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Po žatve v Smoleniciach

PRÍHOVOR STAROSTU
Vážení spoluobčania,
čas letných mesiacov je pre väčšinu z nás spojený s dovolenkou a odpočinkom. Je to obdobie, kedy vďaka teplému slnečnému počasiu chce každý z nás
načerpať energiu a stráviť príjemný čas v kruhu rodiny a priateľov. No zároveň
je to taktiež najvhodnejšie obdobie pre práce vonku - ako pre poľnohospodárov, tak pre stavebníkov.
A u nás v obci tomu v týchto dňoch nebolo inak. Leto a dovolenky sú už takmer na konci a taktiež finišujú aj práce na rekonštrukcii cesty II/502 cez našu
obec.
Čo všetko sme stihli v tomto období urobiť si prečítate na druhej strane v článku môjho zástupcu pána Horníka. Hoci obec nerekonštruuje cestu, nakoľko je
majetkom Trnavského samosprávneho kraja, dennodenne sme museli riešiť
mnoho problémov, ktoré sa počas rekonštrukcie vyskytli a ktoré by nás časom
dobehli, ak by sme ich nechali nepovšimnuté. K hladkému priebehu rekonštrukcie neprispievali horúčavy a rôzne iné okolnosti. Vynárali sa problémy
s obmedzením dopravy, požiadavky dotknutých obyvateľov jednotlivých domov a v neposlednom rade sme museli riešiť zabezpečenie pravidelného
vývozu komunálneho odpadu a jeho zložiek na danom úseku. Jednoducho
povedané - snažili sme sa zabezpečiť plynulý chod pri každej i nečakanej
situácií. Vďaka patrí teda všetkým, ktorí sa na tom podieľali, ale predovšetkým
občanom, pretože rekonštrukcia takýchto rozmerov sa ich bytostne dotýka.
Avšak toto leto nebolo len o rekonštrukcii cesty. Zorganizovali sme nemálo
kultúrnych, spoločenských a charitatívnych akcií, nielen v našej obci. O nich sa
dočítate tiež na stránkach tohto čísla časopisu. Môžete si všimnúť, že sme
pridali i novú rubriku „Listy od našich spoluobčanov“. Ako sa hovorí, „koľko
ľudí, toľko chutí“ a samozrejme aj názorov. Ak máte i Vy pripomienky a
kreatívne nápady na zlepšenie života v našej obci, radi ich privítame a v danej
rubrike uverejníme.
Prajem Vám ešte pekný zvyšok leta a príjemné prežitie oneskorených
dovoleniek. A samozrejme, našim najmladším občanom prajem úspešné
vykročenie do nového školského roka.
Anton Chrvala, starosta
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A K T UA L I T Y Z Ú R A D U
Čas je neúprosný sudca našich činov. Začal som síce trocha
netradične, ale veľmi výstižne. Áno, čas uteká a my máme do
konca roka ešte veľa práce. Aby som bol vecný, oboznámim vás,
čo sa za posledné obdobie stihlo urobiť.
A) Rekonštrukcia cesty II/502, druhá etapa je vo finále ako v časti
SO1 (stavebný objekt) rekonštrukcia cesty v celej dĺžke, tento
objekt bude dokončený do konca augusta. Možno sa pýtate
prečo sa tento úsek rekonštruoval tak dlho . Zdržanie ovplyvnili
dva faktory - až počas rekonštrukcie úseku od odbočky do ulice
k Edenu až po prečerpávaciu stanicu bolo zistené, že v tomto
úseku bude potrebné vymeniť podložie v úseku cca 200m. Druhý
problém vznikol v opačnom smere od Zajačej ulice, kde nebolo
možné uložiť dažďovú kanalizáciu do zeme, nakoľko sa tam
nachádzalo veľké množstvo inžinierskych sietí. Tu bolo potrebné
previesť potrubie pod cestou na druhú stranu komunikácie na
viacerých miestach. To boli 2 veľké zmeny, ktoré pozdržali
realizáciu rekonštrukcie cesty. Termín ukončenia všetkých prác
na ceste, vrátane chodníkov a mostov je predpokladaný na
koniec októbra. Cesta bude v krátkej dobe spustená do skúšobnej prevádzky. Počas dočasnej prevádzky sa budú dokončovať
všetky časti, ako aj autobusové zastávky. Žiadna činnosť sa
nezaobíde bez problémov, a tak aj počas realizácie daného úseku
cesty vznikali problémy, ktoré sme sa ale snažili vyriešiť okamžite.
Tie závažnejšie sa budú riešiť priebežne (problém vjazdu
Petrovičovým, predajne potravín a pod.) Všetkým zúčastneným
pri rekonštrukcii cesty II/502 záleží na tom, aby boli občania
spokojní a aby sa postupne všetky problémy odstránili. Ďakujem
občanom dotknutých častí, že boli trpezliví a znášali stavebný
ruch okolo svojich domov.
B) Začalo sa s prácami na akcii „Elektro na lúkach“. Túto akciu sa
nám podarilo spustiť po veľmi dlhej dobe. Výkop pre káble začal
minulý týždeň. Zároveň sa bude v tejto časti budovať transformátorová stanica. Súbežne s výkopom bola spustená aj projektová časť plynofikácie tejto ulice a v priebehu riešenia je aj optická
sieť.
C) Bola ukončená výberová časť projektu „Pokládka odtokových
žľabov na Štúrovej ulici“ v časti od Hurdovej stodoly až po kaštieľ.
Komisia zložená z poslancov OZ vyhodnotila a následne
odporučila starostovi p. Chrvalovi, aby uzatvoril zmluvu s víťazom VO. Realizácia bude prebiehať od 28.8. do 18.9.2017 v závislosti od počasia.
D) Dňa 27.7. 2017 bola odovzdaná Projektová dokumentácia na
Opravu povrchu miestnej komunikácie ulice Š. Baniča. Po vyhodnotení projektu sa následne pristúpi k jeho realizácii. Predpokladaný termín realizácie je november, čo je podmienené
skolaudovaním hlavnej cesty, nakoľko sa daná komunikácia
bude na ňu napájať. Novému povrchu na ulici Štefana Baniča
predchádza odvodnenie, ktoré sme už zrealizovali - začiatkom
tohto roka. Odvodnenie sa bude plne využívať až po položení
nového asfaltového koberca.
Ale aby sme sa len nechválili, treba povedať aj to, čo som nám
nepodarilo. V prvom kole nám neprešiel projekt Cezhraničnej
spolupráce. Druhé kolo sa predpokladá na február 2018, kedy
plánujeme opäť predložiť daný projekt do výzvy. Je toho ešte
veľa, na čom treba pracovať, ale myslíme si a presviedčajú nás
o tom taktiež samotní občania, že Smolenice a Neštich sa nám
menia. Menia sa a sú stále krajšie, modernejšie, vďaka občanom,
ale i poslancom OZ a pracovníkom OcÚ.
A na záver moja rubrika - pekné predzáhradky v našej obci (viď
foto).
Radoslav Horník, zástupca starostu obce

Aj keď už nikto neveril-práce na ceste sa rozbehli a v dnešnej dobe už finišujú

Budovanie nového odvodňovacieho systému cesty II/502

Osadenie závlahového systému na ihrisku OŠK Smolenice

Upravené predzáhradky, Kukučínova ulica
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Osadenie novej infotabule v Neštichu (drevenú konštrukciu vyhotovil V. Rábara)

Každá pomoc dobrá, Max polieva nový záhon na parkovisku v Neštichu

+ za úpavu cesty z asfaltovej drte p. Bartoňovi, Brázdovičovi, Dubčákovi a Sabovi

