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Osobnosti našej obce

Anna Valéria Bertová, r. Hirnerová

Vážení spoluobčania,

máme tu jeseň. Jeseň je krásna, jeseň je dar, 

lebo je obdobím zbierania plodov zeme, ktorú 

zušľachtili pracovité ruky človeka. Malé 

Karpaty sú odeté do teplých farieb. Všetko je 

jasné a čisté. Nitky babieho leta splietajú lúče 

skúpeho slnka. S jeseňou prichádza aj mesiac 

október, Mesiac úcty k starším. Tento mesiac si 

možno viac ako inokedy spomíname na našich 

starších spoluobčanov. Starnutie prichádza 

pomaly a nenápadne, tak ako končí leto a začí-

na jeseň. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom 

nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdať 

nám mladším. Aj preto sme im v dnešnom 

vydaní Smolenických novín dali, aj keď malý 

priestor, aby sa mohli vyjadriť v našej ankete, 

ako žijú vo svojej obci, čo sa im páči a čo im tu 

chýba.

Zároveň by som chcel poďakovať za ich 

výpomoc pri brigádnickej činnosti v obci, za 

snahu priložiť ruku ku krajším Smoleniciam. 

Nespočetné množstvo odpracovaných hodín 

pri brigádach v okolí našich kostolov, kaplniek 

a ostatných priestorov obce svedči o tom, že 

im nie je ľahostajné, kde prežívajú zaslúžený 

oddych po celoživotnej púti. Aj toto vydanie 

novín vám rozniesli a do schránok vhodili naši 

milí dôchodcovia. Verím, že tak ako doteraz, aj 

v ďalšom období budeme spoločne zveľaďo-

vať našu obec.

Anton Chrvala, starosta obce 

maľba Gabriela Bezáková, Trnava

Smolenická rodáčka, spisovateľka, redak-

torka. Narodila sa v huncokárskej rodine 

lesníka a horára Johana Hirnera a Emílie 

Dusíkovej. Detstvo prežila v horárňach na 

Škarbáku (dnešný Jahodník), na Poláma-

nom či v domčeku v Lošonci spolu so svoji-

mi súrodencami, pretože rodina sa viac-

krát sťahovala. Po maturite študovala na 

 (26.7.1917-5.2.2010)

Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dlhé 

roky pracovala ako redaktorka. Vydala sa 

za redaktora Pavla Bertu.  Niekoľko rokov 

opatrovala svoju mamu, ktorú všetci 

nazývali familiárne mamenka.  A práve

o živote svojej mamenky, ako i celej 

rodiny Hirnerovcov, napísala Anna 

Bertová nevšednú rodinnú trilógiu 

Mamenka. Popisuje tu osudy viacerých 

generácii rodiny Hirnerovcov na pozadí 

historických zlomov. Knihu vydalo 

Pokračovanie na strane 4
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A k t u a l i t y z ú r a d u

Milí spoluobčania!

Už tretíkrát v tomto roku sa Vám prihováram, aby som verejnosti 

priblížil reálne dianie v našej obci a prácu OcÚ, vrátane práce našich 

poslancov. Od posledného čísla Smolenických novín sa udialo 

mnoho vecí, ktoré opäť posunuli našu dedinu do vyššej kategórie. 

Aby som nechodil okolo horúcej kaše, budem konkrétny:

I. Bolo vydané právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu 

2.etapy cesty II/502, konkrétne časti cesty prechádzajúcej cez 

Neštich. Nerád by som maril ilúzie ľudí, ktorí vynášajú neoverené 

informácie, ale, ... nič iné mi nezostáva. Preto tí, ktorí ste písali, že 

cesta nebude – rád by som Vás poopravil. Prepáčte, ale bude! Dňa 

8.10. po rozhovore s vicežupanom p. Ing. Hambálkom boli zadefino-

vané nasledovné fakty: 

a)  VÚC má právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu

b) po ukončení verejného obstarávania bude podpísaná Zmluva 

medzi VÚC a zhotoviteľom

c) termín začiatku realizácie bude záležať od poveternostných 

podmienok, čo znamená, že ak bude mierna zima, tak termín 

môže byť stanovený už na konci roka 2015

Preto, milí Neštišania, aj my sa môžeme tešiť na reprezentatívnejšiu 

a rovnejšiu novú cestu! 

II. Prebieha výmena podlahových krytín v ZŠ, pričom termín 

ukončenia je stanovený na október. V spätosti s touto akciou by som 

rád spomenul i ďalšiu prebiehajúcu realizáciu, ktorou je rozšírenie 

MŠ o jednu triedu. A aby toho nebolo málo, v štádiu realizácie je

aj rekonštrukcia kanalizácie v ZŠ, konkrétne v časti telocvične. 

Termín ukončenia tejto etapy je stanovený taktiež na október. 

Rád by som pri tejto téme reagoval na častú otázku občanov, s kto-

rou sa stretávame denne: „Prečo sa to nerobilo cez prázdniny?“ 

Odpoveď je jednoduchá. Obec Smolenice všetky tri akcie obstaráva 

podľa legislatívneho zákona SR o verejnom obstarávaní a bohužiaľ 

v tomto zmysle ide o časovo zdĺhavý proces. Bol by som rád, keby 

rodičia detí mali strpenie a pochopenie kvôli vedomiu, že výsledok 

bude na prospech našich detí, našej budúcnosti. Vopred Vám za 

zhovievavosť ďakujem.

III. Na najbližšom verejnom zhromaždení chceme odsúhlasiť Plán 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Smolenice. Ide o veľmi 

dôležitý dokument, ktorý obci môže výrazne pomôcť pri uchádzaní 

sa o peniaze z Fondov EÚ.

IV. Obec Smolenice by sa chcela zapojiť do výzvy Zelená dedina. 

Konkrétne by išlo o časť od Stĺpu hanby po Obecný úrad. 

Momentálne máme vypracovanú štúdiu, ktorá bude po úpravách

a pripomienkach slúžiť ako podklad pre spracovanie žiadosti do 

tejto výzvy. 

V. V súčasnosti prebieha ukončovacia fáza projektu na rekon-

štrukciu verejného osvetlenia. Obec vypracovala projektovú 

dokumentáciu, vrátane podkladov na zaradenie do výzvy. Momen-

tálne sa čaká na odozvu, resp. výsledok, ktorý by mal byť známy 

koncom októbra. 

VI. Taktiež pracujeme na procese dobudovania kanalizácie v obci, 

vrátane časti Na Lúkach. Na základe stavebného povolenia na 

kanalizáciu v obci Smolenice a výzvy s názvom „Rekonštrukcia 

a dobudovanie kanalizácie“, prebehli konzultácie a obec pristúpila

k rozpracovaniu podkladov v rámci danej výzvy. Po dobudovaní 

chýbajúcich stôk a rekonštrukcii starej kanalizácie by mala byť 

výsledkom funkčná a výkonná súčasná kanalizácia.

