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leto, prázdniny, to sú tie očakávané chvíle, 

kedy možno o niečo poľavíme v práci a tešíme 

sa na vytúženú dovolenku. Verím, že snáď 

všetci ste si dopriali zaslúžený oddych, niekto 

pri vode, niekto doma v záhrade a niekto len 

tak nič nerobil, aby nabral nových síl. Počas 

letných dní sa však chcete aj zabávať, preto 

sme v spolupráci s takmer všetkými organizá-

ciami v obci pripravovali rôzne podujatia, 

akcie, ale pracovali sme aj na nových projek-

toch. No ale boli sme i smutní, nakoľko poča-

sie nám neprialo a prekazilo nám dlho pripra-

vovanú charitatívnu akciu „Na kolesách proti 

rakovine“. Život ide ale ďalej, tak nebudeme 

lamentovať, ale pokračujeme v rozbehnutej 

práci. Čo nevidieť, po prázdninách v škole pri-

vítame malých prváčikov, ale aj tých starších 

žiakov, ktorí určite využili prázdniny nielen na 

hľadanie Pokémonov, ale využili aj iné mož-

nosti 2-mesačného lenošenia. Akcií bolo 

neúrekom, čoho výsledkom je aj dnešné 

rozšírené vydanie Smolenických novín. 

Anton Chrvala, starosta
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viac na strane 6,7 
130 rokov

Vážení spoluobčania, OŠK nielen s novým vedením, ale aj vynoveným areálom
viac na strane 15 
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A k t u a l i t y z ú r a d u

Milí spoluobčania, čas prázdnin a do-
voleniek je nenávratne za nami, ale i 
napriek tomu sme cez leto pracovali 
a preto mi dovoľte, aby som vám
priblížil a poinformoval o akciách, ktoré boli ukončené, ktoré 
prebiehajú a ktoré pripravujeme v našej obci. V náväznosti na II. 
vydanie Smolenických novín budem definovať už spomínané akcie.
1. Bola ukončená „Rekonštrukcia chodníka na Trnavskej ulici pri 
KD“. Po kolaudácii za prítomnosti poslancov OZ Smolenice bol tento 
chodník odovzdaný do užívania občanom. Aj touto cestou chcem 
poďakovať občanom za pochopenie a trpezlivosť pri výstavbe tohto 
dôležitého úseku pre peších. Ďakujem aj poslancom, ktorí sa 
zúčastnili kolaudácie.
2. Boli osadené nové zákazové dopravné značky na Ulici SNP, pre 
čiastočné zlepšenie bývania občanov v centre obce. Problém 
bohužiaľ nebol úplne odstránený tak, ako sme predpokladali, 
nakoľko vodiči nerešpektujú dopravné značenie. Po návšteve OO 
polície Trstín bude problémový priestor častejšie monitorovaný. 
Podľa pokynov polície je potrebné ešte v uvedenom priestore 
doplniť pevné zábrany. Pripravovaný projekt „Zelená dedina“, bol 
konzultovaný s pamiatkármi, ktorí nám doporučili presun praniera 
(stĺp hanby) smerom od cesty, kde sa v uvedenom priestore  mo-
mentálne nachádza prevádzka Zmrzliny. Nakoľko túto obľúbenú 
prevádzku navštevujú nielen naši občania, ale aj veľa zákazníkov zo 
širokého okolia, obec pre zachovanie služieb ponúkla prevádzko-
vateľom zmrzliny možnosť umiestniť po sezóne prevádzku v pries-
toroch KD Smolenice, čím chceme tieto služby zachovať v našej 
obci. K projektu „Zelená dedina“ bude verejná diskusia v mesiaci 
september.
3. Na Obecný úrad bola doručená projektová dokumentácia 
„Odvodnenie Ulice Štúrovej po kaštieľ“. V mesiaci september 
prebehne výberové konanie na zhotoviteľa diela a následne 
pristúpime k realizácii.
4. Na Ulici Komenského v mesiaci september bude realizovaná 
výstavba spomaľovačov, ktoré budú slúžiť k väčšej bezpečnosti detí 
a dospelých.
5. V mesiaci júl bol zadefinovaný projekt „Parkovisko a odstavná 
plocha pri cintoríne v SNV“. Následne bol vybraný projektant, ktorý 
30.8.2016 odovzdal projektovú dokumentáciu, ktorá bude slúžiť 
ako podklad pre výberové konanie na zhotoviteľa. Predpokladaný 
termín ukončenia je september-október.
6. Určite ste čakali, či už napíšeme, kedy bude cesta v Neštichu. Po 
osobnej návšteve a rozhovore u Ing. Hambálka, podpredsedu TTSK 
boli zadefinované termíny. Ukončenie verejného obstarávania na 
cestu je 8.9.2016. V súťažných podmienkach pre túto akciu je 
dátum ukončenia rekonštrukcie cesty II/502 cez Neštich 
30.11.2016.
Pripravované akcie v Obci Smolenice:
- v súčasnej dobe je rozbehnutý projekt „Cezhraničnej spolupráce“ 
s Obcou Bulhary z Českej republiky. Je vybraný projektant a priestor 
za Obecným úradom. V tomto projekte bude nosnou časťou 
priestor pre ľudí (komunity), ktorí budú v rámci cezhraničnej 
spolupráce ponúkať plody svojej práce.
- Ďalším projektom, ktorý je v štádiu rozpracovanosti je 
„Protipovodňový program“. Do projektu by bola zahrnutá Ulica 
Krátka až po Tomáška. Teraz sme v štádiu preverovania majetko-
právnych vzťahov k potoku, ale i zodpovednosť za prietok, čistotu a 

Vzorová úprava zelene, Ulica Kpt. Nálepku

Estetické a účelné napojenie vstupu do domu na hlavnú cestu, Ul. SNP

údržbu. Osobne sme sa zúčastnili viacero stretnutí na Povodí Váhu i 
stretnutí na OÚ životného prostredia. Po preskúmaní možností a 
zadefinovaní predmetu pristúpime k projektovej dokumentácie. 
Všetky tieto projekty by mali byť financované z prostriedkov EÚ za 
spoluúčasti Obce Smolenice.
A na záver moja obľúbená časť, ukážky vkusne upravených 
priestorov pred RD. V mene obce srdečná vďaka vám milí spoluob-
čania , ktorým nie je ľahostajný vzhľad Smoleníc.

