skalky, kopy kameňov a konárov 
v našich záhradách. Často kladie vajíčka do odloženého piesku. 

Rovnako sa živí hmyzom žijúcim v záhradách.

Naše jašterice v dedine ohrozujú okrem chemikálií aj túlavé mačky 

a sliepky. Všetky hady a jašterice sú prísne zákonom chránené a za 

ich zabitie alebo ublíženie je pokuta až do výšky 1840 EUR. 

Zákonná ochrana svedčí o tom, že sú vzácne a treba ich, rovnako 

ako iné zvieratá, chrániť. Navyše, prišli vám pomôcť zbaviť vás myší 

a hmyzu. Tak ako si vážime lastovičky, lebo chytajú hmyz, mali by 

sme si vážiť aj jašterice a hady ako našich pomocníkov.

Ľudia cestujú do tropických krajín a platia nemalé peniaze aby takého 

exoticky vyzerajúce zvieratá videli. My ich tu máme tak si ich vážme a 

ochraňujme ich. 

Ak by ste aj napriek tomu mali strach, keď nájdete hada vo svojej 

záhrade, zavolajte na tel. 0903 950 572. Prídeme vám ho odchytiť a 

premiestniť ďalej od vášho domu.

Viac informácií nájdete na www.plazyunas.com

Jašterica zelená

Jašterica krátkohlavá

Jarné upratovanie – nekonečný príbeh

Vynikajúcu myšlienku Vlada Nováka a to Jarnú očistu sme 
zachovali aj v tomto roku. Vlado bol síce mimo Smoleníc, ale 
našlo sa pár chalanov, ktorí boli ochotní narýchlo zorganizovať 
jarnú očistu v okolí nášho kostola a zámku. Pomohol nám v tom 
náš Facebook a tak sme sa v sobotu 2.apríla stretli pri kostole o 
13-tej hodine. Obec zabezpečila vrecia na odpad ochranné 
rukavice a na záver aj niečo pod zub. Pri kostole sa nás zišlo 15. 
Postupne sa k nám pridali aj tí, ktorí nestihli štart pri kostole. 
Odpadkov nebolo veľa, návštevníci sú už disciplinovanejší. 
Tradične sme sa všetci aj s odpadom zišli v Židovej doline. Jarná 
očista sa ukončila večerným táborákom.
Všetkým zúčastneným patrí veľké poďakovanie. Aj keď nás 
nebolo veľa, účel bol splnený.

Anton Chrvala, starosta

Odpadkov už nebolo veľa
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žije
S hlbokým zármutkom a pietou 
oznamujeme, že dňa 27. marca 
2016 po dlhých útrapách 
podľahol ťažkej chorobe prezi-
dent Americkej parašutistickej 
nadácie nesúcej meno Štefana 
Baniča, spišský rodák Slávo 
Mulík.
Pohreb sa uskutočnil 9. apríla 
2016 o 11:30 miestneho času, 
v Sandy Lake Road, Coppell,
v Texase.
Mnohí výsadkári zo Slovenska a 
Čiech boli za svoju prácu ocenení 
práve medailou tejto nadácie, aj