- rekonštrukcia 2. etapy cesty II/502 cez našu obec
- predrealizačné stretnutia s projektantami ohľadne
elektriny na lúkach
- príprava podujatia ku Dňu matiek
- krst knihy Železnice v okolí Smoleníc a Dobrej Vody
- pracovné stretnutie starostov Českej republiky a SR
- v spolupráci s Klubom dôchodcov brigáda na Kalvárii
- práce súvisiace s budovaním parkoviska pri kostole v
Smoleniciach (hradisko Molpír)
- realizácia Cesty rozprávkovým lesom
- účasť detí ZŠ s MŠ na športových hrách v Chtelnici za
podpory obce
- hasičská súťaž O pohár starostu obce
- príprava Memoriálu Š. Baniča v zoskoku padákom na
letisku Š. Baniča v Boleráze
- divadeľné predstavenie Loď svet od režiséra S. Štepku
(s postavou o Štefanovi Baničovi)
- výmenná cesta starostov „Komunálne odpady a chod
samosprávy v Dánsku“
- odovzdanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok projektu
„Vybavenie učební ZŠ“ vo výške príspevku 146 435 € pri
5% spoluúčasti obce
- spoluorganizovanie detskej olympiády detí ZŠ
- odstránenie náletových drevín pre el. vedenie Na lúkach
- spoluorganizovanie cyklistických pretekov Karpaty CUP a
Slovenského pohára MTB XCO pod zámkom
- prípravné práce, odstránenie drevín pred realizáciou
rozšírenia cesty II/502
- spolufinancovanie závlahového systému v športovom
areáli pod zámkom
- príprava priestranstva a zabezpečenie sedenia na
sv. omšu pri kaplnke Karmelskej Panny Márie v Neštichu
a pri kaplnke Sv. Rócha v Smoleniciach
- podpora vernisáže SMŠ Lienka na zámku
- účasť požiarnych hliadok DHZ Smolenice počas žatvy
- príprava záchytného parkoviska v obci pre väčšie akcie v
spolupráci s Políciou SR, OÚ Trnava
- odstraňovanie kalamitných vývratov stromov v obci
- ukončenie realizácie revitalizácie hradiska Molpír v spolupráci s OZ Naše Smolenice
- príprava a organizovanie XXV. ročníka Kultúrno-spoloč.
podujatí (zámocký koncert, jarmok, výstava)
- organizovanie charit. podujatia Na kolesách proti rakovine
- slávnostné odhalenie busty J. Pállfyho v kaštieli
- zapojenie obce v rámci elektronizácie (ESMAO)
- výsadba okrasnej zelene na parkovisku pri kostole v SNV

To naše nárečie / zabudnuté slová
kapesník - vreckovka
rajduvat - šoférovať
kisna - bedňa
kuker - ďalekohlad
rešeto - sito
richtár - starosta
brizolit - omietka
Upravené predzáhradky, Kukučínova ulica

trachtár - lievik
klajbas - ceruzka
štukator - strop
pocheraje zákusky
putrták - zákusok
šmykance - halušky
repíče - bodliaky
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PORTÁL ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB
https://smolenice.esmao.sk/

Vážení spoluobčania, ako ste už určite zachytili informácie
z rozhlasu, televízie, novín v posledných týždňoch, každá samospráva na Slovensku musí plniť požiadavky zákona 305/2013 Z.z.
o eGovernmente. Daný zákon v skratke definuje komunikáciu
občana a právnických osôb smerom k samospráve a zároveň
povinnosti komunikácie nás/samosprávy smerom k Vám,
občanom, či už z pohľadu fyzických osôb, alebo právnických
osôb.
Pre maximálne zjednodušenie komunikácie fyzických osôb aj
právnických osôb smerom k nám, sme od nového roka pre Vás
pripravili portál elektronických služieb ESMAO, s viac ako 100
elektronickými službami.
Na vytvorenie elektronického podania Vám stačí elektronický
občiansky preukaz. Občianske preukazy s čipom sú vydávané
od decembra 2013. Elektronický kontaktný čip je bezpečným
úložiskom elektronickej identity občana a dôveryhodným
prostriedkom pri prístupe k elektronickým službám.
Elektronické služby sú dostupné cez bežný internetový
prehliadač. Prístupovou bránou je internetový portál ESMAO
vytvorený tak, aby ovládanie bolo rýchle a jednoduché,
vyhľadávaním. Portál elektronických služieb našej obce
Smolenice nájdete na adrese https://smolenice.esmao.sk/
Elektronické podania vytvorené a odoslané pomocou
elektronického občianskeho preukazu majú rovnakú právnu
váhu ako klasické listinné podania. Pri prihlásení na portál Vás
systém vyzve na overenie identity občianskym preukazom.
Formuláre sú štruktúrované presne podľa danej situácie, ktorá
sa pomocou neho rieši. Každý formulár obsahuje nástroje na
pomoc pri jeho vypĺňaní, aby boli minimalizované chyby pri
daniach. Samozrejme, za obsah informácií uvedených do
podania zodpovedá aj naďalej občan vytvárajúci podanie.
Elektronické služby obce Smolenice sú rozdelené do viacerých
obsahových oblastí ako napr. dane a poplatky, sociálne veci,
životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch,
školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb a
demokracie či verejných financií.
Elektronizácia prinesie minimalizovanie administratívnej
záťaže, časovú a finančnú úsporu na stranách samosprávy aj
občanov. Občan má vždy prehľad o stave vybavovania svojho

podania. Vždy vie, čo sa s jeho podaním deje. Vďaka
elektronickým službám občania šetria svoje financie, keďže
správne poplatky sú pri elektronickom podaní znížené o
50% do výšky 140 €. Pri elektronickej komunikácií občan už
viac nemusí vybavovať potvrdenia, výpisy z registrov iných
verejných inštitúcií.
Občan môže riešiť svoje povinnosti, potreby, požiadavky a
svoje práva. Rýchlo a jednoducho získa všetky nevyhnutné
informácie o činnosti mesta, obce. Otvára sa nový priestor
pre aktívne vstupovania do diania v obci Smolenice. Naša
obec Smolenice sa takto pripojila k ďalším viac ako 140
samosprávam na Slovensku, pričom uvedené riešenie je
momentálne dostupné pre viac ako 850.000 obyvateľov
Slovenska.
Anton Chrvala, starosta

OZ Neštišané nelení
Možno si podaktorí z Vás všimli, že počas mesiacov jún a júl
sa členovia OZ Neštišané podieľali na kosení dediny. Ak sa
pýtate prečo, rada Vám odpoviem. Podstata občianskych
združení nespočíva v striktne vymedzených aktivitách, ktoré
majú zapísané v papieroch pri registrácií združenia.
Naše počiatky sú síce spojené so snahou o obnovenie
tradícií čo sa týka fašiangov, avšak tam naše snahy nekončia.
Podstata toho, že dnes existujeme ako oficiálna skupina ľudí
s jedným názvom je hlbšia. Tešíme sa z každého stretnutia,
kedy si spolu sadneme, zaspievame, preberieme nové veci,
ktoré sa udiali v Neštichu či v Smoleniciach. Spája nás
spolupatričnosť jedného voči ostatným. A s touto nezištnosťou sme sa ponúkli vypomôcť obci s kosením. Kedysi si
ľudia pomáhali a nič za to nečakali. Žiadne veľké peniaze,
drahé dary. Odmenou im bol úsmev a spokojnosť s vykonanou prácou. Hoci sa naši chlapci pri kosení zapotili a narobili,
na konci boli spokojní. Stretli sa síce s nechápavými pohľadmi i rečami, no to ich neodradilo. Držali sa totižto príslovia:
„Len si mne dobre bolo, čo ma po druhých...“
Kosením naše aktivity nekončia. Mnohým z Vás sa určite
prinieslo do uší, že plánujeme postarať sa o rekonštrukciu
schodov do Kaplnky Karmelskej Panny Márie v Neštichu. Nie
sú to len reči, ale o tom zase nabudúce...
Natália Horníková
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Hodový futbal v Neštichu