VII. Začali práce na revitalizácii cesty smerom od pána Halenára ku 

križovatke smerom na Boleráz. Priebeh prác budeme taktiež 

kontrolovať, ako aj iné akcie na ktorých sa momentálne pracuje. 

Ukončenie je plánované do konca roka.

V poslednom vydaní Smolenických novín som prisľúbil, že budem 

zverejňovať upravené obecné priestory (mosty a vstupy do RD) a iné 

priestory, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vašich nehnuteľností, 

ktoré používate a na ktorých vám záleží. Sľub plním, čoho výsled-

kom sú fotky daných priestorov. Týmto by som sa zároveň chcel 

poďakovať našim občanom, ktorí udržujú okolie svojho domu (aj to 

ktoré im nepatrí) a našu obec tak robia krajšou, upravenejšou. Preto 

by som chcel nabádať i ostatných spoluobčanov, aby si zobrali od 

ostatných dobrý príklad. Priložením ruky k dielu sa Smolenice môžu 

stať ešte krajšou a reprezentatívnejšou dedinou. Obecný úrad tieto 

aktivity bude podporovať a zviditeľňovať.

Radoslav Horník, zástupca starostu obce

Pripravená podlahová krytina

Už zrealizované podlahy na I. stupni ZŠ

Vzorná starostlivosť o okolie nájomných bytov na Štúrovej ulici

Pekne upravené časti pred RD na Ulici SNP
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PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA 2015 
V SMOLENICIACH do konca roka

 

  

ZUMBA maratón 3h

JABLKOVÉ HODY

Maškarný ples „NOC DUCHOV“

STRAŠIDELNÝ ZÁMOK

Koncert skupiny BLACK BAND

Koncert skupiny LOJZO

Parný vlak v Smoleniciach

Koncert skupiny DUO ADAMIS

VIANOČNÉ TRHY

VIANOČNÁ KAPUSTNICA

18.10.

25.10.

30.10.

31.10.

31.10.

6.11.

5.12.

20.12.

14.-20.12.

20.12.

Ďalšie akcie budeme priebežne dopĺňať
zmena dátumu vyhradená

Obec Smolenice nezastrešuje všetky akcie

- príprava projektu „Modernizácia osvetlenia v obci"

- úpravy okolia Karmelskej kaplnky, nátery zábradlia, úpravy    

terénu, nová dlažba

- Memoriál K. Kondrčka-nohejbalový turnaj v areáli OŠK

- riešenie výkupu pozemkov pod ZŠ s MŠ v prospech obce

- pomoc pri hasení požiaru poľa nad priehradou

- účasť na 22. vernisáži SMŠ Lienka na zámku

- stretnutie starostov obcí za účelom založenia MAS

- návštevy u starších spoluobčanov 

- príprava akcie Parný vlak v Smoleniciach (Mikuláš)

- spolupráca s pamiatkármi (sochy míchov, pranier)

- realizácia podujatí Jarmok, Nakolesách proti rakovine

- čítanie rozprávok v múzeu Molpír počas tradičného jarmoku

- príprava podkladov pre zmluvy „Elektro Na lúkach"

- stretnutia ohľadne zdravotného strediska, starej školy

- riešenie problémov OŠK - nízky plot, preletujúce lopty 

(predpoklad realizácie budúci rok)

- úprava okolia, oprava a nátery Kaplnky sv. Rócha

- propagácie obce-živé vysielanie rakúskej ORF zo Smoleníc

 a z jaskyne Driny

- začiatok realizácie výmeny podláh v škole

- podanie žiadosti o projekt „Modernizácia osvetlenia v obci"

- odstránenie starej a poškodenej lipy na cintoríne v SNV

- príprava podkladov pre Projekt kanalizácie v obci

- čistenie odvodňovacích žľabov a jarkov  v obci

- workshop „Revitalizácia hradiska Molpír“

- kosenie a upratovanie zarastených chodníkov v obci

- príprava podkladov pre plán PHSR (zverejnené na webe)

- realizácia optických sietí do ZŠ s MŠ

- príprava podkladov pre Územný plán obce

- spoluorganizovanie letného tábora-Mladý záchranár

- stretnutie starostu s prvodarcami krvi

- RESKAÁ - unikátny 2-dňový festival pod Karpatmi

- úspešný projekt „Energetický audit KD zdarma“

- návšteva manželov Pálffyových na obecnom úrade

- účasť a podpora na školských športových hrách v Ružindole

- oslavy 71. výročia SNP

-výberové konanie na opravu balkónov nájomných bytov

- prípravné práce na projekte kanalizácie telocvične

- spoluorganizovanie výstavy ovocia a zeleniny

- započatie I. etapy výstavby parkovacích miest na hl. ceste

- slávnostné odovzdanie Hasičského auta ministrom vnútra

- posedenie v KD „Mesiac úcty k starším“ s vystúpením detí zo 

SMŠ Lienka

Likvidácia starej a bezpečnosť ohrozujúcej lipy na cintoríne v SNV

Chodník na Krátkej ulici pred a po vyčistení a odstránení kríkov

Vyčistený priestor pri Rozvoji (Trafostanica) 
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vydavateľstvo Serafín a je krásnym príkla-
dom spomienok pretavených do citlivého 
textu zo života našich občanov v priebehu 
20. storočia. Popisuje tu nielen vlastnú 
rodinu, ale i priateľov a kamarátov, pos-
tavy Smoleničanov, grófsku rodinu, vzhľad 
dediny i dobové charakteristiky. Pre toho, 
kto sa zaujíma o históriu našej obce, je táto 
kniha ďalším vítaným a cenným zdrojom 
informácii. 

Pokračovanie zo strany 1

Na fotke Anna Bertová

Vinobranie či oberačkové slávnosti, nazývané latinsky vindemia, sú 

pre mnohých milovníkov vína a dobrej nálady v súčasnosti veľmi 

populárnou spoločenskou akciou, kde môžu ochutnať čerstvý 

bublajúci burčiak, mladé víno, chutné hrozno, potešiť žalúdok 

husacinou, lokšami, pagáčmi, závinmi a všakovakými dobrotami.

O podstate týchto slávností však často vedia pramálo. Kde sa vzali, 

prečo sa vlastne konajú a aký majú pôvod? 

Slávnosti vinobrania v mnohom pripomínajú dožinky. Ide tu vlastne 

podobne ako pri dožinkách, o slávnostné zakončenie celoročnej 

namáhavej práce, v prípade oberačiek práce vo viniciach. Odohrá-

vali sa ako lokálne oslavy alebo ako populárne masové slávnosti 

regionálneho, často i nadregionálneho významu. Korene oberač-

kových slávností nájdeme v antike, kde sa konávali ako oslavy 

starogréckeho a starorímskeho boha vína Dionýza alebo Bakchusa. 