s jeho podpisom na udeľovacom dekréte. Niektorí parašutisti sa 
spoločne s ním zúčastnili zoskokov na oslavu zvrchovanosti Slovenskej 
republiky. Máloktorý Slovák tak pozitívne zviditeľnil svoju rodnú 
krajinu vo svete ako Slávo Mulík, zakladateľ Parašutistickej nadácie 
Štefana Baniča v USA. Narodil sa 4.9.1944 v Nálepkove. V roku 1968 
emigroval do Južnej Afriky. Po vybavení potrebných formalít a zaistení 
práce začal skákať v South African Skydiving Center neďaleko  Johanes-
burgu. Už tu začal propagovať nášho Štefana Baniča. V roku 1976 prijal 
pozvanie do Californie, kde začal skákať aj veľké skupiny. Po pár 
mesiacoch ho pozvali parašutisti z Dallasu na návštevu Texasu, kde sa 
nakoniec aj usadil. Pod dojmom parašutistickej tragédie v roku 1978  
prestal športovo skákať a začal vyvíjať aktivity v letectve. O tri roky 
neskôr získal kvalifikáciu inštruktora klzákov, motorizovaných klzákov, 
vlekára, vysadzovača a obchodného pilota. Súbežne v roku 1986  
založil v Ennise v Texase svoju parašutistickú školu pod názvom Slovak 
Air Skydiving Center, v ktorom bolo 80  členov a začal znova aj športovo 
skákať. Jej majiteľom bol do roku 1995. V tom čase už bol v USA  
známou osobnosťou, ktorá na veľkých leteckých dňoch a parašutis-
tických súťažiach propagovala meno Štefana Baniča a naše Slovensko. 
Na každom AirShow skákal s okrem americkou zástavou vždy aj so slo-
venskou. Počas svojej leteckej a parašutistickej činnosti nalietal 4100 
letových hodín a vykonal 3254 zoskokov, z toho 75 propagačných do 
obmedzených priestorov a medzi vojenskými aj zoskoky do bojových 
akcií v Afrike. U nás je známy aj organizovaním svetového rekordu 
v  216  člennej formácii v Bratislave na letisku v Ivánke v roku 1994 za 
výdatnej pomoci Slovenskej armády a vtedajšieho ministra obrany 
p. Kanisa. Známy je aj jeho zoskok na nádvorie hradu v Bratislave a jeho 
zoskok do Smoleníc, kde v tandeme zoskočil aj vtedajší predseda 
Matice Slovenskej Jozef Markuš. Po zoskoku parašutisti na hrob  Šte-
fana Baniča položili kytice kvetov. Smolenickému rodákovi aspoň po 
smrti bola prejavená medzinárodná úcta od  najpovolanejších a to od 
zástupcov reprezentačných družstiev parašutistov z celého sveta. Stalo 
sa to pri príležitosti odovzdania pamätnej listiny zástupcu mesta 
Greenville obci Smolenice, v ktorej sa hovorí, že mesto Greenville sa 
stáva sesterským mestom Smoleníc, rodiska  Štefana Baniča, ktorého si  
Amerika za jeho vynálezy neobyčajne ctí a váži. Po 45. ročnom úsilí a 
propagácie Štefana Baniča na mnohých leteckých a parašutistických 
podujatiach a za pomoci členov zo Slovak Air Skydiving Centra a jeho 
priateľov senátora Boba Robinsa a admirála vo výslužbe  Georga  
Worthingtona dokázal to, čo mal v úmysle od roku 1969, svetové 
uznanie patentu Štefana Baniča a zviditeľnenie svojej slovenskej vlasti. 
Výsledkom tejto syzifovskej práce bolo v roku 1997  v  meste Decatur 

S m u t n á s p ráva v Texase založenie Štefan Banič Parachute Foundation, ktorej sa 
stal predsedom. Podpredsedom je gen. Emil Vestenický a vo 
výbore sú aj také osobnosti ako senátor Bob Robbins, admirál 
George Worthington, prezident USPA Jay Stokes a vojenský 
poradca prezidenta Busha st. plk. Chris Needles. Čestným 
členom výboru je aj Eugen Čerňan, americký kozmonaut česko-
slovenského pôvodu. Jeho otec bol Slovák a matka Češka. 
Nadácia oceňuje významných ľudí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj 
parašutizmu, jeho bezpečnosť, úspešných inštruktorov, 
funkcionárov,  vynálezcov a pod. Medzi ocenenými, ktorý dostali 
Zlatú medailu Štefana Baniča sú aj také mená ako prezident  USA  
George H. W. Bush, Ted Strong a Bill Booth, vynálezcovia systému 
Tandem, plk. Joe Kittinger za zoskok zo stratosféry, predseda 
USPA B. J. Worth za propagáciu parašutizmu vo svete, guvernér 
štátu Pensylvánia  Tom Ridge za významnú pomoc a sponzorstvo 
Nadácii Štefana Baniča, Profesor Dominik Hudec, ktorý žije v San 
Diegu v Kalifornii za mnohé články o Štefanovi Baničovi, Ján 
Repaský za zásluhy o výsadkové vojsko SR, Emil Tencer za napí-
sanie Dejín slovenského parašutizmu a ďalší. Nadácia každý rok 
organizuje Memoriál Štefana Baniča v zoskoku padákom.
Mali by sme byť oprávnene hrdí, že skromnému Slovákovi Štefa-
novi Baničovi sa v USA dostalo tak významného uznania a že na 
neho nezabúdame ani po rokoch. Naša vďaka samozrejme patrí 
aj Slávovi Mulíkovi, ktorý bol dušou aktivít vo zviditeľňovaní 
nášho najznámejšieho rodáka. Česť jeho pamiatke.