Radoslav Horník, zástupca starostu

Oprava najviac poškodených miest v ceste po kanalizácii na Ulici Š. Baniča
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B L E S KOV K Y - u d i a l o s a 

-   Školské olympijské hry na ihrisku OŠK pod zámkom

-   Príprava a realizácia akcie „Cesta rozprávkovým lesom“

-   CHKO-riešenie povolení pre akcie v chránenej oblasti

-   Smolenická kvapka krvi v KD Smolenice

-   Príprava Múzea Molpír pred turistickou sezónou

-   Spolupráca s OOCR Trnava Tourism

-   Oslavy 130 rokov od založenia DHZ Smolenice

-   Hasičská súťaž O pohár starostu obce

-   II. ročník Memoriálu Petra Opalka 

-   Výsadba novej zelene na Štúrovej ulici popri chodníka

-   Rekonštrukcia chodníka na Trnavskej ulici vedľa KD

-   Účasť žiakov na II. ročníku Šport. hier regiónu ZMO v Cíferi

-   Karpaty CUP detské cyklistické preteky pod zámkom

-   Slovenský pohár v horskej cyklistike MTB XCO

-   Čistenie a prehĺbenie zaneseného potoka v parku kaštieľa

-   Oprava cesty po kanalizácii na Ulici Š. Baniča

-   Návšteva v Bulharoch-projekt cezhraničnej spolupráce

-   Príprava projektu cezhraničnej spolupráce

-   Monitorovacie správy Verejné osvetlenie z EÚ

-   SMŠ Lienka vernisáž na zámku

-   Výmena poškodených dopravných značiek

-   Kosenie školského areálu

-   Príprava projektu „Protipovodňový program“

-   Odstránenie nánosov štrku a blata po prietrži v obci

-   Kontrolné stretnutie zložiek CO a PO

-   Návšteva detského tábora v Starej Ľubovni

-   Príprava kultúrno-spoločenských akcií

-   Realizácia jarmoku a príprava charit. podujatia

-   Riešenie bežných sťažností občanov

 

Pokládka novej dlažby na chodníku pri KD

Pokládka asfaltu v mieste prechodu pre chodcov

Nový komfortnejší chodník pre peších aj s výsadbou zelene

Nové napojenie chodníka pri križovatke Vyčistený potok v kaštieli
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F OTO z a kc i í 

Zmrzlina na MDD všetkým deťom chutila 20-ročná SMŠ Lienka, 23. ročník detskej vernisáže na zámku

Slávnostný sprievod hasičov cez obec
II. ročník Memoriálu Petra Opalka

Žiaci našej školy na II. ročníku Šport. hier ZŠ regiónu ZMO v Cíferi

Karpaty CUP 2016

Slovenský pohár v horskej cyklistike MTB XCO 2016Júnová Smolenická kvapka krvi
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To naše nárečie / zabudnuté slová

RESKAÁ  15.-17.9. Smolenice, pasienky za PD

Medoween  28.10. areál Včelco

Mobilný odber krvi 24.11. KD Smolenice

Včelco Albatros Mikuláš  10.12. Areál Včelco

Vianočné trhy, Vianočná kapustnica 16. - 18.12. KD

Výstava ovocia a zeleniny  23. - 26.9. KD Smolenice

Spievankovo  27.9. KD Smolenice

II. ročník stretnutia spisovateľov  8.10. KD Smolenice

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

Pripravované podujatia v obci

Zámocký koncert, ZOE quartet

Zámocký koncert, ZOE quartet Zámocký koncert, záverečné poďakovanie

Jarmok, Cimbalová a gajdošská muzika Jozefa Černíka

Jarmok, kapela Countryfied

„Na kolesách proti rakovine“ koncert, ktorý sa pre zlé počasie nekonal

gbez-orgován
gyps-sadra
hamuvat-brzdiť
chrchlat-pokašliavať
indigo-prepisovací papier
jasnút, česnút-udrieť
kantor-učiteľ
komótno-pomaly, pohodlne

aprijóri-zaujato
babenka-stará mama
bačuvat-hospodáriť
banuvat-ľutovať
cifruvat-ozdobovať
cimpr-campr-rozbiť na kúsky
cúg-prievan
cundra-pobehlica
čapkat-tlieskať
déšt-dážď
drančat-pýtať si
dzedzina-dedina
ešče-ešte
fazóna-strih
frištuk-raňajky

Miesta v obci

Dolná jama-plocha pod Molpírom,
nad Šifličkou
Šiflička-cesta vedľa cintorína
Rajčura-plocha, kde clapci hrávali
futbal, Ulica Lesná
Červené- lúka smerom na Jahodník
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130 ROKOV
od založenia DHZ

1886 - 2016

Založenie DHZ Smolenice
sa datuje na rok 1886. Dňa 10. a 11. júna 2016
sa konali pod Smolenickým zámkom oslavy 130 rokov od založenia 

DHZ Smolenice. Ako vo svojom príhovore uviedol  pán starosta obce  

Anton Chrvala, DHZ je v Smoleniciach pravdepodobne najstaršia  

rozvíjajúca sa a fungujúca spoločenská organizácia. 130 rokov 

obetavej  a dobrovoľnej práce, kde sa vystriedali generácie rodín, 

stojí za povšimnutie a uznanie tejto práce. 
Piatok 10. júna sa členovia DHZ Smolenice stretli na cintoríne v Smo-

lenickej Novej Vsi a na cintoríne v Smoleniciach, kde sme si uctili 

zakladateľov organizácie a bývalých funkcionárov a členov zboru, 

ktorí žiaľ už nie sú medzi nami. O 17:00 hodine sme sa zúčastnili 

svätej omše, ktorá bola odslúžená za všetkých hasičov, ale i za našich 

zosnulých  predchodcov. Po odslúženej svätej omši sme v sprievode 

prešli obcou do Kultúrneho domu , kde už bolo všetko pripravené na 

slávnostnú členskú schôdzu. Privítali sme hostí z Krajského a Okres-

ného hasičského a záchranného zboru v Trnave, zástupcu Trnav-

ského samosprávneho kraja, hostí z družobnej obce Bulhary z Čes-

kej republiky a členov organizácií z okolitých obcí. Na slávnostnej 

členskej schôdzi veliteľ Peter Jurovatý prečítal výročnú správu

o činnosti zboru a udelili sme Ďakovné a Pamätné listy naším 

funkcionárom, členom, zástupcom zborov okolitých obcí, sponzo-

rom a tiež členom z družobnej organizácie Bulhary. Boli udelené 

stuhy za vernosť 20, 30, 40, 50 a 60 rokov, medaily za príkladnú 

prácu, medaily za zásluhy, medaily za mimoriadne zásluhy a medaily 

za medzinárodnú spoluprácu. Udelili sme ďakovné plakety za 

spoluprácu pri príležitosti 30 rokov družby s SDH Bulhary. Počas 

diskusie nám bola udelená Pamätná medaila Trnavského 

samosprávneho kraja pri príležitosti 130. výročia založenia DHZ 

Smolenice, Pozdravný list prezídia DPO SR a Pozdravný list z okres-

ného výboru DPO SR.
Po príjemnom piatkovom popoludní sme sa v sobotu 11. júna pre-

budili do krásneho dňa a mali pred sebou súťaž „O pohár starostu 

obce“. O 13:00 hodine sme sa stretli na požiarnej zbrojnici spolu 
s družstvami z okolitých obcí a v sprievode dedinou sme sa presunuli 

do areálu Základnej školy s materskou školou, kde sa mohla začať 

súťaž. Ako prvé pretekali deti, kde sa Smolenice umiestnili na 1. 

mieste a na 2. mieste Bíňovce. V kategórii muži obsadili 1. aj 2. 

miesto hasiči z Bíňoviec a odniesli si tak putovný pohár. Na 3. 