V našom stredoeurópskom priestore nájdeme zmienky takýchto 

slávnostiach vína a úrody od ranného feudalizmu. Najviac podobné 

našim oberačkovým slávnostiam sú tie v Maďarsku, Dolnom 

Rakúsku a Juhovýchodnej Morave. 

Oberačkové slávnosti a sprievody ako typické ľudové slávnosti boli 

u nás v minulosti ohraničené iba na oblasť Malých Karpát ako 

najväčšej dorábateľskej oblasti na Slovensku. Za ich predchodcov 

môžeme považovať slávnosti bratislavských vinohradníkov v 16. 

a 17.storočí. Podstatou týchto vinohradníckych slávností boli 

sprievody vinohradníkov, ktorí prechádzali ulicami mesta k radnici, 

kde starostovi odovzdali obradne veľký kalich najlepšieho vína.

V roku 1825 sa na takýchto oberačkových slávnostiach zúčastnil 

dokonca cisársky pár. K obnoveniu a premene slávností v Bratislave 

so sprievodom a ľudovými veselicami prišlo na začiatku 20. storo-

čia. Postupne sa rozšírili slávnosti aj do okolitých miest a  mestečiek 

malokarpatskej vinohradníckej oblasti. 

Ústredným bodom slávností sa stala posledná lajtra, ktorý ako 

typický záverečný akt oberačiek symbolizoval úspešné zavŕšenie 

celoročného úsilia vinohradníkov. Lajtra bol vlastne špeciálne 

upravený voz. Jeho bočnice sa vybrali, dno rozšírilo o postranné 

brvná, na osi kolies sa pripevnili štyri zvislé drúky spojené hore 

tyčami. Takto získaný široký priestor na voze sa vyložil viničným 

lístím a vyplnil drevenými nádobami na oberanie hrozna, v strede 

voza bol rozmerný sud, kde sa oberané hrozno vysýpalo. Pri 

poslednej ceste z vinice sa voz vyzdobil viničnými listami, kvetmi, 

stuhami, kone sa ozdobili zvoncami a mašľami, papierovými kvetmi. 

Cestou z vinice voz sprevádzala živá hudba a spievajúci, výskajúci

a popíjajúci oberači. Po príchode do domu odovzdali gazdovi, 

majiteľovi viníc veniec z hrozna. Gazda pozval všetkých 

zúčastnených na hostinu, kde sa podávali lokše, pečené husi

a dobré víno. Takto sa oslavovalo ukončenie prác na každom 

hospodárstve v malokarpatských mestách a mestečkách.  

Celospoločenský charakter oslavy nadobudli postupne od konca 

19.storočia, vplyvom malokarpatských miest, hlavne Modry

a Pezinka. Ťažisko týchto veľkolepých osláv spočívalo v slávnostnom 

sprievode, kde boli alegorické vozy. Prvý voz bol vyzdobený stuhami 

a viničnými listami razil cestu sprievodu, na druhom bol umiestne-

ný lis a mladé dievčatá z neho predávali mušt obecenstvu. Na 

treťom voze, ktorý bol najdôležitejším v sprievode, bol sud starého 

vína a kráľovnou slávností usadenou na tróne pod baldachýnom. 

Okolo vozov poskakovali šašovia, ktorí zabávali publikum. Sprievod 

prešiel celým mestom a skončil v niektorom hostinci, kde sa konala 

veľkolepá zábava. So zánikom pôsobností vinohradníckych organi-

zácií pred prvou svetovou vojnou zanikli aj slávnosti. Obnovili sa na 

krátky čas pred druhou svetovou vojnou, v oveľa honosnejšej 

podobe. Počas týchto osláv sa okrem už známeho sprievodu 

mestom robili v druhej časti programu ukážky lisovania hrozna

v mestských pivniciach, spojené s koštovaním muštu, vína a výstav 

rôznych poľnohospodárskych produktov. Podobné slávnosti sa pred 

druhou svetovou vojnou konali ojedinele aj v okolitých 

vinohradníckych obciach, ako Šenkvice, Jur či Horné Orešany. 

Slávnosti vždy začali sprievodom z vinohradov, alebo sochy sv. 

Urbana a pokračovali obcou až k hostincu, kde sa konala zábava. So 

vznikom Jednotných roľníckych družstiev 50. rokoch 20. storočia sa 

v dorábateľských oblastiach Malých Karpát oberačkové slávnosti 

presunuli pod kompetenciu družstiev. Mali však podobný priebeh, 

dôležitou súčasťou bolo odovzdávanie hroznových vencov- 

strapcov predsedovi JRD a predsedovi MNV a následné oslavy

a ochutnávky vín. V roku 1958 sa začali organizovať nové malokar-

1. vinobranie v Horných Orešanoch 1933

VINOBRANIE - história tradičných slávností
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To, že nič na svete sa nedeje náhodou je fakt, ktorý mnohí poprú a iní 
zase potvrdia. Nech už to je tak, či onak, na začiatku mojej výpravy 
naozaj nestála náhoda. Práve naopak. Šla som si za cieľom – získať 
podklady na vypracovanie semestrálnej práce z nárečí. Samozrejme, že 
som si vybrala nárečie, ktoré je môjmu srdcu najbližšie. Naše rýdzo 
trnavské, aby som bola konkrétna, rýdzo neštišské. Odlišovať Neštich 
od Smoleníc bolo a zostane u nás nepísaným pravidlom. Povedať medzi 
svojimi o Neštišancoch, že sú zo Smoleníc, to je ako miešať hrušky
a jablká. „Vy ste teda pôvodom odtiaľto, zo Smoleníc?“ „Z Nešticha!“ 
skríkla na mňa teta Hačundová, keď som si dovolila nazvať ju 
Smoleničankou. Práve pani Mária Hačundová, po mojom teta Hačun-
dová, mi poskytla rozhovor, ktorý mal byť zameraný na sledovanie ja-
zykových prvkov v našom nárečí. Tento zámer sa však vytratil hneď zo 
začiatku.

