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Najkrajšie farby jesene

Vážení spoluobčania,
i keď krátke, no pomerne teplé a slnečné „babie leto“ máme už za sebou,
môžem konštatovať, že sme ho stihli využiť naplno. V tomto období prebehlo
ukončenie prác 2. etapy rekonštrukcie cesty II/502 zhotoviteľom. Následne
sme sa mohli s elánom pustiť do prác prináležiacich k ceste a financovaných
našou obcou konečne i my. Rekonštrukcia začala cestou a pokračuje parkoviskami, mostmi a drobnými detailmi neodmysliteľne spätými s cestou. Na ďalšej
strane našich novín Vám môj zástupca v skratke predstaví to, čo sme už urobili i
to, čo nás ešte do konca tohto roka čaká.
Obyvatelia našej obce určite vnímajú, že Smolenice sa postupne menia. Sú
čoraz krajšie, upravenejšie a vhodnejšie pre plnohodnotný život. Postupne si
zvykáme na lepšie chodníky, cesty, parkoviská, zeleň. Lepšie povedané, na
pozitívne veci si zvykať netreba, tie prijímame automaticky. Dostávame sa ale
k faktu, ktorý tak bezproblémový nie je. Všetci by sme chceli, aby naše
Smolenice boli stále lepšie, krajšie a modernejšie. Na druhej strane sa však
spýtajme, čo preto robíme? Použijem príklad, ktorý patrí ku každodennému
životu v našej obci. Všetci by chceli, aby sa návštevníci, ktorí sem chodia,
správali disciplinovane. Chcú, aby nám neznečisťovali a nedevastovali obec,
okolie zámku, prírodu či v neposlednom rade, neparkovali kade-tade. Ideme
im však my, domáci príkladom? Ukazujeme im, ako sa to robiť má? Chcem tým
apelovať na tých našich občanov, ktorí vyžadujú od ostatných to, čo sami
nedodržiavajú. Či už sa to týka permanentného neporiadku okolo kontajnerov,
nezodpovedného a nesprávneho separovania, či nerešpektovania dopravných značiek a v tom zmysle parkovania jednotlivcov kde sa im len zachce.
Som si vedomý, že nemáme dostatok parkovacích miest. Bohužiaľ, je to realita,
ktorá sa zo dňa na deň nezmení. Parkovacích miest nazvyš nebude nikdy. Preto
naozaj, začnime každý od seba. Ak budem robiť všetko správne a zodpovedne,
budem môcť byť príkladom pre iných. Ak budú ostatní vidieť, že to ide i inak
ako nesprávne, mnohé sa môže zlepšiť...
Mesiac október, ako mnohí viete, bol mesiacom úcty k starším. Bohužiaľ však
vnímam, že úcta k starším sa v poslednej dobe akosi nenosí. A nielen to. Taktiež
všeobecne úcta človeka k človeku, bez ohľadu na vek či pohlavie. Preto by som
záverom vyjadril skromné prianie. Tešme sa aj z maličkostí, ktoré nám každodenný život prináša. Tešme sa z toho, čo sa nám už podarilo urobiť a tešme sa a
buďme ústretoví i k tomu, čo máme ešte len v pláne. Verím, že potom bude pre
nás i upršané jesenné počasie znesiteľnejšie.
Anton Chrvala, starosta
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A K T UA L I T Y Z Ú R A D U
Vážení spoluobčania,
od posledného vydania Smolenických novín sme opäť postúpili ďalej v ukončení niektorých investičných akcií, ale i v rozpracovanosti nových. Ale teraz postupne:
A) Rekonštrukcia cesty II/502 je pred oficiálnym odovzdaním
s jednotlivými objektmi stavby (zastávky, chodníky, mosty,
priekopy). Na odbore cestnej politiky v Trnave sa pripravuje
termín kolaudácie s následným odovzdaním diela. Preto ešte
raz veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tejto akcii od
začiatku až do konca. Hlavne pánovi predsedovi TTSK Tiborovi
Mikušovi, podpredsedom TTSK Augustínovi Hambálkovi,
Zdenkovi Čambálovi, zamestnancom odboru dopravy pod
vedením Jozefa Rezbárika, zamestnancom Obecného úradu
v Smoleniciach a všetkým zúčastneným.