Horný rad zľava: A. Chrvala, P. Pobjecký, O. Petrovič, O. Repa. M. Babinec, R. Horník, M. Holomek, F.Vizváry, E. Schwarz, I. Schwarz,
J. Žalud, M. Gálovič, A. Žalud, J. Pobjecký s vnukom,
Spodný rad zľava: P. Petrovič, E. Petrovič, Z. Hoblík, D.Tománek

Keď sa povie:„NEŠTIŠSKÉ HODY“, všetci tí,
ktorí majú minimálne 25rokov, si určite
spomenú na neštišskú klasiku. Tým
nechcem diskriminovať žiadnu vekovú
kategóriu, chcem len upozorniť na roky
odmlky... Hodové zábavy pod gaštanmi,
plná záhrada ľudí, dobrá hudba a ešte
lepšia zábava. Týmto časom však už,
nevedno prečo - odzvonilo. Hody už nie sú
tým, čím bývali kedysi. Gazdinky síce
naďalej vypekajú koláče, smažia „šnicle“ a
chystajú šalát či kačicu s lokšami. Ale... ten
pravý zmysel spätý so slovom „hody“ sa
vytratil. Som si vedomá, že podstata
týchto dní je spätá s vysvätením kostola,
no odpradávna toto obdobie spájala i
akási súdržnosť a radosť ľudí, ktorú
oslavovali spoločne. Kto iný by sa mohol
pokúsiť zvrátiť tento smutný osud a
navrátiť tak neštišským hodom pravú
atmosféru? Nik povolanejší ako OZ
Neštišané neexistuje. Pokúsili sme sa o to,
kedysi tradičným - hodovým futbalom.
Niektorí zanietení si pamätajú časy, kedy
sa hrávalo v Neštichu, inokedy v
Smoleniciach, raz so Smoleničanmi,
inokedy zase s Lošončanmi. Stretli sa
chlapi, ktorí sa ponaťahovali športovými
výkonmi o to, kto lepšie strieľa na bránu,
s t r e t l i s a ž e ny, k t o r é n a p i e k l i a
povzbudzovali. Práve ten obyčajný
moment stretnutia sa niekde na lúke,
odreagovania pri pohľade na futbalovú
loptu – to bola podstata našej tohtoročnej
snahy. Keďže ide o neštišské hody, futbal
sa nemohol hrať inde, ako na neštišskom
ihrisku – na „Kopanicách“, resp. za
Olšovskými (pre tých, ktorí neovládajú
tradičné názvy). Bola drina vykosiť hraciu
plochu, keďže ihrisko už dávno nie je
ihriskom v pravom slova zmysle. Jediné, čo
zostalo ako spomienka na zlaté časy
ihriska sú futbalové bránky. No i tie už

majú svoju slávu za sebou. Našťastie však
nepatríme k tým, ktorí toho namelú
ústami, ale práve naopak, najradšej sa
pýšime našimi činmi. A tak sa z
nepokosenej zarastenej lúky stalo ihrisko.
Pri futbale sú okrem bránok a lopty
potrební hráči. Proti sebe nastúpili: ženatí
(po našom PODPAPUČNÍCI) a slobodní
(SEMENÁČI). Bola radosť vidieť hrať
mladých Semenáčov proti starším