„V tém Neští-chu ná fašángy, šecký babý sú tam hned!
Posadajú na lavice, kritizujú tanečnice, kritizujú svet.
Jé-dna bába, pó-vedala, že klebety nenechá. Keby mala
s čertom íci, keby mala s čertom íci, s čertom do pekla!“ 

Takto krásne mi nôtila teta pri otázke na fašiangové zvyky kedysi. Hneď 
pri rozprávaní na túto tému si človek uvedomí, ako sa zmenil svet, 
ľudia, realita... Pri rozhovore s tetou Hačundovou mi prišlo clivo, že 
som nemala tú možnosť prežiť všetko to, na čo už sa dnes len
s úsmevom spomína. „Na neštišské hody robívali muziku Zvazarmovci. 
Jedny hody! Tuto v rozestavanej chalupe natáhli plachty, čo im dalo 
strašnú robotu. Nuž ale čo, ked na neštišské hody obyčajne pršávalo.
V pivnici sa urobil výčap a tam teda bola muzika. Ale... taká búrka došla 
v noci! Tá plachta bola taká prehnutá, že nékdze voda postekala, ale 
nékdze sa puscila técit zrovna tam, dze ludé sedzeli! Tolko bolo ludzí 
mokrých, čo ich voda obléla, ale bavilo sa dalej. To boli velice dobré
a veselé hody.“ ukončila teta Hačundová rozprávanie s úsmevom na 
perách a s iskričkami šťastia v očiach. Ešte väčšmi sa jej rozžiarila tvár, 
keď som sa spýtala na tému, ktorá nezostarne nikdy, len vždy dostane 
nový šat. Tou témou je všetkými obľúbená a stále aktuálna svadba. Tá 
však na rozdiel od tej dnešnej, bývala doma, poväčšine u nevesty.  
 

KEBY BOLA VTEDY KAMERA

Natália Horníková

patské vinobrania ako celospoločenské podujatia v Pezinku. O rok 

neskôr boli takéto slávnosti v Modre a potom sa každý druhý rok obe 

mestá v úlohe hostiteľov striedali. Rača si začala organizovať podobné 

slávnosti a darí sa jej pokračovať v tom až dodnes.

Pôvodne sa v zabezpečovaní malokarpatského vinobrania striedali 

Pezinok s Modrou. V súčasnosti si každé mesto organizuje vlastné 

slávnosti vinobrania každoročne. Okrem známych malokarpatských 

„destinácií“ sa vinobranie koná napríklad i v Smrdákoch, Veľkom Krtíši, 

Čajkove či Tokajskej vinohradníckej oblasti v obci Čerhov. A kedy bude 

vinobranie aj v Smoleniciach? Nuž, je len na nás, či sa k tejto zaujímavej 

tradícii postavíme kladne. Naša obec má stáročnú vinohradnícku 

tradíciu, dobrých vinárov a vinohradníkov, krásnu sochu sv. Urbana, 

bolo by preto zaujímavé takéto vinobranie urobiť aj u nás. Napriek 

tomu, že v súčasnosti majú oberačkové slávnosti skôr podobu 

jarmokov a trhov s množstvom sprievodných (najmä hudobných) 

podujatí, aj tak by sme si nemali ujsť príležitosť ochutnať čerstvý 

burčiak či dobré vínko na niektorom z tohtoročných vinobraní. Veď čo 

my vieme, možno v tom víne naozaj dajakú tú pravdu nájdeme!

Katarína Slobodová Nováková

Príprava bola jednoduchá – z izieb sa vypratal všetok nábytok, 

aby svadobčania mali kde tancovať. Dozvedela som sa mnoho

o priebehu – ako si družbovia (ne)vyberali družice, čo všetko 

mala na starosti predná družica, kam sa išlo po obrade, ako 

prebiehala hostina, zábava... Ale to všetko si môžete nájsť

v knihách venovaným tradíciám a zvykom. Mňa však oslovila 

zaujímavejšia spomienka na svadbu. „Na svadbe sa chodzilo Na 

káčera. To predný družba pochytal sa s ostatnýma a spravili retaz. 

Vyšlo sa ze svadebného domu a kade ich predný družba védol, 

tade museli íst. Každý káčer svú kačičku, hej vede si ju za ručičku.“ 

zanôtila teta počas rozprávania. „A tak, hocikade ich védol. Cez 

okná ludom do domu, cez potok, cez kubinu písku. Takí sme boli 

jak dzivé svine špinaví!“ zasmiala sa zo srdca teta. „A keď sa 

Milena vydávala, hráli jej muzikanti – Smolinčané. Svadby bývali 

doma, a oni mali dom pod slámu. A to nikdo ani neví, dze friško 

zehnali rebrík, ale zrazu povilézali na tú strechu. Muzikanti tam 

boli kolom komína s nástroji a od tál hráli. To bola též velice 

veselá svadba!“ Potom sa teta zahľadela. Neobťažovala som ju 

ďalšími otázkami. Videla som, že sa vrátila do mladosti. Do čias, 

kedy si každý žil svoj život,no zároveň všetci žili spolu – svadbami, 

fašiangami, hodovými veselicami... Ja som sa zasnívala s ňou. 

Videla som ju v krásnych bledunko modrých šatách, ktoré mi 

opisovala. Keď v tom naše dumanie prerušila vetou, ktorú by 

som od nej nečakala. „To keby sa bolo vtedy šecko zebralo na 

kameru! By ste sa ščúl čuduvali, jak nám bolo volakedy dobre!“

To naše nárečie / zabudnuté slová

flinta-puška
friško-rýchle
frištuk-raňajky
galiba-nehoda, smola
guča-hrča
heblat-kývať
chudato-úbožiatko
inší-inakší
jakosik-dajako
karmina-hostina
lichva-dobytok
mašina-stroj, vlak
motor-auto
neny-nie je
škvarelina-praženica

akurát-práve
anciáš-nadávka
ancúg-oblek
bajúzy-fúzy
barák-dom
brajgel-neporiadok
cajch-droždie
cehla, cihla-tehla
cylinder-klobúk
čarbat-čmárať, písať
čvarga-háveď
dolípat-dobiedzať
dzíra-otvor
eroplán-lietadlo
fertucha-zástera
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ANKETA
medzi našimi seniormi

Dôchodca Peter

1- Voľný čas trávime prácou v záhradke, starostlivosťou o vnúčatká

a prechádzkami v prírode. Ďalej sa zúčastňujeme akcií poria-

daných klubom dôchodcov (brigády, zájazdy, kultúra)

2- Naše potreby vystihuje Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

do roku 2020, publikovaný na internete obcou Smolenice. Treba 

ho i realizovať. Potrebné je skultúrniť priestory v okolí KD, najmä 

skrášliť priestory v okolí Slovenskej sporiteľne (kocky, lavičky)

Dôchodkyňa Janka

1- Svoj voľný čas trávim prechádzkami v prírode, ktorá je tu veľmi 

pekná a poskytuje veľa možností, ďalej sa rada venujem svojim 

vnúčatkám. Pozitívne v Smoleniciach je, že sa organizujú kultúrne  

podujatia, vystúpenia hudobných skupín. Je tu dobrá vybavenosť 

obchodov, zdravotné stredisko, škola a škôlka.