Oprava poškodenej strechy na ZŠsMŠ

B) Tesne pred dokončením je pokládka odtokových žľabov na
Štúrovej ulici. Výsledkom tejto akcie bude odvodnenie a odvod
dažďových vôd do novovybudovaného otvoreného žľabu
s reguláciou dažďových vôd do jestvujúceho zberača pri kaštieľskom múre. Nasledujúca akcia bude spojená s odvodnením
priestoru pred bytovkou B3 na Štúrovej ulici s vyústením do
zberača na Budovateľskej ulici. To vyrieši problém pri
prívalových dažďoch pred touto bytovkou.
C) Do 27.10.2017 bude ukončené výberové konanie na projekt
„Pokládka nového asfaltového povrchu na Ulici Štefana
Baniča“. Po vyhodnotení obstarávania a podpísania zmluvy
príde k realizácii. Termín ukončenia by mal byť do konca roka.
Opäť si dovolím poprosiť občanov, nielen tých na Ulici Štefana
Baniča, aby boli zhovievaví pri realizácii tejto akcie, nakoľko
budeme pracovať v stiesnených podmienkach, pri frézovaní
cesty bude zabratá celá šírka ulice a následne aj pri asfaltovaní.
Vozidlá bude potrebné parkovať mimo tejto cesty. Obyvateľov
tejto lokality budeme včas informovať o priebehu prác.

V spolupráci s Povodím Váhu bol vyčistený potok po prvé stavidlo (Na lúkach)

D) Bolo ukončené uloženie elektro rozvodov Na lúkach. Pre
túto lokalitu pripravujeme projekt na celkové uloženie inžinierskych sietí. Termín bude známy po prejednaní so zástupcami jednotlivých sieťových odborov. (plyn, voda, telekomunikácie)
O ďalších pripravovaných investičných akciách vás budeme
informovať v ďalšom čísle obecných novín.
Na záver prikladám moje obľúbené pekné a upravené
predzáhradky a vstupy do domov.
Radoslav Horník, zástupca starostu obce
Upravený priestor pred kvetinárstvom pani H. Novákovej

Priestor pred obchodom pripravený pre montáž autobusových zastávok

Pani Čeligová, aj napriek svojmu veku má vždy pred domom upratané
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B L E S KO V K Y - u d i a l o s a
- Spracovanie a odovzdanie monitorovacej správy pre EU
fondy - „Zateplenie ZŠsMŠ“
- Otvorenie nového školského roka, privítanie nových
prváčikov v KD
- Osadenie nových zvislých dopravných značiek
- V spolupráci s OZ Neštišané rekonštrukcia schodov ku
Karmelskej kaplnke
- Realizácia osláv SNP v starej škole v Neštichu
- Oprava obecného rozhlasu
- Divadelné predstavenie-muzikál Smrť v ružovom
- Riešenie sťažnosti-Bolerázska priehrada
- Príprava podkladov k odvodnenie kostola v Neštichu
- Príprava podkladov pre realizáciu nových autobusových
zastávok v Neštichu
- Oprava poškodenej strechy na ZŠsMŠ
- Spoluorganizovanie súťaže v presnosti zoskoku
o Baničov pohár na letisku v Boleráze
- Poskytnutie prenocovania v starej škole pútnikom na
ceste do Šaštína
- Montáž ozvučenia na cintoríne v Smoleniciach
- Príprava podkladov pre informačné tabule rozmiestnenia
hrobov na cintorínoch
- Príprava podujatia Výstava ovocia a zeleniny
- Oprava kúrenia na zdravotnom stredisku
- Oprava a náter fasády KD v priestoroch bankomatu VUB
- Účasť na taktickom cvičení hasičov v Smoleniciach
- Stretnutie s dôchodcami Október-mesiac úcty k starším
- Slávnostné vyhodnotenie Taekwon-do / 3. Miesto za MS
v Dubline
- schválenie nového Územného plánu Obce Smolenice