miestne sa umiestnili hasiči z Bolerázu II., Smolenice malo v kate-

górií muži dve družstvá a tie sa umiestnili na 4. a 6. mieste. Počas 

prestávky kolegovia z Hasičského a záchranného zboru v Trnave 

predviedli vyslobodenie zranenej osoby z havarovaného automo-

bilu. Po odovzdaní pohárov sme sa presunuli opäť do Kultúrneho 

domu a v príjemnej spoločnosti sme sa zabávali a spomínali na 

príjemné chvíle.
Pevne verím , že práca DHZ Smolenice bude i naďalej fungovať , a to 

hlavne podporou detí a mládeže, ktoré máme v zbore, a ktoré sú 

naša budúcnosť. Dovoľte mi, aby som poďakovala všetkým, ktorí 

pomáhali pri organizovaní týchto osláv a fungovaní organizácie 

pretože srdce dobrovoľníka je to najsilnejšie.
Katarína Bednárová
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Foto Jozef Hodulík

Pred hasičskou zbrojnicou počas osláv 130-teho výročia

Slávnostný pochod z Hasičskej zbrojnice

Zhodnotenie činnosti DHZ Smolenice, P. Jurovatý

Poďakovanie za dlhoročnú činnosť, V. Jurovatý

DHZ Smolenice na súťaži „O pohár starostu obce“

Odovzdávanie cien, A. Chrvala, P. Jurovatý

Ukážka záchranných prác počas osláv 130-teho výročia

Požiarny útok DHZ Smolenice
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Jednou z tradičných akcií, ktoré naša obec v spolupráci s KC SAV 
Smolenice usporadúva už dlhé roky, je i Cesta rozprávkovým lesom. 
Ani tento rok tomu nebolo inak a 5. júna 2016 sa areál pod Smole-
nickým zámkom opäť zaplnil rozprávkovými postavičkami a smie-
chom detí. 
Krajšie ale i strašidelnejšie rozprávkové postavičky, tak ako to k roz-
právkovému lesu už patrí, čakali na deti na viacerých stanovištiach. 
V cieli, na nádvorí zámku, očakával deti kráľ s kráľovnou a každé 
dieťa si za splnené disciplíny odnieslo sladkú odmenu.
Tento rok prilákala Cesta rozprávkovým lesom rekordný počet náv-
števníkov. Bolo registrovaných cca 1500 súťažných kartičiek pre 
deti. K tomu ešte treba pripočítať, že každé dieťa sprevádzal mini-
málne 1 až 2 dospelí. Teší nás záujem o túto akciu, v ktorej opäť 
pokračujeme aj v budúcom roku.
O občerstvenie sa postarali naši podnikatelia, ktorí nám pripravili 
chutné a voňavé špeciality. Tento rok to bolo už na novom mieste, 
v zóne občerstvenia na lúke pod zámkom. 
Celkovú atmosféru dotváralo pekné slnečné počasie a tak verím, že 
šťastné a spokojné sa vrátili domov nielen deti, ale i rodičia, starí 
rodičia a všetci zúčastnení.
Všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa do príprav a realizácie zapojili, 
vrátane členov Komisie kultúry, Záchrannej zdravotnej služby a 
Červeného kríža, srdečne ďakujem.

Tomáš Mráz, predseda kultúrnej komisie pri OcÚ



Dňa 6. augusta 2016, v roku 760. výročia prvej písomnej 
zmienky o Smoleniciach, boli v našej obci položené pamätné 
kamene „Stolpersteine“ na pamiatku obetí holokaustu. Stolpersteine
v doslovnom preklade z nemčiny znamená "kamene, o ktoré treba 
zakopnúť" - názov teda vyjadruje filozofiu pamätníčkov - majú nená-
padne pripomínať v každodennom zhone tých, ktorí medzi nami vinou 
holokaustu už nežijú. Obec podporila iniciatívu občianskeho združenia 
Červenokamenské panstvo, s ktorým už viackrát spolupracovala na 
kultúrno-historických podujatiach. 
Stolpersteine je projekt nemeckého umelca Güntera Demniga. Prvý 
kameň bol uložený v roku 1992 v Kolíne. Odvtedy boli tieto nenápadné 
mosadzné dosky uložené do dlažby na mnohých miestach v Európe na 
miestach, kde žili a kam sa už nevrátili po deportáciách židovskí 
obyvatelia. Koncom roku 2015 bolo takýchto kameňov položených 
vyše 56 tisíc.
Krátkemu pietnemu aktu predchádzala prípravná fáza, ktorá sa začala 
už na jar. Okrem oslovenia Güntera Demniga prostredníctvom zástup-
cov Červenokamenského panstva, predsedu združenia historika PhDr. 
Daniela Hupka, PhD. a PaedDr. Adama Hercega, bolo potrebné vybrať 
umiestnenie kameňov. Vychádzali sme z odborných  prác etnologičky 
Mgr. Emílie Bihariovej (Židia v Smoleniciach) a zozbieraných informácií 
historičky umenia Mgr. Ivany Janáčkovej. 
Pamätné kamene boli napokon položené na dvoch miestach, ktoré 
nám pripomínajú smolenickú a neštišskú komunitu židovských obyva-
teľov.
Židovskú komunitu zo Smoleníc pripomína štvorica pamätných 
kameňov venovaná rodine Sidonovej, ktorej dom stál v miestach 
súčasnej Slovenskej sporiteľne:

· Jakub Sidon narodený v roku 1896 v Smoleniciach; v r. 1942 
bol deportovaný so svojou rodinou do nacistického 
vyhladzovacieho tábora Auschwitz a tam bol zavraždený.

· Jeho manželka Júlia Sidonová, rodenou Blauová, ktorá sa 
narodila v roku 1900 v Čachticiach bola rovnako zavraždená v 
Auschwitzi.
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Stolpersteine

· Ich dcéra Blanka Sidonová sa narodila v roku 1934 a v ča-
se transportu zo Smoleníc mala len 8 rokov. Rovnako 
ako jej rodičia bola zavraždená v Asuchwitzi.

· Rozália Sidonová sa narodila v roku 1863 a bola matkou 
Jakuba Sidona. V čase transportu mala 79 rokov. 
Zavraždená bola v Lublinskej oblasti.

Židovskú komunitu z Neštichu pripomína pamätníček na ulici 
Obrancov mieru pred penziónom venovaný 

· Fridrichovi Beinhackerovi, ktorý sa narodil v roku 1907, 
transportovaný bol v roku 1942 do Auschwitzu a tam bol 
zavraždený.

Pietneho aktu sa zúčastnilo niekoľko desiatok Smole-
ničanov, nechýbali zástupcovia obce starosta Anton 
Chrvala, zástupca starostu Radoslav Horník, poslanci 
Ing. Peter Janiga, Ing. Svetlana Petrovičova, Mgr. 
Ondrej Repa a Mgr. Tomáš Mráz. Vzácne bolo, že 
pietneho aktu sa zúčastnila aj neter rodiny Sidonovcov 
s ďalšími príbuznými. 