2- Nepáči sa mi, že v Smoleniciach je veľa plánov, ale mnoho z nich 

sa neplní, napr. budova starej MŠ už roky chátra a nič sa nedeje, 

ďalej bývalý kláštor už začína pustnúť. V obci chýba dom 

opatrovateľských služieb, nakoľko je tu mnoho starších ľudí,

o ktorých sa nemá kto postarať a pomôcť im, ale stále sa o tom 

hovorí. Často krát sme upozorňovali aj v minulosti, že v školskom 

areáli chodia venčiť psov, momentálne je to už aj v parku 

bývalého kaštieľa, ale nikto z nich po svojich psoch nezbiera 

exkrementy. Cesta na Trnavskej ulici pri škole, vedľa Lesného 

závodu je v zlom stave a ďalej tu chýba parkovisko. Bolo to už

v minulosti plánované a stále neuskutočnené. Okolité obce aj 

ďaleko menšie ako Smolenice sa pekne budujú a upravujú. U nás 

akoby zastal čas - veľa plánov, málo skutkov.

Dôchodkyňa Mária 

1- páči sa mi rôznorodosť kultúrnych podujatí v KD, na zámku,

v jednotlivých  súkromných podnikoch v letnej a zimnej sezóne. 

Dostatočná obchodná sieť. V Smoleniciach sa nám páči, sme radi 

že tu môžeme žiť. 

2- Treba zmeniť myslenie mladých, že majú čo odplácať svojim 

rodičom a uvedomiť si, že aj oni raz zostárnu. Treba myslieť

a vytvárať podmienky pre zabezpečenie staroby, lebo sa nebude 

mať na starosť kto o nich postarať. Chýba nám klubovňa, denný 

stacionár, zlá dostupnosť odbornej zdravotnej starostlivosti.

Chýba kyvadlová doprava na Železničnú stanicu Smolenice, napr. 

Lošonec - Smolenice, aspoň cez letné mesiace a k vlakovým 

spojom, aby sme viac mohli využívať bezplatnú službu železníc 

pre dôchodcov.

Manželia z obce 

1- Čas trávime rôzne. Moc toho pozitívneho v našej obci nie je. 

2- Nepáči sa nám pred kostolom v Neštichu cesta - samá jama. Veď 

tam chodia i cudzí ľudia - svadby, pohreby. Napríklad okolo Božej 

muky – malo by sa dbať o čistotu, nejaká tá lavička, keď sa čaká na 

autobus. Koľko ľudí prejde na Jahodník cez leto a na jeseň. Pred 

obchodom v Neštichu je chodník samý štrk. Stačilo by len metlu

a dohovor. Dedina sa zmení len vtedy, keď sa zmenia aj ľudia.

Manželia 

1- prechádzky po okolí a horách. Aktivity klubu dôchodcov  s podpo-

rou Obce Smolenice. Aktivity OcÚ pre občanov, pravidelné 

návštevy podujatí. 

2- Chýba oddychová zóna v centre, nie je žiadne námestie, Smoleni-

ce sú asi jediná obec v okolí. (Je len priestor pre zmrzlinára 

a parkovisko pred KD). Ponúknuť študentom príslušnej VŠ

o vypracovanie návrhu Smolenického námestia. Obec treba 

konečne zatraktívniť aj pre návštevníkov. Zámkom sa prezentuje 

len SAV, my sme tam len klienti. Chýba zberný dvor pre záhradný 

odpad. Výmena elektrického osvetlenia v obci LED úsporné 

svietidlá.

Dôchodca 

1- V záhrade a v rodinnom prostredí, v aktivitách klubu dôchodcov 

a v aktivitách iných organizácií.

2- Neporiadok pri vstupných cestách do obce Smolenice a pri vstupe 

do Malých Karpát. Kultúrne pamiatky, ktoré máme v obci bohaté 

si dostatočne nevážime a neudržiavame, akoby si to zaslúžili. 

Neupravený stred obce, chýbajú priestory na denné kultúrne 

stretávanie sa občanov. Úprava, oprava priestorov a oplotenia 

cintorína. Je mnoho pozitívnych a negatívnych vecí na zlepšenie

v našej obci, ale nedajú sa jednoznačne opísať v dvoch odpo-

vediach.

Dôchodkyňa

1- Voľný čas, práca v záhrade, čítanie, krížovky, návšteva rodiny. 

Možnosť stretávania sa členov klubu dôchodcov vo farskom 

stredisku a realizovať rôzne kultúrne podujatia a zájazdy. 

Zabezpečenie donášky obedov pre starších občanov v obci.

2- V obci nie sú informačné tabule - kde sa čo nachádza, hoci sme 

turistická oblasť. Nie sú v obci lavičky na oddych. Parkovisko pri 

kostole, (cez víkendy) ničíme tie krásne tristoročné lipy. 

Znečistené a špinavé potoky. Zabezpečiť vstup a výstup z obce- 

nedodržiavanie povolenej rýchlosti, jej permanentné prekra-

čovanie osobnými ale i nákladnými vozidlami.

Otázka č. 1: 

Ako trávite voľný čas a čo je pre Vás z pohľadu seniora v Smo-

leniciach pozitívne?

Otázka č. 2: 

Čo sa Vám v Smoleniciach naopak nepáči, čo by bolo potrebné 

zmeniť a čo Vám v našej chýba?
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V sobotu 15. augusta ráno sme sa stretli s deťmi a rodičmi pred farou

v Smoleniciach a išli sme na omšu. Krátko po omši už odchádzal náš 

autobus a pri pohľade na všetky tváre som si položil otázku: ,,Kto má 

väčšiu radosť? Deti alebo rodičia?“ Každopádne nálada  skvelá. 

Cesta nebola dlhá, veď sme išli na chatu Homôlka, ktorá sa nachádza

v katastri obce Valaská Belá, neďaleko Ilavy.

V sobotu a v nedeľu sme mali voľnejší program. Deti si mali možnosť 

zahrať softbal alebo futbal. Rozdelili sme sa do skupín na: vzdušných, 

vodných, horských, podzemných a lesných záchranárov. A každý si 

vytvoril svoju vlajku a pokrik. Samozrejme prišlo aj zoznamovanie.

V nedeľu sme mali besedu s pani dispečérkou z krajského operačného 

strediska, ktorá nám ozrejmovala, čo sa deje a má robiť, keď voláme 

záchrannú službu. 