To naše nárečie / zabudnuté slová
bulo - býk
furt - neustále
buvinkat - spinkať
gurtne - popruhy
ci - tebe (dám ci to) hinčávka - hojdačka
cibrit - zdokonaľovať sa
hóra - povala
dindaj - hlupák
hriščo - ihrisko
dribluvat - kľučkovať
hrúza - nešťastie
duchna - perina
chycit - podržať
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Rekonštrukcia schodiska
ku kaplnke v Neštichu
Rada by som riadkami tohto článku nadviazala na slová
z predošlého vydania novín. V daných riadkoch som avizovala
plánovanú rekonštrukciu časti schodiska k neštišskej Kaplnke
Karmelskej Panny Márie. Som hrdá na to, že môžem teraz
smelo povedať: „Hotovo! Zvládli sme to!“ Tí, ktorí dané miesto
navštevujú, si to už mohli nielen všimnúť, ale i „vystúpať“. No
poďme pekne poporiadku. Rekonštrukcia začala demoláciou a
odstraňovaním časom najviac poznačenej časti schodiska. Dá
sa povedať, že išlo o prípravnú časť, no i tá si vyžadovala veľa
času a síl členov nášho OZ. Po odstránení starých schodov bolo
potrebné precízne zhodnotenie otázky, ako presne sa budú
budovať nové schody. Hovorí sa - dvakrát meraj a raz rež.
Meralo sa mnohokrát, nielen dva. Keď si už boli všetci majstri
istí, začalo sa s prípravou, ľudovo povedané „šalungu“ na nové
schody. Po mnohých dňoch strávených s drevenými latami a
klincami v rukách sa konečne mohla dohodnúť hlavná brigáda.
Po avízach na sociálnej sieti, telefonátoch či osobných stretnutiach sme dospeli k počtu 15 brigádnikov mužského pohlavia.
Tu je priestor na vyjadrenie vďaky každému z nich. Menovite
ďakujem dobrovoľníkom: P. Študencovi, D. Tománkovi st., M.
Hornáčkovi, L. Galovičovi a tiež M. Janigovi, ktorí sa k nám
pridali nezištne a dobrovoľne. Odviedli obrovský kus práce.
Ruku k dielu pridal aj pán starosta, ktorému taktiež patrí naša
vďaka. Sobota 26.8.2017 teda pre členov OZ a dobrovoľníkov
prebehla v znamení betónovania schodov. Chlapi nelenili,
rozdelili si úlohy a všetko išlo ako po masle. Betónovanie by sa
neuskutočnilo bez elektrocentrály, ktorú OZ zakúpilo z dotácie
od obce na rok 2017. Využili sme ju na viac ako 100%. Avšak
manuálna práca bola i tak potrebná. Viete si predstaviť tlačiť
„táčky“ plné betónu hore strmým kopcom? Naši chlapci
vytvorili dvojice a i s tým si hravo poradili. Po náročnom dni
plnom tvrdej práce boli v poobedných hodinách schody
konečne zabetónované. Pracantov po práci čakal výborný
guláš, koláče i pagáčiky, o ktoré sa postarala nežnejšia časť
nášho združenia.
V nasledujúcich dňoch sme si predávali štafetu pri polievaní
čerstvého betónu. Keďže pieklo ostré slnko, bola to taktiež
dôležitá fáza rekonštrukcie, ktorú bolo treba plniť zodpovedne.
Schody sú na mieste, kde netečie voda a preto bolo potrebné
vynášať tam bandasky s vodou. Aj to sme zvládli. Keď sa naši
majstri po niekoľkých týždňoch zhodli, že schody už sú
dostatočne vyzreté, bolo na čase odstrániť drevenú
konštrukciu. Popritom sme sa postarali o úpravu blízkeho
okolia schodiska. Pri budovaní bolo potrebné skrútenie pletiva,
ktoré bolo pripevnené na zastaveniach krížovej cesty. Keďže
bolo pletivo hrdzavé a na mnohých miestach prederavené,
rozhodli sme sa ho natrvalo odstrániť. Namiesto toho by sme
tam radi nasadili na podmienky nenáročné kríčky, ktoré budú
pre pohľad i prírodu prívetivejšie.
Dúfam, že som Vás „reportážou“ o rekonštrukcii príliš neunavila. Mohlo to byť stručnejšie, mohla som napísať: „Vtedy a
vtedy sme opravili to a to.“ Avšak, keby ste boli i vy svedkami
toľkých ťažko a poctivo odpracovaných hodín, keby ste videli
tie úžasné výkony mužov, ktorí uprednostňovali rekonštrukciu
schodiska pred vlastnými záujmami, rodinou a voľným časom,
tiež by ste to nespravili inak. Ešte raz ďakujem všetkým, i tým,
ktorých som v článku nevymenovala a tiež priložili ruku k dielu.
Či už poskytnutím dreva, materiálu, pomocou s dovozom
materiálu a pod. Ďakujem každému jednému, kto sa na
rekonštrukcii podieľal. Na zem tam spadlo množstvo kvapiek
potu. Ja som presvedčená, že spadli na mieste, kde si to ľudia
vážia a vedia byť zato vďační.