Futbalové ihrisko pred a po

Podpapučníkom, ktorí už majú čo to za
sebou. Bola radosť vidieť profesionálne
výkony brankára v podaní Z. Hoblíka,
taktiež, nie menej profesionálne výkony
hráčov – D. Tománka, E. Petroviča, R.
Horníka, I. Schwarza, F. Vizváriho či. P.
Pobjeckého. Klobúk dolu pred ich
výkonmi a taktiež pred výkonom J.
Pobjeckého, ktorý odbehal a odpískal
zápas podľa striktných pravidiel. Za taký
výkon by sa nemuseli hanbiť ani
rozhodcovia z prvej ligy... OZ sa postaralo
o malé občerstvenie a nezabudlo sa ani na
najmenších – maľovalo sa deťom na tvár.
Nie je všetko ružové a jednoduché a preto,
neboli by to neštišské hody, ak by sa
neochladilo. Nepršalo, no o to silnejšie
fúkal nárazový a studený vietor. Avšak i
napriek tomu bolo cítiť družnú atmosféru
pár desiatok ľudí, ktorí vyšli na neštišské
Kopanice. Spoločne tak podporili
o b n ove n i e s t a ro n ov é h o z v y k u –
neštišského hodového futbalu. Za OZ
Neštišané patrí každému jednému zo
zúčastnených srdečné ďakujem.
Stretneme sa tam zase o rok...
Natália Horníková
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Začiatkom mesiaca jún dostali vlastníci spoluvlastníckych
podielov lesných pozemkov, ktoré sa nachádzajú v Katastrálnom území Smoleníc, pozvánku na ustanovujúce zhromaždenie Pozemkového spoločenstva – urbár Smolenice.
Termín uskutočnenia tejto akcie bol plánovaný na 8. júl
2017. Potešil som sa tejto pozvánke z dôvodu, že konečne sa
aj v Smoleniciach pohli ľady a našli sa schopní a ochotní
obyvatelia obce a blízkeho okolia, aby pripravili opatrenia
na odstránenie krívd, spáchaných na našich rodičoch, starých rodičoch i ďalších príbuzných , spôsobených násilným
odobratím lesných pozemkov v 50-tich rokoch minulého
storočia.
O tom, že sa v obci pripravuje založenie urbára sme sa mohli
dozvedieť alebo vydedukovať aj zo zvýšenej aktivity niektorých obyvateľov zo Smoleníc i blízkeho okolia s potrebným
kapitálom, ktorí už začiatkom tohto roka oslovovali niektorých vlastníkov na odkúpenie ich spoluvlastníckych podielov lesných pozemkov. Predpokladám, že aj napriek minimálnej cenovej ponuke na odkúpenie pozemkov ( 0,20 € za
1m2 lesnej pôdy) sa našli spoluvlastníci, ktorí sa držali sloganu„ keď neprší aspoň kvapká“ i zásady, že aspoň raz za život
získať nejaké finančné prostriedky z dedičstva po predkoch.
Uvedenou aktivitou títo kupujúci zväčšili svoj spoluvlastnícky podiel na lesných pozemkoch, ale najmä získali väčší
vplyv pri schvaľovaní základných dokumentov a zloženia
orgánov spoločenstva na ustanovujúcom zhromaždení a
neskoršie i celkového chodu urbára.
Atmosféra samotného ustanovujúceho zhromaždenia bola
hneď od začiatku ovplyvnená oneskoreným príchodom
notárky, ale najmä neskúsenosťou i nepripravenosťou
riadiaceho zhromaždenia viesť takúto akciu. Už pri schvaľovaní programu dovolil diskusiu k problematike, či je zhromaždenie z hľadiska počtu účastníkov uznášaniaschopné.
Pritom mandátová komisia, ktorá mala tieto podklady
pripraviť a predniesť, ešte nebola zvolená. Tiež nebolo
objasnené akou formou hlasovať. V §15 ods.2 Zákona
č.97/2013 Z. z. je presne určené, že pri schvaľovaní Stanov a
Zmluvy o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých
hlasov členov spoločenstva a pri voľbe členov orgánov
spoločenstva nadpolovičnou väčšinou hlasov spoločenstva, vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
Pri samotnej búrlivej a vynútenej diskusii, ešte pred schválením programu, bolo poukázané najmä na:
- nedostatky v zaslanej pozvánke (pozvánka bola len podpísaná bez vytlačeného mena člena prípravného výboru,
pri bodoch schválenie Zmluvy, Stanov i voľby orgánov
spoločenstva nebol v programe vytvorený časový priestor
na diskusiu ešte pred ich schválením, ďalej nebol zaradený
bod - prednesenie návrhu a schválenia uznesenia ),
- nikde nebolo menovite uvedené zloženie prípravného
výboru,
- členovia ustanovujúceho zhromaždenia vôbec nemali k
dispozícii návrhy Zmluvy, Stanov i zloženia orgánov
spoločenstva (výboru a dozornej rady).
Asi po hodine diskutovania a neschválenia programu bolo
ustanovujúce zhromaždenie ukončené bez prijatia ďalších
opatrení a uvedenia termínu konania náhradného zhromaždenia.
Z uvedených skutočností vyplýva záver, že hlavným
dôvodom predčasného ukončenia ustanovujúceho zhro-
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maždenia bola nepripravenosť
prípravného výboru viesť túto akciu
v duchu platných zásad vedenia
schôdzí a Zákona č. 97/2013 Z.z., ale
najmä nevytvorenie podmienok,
aby účastníci zhromaždenia boli s určitým predstihom
oboznámení s obsahom nosných schvaľovaných materiálov
navrhovaného programu. Na druhej strane táto nepríjemná
skutočnosť nás núti zamyslieť sa, čo každý z nás - prípravný výbor a
členovia spoločenstva - musíme urobiť, aby po špatnej generálke
bola úspešná premiéra. V prvom rade treba odtajniť prípravný
výbor a urobiť analýzu príčin predčasne ukončeného ustanovujúceho zhromaždenia. V prípade potreby ho rozšíriť o ďalších členov
s potrebnými skúsenosťami z riadenia schôdzí, s dobrými
organizačnými schopnosťami, ale najmä záujmom o túto prácu.
S potrebným predstihom uverejniť návrh Zmluvy o pozemnom
spoločenstve s právnou subjektivitou, návrh Stanov pozemkového spoločenstva a návrh zloženia výboru a dozornej rady s využitím všetkých dostupných informačných prostriedkov
(Smolenické noviny, webová stránka na internete, zaslanie
návrhov na emailové adresy, vývesná tabula obecného úradu a
iné). Takto vytvoriť časový priestor, aby každý člen spoločenstva si
ich mohol v pokoji preštudovať a podľa potreby do určeného
času zaslať prípravnému výboru svoje pozmeňujúce návrhy.
Prípravný výbor, pri oprávnenosti zaslaných pozmeňujúcich
návrhov, je povinný ich zapracovať do návrhov, alebo predložiť na
posúdenie na ustanovujúcom zhromaždení. Týmto postupom sa
zabezpečí základná požiadavka členov a to byť včas informovaný,
ale aj vytvorená možnosť podieľať sa na tvorbe základných
dokumentov.
Uvedenými opatreniami sa ušetrí čas a predíde zbytočným a
zdĺhavým diskusiám pri ich schvaľovaní na ustanovujúcom zhromaždení. Mimoriadnu pozornosť venovať návrhu zloženia výboru,
ktorý je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva, riadi a
rozhoduje o všetkých záležitostiach v súlade so Zmluvou a
Stanovami. Platí všeobecné pravidlo, že členovia prípravného
výboru po voľbách tvoria jadro orgánov spoločenstva. Preto, už
v tomto prípravnom období by sme mali sledovať a hodnotiť
prácu prípravného výboru, aby sme vo voľbách dali hlas tomu u
ktorého je záruka, že bude svedomite pracovať v prospech celého
pozemkového spoločenstva. Značná časť členov spoločenstva
býva mimo Smoleníc a osobne nepozná ani nemá možnosť
posúdiť ich odborné a morálne kvality. Preto sa domnievam, že pri
zverejnení návrhu zloženia členov výboru by mali byť uverejnené
základné informácie o každom navrhovanom (odborná
pripravenosť, bezúhonnosť, doterajšie skúsenosti z práce v inom
urbári a iné). Nie je dobré, keby do výboru bolo navrhovaných viac
členov z blízkeho príbuzenstva. Nesmieme zabudnúť ani na voľbu
členov dozornej rady, ktorá musí byť odborne pripravená a najmä
bezúhonní, lebo sú „ očami a ušami spoločenstva“ pri kontrole
dodržiavania Stanov a hospodárnosti. Už popredu si ujasniť aj
spôsob voľby orgánov spoločenstva a to, či budú tajné alebo
verejné, počet navrhovaných kandidátov i dĺžku volebného
obdobia. Na to včas pripraviť príslušné materiálne a organizačné
opatrenia.
Zvážiť a včas zabezpečiť účasť hosťov na zhromaždení. V prvom
rade by mal byť pozvaný zástupca pozemkového fondu, zástupca
obvodného lesného úradu, predseda výboru dobre fungujúceho
urbára z blízkeho okolia, zástupca obecného úradu a iní.
Na hladký priebeh ustanovujúceho zhromaždenia má podstatný
vplyv aj pripravenosť, a disciplína pozvaných členov. Pokiaľ včas
Pokračovanie na strane 8
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Pamiatka na Jozefa Pálffyho
odhalenie busty v kaštielskom parku

Smolenice sa môžu pochváliť ďalšou zaujímavosťou.
30. júla 2017 bola odhalená busta Jozefa Pálffyho (1853 – 1920)
v parku v okolí bývalého kaštieľa, ktorý patril Pálffyovskému
rodu. Busta je zaujímavá tým, že vznikala priamo
v Smoleniciach.
Jej autorom je uznávaný francúzsky sochár Guillaume Froger.
Tesal ju niekoľko týždňov z kamenného bloku priamo pred
očami návštevníkov Smolenického zámku.
Vznik tejto rarity je výsledkom jedného z projektov OZ Naše
Smolenice, zastúpeného predsedom Františkom Birošíkom.
Starosta obce Smolenice Anton Chrvala, vyjadril vďaku a
spokojnosť s dobrým dielom, ktoré pomáha rozvíjať medzinárodné vzťahy, rozvíja turizmus a udržiava povedomie
histórie obce.
Rod Pálffyovcov a v nemalej miere práve Jozef Pálffy sa
významnou mierou zaslúžil o rozvoj obce. Historička Ivana
Janáčková, ktorá sa zaoberá dlhodobo štúdiom Pálffyov-ského
rodu uviedla: „Jozefovi Pálffymu vďačíme predovšetkým za
založenie a vybudovanie chemickej fabriky v Horných
Orešanoch, ktorého pokračovateľom je dnešný Chemolak, a za
prestavbu ruín Smolenického hradu na romantický zámok.“
Pre návštevníkov ale aj obyvateľov obce je to novinka a
obohatenie. Takže popri návšteve Smolenického zámku,
múzea, či hradiska Molpír, sa môžu prísť pozrieť aj na bustu
Jozefa Pálffyho, pána s klobúkom zasadeným hlboko do čela
tak, ako si ho uchovali vo svojich spomienkach pamätníci. Toto
dielo sám umelec po slávnostnom odhalení daroval Obci
Smolenice. Kamenný podstavec s pamätnou tabuľou
zafinancovala obec. Veríme, že postupnou úpravou a dotvorením parku v bývalom kaštieli získame ďalšie miesto pre
oddych v našej obci.
Ivana Štibraná
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nedostanú návrhy nosných materiálov, je treba preštudovať
aspoň Zákon č. 97/2013 Z.z. i ostatné dostupné informácie
uverej-nené o pozemkových spoločenstvách na internete
alebo iných materiáloch. V priebehu ustanovujúceho
zhromaždenia do diskusie sa zapájať až na vyzvanie riadiaceho
zhromaždenia, hovoriť len k danému problému , navzájom sa
rešpektovať a dodržiavať časový limit.
Na záver treba oceniť aj doterajšiu prácu prípravného výboru,
ktorý už strávil veľa času a vynaložil značné finančné
prostriedky na spracovanie zoznamu členov a ich pozvanie,
výpočet ich podielov, prípravu ustanovujúceho zhromaždenia
vrátane spracovania základných dokumentov a iné.
Týmto článkom som si nekládol za cieľ niekoho poučovať, ale
na základe svojich postrehov z ustanovujúceho zhromaždenia,
ale aj dlhoročných skúseností z činnosti vo výboroch rôznych
občianskych združení uviesť niektoré zásady z prípravy a
riadenia schôdzí, ale najmä vyvolať diskusiu k zjednoteniu
rôznych názorov , aby sme už bez rušivých momentov na
ďalšom ustanovujúcom zhromaždení schválili reálne základné
dokumenty i orgány spoločenstva schopné úspešne a
spravodlivo riadiť Pozemkové spoločenstvo – urbár Smolenice
Ing. Viliam Forner