Od pondelka nám začalo pršať a my sme museli upravovať

a prispôsobovať program. Našťastie sme využili čas v pondelok, kedy 

nepršalo a išli sme na malú turistiku iba neďaleko od chaty. Na jednej 

lúke sme sa zastavili a deti sa učili prvú pomoc pri zlomeninách. V ten 

deň sa k nám pridali aj naši duchovní. V utorok pršalo, tak sme mali 

besedu s hasičmi z Dubnice nad Váhom, ktorí sa v utorok venovali nám 

a už vo štvrtok zasahovali pri neďalekom leteckom nešťastí. Prizvali 

sme k našim hosťom aj druhý tábor, ktorý bol na chate. V stredu 

doobeda sme deti učili čo treba robiť a nerobiť v prípadoch ako sú: 

alkohol, udusenie, cukrovka, bolesť hlavy, šok. Poobede sme pre deti 

vytvorili napodobneniny úrazov na animátoroch. Na moje prekvapenie 

to deti zvládli excelentne. Myslím, že ani mnohí dospelí by neboli takí 

šikovní a duchaprítomní. Vtedy som videl, že deti sa skutočne veľa 

naučili. Na návštevu prišiel aj náš pán starosta Anton Chrvala. Večer

k nám zavítal pán záchranár od banských záchranárov, ktorý nám urobil 

krásnu prezentáciu. Vo štvrtok sme konečne vybehli s deťmi von, 

pretože po troch dňoch prestalo pršať. Poobede, keď sa deti poriadne 

vyšantili, k nám zavítal veliteľ záchrannej služby v Bratislave a urobil 

nám krátku inštruktáž. Večer sme mali opekačku spojenú s nočnou 

hrou. To bol aj pre mňa pekný zážitok, pretože som ešte žiadnu nočnú 

hru, nikdy, ani ako dieťa nezažil. V piatok k nám zavítali kynológovia

z neďalekého nápravno-výchovného zariadenia z Ilavy. Vidieť kyno-

lógov v akcii bolo tak nádherné, že som si to musel prakticky vyskúšať.

A preto som sa nechal pokúsať psom do ruky. Samozrejme som mal 

rukavicu. Poobede sme stratili v lese niekoľko animátorov. Deti vytvorili 

rojnice, aby ich našli a ošetrili. Tu som bol takisto prekvapený, ako tí 

najmenší s ľahkosťou zaobchádzali s obväzmi a rohovými šatkami. 

bola

M L A D Ý Z Á C H R A N Á R

Večer bola diskotéka, ktorú si asi všetci, aj tí skutočne zranení, 

poriadne užili. Na druhú sobotu sme deťom rozdali už len 

diplomy a medaile, ktoré si samozrejme plne zaslúžili a vydali 

sme sa na cestu domov.

Z tohto tábora som mal skvelý pocit, keď som videl, čo sa všetko

a tak rýchlo deti naučili. Určite by som si to rád zopakoval.

                                         Za animátorský tím               Jozef Kurinec
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Kaplnka sv. Rócha

Po čiastočnej údržbe Karmelskej kaplnky v Neštichu, úpravy jej 
okolia, natretia zábradlia pri zastaveniach ku kaplnke sme previedli 
aj v Smoleniciach úpravu okolia Kaplnky sv. Rócha a nových náterov 
exteriéru a interiéru kaplnky. Týmto by sme chceli poďakovať 
všetkým dôchodcom pod vedením pani Gajdovej, ktorí pomohli pri 
odprataní neporiadku v okolí kaplnky a vyčistení po náteroch. Veľké 
poďakovanie patrí aj rodine z našej obce, ktorá prispela financiami 
na náter exteriéru kaplnky. Obec zafinancovala náter celého 
interiéru. Zároveň by som poprosil ostatných občanov, aby opäť 
neukladali biologický a iný odpad v okolí tejto, ale aj iných našich 
pamiatok v obci. Pracovníci OcÚ totiž odviezli z tohoto pozemku 3 
multikáry odpadu. Postupne v rámci možností sa budeme starať aj
 o iné pamätihodnosti. 

Anton Chrvala

Pred opravou Po oprave

Interiér
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Radí lekárn
ik

Jeseň je obdobím, kedy ľudia veľmi intenzívne pociťujú zmenu 

počasia. Mnoho pacientov prichádza do lekárne s problémami, 

ktoré sú vyvolané chladným a sychravým počasím. Aj začiatok 

školského roka prináša so sebou zvýšený výskyt infekčných

a vírusových ochorení, ktoré nútia pacientov navštíviť lekára, čo 

sa v lekárni prejavuje zvýšeným predpisovaním antibiotík, naj-

mä v pediatrickej praxi. U dospelých sa k respiračným chorobám 

pridružujú choroby pohybového aparátu, čo zvyšuje návštev-

nosť lekárne za účelom nákupu voľnopredajných prípravkov na 

lokálnu liečbu najmä, Flector gel a Voltaren forte gel. Niektorí 

pacienti dávajú prednosť liečbe perorálnymi prípravkami na 

báze paracetamolu /Panadol, Panadol extra, Panadol ultra/ 

alebo ibuprofenu /Brufen, Ibalgin, Mig 400, Nurofen/. Stredná 

generácia pri akútnych ochoreniach horných a dolných dýcha-

cích ciest uprednostňuje voľnopredajné prípravky: Theraflu, 

Coldrex, Paralen plus, ktorých rozpustné formy majú rýchly 

nástup účinku, čím sa skracuje doba liečby. Má to význam hlavne 

pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť práceneschopnosť. Veľmi ma 

teší, že väčšina našich občanov nakupuje prípravky preventív-

neho charakteru, rôzne vitamíny a minerály /Celaskon eff., 

Calcium C eff., Magnesium eff. a pod./ V tomto období je aj 

zvýšený nákup prieduškových čajových zmesí napr. Tatranská 

priedušková zmes, Pulmoran, ako aj čajových zmesí používa-

ných pri infekciách močových ciest napr. Urosept a Nephrosal. 

Často používaným prípravkom na zvýšenie imunity je aj Imuno-

glukan vo forme tabliet alebo sirupu, ktorého trojmesačná kúra 

má veľmi priaznivý účinok. Niektorí občania na prevenciu 

chrípkových ochorení sa dávajú každoročne očkovať vakcínou 

proti chrípke /Influvac, Vaxigrip, Fluarix/. Tieto vakcíny sú plne 

hradené poisťovňou. Postupne sa, ale počet záujemcov o chríp-

kovú vakcínu znižuje, pre výskyt vedľajších účinkov. Vo všeobec-

nosti možno vnímať, že Smoleničania majú pozitívny vzťah

k zdravému štýlu života, vedia si aktívne chrániť zdravie. K tomu 

určite pomáha aj malebné prostredie, kde vychádzky  alebo iné 

pohybové aktivity sú nielen balzamom pre telo, ale aj pre dušu.