Technika na prvom mieste

Dobrovoľníci nezahálali

Majstri v akcii

Predsedníčka OZ Neštišané, Natália Horníková
Pred rekonštrukciou

Počas rekonštrukcie

Po rekonštrukcii str.14
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Parašutistická súťaž v presnosti pristátia
o Baničov pohár na druhý pokus

Častá

Malé Karpaty

Doľany
D. Orešany

Chvíľka pred opustením lietadla (výška 1500m)

Parašutistická súťaž v presnosti pristátia o Baničov pohár sa mala
pôvodne uskutočniť 17. júna na letisku Štefana Baniča v Boleráze.
Mal to byť akýsi Baničov víkend. V sobotu súťaž v presnosti
pristátia, v nedeľu pamätný zoskok nad Neštichom, spojený s položením vencov na hrob nášho rodáka a na záver divadelné
predstavenie „Loď svet“ s postavou Štefana Baniča. Súťaž sme za
prítomnosti predstaviteľov VÚC a Obce Smolenice aj otvorili, ale
pre nepriazeň počasia sa súťažné zoskoky neuskutočnili. Zo
všetkého sa nakoniec uskutočnilo len divadelné predstavenie
v KD Smolenice, ktoré našťastie neovplyvnilo ani zlé počasie.
Druhou šancou na reparát súťaže bol víkend 14.-15. septembra,
kedy sa spomínanú súťaž podarilo už zrealizovať. V nedeľu za
hojnej účasti občanov zo Smoleníc a Nešticha sme privítali
parašutistov, s ktorými sme položili veniec na hrob Štefana Baniča.
Tesne pred dopadom na zem

Pilotná kabína AN-2
Položenie pamätného venca na hrob Štefana Baniča
Dvojplošník Antonov AN-2 (Andula)

Hrob Štefana Baniča
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DHZ Smolenice
V minulom roku náš dobrovoľný hasičský zbor oslávil 130
rokov od založenia tejto veľmi dôležitej a potrebnej organizácie v našej obci. Dobrovolní hasiči v obci počas roka pomáhajú takmer pri všetkých obecných akciách, nepredvídaných
zásahoch počas kalamít a samozrejme aj ako zásahová
jednotka pri požiaroch v obci a blízkom okolí. Nebolo tomu
inak ani počas posledného požiaru v našej obci. Dňa 30.9. 2017
o 17:36 hod. si našich hasičov vyžiadalo krajské operačné
stredisko o výpomoc pri požiari rod. domu na Lesnej 15 v Smoleniciach. Naša jednotka DHZ Smolenice vykonala o 17:40 hod.
výjazd na miesto udalosti v zložení 3+1 Branislav Rožič, Andrej
Križan, Imrich Javorek, Peter Lakota. O 17:42 hod. na miesto
požiaru prišli ako prví, vykonali jeden útočný prúd ,,C“ a cez
rozbité okno hasili požiar. Po príchode jednotiek HaZZ Trnava
odovzdali informácie o objekte. Na pokyn veliteľa zásahu
vykonávali ukončovacie práce na požiarovisku.
Jednotka DHZ Smolenice sa vrátila o 19:35 hod. na základňu,
kde uviedla techniku do pohotovosti.
Objekt bol následne kontrolovaný príslušníkmi cca 2 x po
hodine s negatívnym zistením, či sa objekt znovu nevznietil.
Dňa 1.10.2017 o 02:03 hod. opäť žiadalo operačné stredisko
o výpomoc pri požiari rodinného domu na Ulici Lesná 15
v Smoleniciach. Členovia DHZ o 02:09 hod. vykonali výjazd na
miesto udalosti v zložení 2+1 Peter Jurovatý, Branislav Rožič,
Adam Žalud.
Po príchode na miesto, na pokyn veliteľa zásahu HaZZ Trnava ,
vytvorili obchvatný prúd ,,C“ a likvidovali požiar, ktorý sa podarilo uhasiť v ranných hodinách o 04:15 hod. Po odchode
jednotiek HaZZ Trnava naši členovia dozorovali požiarovisko
až do poobednajších hodín. Jednotka sa vrátila na základňu
o 15:10 hod. Následne uviedla techniku znovu do hotovosti.