List od občana Smoleníc
V lete r. 2015 som napísal článok do Smolenických novín.
Nereagoval som ani tak na výzvu starostu, aby občania
prispievali svojimi názormi a spestrili obsah novín, ako skorej
na skutočnosť, že vo svojom príhovore rozdelil občanov na
„nás“ a „tých druhých“. Môj príspevok uverejnený nebol! (že by
cenzúra?), ale pán starosta pár riadkami, na moju adresu,
reagoval. Čakal som, či na toto členenie občanov ešte niekto
zareaguje v novinách, ale nedočítal som sa,(alebo nebolo
uverejnené) ale dočkal som sa! Smoleničan- ďalšie periodikum
v Smoleniciach, že vraj prehnane kritické. Ale na druhej strane,
keď čítam Smolenické noviny, musím niekedy „otvoriť okná“.
Možno, že sa Redakčná rada na čele s p. Záreckým vráti k môjmu
príspevku z r. 2015 a uverejní ho, lebo tiež asi zistí, že je stále
vysoko aktuálny. Teraz máme rok 2017 a nové číslo (1) novín a
v nich ďalšie delenie Smoleníc. Preto som sa rozhodol prostredníctvom našich novín požiadať zástupcov obce, organizácií
v obci, združení občanov, aby sa neuchyľovali pri svojej
profesionálnej, alebo záujmovej činnosti v našej obci k rôznemu druhu delenia obce a občanov. Nie je to dobrá, ani
úspešná cesta tak pre obec, ako aj osobnú kariéru aktérov.
Vzájomná spolupráca, podpora obyvateľov k spoločenskej a
ekonomickej prosperite našej obce, to je vaša prvoradá úloha.
Všetkých vás viac, alebo menej poznám-ste generácia našich
detí-ste mladí ľudia, preto pozornejšie počúvajte občanov,
dívajte sa pozornejšie okolo seba a hlavne držte sa svojho
zdravého rozumu a pravdivej histórie našej obce a štátu. Deliť
občanov môžeme, ale len v zákonnej rovine:...na občanov
Slovenskej republiky ktorí bývajú v Smoleniciach a na občanov
SR, ktorí v Smoleniciach nebývajú. Iné delenia obce a ľudí v nej ,
bez krytia zákonom (aj keď len v novinách), je mierne
povedané, neuvážené!!! V článku z r. 2015 som tiež napísal, že je
treba v novinách vyzdvihovať ľudí, ktorí upravili park po starej
škole pre verejnosť. Dnes týmto spoluobčanom ďakujú nielen
občania, ale aj ich štvornohí „miláčikovia“. V odpoľudňajších a
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večerných hodinách sa tešia z vašej práce psy rôzneho „kalibru“
výkalov (nielen z bytoviek) a v doobedňajších hodinách na druhý
deň, deti z materskej škôlky. (...keby to videla naša pani doktorka pediatrička!!!). Asi to chce povedať pre koho, načo a za akých
podmienok má byť tento priestor využívaný. To, čo tam teraz
prebieha, ja slušne nazvať neviem. Keď som nedávno navštívil
OcÚ, rozprávali sme sa s pracovníčkami o„nekonečnom príbehu“
zberu odpadu v obci. Dievčence hovorili (mimo iné)aj o problémoch s firmou, ktorá Smolenice vyváža. Na základe ich informácií,
som sa trochu „pozrel“ na túto firmu a zistil som, že táto chudobná, zle platiaca spoločnosť, zamestnávajúca nezamestnateľných
ľudí vykázala za r. 2016 zisk 0,5 mil. Eur. Takže nie všetko, čo sa
povie, ako dôvod zlej kvality služby, je aj pravda! Nepoznám
problematiku miestneho zberu odpadu, a celú štátnu politiku
zberu, separovanie, platby atď. Považujem za podvod na občanoch a obciach z globálneho pohľadu. Dve veci ma však na tejto
problematike zaujímajú. Napr.- prvá - nemala mať naša obec už
dávno vybudovaný zberný dvor? A druhá-mali sme dobre premyslený nesúhlas s budovaním spalovne v Chemolaku? Využili
sme v obci všetky dostupné informácie technické, vedomostné,
osobné poznatky smoleničanov, alebo iných miest s prevádzkou
takýchto spalovní atď. prv než sme (podľa mňa) jiráskovským
spôsobom odmietli túto investíciu? Nebolo lepšie (hlavne
múdrejšie) dojednávať s investorom podmienky prevádzky rôzneho druhu a medzi nimi i riešenie odpadov obce? Koľko ľudí čo
petíciu podpísalo má základné informácie o takýchto prevádzkach. Nevytiahli sme toho „strašiaka“ príliš skoro a neuvážene?
Bol to skutočne záujem obce? Koľko občanov a aktérov petície
vie čosi o výrobe polyesterových živíc, o odpadoch z nej, o jej
vplyve na ovzdušie, na vody, o celom „chemizme“ ? Asi málo kto,
lebo nikto neprotestuje. A mali by sme protestovať minimálne
tak intenzívne ako proti spalovni, lebo to je naša každodenná
realita.
Vyššie som uviedol, že ste generácia našich detí a súčasne nesiete
zodpovednosť za stav našej obce. Nechcem Vás len kritizovať, ale
keď sa nám v minulosti nepáčilo do akej škôlky ste chodili, tak
sme sa všetci spojili a zriadili novú škôlku, keď sme videli, že
nevyhovuje škola, postavili sme novú, keď sa nám nepáčilo na
akom ihrisku ste hrali futbal pustili sme sa do stavby štadióna. A
nakoniec aj kultúrny dom. Mali sme chuť a mali sme snahu meniť
veci k lepšiemu. Čo nám chýbalo? Peniaze!!! - ktoré ak je snaha sa
vždy našli. Teda Vy ako nastupujúca generácia, ste boli prioritou
pre všetkých v obci.
Pripomínam to nie preto, aby som nebodaj vychvaľoval bývalý
režim, ale preto, aby som poukázal na snahu Smoleničanov,
vytvoriť dobré podmienky pre zdravý vývoj Vás a aj obce. To
nerobil žiadny režim, to robili ľudia -Smoleničania.
Aj v minulosti boli obce kde sa nedialo nič. Všetko záleží od ľudí
v obci a v prvom rade na funkcionároch a predstaviteľoch obce,
aká je obec. A o to mi ide, aby boli Smolenice medzi obcami, kde
všetkým ide o zdravý a slušný život občanov a hlavne detí.
Ak teda úplne na záver položím len jednu otázku zriadovateľovi
a vedeniu školy a všetkým Vám rodičom: " Naozaj ste spokojní so
stavom, vzhľadom a úrovňou našej školy? Videli rodičia na akých
športoviskách ich deti "majú" športovať? Ste spokojní s úrovňou
vyučovania, stravy, prevádzky atď. Sú spokojní Tí modernejší
rodičia s úrovňou školskej webovej stránky?
S úctou Hazucha
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O d p o v e ď n a l i s t p. H a z u c h u