Ako v príhovore uviedol starosta obce Anton Chrvala, „svedectvo 
histórie je dnes už len nenápadné a existenciu židovskej komunity 
v Smoleniciach nám pripomína len zvyšok židovského cintorína
a spomienky pamätníkov. Počas druhej svetovej vojny, kedy sa 
začali deportácie židov, boli medzi Smoleničanmi aj takí, čo 
preukázali hrdinstvo a ukrývali židov vo svojich domoch, zachrá-
nili im život a dali budúcnosť. Väčšina židov sa však stala obeťou 
deportácií.“
Židovská komunita v Smoleniciach nebola veľká. Podľa kano-
nických vizitácií a sčítania ľudu bola najpočetnejšia v prvej polo-
vici 19. stor., kedy u nás žilo 49 obyvateľov židovského vierovyz-
nania z celkového počtu 1316 obyvateľov.  Pred prvou svetovou 
vojnou mali aj svoju vlastnú židovskú školu, Izraelita élemi 
népiskola. Chodili do nej aj nežidovské deti. Vyučovalo sa po 
maďarsky, ale dobre sa tu naučili deti aj po nemecky. Židovské 
deti mali aj hebrejčinu. Ako uvádza aj regionálny historik Štefan 
Jastrabík, v škole učil židovský učiteľ Jakub Steiner, kým nemusel 
v roku 1915 narukovať a keďže náhradný učiteľ neprišiel, školu 
zatvorili. Situácia sa potom zmenila a židovské deti navštevovali 
Rímskokatolícku ľudovú školu.
V roku 1938 počet  Židov klesol na 31. Synagóga, ktorá stála na 
mieste dnešnej pošty bola po druhej svetovej vojne zbúraná. 
Židia boli zo Smoleníc deportovaní v máji v roku 1942. Zo 
Smolenických židov, ktorí boli deportovaní, pravdepodobne 
neprežil ani jeden. Po druhej svetovej vojne sa neuvádza medzi 
obyvateľmi nikto so židovským vierovyznaním.
Jedným z cieľov projektu je aj znovu priniesť mená obetí na 
miesta, kde žili a kam sa už nevrátili. Aby aspoň takto zostali 
zachované mená konkrétnych ľudí v historickej pamäti.
Sme radi, že projekt Stopersteine vďaka iniciatíve Červeno-
kamenského panstva a podpore zástupcov Obce Smolenice, 
mohol uzrieť svetlo sveta aj u nás.

Ivana Štibraná
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V týždni od 8. do 12. augusta dobro-
voľníci a zamestnanci SČK v spolupráci 
s Policajným zborom SR preverili úro-
veň vedomostí vodičov v oblasti pos-
kytovania prvej pomoci. Územný 
spolok Trnava spolu s Miestnym 
spolkom Smolenice vykonával  
kontroly na stanovištiach medzi 
Jablonicou a Trstínom (na Bielej hore) 
a na výjazde z D1 pri Trakoviciach.

Svoje skúsenosti z kontroly a nehody opisuje Lukáš Bednár zo 
Slovenského Červeného kríža Smolenice: „Poviem Vám úprimne, 
že pri výbere miesta kontroly som bol skôr za výjazd z D1, nakoľko 
pochádzam zo Smoleníc a chcel som sa ísť previesť niekam inam. 
Osud to však chcel inak. Keďže boli miesta v policajných autách 
rozdelené na dvoch a troch pasažierov, tak sme ako skúsenejší 
dobrovoľníci, dokonca jeden s plnohodnotným zdravotníckym 
vzdelaním,  išli v 2-člennej posádke na Bielu horu. S hliadkou polície 
sme sa teda vybrali na určené miesto kontroly na Bielej hore. Po 
príchode sa pri nás zastavil vodič dodávky, ktorý nás informoval 
o prevrátenom aute mimo vozovky, približne 1 km od nás. S policaj-
tmi sme sa tam vybrali a našli 39-ročnú vodičku, ktorá bola za 
pomoci okoloidúceho vodiča vytiahnutá z vozidla. Keďže na vodič-
ke Janke, boli vidieť príznaky šoku, poskytli sme jej podmienky 
určené protišokovým opatrením = protišoková poloha + teplo, ticho 
a príprava na transport. Následne sme hľadali vonkajšie krvácanie či 
zlomeniny, ktoré však Janka našťastie nemala – čo bolo pre nás a aj 
pre lekára príjemným prekvapením, keďže auto bolo prevrátené na 
streche z kopca. Do príchodu rýchlej lekárskej pomoci sme sa 
s vodičkou zhovárali o bežných veciach, dokonca sme sem-tam aj 
zažartovali a spýtali sa jej, či má aj ona v poriadku lekárničku – a 
mala ju v poriadku.“
Vodičke Janke želáme za celý Červený kríž skoré uzdravenie, veľa 
šťastných kilometrov, platnú lekárničku a dobré vedomosti o posky-
tovaní prvej pomoci.
„Na našom stanovišti sme teda vykonali iba jednu kontrolu, ale zato 
sme hrdí na to, že sme boli v správny čas na správnom mieste. 
A vôbec neľutujeme, nakoľko náš skutok bol omnoho prospešnejší,“ 
hovorí záverom Lukáš.

Nehoda počas kontroly poskytovania
 prvej pomoci na Bielej hore 

„Na našich stanovištiach sme zistili alarmujúci stav v oblasti 
vedomostí poskytovania prvej pomoci u vodičov. Veľa z nich totiž 
nevedelo poskytnúť základnú prvú pomoc vôbec, len málokto to 
vedel s istotou na 100%,“ hovorí za SČK Tomáš Fančovič.

V rámci kontroly poskytovania PP sme sa najčastejšie stretli s týmito 
porušeniami:

- Nesprávne poskytnutie prvej pomoci z dôvodu obavy
- Nesprávne poskytnutie PP z dôvodu nevedomosti
- Neúplná, resp. nepoužiteľná lekárnička
- Úplne chýbajúca lekárnička (dokonca aj vodič taxislužby)

Snáď najzávažnejším porušením bola chýbajúca lekárnička u vodiča 
taxislužby, ktorému chýbali aj ďalšie prvky povinnej výbavy. Ako 
zákazník tejto nemenovanej taxislužby by som nechcel platiť za 
poskytnutú „rizikovú“ službu.
Z našich skúseností si väčšina vodičov, ale aj nevodičov, vôbec 
neuvedomuje, že svojou nevedomosťou o PP či lekárničkou v zlom 
stave nemusia zachrániť iba svoj život, život niekomu inému, ale aj 
životy svojich blízkych – otca, mamy, syna, dcéry, dedka, babky. 
Spoliehať sa na RZP, ktorá príde bežne aj o 15 minút a človek asi po 
4-5 minútach bez kyslíka do mozgu, bez resuscitácie doslova 
odumiera, je príliš veľký risk.
Prečo mať aj vlastnú lekárničku v poriadku? V prípade vodičky 
Janky (o ktorej sme písali v predchádzajúcom článku) sa prvá lekár-
nička použila tá z jej automobilu, nakoľko bola najbližšie. Čiže lekár-
ničkou v zlom stave ohrozujete životy nielen iných, ale najmä svoj.

Nepodceňujte denno-denné núdzové situácie, ktoré neviete kedy 
prídu. Pretože v prípade potreby už bude neskoro!Veľa šťastných 
kilometrov bez nehody Vám prajú dobrovoľníci zo Slovenského 
Červeného kríža Smolenice.