                                                                       PharmDr. Adriana Dobšovičová

JESEŇ V LEKÁRNIJESEŇ V LEKÁRNI

Dňa 13. augusta v našej obci na Továrenskej ulici horelo. Oheň
a dym spozorovala pani Mária Šimeková, ktorá bez zaváhania 
nahlásila požiar hasičom a zalarmovala susedov. Taktiež niektorí 
občania volali aj na obecný úrad. Poďakovanie patrí všetkým 
občanom, ktorí nám požiar nahlásili, ale hlavne chcem 
poďakovať Karolovi Hrkeľovi a jeho synovi Lukášovi, ktorí sa 
úspešne do príchodu hasičov snažili zabrániť rozšíreniu ohňa na 
susedné pozemky, čím zabránili ešte väčším škodám.  (A.CH.)

POŽIAR V NAŠEJ OBCI

Na počesť májového veľmi úspešného 
mobilného odberu krvi v Smoleniciach sa 
konalo dňa 11. septembra taktiež v KD Smole-
nice stretnutie „prvodarcov“. Za prítomnosti 
starostu obce pána Anton Chrvalu predseda 
MS SČK pán Tomáš Fančovič odovzdal

všetkým prítomným prvodarcom Preukaz darcu krvi. Po úvod-
ných príhovoroch všetci zaspomínali na svoj prvý zážitok
z darovania tej najvzácnejšej tekutiny. Z rozhovorov bolo cítiť, že 
všetci sa už tešia na ďalší mobilný odber krvi, ktorý bude
v mesiaci november. Po malom občerstvení sa všetci s dobrým 
pocitom rozišli.

MS SČK

Mobilný odber krvi v Smoleniciach

18. novembra 2015 v KD od 8:00-10:00 hod.

Slávnostné odovzdanie hasičského auta
 DHZ Smolenice

za účasti podpredsedu vlády a ministra vnútra
 JUDr. Róberta Kaliňáka
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Vážená redakcia,
ak uznáte za vhodné, prosím, uverejnite môj osobný postreh
z dojmu po prečítaní prvých dvoch čísel Vášho i nášho "občasníka" 
Smolenické noviny. Vďaka.
Rád sa pridám k tým, ktorí na stránkach Vášho časopisu prispievajú 
textami, ktoré sa nejako viažu k rodnej obci.
                            S pozdravom                                    František Mihina.

Signum laudis...

teda znamenie chvály patrí časopisu  „Smolenické noviny“, 

avšak nielen jemu, ale aj redakčnej rade, ktorá sa o jeho 

obsahovú náplň stará. S potešením som si prečítal jeho prvé dve 

čísla – s potešením preto, lebo ako smolenický rodák a dnes už 

iba občasný návštevník rodnej obce sa cez texty a informácie, 

ktoré som v nich našiel dokážem aspoň mysľou vradiť do diania 

a udalostí, ktorými moji rodáci žijú. Keď človeku pribudnú roky, 

častejšie sa vracia tam, kde prežíval roky svojej mladosti,

v spomienkach na zážitky, v ktorých sme hľadali samých seba – 

napodiv, aj keď sme si o nich mysleli, že sú prchavé, opak je 

pravdou, mnohé sa stali  trvalými! „Smolenické noviny“  sú 

dobre koncipovaný „občasník“. Meandre obecného života či 

života obce sa usiluje zachytávať pre archív udalostí, aj pre tých, 

ktorí ich vnímajú. Smolenice, tak, ako všetko okolo nás, sa 

menia. A tých zmien, zdá sa nie je  málo. Zdá sa, že obec „žije“, 

dokonca aj v „miniparku“ grófskeho kaštieľa, ktorý akoby si 

spomenul na svoje lepšie chvíle. Ak je podoba obce obrazom

a zrkadlom jeho obyvateľov, blýska sa na lepšie časy!  A  stačí 

„málo“ – čakajúcim na autobus ponúknuť nové zastávky,

s kompetentnými inštitúciami župy nahradiť povrch cesty 

pamätajúcej ešte prvorepublikové časy, väčšiu pozornosť 

venovať lokálnej urbanistike – napríklad verejným priestorom, 

dbať o res publica, teda o veci verejné – hoci aj včasnou 

informovanosťou o tom, čo môžu ľudia urobiť pre obec, ak od 

nej žiadajú to či ono. A ešte čosi navyše - ak pre ľudí, ktorí sa 

striedajú na čele obce bude dávne „primus inter pares – prví 

medzi rovnými“ synonymom pre službu, Smoleničania sa 

nemajú čoho obávať.  Porastú do krásy, ktorú s nimi mnohí, 

domáci aj „cezpoľní“, oprávnene spájajú!

             Z Prešova                                       František (Emil) Mihina.

List do redakcie Smolenických novín

Radi by sme vás v krátkosti informovali o prebiehajúcom projekte 
Revitalizácie hradiska na Molpíri. V polovici augusta sa uskutočnil 
Workshop, kde sa prezentovali  výsledky Archeologického výskumu 
na hradisku. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia pamiatkového 
úradu, archeologického ústavu SAV, zástupcovia nášho obecného 
úradu a médií, pozvaní boli aj ďalší odborníci, ktorí sa aktívne 
zúčastňujú na tomto projekte. V priebehu workshopu si mohli 
účastníci pozrieť priamo na hradisku aktuálne výsledky výskumu, 
ktoré boli prezentované PhDr. Zuzanou Rajtárovou z AU v Nitre, 
ktorá je vedúcou archeologického výskumu na hradisku. Na 
stretnutí prebiehala živá diskusia už priamo na hradisku, kde došlo
k viacerým interpretáciam, ktoré by poukázali a potvrdili prítom-
nosť obranného múru/valu. Účastníci workshopu sa z hradiska 
presunuli do požiarnej zbrojnice, kde sa pokračovalo v prezentácii 
geofyzikálnych výsledkov na hradisku a v diskusii. Je treba pripome-
núť, že cieľom archeologického výskumu bolo potvrdiť prítomnosť 
a zloženie obranného múru na prvom a druhom nádvorí a na 
základe tohto výskumu následne prezentovať (vybudovať) časť valu, 
ktorý by bol prezentovaný podobne ako obranný múr pri vstupe na 
akropolu (tretie nádvorie). Takto by sme mohli návštevníkom priblí-
žiť hranice jednotlivých nádvorí a ich obranné múry. Veľa návštev-
níkov hradiska vníma hradisko len z pohľadu tretieho nádvoria, 
preto prezentovať hradisko už od prvého nádvoria by výrazne 
pomohlo vnímať samotné hradisko už pri jeho nástupe v predpolí. 
Bohužiaľ ešte stále nie je jednotný názor, či výsledky potvrdia 
prítomnosť obranného valu a jeho zloženia, ktorý by sa mohol 
následne prezentovať. V polovici októbra bude na hradisku  ďalšie 
celoslovenské stretnutie odbornej komisie, kde by sa už definitívne 
malo dohodnúť, aký typ obranného valu je možné vybudovať a pre-
zentovať návštevníkom.
Dobrou správou je pre nás, že správca programu nám posunul 
termím ukončenia projektu do apríla 2017, takže máme časovú 
rezevu. Naším cieľom je ale pokračovať v nastavenom programe. Do 
konca tohto roku by malo byť ukončené verejné obstarávanie
a následne, ak bude priaznivé počasie, by sme chceli začať stavebné 
práce. Ak by nenastali vážne komplikácie, do leta 2016 by sme chceli 
mať väčšinu stavebných prác ukončenú.