Anton Chrvala, Vladimír Zámečník, KVV  Banská Bystrica

Slávo Mulík
 so slovenskou zástavou 

pri príležitosti
Oslavy založenia

 Nadácie Stefana Baniča

Slávo Mulík a George H. W. Bush
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Milý bratre,
Srdečný pozdrav pre manku, teba Anicu, Augusta a celej tvojej 
rodine. Pozdravuj tiež Joža Sedláka, Baničového strýca a ostatných 
známych. Som zdravý a mám sa dobre. A teraz niečo o Afganistane a 
hlavnom meste Kábule. Pracujem ako expert na afgánskom 
ministerstve verejných prác a mám na starosti ( alebo ako sa doma 
hovorí) cesty v Kábule, ktoré stavajú vojenské pracovné jednotky. To 
je lacnejšie.
Za tým účelom mám tlmočníka afgánca, ktorý vie nemecky. Tu sa 
vypráva persky (úradne), ináč anglicky, nemecky, francúzsky a po-
dobne. Kábul je 1850 metrov nad morom. Afganistan železnicu 
nemá. Ženy sú zahalené, mladé už nie. Sú tu mohamedáni, teda 
svätia piatok. Je to jedna z najzaostalejších krajín na svete. Má veľmi 
vysoké hory a tiež púšte. V strede mesta Kábulu sú vrchy vyššie ako 
Veterling. Jeden z nich sa volá prsia panenky Márie. Chlapi nosia 
hlavu omotanú ako arabi. Okrem áut dopravuje sa tu všetko na 
somároch. Sú tu i kočovné kmene, ktoré na leto idú do Pakistanu a 
na jar do Afganistanu. Celý majetok nosia na taviach. Vrchy sú úplne 
vyprahlé od slnka. Zelené je niečo len tam, kde je voda. Majú tu 
dokonalý zavlažovací systém. Ináč by sa totižto nič neurodilo. Celý 
rok je tu čerstvá zelenina, pomaranče, hrozienka, jablká, vajcia, 
dyne. To sa dováža z nižšie položených krajov, kde je stále leto a je 
viac úrod do roka. Napr: Džallabát, je od Kábulu asi 140 km. Je o 900 
metrov nižšie a sú tam i pralesy, banány a podobne. Toho roku bolo 
na tunajšie pomery zlá zima. Do konca decembra bolo jasno a teplo. 
Ale 1. januára napadal sneh. Na trikrát, asi 1 meter snehu. V noci 
bolo až mínus 26 stupňov. Vo dne bolo mínus 5 až mínus 1. Teraz sa 
už chodí v košeli, lebo cez deň je dosť teplo.
Tu sa píše rok 1343. Nový rok bol 21 marca. Tu svätíme naše i 
mohamedánske sviatky, okrem našej nedele. Ináč svätíme v piatok. 
Lastovičky a vrabce sú tu tiež. V Kábule je ohromne mnoho psov a 
majú rozdelené svoje rajóny. Z jednoho do druhého sa psi 
neodvážia, ináč je medzi psami nuda. Býva tu dosť často zeme-
trasenie až 5-teho stupňa a obyčajne v noci. To sa všetko otrása a 
hýbe, je veľký hukot a každý uteká na ulicu v čom sa dá. Potom to 
prestane a je po Kačinej svadbe.
Mŕtvych pochovávajú len chlapi bez veľkých emócií. Na hrob mu 
dajú súmerný kameň a viac sa o to nikto nestará.  Povolal ho Alah a 
je to. Ľudí je ťažko opisovať. Sú tmavej (ale i bielej) pleti a chodí 
každý v tom, čo zoženie. Spomeň si Lajoša Kozelku. Fusakle tu má 
málokto. Gumáčiky bez holienok a to je všetko. To sa ovšem netýka 
bohatých ľudí. A hoci im Korán káže 5 krát denne sa umývať sú 
špinaví, až to nie je pekné. Tam kde by mohol robiť jeden, robí ich 
aspoň sedem. Staré domy sú z hliny, alebo zo surovej tehly. V Kábule 
sa to už hodne búra a stavajú sa moderné domy jedno poschodové. 
Sú tu 3 hotely, niekoľko kín, z toho jedno pre cudzincov. Alkohol je 
zakázaný. Zatiaľ v hoteloch je len pivo. Bravčové sa tu neje, len 
baranina a hovädzie. Ináč sa pije čaj. Čaj je tu za bagatel. Dostat tu 
výrobky z celého sveta. Tak isto ....
Bývam v novom dome s vodovodom, kúpeľnou a záhradou v novej 
štvrti, kde sú väčšinou vyslanectvá. Obedujem na ruskom 
veľvyslanectve v závodnej kuchyni a vo sviatok v hoteli. Všetky práce 
dirigujú väčšinou cudzinci, lebo Afganistan nemá veľa svojich 
študovaných ľudí. A keď aj niečo začnú, nevedia to dokončiť. Stroje 
majú ruské a americké. Elektrika má od 150 voltov do 250 voltov. 
Pozdravuje sa tu „Salam Aleikum“ Pokoj s tebou“ pri tom sa dobrí 
priatelia objímajú. Pluvanie a podávanie rúk je tu národným 
zvykom. Pretože býva krátka zima trčí z každého úradu a obchodu