 SČK MS Smolenice a Lukáš Bednár

Kontrola poskytovania prvej pomoci

SPOLU POMÔŽEME
SLOVENSKÝ
ČERVENÝ
KRÍŽ
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zúčastnil sadenia Borovice samostatnosti, zažil diskotéku 
vozičkárov a vypočul si niektoré deti. Deťom daroval tričká s fixa-
mi na textil, ktorými radostne vyplnili daždivé popoludnie. 
Podpora dobrovoľníctva pre ľudí s postihnutím verejnými 
činiteľmi nie je tak bežným javom. Ďakujem pánu starostovi a 
jeho manželke, že svojim záujmom ocenili neľahkú prácu 
mladých ľudí a urobili krok k zbližovaniu svetov ľudí s posti-
hnutím i bez neho. Dobrovoľníctvo je jednou z ciest ako zmeniť 
svet okolo nás k lepšiemu. Dobrovoľníctvo mladých ľudí je 
navyše výborný zvyk, ktorý pre život prináša mnoho pozitív. 
Veľká vďaka patrí mnohým, ktorí prispeli k tohtoročnému 
úspešnému táboru nielen na ňom, ale aj tým doma – za ich 
podporu, modlitby. 

T. Drdulová, predseda OZ Slovenská spoločnosť pre spina bifida 
a/alebo hydrocefalus

V auguste zorganizovalo Občianske združenie Slovenská spoločnosť 
pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, so sídlom v Smoleniciach,
11. ročník Letného tábora samostatnosti pre deti so zdravotným 
postihnutím. Cieľom tábora je motivovať deti a mladých ľudí s postih-
nutím pre čo najväčšiu samostatnosť v bežnom živote a ich aktívny 
život športovaním a zapájaním sa do života spoločnosti. Tábor finančne 
podporila Nadácia pre deti Slovenska, ktorá prispela z Fondu Hodina 
deťom na zaplatenie stravy a ubytovania počas tábora. Deti a mladí 
ľudia s postihnutím sa ho zúčastňujú bez prítomnosti rodičov. Tí ich na 
týždeň zveria dobrovoľníkom, ktorí sú asistentmi detí a mladých ľudí. 
Dobrovoľníci sú vyškolení, ako sa majú o dieťa starať a ako s ním 
komunikovať. Tento rok sa netradičného tábora zúčastnilo 16 dobro-
voľníkov zo Smoleníc, a to poväčšine mladých ľudí. Spolu 
s ostatnými sa starali o 24 detí a mladých ľudí so zdravotným 
znevýhodnením a 18 z nich bolo vozičkárov. Už niekoľko rokov medzi 
nami trávia čas deti a mladí ľudia z detských domovov a 
z domova sociálnych služieb. Práve smolenickí dobrovoľníci a ďalší 
z okolia sa niekoľkokrát pred táborom stretli a spolupracovali na 
príprave tábora, programu a jednotlivých aktivít. Jednou z nich bola 
Eliška, ktorá v duchu tohtoročného motívu tábora navrhla zasadiť 
strom v mieste konania sa tábora a jej nápad sme aj zrealizovali. Michal 
zasa vytvoril viaceré počítačové motívy konkrétnych aktivít. Vďaka 
zručnosti Tibora sme vytvorili bludisko pre vozičkárov a každý večer si 
vozičkári s nevozičkármi spoločne zatancovali.
Na tábor pozývame rôznych hostí, aby s nami aj krátko pobudli a zažili 
atmosféru tábora. Druhý rok medzi nás zavítal pomocný prešovský 
gréckokatolícky biskup - inak stále skaut - Milan Lach. Opakovane 
prichádza medzi nás detský chirurg MUDr. František Horn. Tento rok 
prišli „starí“ dobrovoľníci z Nemecka a Bratislavy a takisto prijal 
pozvanie i starosta Smoleníc - Anton Chrvala s manželkou. Okrem 
odvahy sadnúť si na vozík a nechať sa na ňom previezť, sa aktívne

Podpora dobrovoľníkov zo Smoleníc
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V mesiaci júli sa vo farskom kostole Narodenia Panny Márie 
zrealizoval projekt plynového kúrenia. V spolupráci s Farskou 
ekonomickou radou sme naplánovali časový harmonogram prác a 
vybrali spomedzi viacerých ponúk firmu PTE Servis s.r.o. z Klčovian, 
ktorá urobila odborné práce. Projektová dokumentácia bola 
vypracovaná Miroslavom Hotovým v apríli 2016. Drevárske práce 
zabezpečil pán František Danko z Dechtíc. 
Prvým krokom bolo potiahnutie plynovej prípojky cez areál okolo 
kostola. Plynový kotol bol umiestnený v zadnej časti, kde sú toalety. 
Jednotlivé rozvody vedúce do lavíc boli ťahané pod historickou 
dlažbou, čo si vyžiadalo jej otvorenie, vykonanie výkopových prác a 
napokon opätovné položenie dlažby. V presbytériu boli trubky 
vedené pod dreveným pódiom, ktoré bolo takisto treba 
demontovať, a po položení trubiek opäť zložiť do pôvodnej podoby. 
Pódium bolo čiastočne znížené. Pred vykurovacou sezónou, v jesen-
ných mesiacoch budú do lavíc namontované výhrevné telesá. 
Veľká časť prác bola urobená dobrovoľnícky. Cez pracovné dni 
pomohli zvlášť členovia Klubu dôchodcov pod vedením pani Boženy 
Gajdovej a mládež, ktorá mala prázdniny. Pri upratovaní sa na 
výškové práce osvedčili naši hasiči. 
Kostol je miesto, kde ktokoľvek môže prísť a stretnúť s Bohom. Nie je 
určené len úzkej skupine ľudí, je naozaj pre všetkých. Plní aj 
kultúrno-historickú funkciu (je to kultúrna pamiatka) a je potrebné 
zohľadňovať pri takýchto prácach aj názor pamiatkarov. Sme radi, že 
sa nám napokon v rámci našich možností s pomocou mnohých 
obetavých ľudí a aj vďaka finančnej dotácii Obce Smolenice (3300 €) 
podarilo túto investičnú akciu zrealizovať pomerne rýchlo a bez 
komplikácií.  