Technika pripravená na zásah

Vysokozdvižná plošina v akcii

B. Rožič, P. Jurovatý, A. Križan, I. Javorek

Po požiari rodinného domu na Lesnej ulici

Dňa 10.10.2017 bolo vykonané Súčinnostné cvičenie zložiek
Integrovaného záchranného systému. Námetom cvičenia bol
požiar v priestoroch Smolenického zámku, evakuácia osôb a
doprava vody na požiarisko. Na cvičení sa zúčastnilo dohromady s HaZZ, DHZ a PZ 113 príslušníkov a členov. Zraz techniky sa
uskutočnil na Železničnej ulici, odkiaľ sa technika presunula po
vyhlásení poplach na svoje stanoviská. Cvičenia sa zúčastnili aj
naši dobrovolní hasiči, kde si nacvičili spoluprácu a súčinnosť
pri väčších akciách s rôznym druhom techniky.
B. Rožič a A. Križan pri čistení odtokového kanála
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Rozsiahla oprava strechy kostola

historická
fotografia

V týchto dňoch sa blíži k záveru rozsiahla a zároveň prvá etapa
prác na zachovaní funkčnosti nosnej konštrukcie, plechovej
krytiny a taktiež na obnove náterov veže a strechy smolenického
kostola. Jej havarijný stav sa prejavil naplno v tomto roku s príchodom prvých jarných vetrov. Vytrhané kusy plechovej krytiny pod
vežou na severnej strane boli len neplánovaným začiatkom tejto
obnovy. Nikto vtedy ani len netušil, v akom stave sa strecha
nachádza. Až horolezci zo spoločnosti Eurovertik, ktorí aj
vykonávajú sanačné práce objavili masívne poškodenia na
nosnej drevenej konštrukcii historického, takmer 400 ročného
krovu. Časom nefunkčné uchytenia hliníkových plechov
pomocou hliníkových klincov dovoľovali nepriaznivému počasiu,
aby sa podpísalo na úplnom zničení niektorých jeho častí –
pomúrnice, priečnych vzpier, krokiev ale aj zavetrenia. Voda si
nájde cestu vždy a tak sa pomaly dostávala popod krytinu kde
spôsobila postupné vyhnívanie a degradáciu borovicového
dreva, z ktorého je krov zhotovený. Tento stav bolo potrebné
urgentne vyriešiť spolu s náterom nevzhľadnej zošúpanej
strešnej krytiny. Túto investíciu odsúhlasila aj farská ekonomická
rada. Dekanovi Petrovi Šimkovi sa podarilo na tento účel získať
finančnú dotáciu z ministerstva kultúry. Taktiež vďaka milodarom
farníkov a finančnej zbierke sa mohlo začať konečne na konci
augusta s prvými prácami. Nasledovali prvé pracovné stretnutia
v teréne, odsúhlasenie si postupov a dolaďovanie detailov a
nadprác. V pláne bola síce iba strecha lode a svätyne ale nakoniec
sme sa dohodli s realizátorom prác aj na očistení a náteroch veže,
čo má svoju logiku do budúcna. Ostávalo už len vyniesť všetku
techniku na povalu a do veže, naťahať nekonečné metre hadíc,
káblov a horolezeckých lán. Pod rukami horolezcov následne
začalo intenzívne a pre nás často aj „akrobatické“ čistenie
pozinkovaných povrchov oboch barokových cibúľ veže tesne
pod krížom. Ďalej nasledovalo precízne a časovo náročné čistenie
hliníkových plechov od zbytkov pôvodných náterov a rozrušenie
povrchovej bariéry v podobe zoxidovaného hliníka. Spotrebovalo sa pri tom neskutočné množstvo čistiacich kotúčov. Až následne sa mohlo začať s nástrekom prvých základných epoxidových a vrchných polyuretánových náterov Hempel bezvzduchovou vysokotlakovou technológiou Airless od fy Graco. Počas
týchto prác sa však naskytla otázka čo so samotným telesom –
fasádou veže. Rozhodnutie bolo jednoznačné a jasné a to, že
treba využiť súčasný proces obnovy a treba dať do poriadku aj
samotnú fasádu – vyspraviť poškodené, nesúdržné a vypadané
omietky. Následne očistiť celú plochu od rias, machov, plesní,
zelene a ostatných nečistôt a ďalej zabezpečiť oplach a
odmastenie tlakovou vodou. Až potom sa mohlo pristúpiť
Pokračovanie na strane 13
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Športový klub Drako Smolenice
Taekwon - Do ITF
Rok 2017 je pre športový klub
Drako Smolenice TaekwonDo ITF výnimočný. Prvý krát
sa zapísal do svetových dejín
T a e k w o n - D o I T F. N a
Majstrovstvách sveta
Taekwon-Do ITF, ktoré sa
konali v meste Dublin, v Írsku
od 11. – 15.10.2017, náš klub,
našu obec, kraj a Slovensko
reprezentovala Svetlana
Losso. Zúčastnila sa Majstrovstiev sveta ako juniorská
reprezentantka po prvý krát a
hneď získala cenný kov,
bronzovú medailu. V súťažnej
disciplíne junioriek TUL 1.
Dan (technické zostavy) bolo 60 súťažiacich a súťaží sa vyraďovacím spôsobom (K.O), kde z dvojice vylosovaných súťažiacich
postupuje jeden víťaz. O výsledku rozhodujú piati rozhodcovia.
Svetlana mala v prvom kole reprezentantku zo Španielska,
ktorú vyradi-la hladko 5-0, v druhom kole si poradila s Belgičankou 5-0, v treťom kole s Taliankou 5-0, v štvrtom kole
s Nemkou 3-2 a v semifinále tesne prehrala v boji o finále nad
reprezentantkou z Nórska 2-3. Svetlana sa na Majstrovstvá
sveta pripravovala od júna 2017 veľmi svedomite za pomoci
trénera klubu Ladislava Huňadyho, kde absolvovala technickú
prípravu Taekwon-Do, atletickú prípravu v Bratislave u pani
Kažimírovej, koordinačnú a silovú prípravu u kondičného trénera Ladislava Huňadyho, poradenstvo u športového
psychológa pána Gurského, konzultačno-technickú prípravu
v Poľsku u pána Jašinského. Sme radi, že po náročnej príprave,
vyslovene drine, sa na Svetlanu usmialo športové šťastie, lebo
aj to treba k úspechu a priniesla si domov bronzovú medailu.
K životnému úspechu prišli Svetlane v utorok podvečer na
tréning zablahoželať starosta obce Smolenice pán Anton
Chrvala, za sponzorov pán Michal Holkovič obchodný zástupca Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Včelco s.r.o. a TransMotocentrum s.r.o. . Ďalej prezident športového klubu Drako
Smolenice pán Ladislav Huňady, dary za rodičov klubu odovzdala Petra Stachová, krásnu a vynikajúcu tortu pre Svetlanu
napiekla pani Lívia Bečičková a zablahoželať prišli aj cvičenci
klubu od tých najmenších až po najstarších.