dymová rúra. Na leto sa to dá preč. Výklad je súčasne i obchodom. 
Väčšinou človek stojí na ulici a kupuje od predavača, ktorý je 
v „ auzlágu“. Predávajú i 10 ročné deti a pýtajú za tovar podľa 
kabátu. Sú tu už moderné obchody. Všetko možno kúpiť na skúšku a 
vrátiť ak si to pri kúpe dojedná.

S pozdravom Ján                                               Kábul 4.4.1964
P.S. O politických a hospodárskych veciach mi nepíšte, noviny dostá-

vam týždenne.

Po 62 rokoch opäť na titulnej strane 

Zo strany č.1, článok k plagátu

Po nedeľnom obede som sa vybral smerom na ulicu Obrancov 
mieru. Mal som tu už dlhšiu dobu dohodnuté jedno stretko, ktoré 
som zakaždým musel odložiť. Dnes mi to však vyšlo a tak som sa 
tešil na rozhovor s pani Štefániou Repovou, rodáčkou z Bukovej a 
vernou Neštišankou – Smoleničankou. Pani Repová ma privítala a 
ponúkla polovicu svojej špajze a pol kráľovstva k tomu. To je koniec 
koncov charakteristická črta našich starých mám, že by rozdali aj 
posledné. Steny zdobené vyšívanými obrazmi, drevené-ručne 
vyrezávané sošky dravých vtákov a krásna, stará skriňa plná spo-
mienok. Toľko som si zapamätal zo zariadenia jej domova, ktorý 
dýchal históriou čias minulých. Po tom, čo som si doobzeral 
zariadenie jej domova, sme sa pustili do debaty... „Lesci uhádneš, 
kerá som já?“ pýta sa čiperná žienka a ukazuje pri tom na plagát 
s panorámou Smolenického podhradia, kde tri dievčence hrabú 
seno. Ukazujem na tú, ktorá stojí najbližšie a ona s úsmevom prikýv-
ne. „Jak sme ciskli tú kopu, na zámku stáli takí papaláši a len lúskali 
a lúskali a my sme o tem nevedzeli...“ opisuje fotenie po svojom. 
Nakoniec táto fotografia, ktorú práve držím v rukách skončila ako 
titulka pre júlové číslo SLOVENKY v roku 1954. Doma museli mať 
isto všetci radosť, že sa ich sedemnásťročné dievča sa svojím 
šarmom dostalo na titulku populárneho časopisu. „Vtedy sme robili 
pre Štátne lesy a boli sme rozdelení na ťažebných a pestevných.“ 
približuje situáciu päťdesiatich rokov pani Štefánia. Fotografia má 
veľkorysý rozmer formátu A3, no do časopisu sa zmestí iba jeho 
zmenšená reprodukcia. Tá pôvodná verzia pôsobí veľkolepo a je 
krásnym príkladom politického obrazu budovania mladého a 
potenciou nabitého štátu. Ó, mládež naša, tys držiteľkou rána... 
Ktovie aké to bolo, keď sa namiesto rodičov s malými deťmi po 
lúkach prechádzali robotníci unavení z celodennej práce. Ešte mi 
toho povedala kopu o tom, ako chodili hrabávať a obracať, zbierať a 
nahadzovať a tiež o tom, že mnoho tejto roboty nie je zaznamenané 
na fotkách a preto by stálo za to spomenúť to aspoň písomne. Aby 
sa nezabudlo na usilovnú prácu, ktorú v mladom Česko-Slovensku 
vykonávali. „Aj sa sem-tam divím, že koľko mám rokov a ešte si toho 
kopu pamatám.“ zasmeje sa pani Repová. Humor a chuť do života 
jej veru nechýba. Bodaj by sa našlo čo najviac takýchto ľudí. Ja si 
beriem improvizované papierové dosky a v nich skrytý plagát s mla-
dou Štefániou na obálke. Sľubujem, že jej ho vrátim a rozmnožím 
medzi čo najširší okruh ľudí prostredníctvom Smolenických novín. 
Aby ste si aj vy doma mohli trochu zapremýšľať  (a poniektorí aj 
zaspomínať) o dobe, ktorá sa nám zdá jednoduchšia a pokojnejšia. 
Ktovie, či si o ďalších šesťdesiat rokov niekto neotvorí tento časopis 
a objaví v ňom reprodukciu z roku ´54. To by bolo ešte len cesto-
vanie v čase...