Vážený pán Hazucha,
rád by som reagoval na Váš list.
V prvom rade – nie je mi dostatočne jasné,
kde a v čom konkrétne vnímate delenie
občanov v našich novinách. Ak narážate
na pomenovanie obyvateľov našej obce
– Neštišanci, nemôžem Vám nedať za
pravdu. Áno, všetci sme podľa zákona
občania Smoleníc, ale popri tom Vám
unikla informácia, že obec je rozdelená aj
na katastrálne územia Smolenice a
Smolenická Nová Ves (ľudovo Neštich).
A teda, ak domáci o niekom povedia, že je
Neštišan, ide o pomenovanie pôvodných
obyvateľov, ktorí sú ním stotožnení a vžití.
Dnes sme síce ohraničení jednou tabuľou
s nápisom SMOLENICE, ale kedysi tomu
tak nebolo. Z môjho uhla pohľadu si
pomenovania Smoleničania a Neštišanci
cením ako historický artefakt a zachovanie spomienok na časy dávno minulé.
Vidno to napríklad i na tom, keď si
občania SNV (Neštišania ako znie i ich
názov) založia občianske združenie,
prostredníctvom ktorého sa snažia o obnovu starých zvykov a tradícií. Historické
pramene taktiež dokazujú prítomnosť
daného členenia, nakoľko SNV kedysi
bola samostatnou obcou. Síce tomu dnes
tak už nie je, no prečo by sme mali zatracovať ľudové názvy a zabúdať, resp.
považovať ľudové tradície Vašimi slovami
„bez krytia zákonom“? Skúste túto tému
nadhodiť v SNV pri debate so staršími
občanmi. Boli by ste prekvapený, ako by
nesúhlasili s Vašim názorom. Starých ľudí
si ctím a takisto rád podporím spoluprácu
OZ s obcou, nevidím na tom nič zlé. Aby
som nadviazal, v obci máme taktiež veľa
združení, ktoré presadzujú určité záujmy
pre zlepšenie života v našej obci. Ani
v tom nevidím žiaden problém – snaha by
mala byť vždy odmenená, inak sa môže zo

snahy ľahko vyvinúť apatia. V minulosti
sme možností ako podporiť zlepšenie
života v obci mali menej. Boli TJ, Zväzarm,
Hasiči, Poľovníci a to bolo asi všetko.
(Dúfam, že mi prepáčia spolky, na ktoré
som si nespomenul). Ďalej spomínate, že
je potrebné vyzdvihovať ľudí, ktorí
zveľadili kaštieľ. Súhlasím, my s tým
žiaden problém nemáme. V obecných
novinách sme publikovali články o obnove parku za pomoci OZ Naše Smolenice,
samozrejme aj s podporou obce vo výške
10 000 €. Tento rok sme v kaštieli, práve
v spolupráci s OZ Naše Smolenice odhalili
bustu J. Pálffymu, minulý rok sme vyčistili
potok cez kaštieľ, pravidelne ho kosíme a
staráme sa oň. Čo sa týka „psíčkarov“ - vo
VZN č. 38/2011 je zakotvené: Článok 4
Vodenie psa, bod 9. Voľný pohyb psa je
zakázaný - h) v areáli bývalého kaštieľa.
Je to napísané zreteľne, jasnou rečou.
Stretá-vam sa so „psíčkarmi“, ktorí vzorne
nesú vrecko na exkrementy a po svojom
miláčikovi nezanechávajú žiadne stopy.
Bohužiaľ, nie všetci sú takí zodpovední a
rozmýšľajú tak ako vy, ja či ostatní ľudia,
ktorým sa toto konanie prinajmenšom
protiví. Bohužiaľ však nemôžeme sedieť
v parku a sledovať každého, kto prejde
cez park. Tu už je to jedine o svedomí
konkrétnych jedincov...
Ďalšou veľkou témou, ktorú ste načrtli i Vy
sú v našej obci odpady. Vami spomínaný
zberný dvor však uvedený problém
vyrieši len čiastočne. Všetko je v prvom
rade na nás - občanoch. Nemôžeme
predsa do plastov vhadzovať papier, do
skla plasty a podobne. Bežne sa to totiž
v našej obci stáva. Je logické, že zberové
auto takýto zmiešaný odpad, keďže má ísť
o zber separovaného odpadu, jednoducho nevyvezie. V takých prípadoch musia
kontajner naši pracovníci ručne pretriediť, pričom je oveľa viac dôležitejších
činností, ktorým by sa mali venovať a sú
pre obec potrebnejšie. V súvislosti s odpadmi spomínate taktiež problém
spaľovne. Snažím sa spojiť súvislosti,
avšak doposiaľ som vôbec nezaregistroval, že by ste sa v danej veci angažovali,
či podnikli nejaké kroky a poradili tak
nám, bez dostatočného vzdelania a
kvalifikácie v danej oblasti. Uvedená
spaľovňa mala likvidovať len nebezpečný
odpad, nie komunálny odpad, o ktorom
sa bavíme. Nemýľme si teda hrušky s jablkami. Tému odpadov v našej obci
podobne ako tému exkrementov vnímam ako bludný kruh: ja – moje činy –
moje svedomie. Obidva problémy by si
vyžadovali 24 hodinový dozor tak

kaštieľa, ako aj každého veľkého kontajnera v obci. A to si ja a myslím, že ani vy
predstaviť nevieme. Pracovníci OcÚ svoj
(nielen) pracovný čas využívajú plnohodnotne...
V liste ste spomínali taktiež školu. Práve
do školy naša obec v minulosti investovala nemalé financie, či už do zateplenia,
alebo do nových okien. V našom volebnom období sme investovali do nových
podláh, novej kanalizácie v telocvični,
taktiež boli vybudované nové sociálne
zariadenia, nová trieda Materskej školy,
nový výťah pre imobilné deti. Tento rok
sme podali žiadosť o nenávratný
fin.príspevok vo výške cca 146 000 € na
vybudovanie nových učební. Naša škola
je príkladom v inklúzii a jej žiaci dosahujú
vynikajúce výsledky vo viacerých oblastiach. Samozrejme sme si vedomí, že exteriér školy v podobe oplotenia i ihriska má
ešte nedostatky. Buďme ale trocha realistickí a zároveň sebakritickí. Ani doma nie
sme schopní všetko urobiť presne tak, ako
si to predstavujeme a taktiež, nedá sa
všetko spraviť naraz...
Pán Hazucha, záverom mi dovoľte malú
pripomienku i na Vašu adresu.
Možno, keby ste v obci navštívili podujatia, ktoré organizujeme pre občanov, či
ak by ste sa zúčastnili na verejných
zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
možno by Váš list nebol natoľko negatívny. Možno by ste zaregistrovali a uvedomili si, že poslanci OZ a taktiež pracovníci
OcÚ robia všetko preto, aby naša obec
napredovala. V Smoleniciach vždy boli a
naďalej sú ľudia, ktorým záleží na tom,
ako sa tu bude všetkým žiť, či už sú to deti,
dospelí, seniori... Bez ohľadu nato, ako
sami seba nazývajú...
S úctou Anton Chrvala, starosta
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Plavba dobrovoľníkov morom výziev
Letný tábor samostatnosti