Peter Šimko a Farská ekonomická rada

Nové kúrenie vo farskom kostole

Foto Ivana Štibraná
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Jaskyňa Driny – turistická atrakcia neodmysliteľne patriaca k Smoleni-
ciam. Tak je známa návštevníkom zo širokého okolia, pre ktorých pred-
stavuje možnosť navštíviť okolie Smoleníc, s vynaložením síl vyšliapať 
cestu lesom, a nakoniec, za toľkú drinu ako odmenu vidieť tajomné 
chodbičky jaskyne ozdobené krásnou kvapľovou výzdobou. Samo-
zrejme, bez sprievodcu by to nešlo! Práve to je človek, ktorý sprostred-
kuje návštevníkom mnoho informácií, ktoré im napovedia viac o na-
vštevovanom mieste. V jaskyni sa od roku jej sprístupnenia premlelo 
nie malé množstvo návštevníkov, a taktiež, nie malé množstvo spomí-
naných sprievodcov. Úlohu týchto „vševedov“ o jaskyni každé leto plnia 
študenti a študentky priamo zo Smoleníc, alebo z blízkeho okolia. Je 
jedno, akú školu navštevujú, akej farby majú vlasy, či nosia okuliare, 
alebo nie... Jedno však spoločné mať musia – vrúcny vzťah k tomuto 
miestu ukrytému hlboko v horách. Taktiež ich musí spájať ochota čo 
najpútavejšie vypovedať všetko to, vďaka čomu sa návštevníkom vryje 
dané miesto do pamäti. A práve to je poslaním pravého sprievodcu či 
správcu jaskyne. Spraviť z obyčajnej prehliadky nezabudnuteľný 
zážitok. Aby sme nezostávali len v medziach filozofovania, pripájam 
zopár zápisov z Pamätnej knihy jaskyne Driny, ktorú založil 1.mája 1968 
vtedajší správca jaskyne - Alojz Sládek. Možno v nej nájsť podpisy a 
mnohé postrehy návštevníkov i sprievodcov z rokov 1968 – 1987. Po 
mnohých hodinách študovania stoviek strán som vybrala zopár 
„poďakovaní“ v intenciách názoru, že práca sprievodcu nespočíva len
 v odrapkaní naučených viet. Ak sprievodca, tak telom i dušou. Nech sa 
páči, presvedčte sa sami: 
„Chvíľa nechcela postáť, hoci bola tak krásna zásluhou nádejného 
geológa v úlohe sprievodcu jaskyne Driny Gustíka Málika. Prehliadku 
spestril zaujímavými rozprávkami pre dospelých. Odporúčame ho 
redakcii „Roháč.“  Vďaka. 21.7.1975 
Kolektív inštruktorov brannej výchovy ďakuje kolektívu vedenia 
jaskyne Driny za príjemne chvíle a teplé slovo v studenej jaskyni. 
31.7.1986 
Ďakujeme za veľmi peknú prechádzku jaskyňou „Driny“. Osobne 
ďakujeme pánu sprievodcovi Sládekovi, ktorý mi svojou inteligenciou 
a vtipom rozohrial stuhnutú krv v dôsledku nízkej teploty v jaskyni. 
12. 8. 1972
Počas letných prázdnin v r. 1974 som spoznávala krásy jaskyne Driny. 
Zároveň vzduch, ktorý som dýchala mi prospieval na moje choré 
priedušky. Týmto sa chcem poďakovať vedeniu za ich obetavosť a 
zvolenie tejto jaskyni sa tu liečiť. Bol to hlavne pán správca, Alojz 
Sládek, ktorý mi svojím zmyslom pre humor spríjemnil nejednu dlhú 
chvíľu v jaskyni. No ďakujem i jeho manželke Ružene Sládekovej, za
 

Sprievodca telom i dušou

starostlivosť a sympatie, ktoré voči mne mali. Našla som si tu 
dobrých priateľov i medzi sprievodcami a to Zuzku Ružičkovú 
a Karola Volnera. Soňa Maliková. 28.8.1974
Milujeme prírodu máme radi hory len nás z tých Malo Karpat-
ských kopcov bolia nohy! Navštívili sme rúžu podsvetia „Driny“. 
Ďakujeme jaskynným mužom za ich šarmantný výklad a sprievod 
týmto svetom ticha a tmy. 23. 7. 1971 
Príjemne sme boli prekvapení prehliadkou jaskyne „Driny“. Ešte 
milšie bolo stretnutie so sprievodcom, v ktorom sme spoznali 
mladého televízneho hlásateľa Miloša Bubána. Ďakujeme mu za 
pekný výklad a tešíme sa na jeho stretnutie v televízii. 13.8.1983
Táto úchvatná prehliadka plná napínavých zážitkov vyorala 
hlbokú brázdu do povedomia nášho regiónu. Veľmi sme smutní, 
že Snehurka práve spala a pevne dúfame, že do budúceho roka sa 
zobudí. Napíšem to na rovinu! Do smrti nezabudneme na 
šarmantnú sprievodkyňu Silviu Sedlákovú, ktorá nám ukázala 
hlbinné čaro našej vlasti. 6.7.1984 
Jaskyňa Driny nie je iba prírodnou zvláštnosťou, ale zásluhou 
„uja“ sprievodcu bola táto udalosť nielen veselá, ale sme sa 
dozvedeli aj anatomické odlišnosti medzi vlčicou a Záhorákom. 
Ujo sprievodca nám dovolil presvedčiť sa o týchto odlišnostiach 
rukolapne. 11.9.1975
Jaskyňa sa nám veľmi páčila, poučenie pre deti veľmi dobré. 
Výklad sprievodkyne s. E. Sládkovej veľmi dobrý, na výbornej 
jazykovej i odbornej úrovni a i primeraný veku detí. Ďakujeme!! 
24.6.1983 
Kroužek „speologie“ AUS VN do této doby netušil, jaká nádhera 
se skrývá v útrobách nedalekého skalního útvaru. Krasové útvary 
a jejich scenérie byly znásobeny zasvěceným výkladem průvod-
kyně Alenky. S přáním: „Ať rostou!“ přeje speleobaristický krou-
žek „AUS VN.“ 5.6.1984 
Tento deň je pre nás veľmi záživným dňom. Nielenže sme videli 
krásu jaskyne, ale stretli sme sa s milou ochotou našej mladej 
sprievodkyne (Ľubice Móderovej). Jej živý a opravdivý výklad nás 
zaujal natoľko, že sme si živo predstavovali objavovanie jaskyne. 
Bol to pre nás zážitok na celý život. Ďakujeme 15.9.1985 
Ďakujeme za velmi pěkné a vtipné vyprávění prúvodci s. Sládko-
vi. Naše dojmy jsou opravdu hluboké a múžeme říci, že jeho pou-
tavé vyprávění činí z těchto jeskyní nejzajímavější z celé ČSSR. 
25.9.1975“. 
(citované z Pamätnej knihy jaskyne Driny z r.1968) 

Ak ste sa v niektorej z „ód na sprievodcu“ našli a po desiatkach 
rokov ste si pripomenuli svoje študentské časy, bolo mi cťou. Tak 
ako mi je cťou, že ospevovaný správca Alojz Sládek bol môj 
pradedko. Preto sa poslednými vetami tohto článku nelúčim. 
Práve naopak. Zaväzujem sa vypovedať zopár ďalších riadkov 
venovaných práve jemu. Lebo každý si rád spomenie na človeka, 
ktorý vďaka jeho srdcu otvorenému dokorán rozosieval pomedzi 
ľudí radosť a smiech. 

Mgr. Natália Horníková  

Otváracie hodiny Jaskyňa Driny

PONDELOK zatvorené

1.1.
1.4.
1.6.
1.7.
1.9.
1.11.