zhováral sa Filip Horník
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Po oprave

Pred opravou

Falošné známky niektorých našich občanov

Má už svoje roky, podopierajú ho pomocné „barličky“, ale stále by 
ho bolo škoda vymeniť za nový moderný. Po zvážení pre a proti, sme 
sa rozhodli, že náš starý a chátrajúci, rokmi a počasím ošľahaný 
drevený plot ešte zachránime. Nakoľko jestvujúce betónové základy 
plota sú v relatívne dobrom stave, zhodnotili sme, že najslabším 
miestom sú nosné prvky celého plota, ktoré sú uhnité v oblasti 
uchytenia do podkladu. Na podklad, kde boli zabetónované  kovové 
držiaky, sme navarili nové L profily, ku ktorým sa priskrutkovali 
nestabilné drevené hranoly, ktoré držia v rovine celý plot. Týmto 
dodatočným prvkom sme spevnili nosné časti plota. Veríme, že 
uvedená oprava  ešte nejaký rok predľži život dreveného oplotenia 
cintorína. 

Dnešný konzumný spôsob života, okrem uspokojenia potrieb 
jednotlivcov, prináša so sebou následne aj zvýšenú produkciu 
komunálnych odpadov a problémy s ich likvidáciou, resp. zhodno-
tením. Slovensko sa radí medzi krajiny s vysokým podielom skládko-
vania a nedostatočným dotrieďovaním a zhodnocovaním odpadov. 
Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch bol účinný od 01.07.2001 a po-
čas svojej histórie bol 30-krát novelizovaný. Odpadové hospo-
dárstvo však potrebovalo zásadnú zmenu, ktorú nebolo možné 
dosiahnuť novelizáciou. Preto bol schválený nový zákon 79/2015 
Z.z. s účinnosťou od 01.01.2016, s výnimkou niektorých ustanovení 
so stanovenou neskoršou dobou účinnosti.
Jedným z najvýznamnejších  prínosov nového zákona o odpadoch je 
financovanie triedeného zberu vyhradených výrobkov v obciach 
formou rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Čo to znamená v praxi? 
Že každý z nás sa musí postaviť zodpovedne k triedeniu jednotlivých 
odpadov z domácností. Týka sa to hlavne nasledovných zložiek: 
papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad a biologicky 
rozložiteľný  kuchynský odpad (olej).
Nakladanie s odpadom v obci upravuje všeobecné záväzné naria-
denie (VZN). Od 01.07.2016 bude aktualizované podľa nového 
zákona. Bude uverejnené  na webovej stránke obce. Spomínané  
VZN bude riešiť, ako nakladať s odpadom z domácností, jeho 
triedenie a zber. Novinkou bude aj napríklad spôsob zberu pneu-
matík či elektrospotrebičov, ktoré budete môcť odovzdať bezplatne 
a bez nákupu nových. 