Výlet do Žákoviec

Začiatok augusta strávilo niekoľko dobrovoľníkov zo Smoleníc dobrovoľníckou službou počas 12. ročníka Letného tábora
samostatnosti, ktorý organizuje občianske združenie Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus. Väčšinu
účastníkov tvoria deti a mladí ľudia s diagnózami spina
bifida (rázštep chrbtice) a hydrocefalus (vodnatieľka mozgu),
no takisto sú na tábore aj deti s detskou mozgovou obrnou,
epilepsiou a tento rok aj s Downovým syndrómom. Už niekoľko
rokov sa tábora zúčastňujú aj zdravé deti - väčšinou spolu s ich
rodičmi, ktorí prichádzajú ako dobrovoľníci. Tento
tábor však po prvý raz prišla sama s vozičkárkou aj jej zdravá 9 ročná kamarátka. Ako všetkým prezradila, očakávala, že na
tábore s vozičkármi bude nuda, no bola prekvapená, že sa
nestihla nudiť a veľmi sa jej medzi deťmi s postihnutím páčilo.
Postarali sa o to aj mnohí dobrovoľníci-poväčšine mladí ľudia,
ktorí na tábor prichádzajú nahradiť rodičov, ktorí si v tom čase
môžu oddýchnuť. Mnohí Smoleničania sú dobrovoľníkmi
viacero rokov a na tento tábor pozvali ďalších mladých ľudí
z okolia - konkrétne z Horných Orešian, ktorí zapadli a tábor
v dobrom obohatili.Tento rok plavbou morom výziev, lebo taká
bola téma tábora. Znamenalo to popasovať sa s horúcim
počasím počas športovania, vyskúšaním si nových športov na
vozíku spolu s vozičkármi (florbal, basketbal, badminton),
vytvorením nových scénok, kulís, športových rekordov a objavením nových schopností detí s postihnutím.
Čo robí dobrovoľník na tábore detí s postihnutím? Tí, ktorí sú
dobrovoľníkmi OZ celoročne, navrhli tému tábora, vymysleli
niektoré aktivity, oslovili sponzorov, zohnali odmeny pre deti,
prichystali veci na módnu prehliadku, vyrobili kulisy, prevzali
sponzorské dary, doviezli ich na tábor a rozmýšľali nad
vylepšením tábora dávno pred ním. Tí, ktorí na tábor prišli prvý
raz, boli vyškolení, zaučení a zabehnutí dobrovoľníci im odovzdali skúseností a rady. Rozmeňme však prácu dobrovoľníka na
drobné...
Počas tábora sa stará o zverené dieťa alebo mladého človeka
s postihnutím a pomáha mu pri veciach, pri ktorých potrebuje
nevyhnutnú pomoc-väčšinou pri presunoch, toalete a hygiene. Hlavnou úlohou je povzbudzovať ho v krokoch ku
samostatnosti. Popri tom počas tábora priemerne 10 krát do
auta naloží a vyloží nielen dieťa, ale aj každý vozík alebo

zdravotnú či športovú pomôcku ako je handbike (ručný bicykel
prípájajúci sa k vozíku), kolobežky, bicykle, helmy, sedačky a iné.
Medzitým sleduje pohodu a zdravotný stav dieťaťa, prípadne
užívanie jeho liekov, dostatočný príjem tekutín a jedla. Pomáha
pri programe a aktivitách, je zodpovedný za niektoré
z nich, prenáša deti do bazéna a z bazéna, do výrivky a z nej,
tancuje s vozičkármi počas diskotéky, športuje a vykonáva
ďaľšie nové veci v jeho živote. V skratke - prežije veľmi
intenzívny a psychicky i fyzicky náročný týždeň, aký dovtedy
nezažil. Ak by sme mu za to mali zaplatiť čo len minimum, suma
by bola riadna. Pozorujem dobrovoľníkov celé tie roky a musím
povedať, že dobrovoľníctvo ich obšťastňuje a prináša do života
zdravých ľudí cenné skúsenosti. To, čo bežne nerobia a majú
nejakú zábranu robiť, na to sa pri deťoch s postihnutím dajú
nahovoriť, pretože ich chcú pobaviť alebo spríjemniť im chvíle.
Vznikli tak krásne predstavenia, videá a predovšetkým
nezabudnuteľné zážitky. Dobrovoľnícka služba vykonávaná
s láskou je nezaplatiteľná, ťažko opísateľná a navyše je
nákazlivá. Ďakujem za možnosť byť pri tom a vidieť, ako
obojstranne obohacuje a pomáha budovať svet bez
predsudkov. Smolenickí dobrovoľníci, vďaka za vašu vytrvalosť!
Terézia Drdulová
Viac o tábore si môžete prečítať na www.cestaplus.sk - článok
,,More detí, lásky, radosti i vozíkov" z 8.8.2017 alebo pozrieť
videá na www.youtube.com - vyhľadaním pod heslom Sbah
summer camp.

Spoločné športovanie
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Memoriál Petra Opalka
očami našich hasičov z DHZ Smolenice
Dňa 20. júna 2017 v čase od 8:30 hod. v priestoroch parku pod
Smolenickým zámkom, sa dobrovoľní hasiči zo Smoleníc zúčastnili Memoriálu Petra Opalka, kde vykonávali lektorskú
podporu pri edukačných aktivitách, formou ukážok a nácvikov
činností detí pre ochranu a zdravia.
Našou úlohou boli ukážky hasiacej techniky :
Cas 32 Tatra T148
Dopravný automobil Avia A - 31
Protipovodnový vozík
Deťom sme vysvetlili, ako fungujú linky tiesňového volania,
vykonávanie evakuácie zo škôl a odpovedali na zvedavé
detské otázky, ktorých veru nebolo málo .

Hudba a spev nás spája

Smolenickí dobrovoľníci na palube

Fašiangový sprievod:

Sme na jednej lodi
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Fotografie a maľby 2017
Projekt

Veronika Bahnová Smolenice

Revitalizácia hradiska na Molpíri

V r á m c i p r o g r a m u „ Z a c h ova n i e a
revitalizácia kultúrneho a prírodného
dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre
a umení v rámci európskeho kultúrneho
dedičstva“ spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHS a štátneho rozpočtu
SR sa podarilo v roku 2017 občianskemu združeniu Naše Smolenice dokončiť prvú etapu
revitalizácie hradiska na Molpíri. V rámci prvej etapy sa na základe získaného
grantu (290 217 €) podarilo odstrániť z hradiska náletové dreviny a kríky v rozlohe približne 5 hektárov. Po vyčistení tejto plochy sa odkryli viditeľné terasy a
línie valu druhého nádvoria. Veľkým prínosom bola možnosť v rámci grantu
zrealizovať archeologický prieskum Airborne Laserscan, ktorý umožnil efektívnejšiu a kvalitnejšiu identifikáciu potenciálnych archeologických objektov.
V rámci projektu sa zrealizoval taktiež geofyzikálny prieskum s cieľom identifikovať geofyzikálne prejavy archeologických objektov, najmä existenciu bývalých valov, ktoré oddeľovali od seba jednotlivé nádvoria hradiska. Výsledky
oboch týchto meraní sa následne využili pri archeologickom výskume. Niektoré
výstupy sú prezentované v informačnej brožúre alebo na tabuliach, ktoré sú
súčasťou náučného chodníka prehliadky hradiska. Na základe týchto výsledkov
sa mohlo pristúpiť k archeologickému výskumu, ktorého cieľom bolo potvrdiť
prítomnosť obranného valu a určiť jeho zloženie. V rámci týchto výskumov bolo
vykonaných viacero sond, ktoré nepotvrdili prítomnosť múru na vale na prvom
nádvorí, kde sa výskumom preukázalo, že obranný múr bol rozobraný. Taktiež sa
nepotvrdila prítomnosť obranného múru na druhom vale, výskumom sa jednoznačne nepreukázalo, že na danom mieste bol obranný múr druhého nádvoria.
Z týchto dôvodov sa rozhodlo obnoviť a prezentovať obranný múr akropoly
(tretie nádvorie).
Pre návštevníkov je pripravená ukážka dobových obydlí obyvateľov hradiska,
taktiež podrobný informačný systém s aktuálnymi výstupmi z výskumu. Pre
lepšiu predstavu o hradisku je pri vstupe v predpolí pripravená ukážka 3D modelu hradiska na kamennom podstavci. Pri vstupe na hradisko je vybudované
menšie parkovisko pre verejnosť.
Celkový projekt revitalizácie hradiska je rozdelený na dve etapy. Druhá etapa je
obnova a revitalizácia hradiska akropoly (tretie nádvorie).