-
-
-
-
-
-

31.3.
31.5.
30.6.
31.8.
31.10.
31.12.

zatvorené
10:00 - 14:30
09:00 - 16:00
10:00 - 17:00
10:00 - 14:30

zatvorené
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH
PODUJATÍ

X . ročník XIV

spojených s oslavou 760. výrocia 
prvej písomnej zmienky o Obci Smolenice

v dnoch 19.-21. augusta 2016
V rámci tohtoročného výročia 760. rokov prvej písomnej zmienky 
o obci sme na dni 19. až 21. augusta pripravovali víkend spojený so 
zábavou, zážitkom, ale aj oddychom. V piatok sme začali už 
tradičným zámockým koncertom na nádvorí zámku. O kvalitný 
hudobný zážitok sa postarali členovia hudobného zoskupenia ZOE 
quartet. Po zámockom koncerte mali návštevníci možnosť ochutnať 
vínka v zámockej Vinotéka-Galérie.
Slnečná sobota nás privítala tradičným jarmokom. Stánkov bolo 
tento rok pomenej. Zo 45 prihlásených predajcov a umelcov, 18 
vôbec neprišlo, ani neodvolalo svoju účasť. V uvedenom termíne 
bolo v okolí viacero akcií podobného charakteru. Najviac však 
chýbali ľudoví umelci a výrobcovia. Do budúceho ročníka budeme 
musieť ľudových výrobcov viac motivovať, aby navštívili práve náš 
jarmok tu v Smoleniciach. Po príhovore starostu nám tradične 
jarmok už po druhý krát otvorili naši malí členovia detského súboru 
Čerešenka za hudobného doprovodu Pavla Nováka. Za veľkého 
potlesku malí drobci odišli z pódia, aby ich vystriedali tí skúsenejší, 
členovia mužskej speváckej skupiny Záruby. Tento rok nás počas 
vystúpení sprevádzala moderátorka Lucia Nagyová, ktorú ste mohli 
už vidieť na akcii Guláš pod zámkom, alebo na Jarnom Medokvase. 
Pre chorobu súboru Odtál-Potál na jarmoku vystúpil folklórny súbor 
z Bohdanoviec. Zážitkom bola aj Cimbalová a gajdošská muzika 
Jozefa Černíka z neďalekého Zlína z poza rieky Moravy. Aký by to bol 
jarmok v Smoleniciach bez country kapely. Tohtoročnou bodkou 
hudobných vystúpení bola modranská kapela Countryfied. V rámci 
sprievodných akcií sa od 13-tej hodiny konal v areáli Včelco Letný 
Medokvas. Počasie vyšlo na jednotku, návštevníci ochutnali dobro-
ty nielen na zakusnutie, ale aj kvalitné nové medové remeselné 
pivká a medové nápoje z produkcie našej svetovo uznávanej firmy. 
Vo večerných hodinách sa dedinou niesli tóny tanečnej muziky. 
Tanečné zábavy a posedenie pri živej hudbe sa konali v Reštaurácii 
K&H, v TREECLUB-e a taktiež aj v Reštaurácii u Kumana. 
Nočná hviezdna obloha dávala nádej na nedeľný megakoncert pod 
zámkom v Židovej doline „Na kolesách proti rakovine“. Aj keď 
v nedeľu do 15-tej hodiny neustále pršalo, technika a stánky 
s občerstvením, pódium, jednoducho všetko bolo pripravené na 
otvorenie X. ročníka tohto charitatívneho podujatia. Okrem 
neustáleho dažďa bol v mieste konania aj silný nárazový vietor, 
ktorý viackrát prevrátil a odniesol stánok techniky zvukára a stánky 
s občerstvením. Po zvážení všetkých pre a proti sa organizačný tím 
rozhodol, že z dôvodu bezpečnosti techniky, ale hlavne bezpečnosti 
návštevníkov koncert neotvorí. Rozhodnutie to bolo ťažké, ale 
bezpečnosť zvíťazila. Nastala chvíľa odvolať koncert, učinkujúcich a 
poskytnúť informácie o zrušení celej akcie. Nakoľko kompletná 
technika bola na mieste, bolo nutné všetko rozobrať a riadne 
ukončiť celú akciu. Aj keď sme „nekoncertovali“, z pod zámku sme 
odchádzali až okolo 20-tej hodiny večer, unavení a smutní, že nám  
tento rok nedoprialo počasie na túto skvelú akciu.

Foto Marek Hodulík

DFS Čerešenka

Mužská spevácka skupina Záruby

Letný Medokvas, areál Včelco

V roku 2016 sa z technických a organizačných príčin koncert už neuskutoční
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Po búrlivej minulej sezóne a výmene vedenia pred tou novou sa 
zmien dočkal aj areál štadiónu pod zámkom. A nie malých...
Minulá sezóna, ktorá priniesla vylúčenie OŠK Smolenice zo 
súťaže, vyvrcholila zmenou vo vedení klubu. K prevzatiu klubu 
novým vedením došlo po Valnom zhromaždení 28. mája, oficiál-
ne následne po audite občianskeho združenia 30. júna.
Práve po tomto audite bolo nové vedenie postavené pred 
množstvo vecí, ktoré bolo nutné v krátkom čase vyriešiť. Tou 
najdôležitejšou z nich bolo vyrovnanie záväzkov, aby bolo 
možné tímy opätovne zaradiť do súťaží. Vyrovnali sa preto 
podlžnosti voči Oblastnému futbalovému zväzu Trnava a 
Slovenskému futbalovému zväzu. V tomto období sa podarilo už 
aj čiastočne zaplatiť veriteľom, ktorých faktúry a doklady boli 
zaradené bývalým vedením do účtovnej uzávierky roku 2015 a 
nachádzali sa v účtovníctve do 28.5.2016. Po doriešení finan-
čných záležitostí čakala na nové vedenia neľahká úloha znovu-
naštartovania jednotlivých tímov. Potrebné bolo vytvoriť 
zoznamy existujúcich a potenciálnych hráčov a následne ich 
osloviť, aby sa mohol zahájiť potrebný tréningový proces. Keďže 
v klube došlo počas predchádzajúcej sezóny k veľkému odchodu 
hráčov, hlavne z tímu mužov, hľadali sa aj "cudzí" hráči, ktorí 
mohli tímy vhodne doplniť.
Podobný problém bol aj v dorasteneckej kategórii, v ktorej sa ale 
podarilo zostaviť tím, ktorý má svoju vysokú kvalitu a bude klubu 
aj obci robiť dobré meno v súťaži riadenej Západoslovenským 
futbalovým zväzom. 
Žiaci boli dostatočne kvalitne a aj počtom doplnený z radov 
vlastnej prípravky a ich tréningy a aj zápas vo Zvončíne naznačili 
ich veľký potenciál. 
Najväčšia práca s doplnením tímu čaká nové vedenie v prípravke 
a predprípravka. V klube ale veria, že so začiatkom školského 
roku sa situácia zmení ich návratom z prázdnin, dovoleniek a že 
sa podarí priviesť aj nové tváre.
Veľká vďaka preto patrí za pochopenie a ochotu aktuálnym a aj 
aktívnym hráčom Smoleníc, ktorí výraznou mierou prispeli 