                                          František Birošík, OZ Naše Smolenice

Workshop "Revitalizácia hradiska Molpír"Workshop "Revitalizácia hradiska Molpír"
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Memoriál Karola Kondrčka-nohejbalový turnaj

M. Hodulík

Benefičný koncert v Smoleniciach zorganizovala Obec Smolenice
v spolupráci so Slovenským paralympijským výborom, Nadáciou pre 
výskum rakoviny, na konto ktorej sme zaslali výťažok z verejnej zbierky.
Z týchto prostriedkov bude zakúpený tkanivový mikroanalyzátor 
Tissue microarayer. V Smoleniciach sa opäť vyzbierala krásna suma 
3180,77 € + 200 Kč. Ďakujeme všetkým za finančnú pomoc, organizá-
torom, manželom Škrabákovým a umelcom za vynikajúce podujatie.

11.7. 2015 na ihrisku OŠK Smolenice

 X . ročník XIII

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
7.-9. augusta 20157.-9. augusta 2015v dnochv dnoch

Sobotný jarmočný program spestrili KARPATSKÁ KAPELA z Trstína, 
domáce ZÁRUBY, detský folklórny súbor ČEREŠENKA a Drako Taekwon-
Do ITF so svojou exhibíciou, folklórna skupina Borovienka a záver patril 
súboru ROŠINDOLČANÉ. Napriek extrémným horúčavám XXIII. ročník 
Kultúrno-spoločenských slávností dopadol dobre a organizátori sa už 
pripravovali na nedeľné charitatívne podujatie „Na kolesách proti 
rakovine“ pod Smolenickým zámkom v Židovej doline.

Výstava ovocia, zeleniny, kvetov,

králikov, hydiny a exotického vtáctva

Záruby a Čerešenka
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ŠTATISTIKY- Smolenice  v období  od 7.7.2015 – 14.10.2015 ČIERNE OVCE AJ V NAŠEJ OBCI

Nesprávny odpad v kontajneri na sklo Chladnička na „družstevnej dialnici“

Nezodpovedný vodič Felicie nechal pri 
škole v takomto stave kanál 

(vozidlom prevalil poklop a odišiel preč)

Na vyčistený areál pri kaplnke
niekto opätovne umiestnil odpad

ÚSPECHY NAŠICH

NARODILI SA
Karin Križanová

Katarína Hečková
Alžbeta Labudová

Lukáš Cisár
Kristína Burínová

Adam Silvester Sitár
Timotej Valenta

ZOMRELI
Štefan Hoblík, 61 r.
Jozef Smelý, 68 r.

Gabriela Jakubčíková,  69 r.
Mária Kovačovičová, 78 r.

Cecília Sobotová, 90 r.
Jozef Kovačovič,  73 r.
Štefan Radocha, 59 r.
Cecília Oravcová, 79 r.

Ing. Ivan Hanzlíček, 85 r.
Alojz Mráz, 68 r.

Mária Blážová, 85 r.
Anna Gregušová, 93 r.

70 – roční
Igor Černický Ing. 
Jozef Petranský

Vincent Adamec Ing. 
Melánia Sládeková
Daniela Kyselicová

Dušan Polák

75 – roční
Narcic Matiašovič

Mária Nídlová
Ján Vittek

Alžbeta Hercegová

80 – roční
Mária Hečková

Milada Oriškovičová

85 – roční
Mária Jelenková
Amália Buknová

90 – roční
Mária Študencová

JUBILEÁ OBČANOV

V tomto období 
sa uskutočnilo 18 sobášov 

 z toho  7 sobášov 
 občania Smoleníc

Andrej Izakovič 
a Veronika Slobodová

Peter Zvolenský 
a Monika Beerová 

Róbert Krutek
 a Veronika Kulišková 

Zdenko Vajsábel 
a Rozália Smolíková

Peter Miškovič
 a Katarína Drobná

Peter Zezulka 
a Petra Bartošová

František Krenželák 
a Kristína Zárecká 

Prihlásení občania od 1.1. /63
Odhlásení občania od 1.1./ 62

Medzinárodný úspech Včelco Smolenice na svetovej výstave 
včelárstva v Južnej Kórei.

V dňoch 15.-20.9. 2015 sa v meste Daejeon v Južnej Kórei uskutočnil 
44. ročník svetového kongresu včelárov - Apimondia. 

Súčasťou kongresu bola i svetová súťaž medu a medoviny. Prostred-
níctvom viacerých výrobcov sa do súťaže medovín zapojilo i Slovens-
ko, pričom opätovne získalo viacero ocenení a medailí.

Medoviny Včelco Smolenice boli ocenené 3 medailami z celkovo 
udelených 7 medailí pre medoviny. Zlatú medailu získala Prešporská 
medovina v kategórii Metheglin - medoviny korenené. Včelovina 
Špeciál získala striebornú medailu v kategórii Traditional Mead - 
medoviny bez prídavku korenín, bylín alebo ovocia. A Medovina 
ríbezľová získala striebornú medailu v kategórii Melomel - medoviny 
s ovocím.

Ocenenie „Najlepšia medovina na svete“ zostáva na Slovensku.

Ocenenie „Najlepšia medovina na svete“ ktoré získala premiérovo 
firma Včelco Smolenice so svojou Včelovinou Špeciál v roku 2013 na 
Apimondii v Ukrajinskom Kyjeve putuje opäť na Slovensko, tentokrát 
do neďalekej Dolnej Krupej. Dominancia Slovenských výrobcov me-
doviny sa teda potvrdila aj v ďalekej Južnej Kórei. Slovenskí 
výrobcovia získavajú opakovane významné medzinárodné ocenenia 
za kvalitu našich produktov. 

Čo je Apimondia?

APIMONDIA je medzinárodná federácia včelárskych organizácií
z viac ako 70 členských krajín založená v r. 1895. Medzinárodný 
kongres včelárstva APIMONDIA sa koná každé 2 roky. A je najväčším 
podujatím svojho druhu. Súčasťou podujatia je svetový vedecký 
kongres včelárov a medzinárodná súťaž medov, medovín, včelích 
produktov, včelárskej literatúry, technických vynálezov a ďalších 
produktov včelárstva.

Nasledujúci kongres sa bude konať v roku 2017 v Turecku.

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.

Srdečne blahoželáme!

EV 5294/15         ISSN 2453-7020
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