Na záver ešte jedna perlička. Niektorí naši spoluobčania si asi 
v rámci „šetrenia“ vyrábajú známky na ďalšie smetné nádoby na 
komunálny odpad (viď foto). Týka sa to majiteľov rodinných domov. 
Chcem ich  preto upozorniť, že takéto „nekalé praktiky“ v našej obci 
netolerujeme. Robíme kontrolu nielen my, ale aj pracovníci, ktorí 
robia zber odpadov. Takéto známky odstránia z nádob a odovzdajú 
ich na obecnom úrade aj s adresou. Je smutné a zarážajúce, že si to 
občania neuvedomujú, alebo robia to naschváľ???, že takýmto 
počínaním „okrádajú“ nielen ostatných občanov, ale aj seba. 
Premietne sa to v konečnom dôsledku na poplatkoch v budúcnosti. 
A ešte poznámka. Majitelia bytov, ktorí nemajú uhradený poplatok 
za odpad, urobte tak v hotovosti priamo v pokladni obce alebo bez-
hotovostne z vášho účtu.
Treba si ale hlavne uvedomiť, že čím viac budeme separovať, tým 
menej budeme v budúcnosti platiť. Ale čo je najhlavnejšie, 
zanecháme tak nielen našu obec, ale aj našu modrú planétu 
budúcim                                         pokoleniam čistejšiu a zdravšiu.

A.H.

A čo je podstatné, každý z nás prispeje 
k zlepšeniu životného prostredia.

Č o p r i n á š a n o v ý zá ko n o o d p a d o c h
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Z m e ny v O Š K
V pondelok 30. mája sa uskutočnilo 
valné zhromaždenie obecného špor-
tového klubu. Na dvojročné obdobie 
bolo zvolené nové vedenie klubu.
Prezidentom klubu bol zvolený Martin
Hodulík. Víceprezidentom Radoslav Janurík.
Športovým manažérom  Branislav Bobkovič. Technickým manažérom  
Pavol Smolek a pokladníčkou  Maria Uhlíková. Ďalej novými členmi sa 
stali Tomáš Haberl, Daniel Hodulík, Roman Koleňák, Martin Poliak,
Miroslav Pavlovič, Ivan Dubčák, Tibor Lančarič a Ondrej Repa.
Bola zvolená revízna komisia. Predsedníčkou sa stala Svetlana Petro-
vičová a členmi Pavol Smolek, Tibor Lančarič, Daniel Hodulík a  Ondrej 
Repa.
Nové vedenie začína v neľahkej finančnej situácii klubu. Pokúsi sa 
nadviazať na to dobré, čo sa podarilo predchádzajúcemu vedeniu a 
napraviť naštrbenú dôveru voči predstaviteľom obce, fanúšikom a 
priaznivcom futbalu v našej komunite. Hlavnou úlohou bude v budúcej 
sezóne konsolidovať klub, začať ozdravovací finančný proces. V špor-
tovej činnosti bude hlavnou úlohou zachovanie a obnova tímu mužov 
ako aj skvalitnenie tréningového procesu vo všetkých piatich tímoch 
v našom klube. Spravíme všetko preto, aby sa smolenický futbal dostal 
na takú úroveň, akú si zaslúži. K tomu je, ale potrebná pomoc a pod-
pora všetkých bývalých hráčov, aj aktívnych a ako aj ostatných 
priaznivcov smolenického futbalu. Veríme, že spolu to dokážeme.

Radoslav Janurík

Aj tieto reklamy sú zdrojom obmedzených príjmov pre športovcov. 
Nájdu sa však medzi nami aj takí „...“, ktorí si nič nevážia, ničia cudzí 
majetok, doma by to určite nerobili. Postupne budeme v obci 
umiestňovať fotopasce aj proti takýmto nespratníkom

Imelo biele (Viscum album) je poloparazitická rastlina z čeľade 
santalovité (v minulosti z čeľade imelovité) cudzopasiaca na 
stromoch. Hostiteľské stromy však nepoškodzuje. (toľko podľa 
wikipédie). 
Niekedy v decembri minulého roka ma viac občanov, ale do-
konca aj návštevníci z Trnavy upozornili, aby sme odstránili 
imelo na starej lipe pri kostole. Vraj si nechránime našu starú

lipu, aby sme čo 
najskôr odstránili 
parazit.  Lipa pri  
kostole však nie je 
len taký obyčajný 
strom, ale strom 
chránený. A vtedy 
začali vybavovania 
n a  o d s t r á n e n i e  
obyčajného imela.