OŠK Smolenice nielen s novým vedením,
ale aj vynoveným areálom

k tomu, že sa darí futbal znovu vrátiť Smoleniciach a 
Smoleničanom. Okrem pohybov v hráčskych kabínach 
dostala s prispením obce Smolenice, Chemolaku Smoleni-
ce a zanietenia členov klubu novú tvár navyše aj tribúna, 
ktorá žiari nielen novými farbami a čistotou, ale jej komfort 
a pohodlie pre fanúšikov zvýšia aj osadené plastové sedad-
lá. Práce sa taktiež dotkli striedačiek, detského ihriska 
susediaceho s hracou plochou a aj bufetu. V neposlednom 
rade veľkou zmenou prešla samotná hracia plocha. Naše 
tímy síce kvôli tomu odohrali svoje prípravné zápasy na 
ihriskách súperov, no stálo to za to. Výsledkom je totiž 
trávnik, ktorý nám môžu závidieť aj mnohé tímy z vyšších 
súťaží. Veríme preto, že tak ako trávnik pomôže našim 
chlapcom k výborným výkonom, ich hra a aj vynovený areál 
pritiahne na štadión vás divákov v ešte väčšom počte, ako 
tomu bolo v predchádzajúcich sezónach.
Presvedčte sa sami už tento víkend. Tešíme sa na vás!
Sponzori klubu, ktorí klubu pri zmenách veľmi pomohli:
Obec Smolenice, CHEMOLAK a.s., KVETY-Koleňák, Miros-
lav Pavlovič-STIHL, Ondruš Róbert-Rotex, Demišport,s.r.o., 
TREECLUB, Koliba pod zámkom, SUZUKI Motors, Ázijská 
reštaurácia Trnava, Železiarstvo Jakubec, TAEKWON-DO 
klub ŠK Drako Smolenice, Vinotéka Smolenice-p.Križano-
vá ,  Eduard Schwarz, OZ Smoleničan-p.Púchly, 
MEBACHEL,s.r.o., Fronius, I.D.A.-Ingrid Ďurišová, JAMP, 
s.r.o. Ilava, p. Frimmer a ďalší zanietení podporovatelia.
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ŠTATISTIKY- Smolenice  v období  od 1.6.2016 – 31.8.2016

ZOMRELI

Mária Medovičová, 61 r.

Jozefína Oravcová,  92 r.

Štefánia Repová,  80 r.

Igor Kanich, 46 r.

Jozef Sirka, 68 r.

70 – roční

Viktor Štibraný

75-roční

Cyril Holkovič

Mária Križanová

Pavlína Hirnerová

Mária Holkovičová

Cecília Nováková

Ladislav Holkovič

Anna Zezulková

Jozefína Repová

80 – roční

Jozefína Obúlaná

Jozef Novák

František Hirner

Anna Dvoráková

Jaroslav Ostradický  

Pavel Pobjecký

Štefan Forner

85 – roční

Ing. Klement Schön

Emília Pastuchová

JUBILEÁ OBČANOV

NARODILI SA

Lenka Chalupová

Elizabeth Steigauf

Jakub Janiga

Andrej Pilnik

Matej Pilnik

Nela Dachová

Eliška Dubravcová

Matias Slezák

V tomto období 

sa uskutočnili  14  sobášov 

z toho  občania Smoleníc

Branislav Rehuš a Silvia Benedikovičová

Denis Tranžík a Lucia Zajacová

Martin Žák a Jitka Kadlečková

Matej Chrvala a Simona Galgóciová

Branislav Sitár a Simona Beňová

Jozef Brutenič a Eva Piknová

Juraj Šesták a Erika Gruber

Dušan Polakovič a Martina Lančaričová

Prihlásení občania do obce 
od 1.1.2016      42

Odhlásení občania z obce 
od 1.1.2016       40

Radi by sme Vám predstavili náš nový projekt v spolupráci s fir-

mou MARINOL s.r.o., ktorá sa zaoberá distribúciou kvalitných 

rastlinných olejov a zberom použitého oleja.

Náš vplyv na životné prostredie je momentálne veľmi 

diskutovaná téma. Namiesto neustáleho zaťažovania ho treba 

svedomito chrániť! Podobne ako papier, aj použitý rastlinný olej 

sa dá zbierať a ďalej zhodnocovať. Po spracovaní slúži ako nový, 

alternatívny zdroj energie. Pohonné látky vyrobené z použitého 

rastlinného oleja vytvárajú neporovnateľne menej skleníkových 

plynov. 

V dnešnej dobe ľudia nevedia, ako sa zbaviť použitého 

rastlinného oleja. Niekto ho vracia do fliaš a vyhadzuje spolu so 

zmiešaným odpadom, iný ho vylieva do umývadla alebo toalety. 

No olej sa s vodou nezmieša, pláva na hladine a v chladnej vode 

stuhne. Takáto hmota potom upcháva kanalizácie a výrazne 

páchne. Použitý rastlinný olej vyliaty do kanalizácie môže vážne 

narušiť aj biologické čistenie v čističkách odpadových vôd. Pri 

veľkom množstve tohto odpadu vznikajú závažné komplikácie. 

Tým sa poškodzujú obecné zdroje a čističky odpadových vôd. 

Zbytočným investíciam na údržbu kanalizácie a správu čističiek 

sa dá s veľkej časti zamedziť práve zbieraním použitého oleja.

Aj keď naša obec použitý rastlinný olej už zbiera, kde je možnosť 

priniesť použitý rastlinný olej vo vlastnej nádobe do zberného 

miesta za OcÚ, po novom občania, ktorí majú záujem, budú im 

vydané zadarmo 10 litrové žlté plastové nádoby na použitý 

rastlinný olej z domácnosti. Výhodou týchto nádob je, že majú 

široký nalievací otvor, majú pevný uzáver, po naplnení a 

odovzdaní nádoby vám bude poskytnutá prázdna nádoba. 

Nádoba je dobre skladná, pevná a dobre sa s ňou manipuluje, 

pričom nehrozí nebezpečenstvo vyliatia v pôvodných tenkých 

obaloch od oleja.

 Alena Hirnerová, OcÚ a Marinol, s.r.o.

Prečo zbierať použitý rastlinný olej?

Šetriť naše životné prostredie, správať sa ekologicky, 

ohľaduplne, to je naša výzva do budúcnosti.

 Zber použitého rastlinného oleja

POĎAKOVANIE
SPONZOROM

CESTY Nitra, KC SAV Smolenice, Slovenské pramene a 

žriedla, Trans-Motocentrum, ANJA, BJ Powder, Pekáreň 

Školuda, Autocomodex, Mebachel, ECS, Včelco, Doškrta, 

Kanpex, Ares, EATON, LUPA TRUCK, Augustin SAN, 

AUTODOPRAVA ANTOŠÍK, PNEUSERVIS Hodulíková, Marius 

Pedersen, JP catering, Havran PUB, Vinotéka-Galéria, Altech 

MS, Michal Holkovič, fabrico, Adriana Hlávenková, Jozef 

Baránek, Karol Bednár, Vladimír Sládek, Ingrid Rábarová, 

Pekáreň KPK, ECOtoalety, Mesto Trnava, Alžbeta Holická, 

Zelenina Ollári, Reštaurácia K&H, Milan Hujo 
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