Keď som minulý rok oslovil pani Bahnovú
s požiadavkou, či by k jarmoku nepripravila
niečo z jej portfólia fotografií a malieb, ešte
som netušil, že osud to zariadi inak a sľúbenú
výstavu sa nám nakoniec nepodarí zrealizovať. Tento rok s malou dušičkou, aj keď už
bol šibeničný termín, som opäť oslovil pani
Veroniku a ...výstavu sa nám podarilo aj
zrealizovať a tak návštevníci jarmoku, ale aj
samotní občania boli milo prekvapení
výstavou, ktorá prebiehala súbežne s tradičným jarmokom a folklórnymi vystúpeniami.
Ale teraz vám pani Veronika Bahnová niečo
napíše aj o sebe:
Interpretujem si svet nielen prostredníctvom
fotografie ale i maľby. Fotoaparátom zaostrujem pohľad na často „neviditeľné“ detaily priestoru a vecí okolo mňa. Mám rada i hru svetla
a tieňov a ich zobrazenie na čierno-bielej
fotografii.
V maľbe si otváram okná pre fantáziu. Vytváram
obrazy príbehov a vzťahov. Maľujem na plátna
ale i na fotoplátna.
Fotografie dokresľujem o nové prvky alebo
zvýrazňujem tému. Moje prvé pokusy o fotografovanie vznikli v roku 2006. Fotografie a zážitky
z ciest som publikovala a publikujem na webe
http://bahnova.blog.sme.sk/.
Vážnejšie som k fotografii pristúpila až po vstupe
do klubu trnavských fotografov v roku 2007 pod
vedením Petra Babku. Od roku 2008 sa každoročne zúčastňujem na regionálnych, okresných i
celoslovenských tvorivých súťažiach a výstavách
neprofesionálnej fotografickej tvorby Genius
Loci Trnavy, TRNAVSKÝ OBJEKTÍV a AMFO.
Mnohé fotografie boli ocenené. Od roku 2012 sa
zúčastňujem na medzinárodnej fotografickej
súťaži Fotograf roku pod záštitou časopisu
Foto Video. Získala som ocenenie Fotograf roku
na cestách. V roku 2013 som sa v medzinárodnej
konkurencii tejto súťaže umiestnila na 6. mieste.
Maľbe sa venujem od roku 2013. Zúčastňujem
sa na regionálnych súťažiach. Ocenenia mi
priniesla každoročná účasť na TRNAVSKEJ
PALETE. Mám za sebou dve samostatné a
niekoľko spoločných výstav fotografií a malieb.
Trnavský samosprávny kraj mi udelil Ocenenie
pracovník kultúry.
Pani Veronike Bahnovej prajeme aj naďalej tvorivé oko a veľa nápadov, ale aj ocenení za svoju
tvorbu.
ACH
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Pripravované podujatia v obci
Z tvorby Veroniky Bahnovej
(pre tých, čo nemali možnosť vidieť výstavu v KD )

Oslavy SNP-reštaurácia EDEN
Oslavy SNP
Hodový turnaj STARÍ PÁNI
Divadlo-muzikál Smrť v ružovom
Výstava fotografií-Školy s rešpektom
Výstava ovocia a zeleniny
Jesenný MEDOKVAS
Ples Noc duchov
Strašidlá na zámku
Mobilný odber krvi
Fragile
Mikuláš
Mikulášska zabíjačka prasaťa
Malé vianočné trhy
Školská akadémia
Vianočná kapustnica

27. 8.
28.8.
2.9.
10.9.
11. -21.9.
22. - 24.9.
14.10.
27.10.
28. - 29.10.
23.11.
2.12.
5.-6.12.
9.12.
15. -17.12.
15.12.
17.12.

Reštaurácia EDEN
KSD Smolenická N. Ves
Areál OŠK Smolenice
KD Smolenice
ZŠ s MŠ Smolenice
KD Smolenice
Areál Včelco
Smolenický zámok
Smolenický zámok
KD Smolenice
KD Smolenice
KD +KSD
Hasičská zbrojnica
KD Smolenice
KD Smolenice
KD Smolenice
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FOTO z akcií a podujatí
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(tak si tu žijeme)

Prezentácia ukončenia Revitalizácie hradiska Molpír

XXIV. výstava detských prác SMŠ Lienka na Smolenickom zámku

Členovia Klubu dôchodcov - upratovanie na Kalvárie

XXIV. výstava detských prác SMŠ Lienka na Smolenickom zámku-exponát

DHZ Smolenice - príprava na zásah, Hasičská súťaž o pohár starostu obce

Výstava fotografií a malieb Veroniky Bahnovej počas jarmoku v KD Smolenice

Hodový zápas v Smolenickej Novej Vsi (Neštichu) ženáči-slobodní (6:1)

Veronika Bahnová s manželom

2/2017
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Starosta Anton Chrvala otvára XXV. ročník Kultúrno-spoločenských podujatí

Trnavské sláčikové trio XXV. ročník Kultúrno-spoločenských podujatí

MSS Záruby, XXV. ročník Kultúrno-spoločenských podujatí-JARMOK

Paľo Drapák, charitatívne podujatie Na kolesách proti rakovine

Domáca Čerešenka, XXV. ročník Kultúrno-spoločenských podujatí-JARMOK

Dominika Mirgová, charitatívne podujatie Na kolesách proti rakovine

Bábkové divadlo LIENKA pre deti počas Letného medokvasu (z rozpočtu obce)

Funny Fellows, charitatívne podujatie Na kolesách proti rakovine

INFORMAČNÝ SERVIS

SMOLENICKÉ NOVINY

číslo 2/2017

ŠTATISTIKY od 1.5. 2017 – 20.8.2017
NARODILI SA

Filip Slanicay
Simona Pašeková
Daniela Rábarová
Jerguš Mitas
Sebastián Sanhith Liyanage
Oliver Pour
Šimon Juranko
Matúš Opalek
Filip Kotúč
Viktória Kumančíková
Patrik Hrdlička
Ema Tureková
Sára Miklošovičová
Dominik Kojdiak
Mia Garažiová

Johannes Koot
a Silvia Križanová
Matúš Banár
a Alena Gábrišová
Jozef Pašek
a Silvia Valenčíková
Filip Hodulík
a Mária Zmeškalová
Michal Kocian
a Lucia Ilavská
Milan Kovačič
a Mária Štofejová
ZOMRELI

Ján Vala , 36 r.
Jozef Antošík, 86 r.
Pavol Dedík, 72 r.
Peter Karaba, 64 r.
Štefan Némethy, 77 r.
František Hirner, 81 r.

Eva Kurincová
Štefan Kučera
Ján Porubský
Jozef Polák
Ružena Královičová
Emília Zárecká
Viera Lesáková
Viera Vajsáblová
Anna Jurovatá
Peter Mruškovič
Anna Pfneislová
Mária Koncseková
75 – roční

Bernardína Baričová
Ing. Jozef Bartaloš
Helena Jajcayová
Františka Švorčíková
Zdenka Olšovská
Violetta Klasovitá
Oľga Mrázová
Štefan Stano
Helena Rábarová
80 – roční

Ján Petranský
Jozef Hostin
Irena Brázdovičová
Mária Zelková

POĎAKOVANIE sponzorom za podporu
charitatívnej akcie Na kolesách proti
rakovine.

85 - roční

Emil Sitár
Miroslav Brázdovič
90 a viac roční

CATERING JP
KVETINÁRSTVO

Mária Čeligová - 90 r.
Melánia Kondrčková – 93 r.
Jarmila Semianová – 92 r.
Rochus Švončinár – 90 r.

euroservice
plus colours for life
Rastislav Matiašovič
s.r.o.

V tomto období
sa uskutočnilo 13 sobášov
(z toho občania Smoleníc)

JUBILEÁ OBČANOV
70 – roční

KPK Pekáreň

STANISLAV BEDNÁR

Veľké POĎAKOVANIE patrí aj 70-tim dobrovoľníkom, ktorí
sa starali o hladký priebeh celého podujatia od prípravy až
po záverečné upratovanie.

Prihlásení občania 1-8: 40
Odhlásení občania 1-8: 44

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

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