Dňa 27.1.2016 sme podali písomnú žiadosť na Okresný úrad 
Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Predtým sme 
sa boli osobne v Trnave informovať, aký máme zvoliť postup 
v rámci zákonných možností. Následne bolo upozornené 
Ministerstvo životného prostredia, kde sa určila lehota pre 
prihlásenie sa do správneho konania. Do správneho konania sa 
elektronickou poštou prihlásil jeden účastník konania z Bra-
tislavy.
Dňa 2.3.2016 bol vydaný súhlas na ošetrenie chráneného 
stromu Lipa pri kostole na parcele č.1354 v katastrálnom území 
Smolenice. Na vykonávanie tejto činnosti správny orgán 
ustanovuje podľa §82 ods.12 zákona podmienky, že je 
potrebné postupovať podľa metodického pokynu 
„Ošetrovanie chránených stromov“, kde Imelo je príčinou 
odumierania napadnutých konárov. V súčasnosti však nie je 
známa žiadna šetrná resp. spoľahlivá metóda na účinné 
odstránenie imela. Všetky práce na strome môže odborne 
vykonať len spôsobilá arboristická firma, resp. arborista. 
Najvhodnejším termínom na odstránenie imela je november a 
december. Následne sme oslovili oprávnenú firmu, aby 
vykonala obhliadku stromu a urobila cenovú ponuku na 
uvedené práce.
Na prvý pohľad tak jednoduchá záležitosť odstránenia imela 
v skutočnosti podľa zákona trvá jeden celý rok.

Anton Chrvala, starosta

IMELO na lipe pri farskom kostole

AHA-HO
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ŠTATISTIKY- Smolenice  v období  od 1.3.2016 – 31.5.2016

ZOMRELI

František Oharek, 65 r.

Bystrík Sedlák,  42 r.

Alena Gašparovičová,  80 r.

Štefánia Kašáková, 75 r.

Alžbeta Jančová, 63 r.

Michal Hudec, 34 r.

Daniela Brázdovičová, 69 r.

70 – roční

Jozef Adámik

Gabriela Danovičová

Eva Kloknerová

Zdenka Oravcová

Ľubomír Sládek

Ján Červenák

Július Koncsek

Alena Oravcová

Helena Mišová

85 – roční

Jozef Solár

Emília Pastuchová

90 a viac roční

Rozália Volnerová – 90 r.

Andelína Čillagová – 91 r.

Jarmila Semianová – 91 r.

Melánia Kondrčková – 92 r.

Ján Fančovič – 93 r.

Jozef Jánošík – 97 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.

Najstarší
 občan

Smoleníc 
p. Jozef Jánošík

 97 rokov

Prajeme 
veľa zdravia

olenm icS e c  ve áb s o s ra d e ec či nn ee  l po ozm ýS vK ajČ úS  nS a

M SMOLENICKÚ
KVAPKU KRVI

9. júna 2016
od 8:00-10:00 hod.

v Kultúrnom dome
Smolenice

 V spolupráci s Obcou Smolenice
MS SČK Smolenice
NTS Trnava

NARODILI SA

Samuel Chalupka

Thea Brutenič

Matias Petrašovič

Patrik Kolárik

Dominika Valášková

Arnold Horváth

Maroš Sládek

Noemi Breznická

Viktória Rábarová

Elizabeth Krajčovičová

Adrián Zvolenský

Miroslav Tomašovič

Vladimír Sládek

Filip Sládek

Hanka Galiová

V tomto období 

sa uskutočnili  12  sobášov 

z toho  občania Smoleníc

Andrej Jurík a Daniela Rábarová

Pavol Marec a Zuzana Kampošová

Juraj Valášek a Monika Jurovatá

Andrej Sloboda a Alžbeta Škvarková

Radoslav Bujaček a Emília Súkeníková

Prihlásení občania do obce 
od 1.1.2016      26 

Odhlásení občania z obce 
od 1.1.2016       29
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