Súťažná sezóna v roku 2017 je pre športový klub Drako Smolenice Taekwon-Do ITF skoro na konci a musíme ju vyhodnotiť
ako úspešnú. Síce nie je ešte na konci, čakajú nás ešte súťaže
v Košiciach, Bratislave a Majstrovstvá Slovenska v Trenčíne.
Zatiaľ tesne vedieme Slovenskú ligu Taekwon-Do ITF. Medzinárodných súťaží sme sa tento rok kvôli príprave na Majstrovstvá sveta zúčastnili troška pomenej. Zúčastnili sme sa súťaží
v Budapešti a v Slovinsku v meste Šentjur. Na medzinárodných
podujatiach sme získali jednu zlatú medailu, štyri strieborné a
šesť bronzových medailí. Rád by som z nášho klubu vyzdvihol
ďalšie talentované nádeje, ako je Natálka Korytárová, Alica Sedláková, Tomáš Sedlák, Branislav Krchňák, Slávka Piecková,
Monika a Peťko Nagyoví, Branislav Rábara, Filip Baran a Soňa
Beluská.
Rád by som poďakoval za vytrvalosť pri tomto športe všetkým
59 momentálne aktívnym členom klubu od trojročných detí až
po cvičiacich rodičoch, za rodičov Svetlane Petrovičovej, Patrikovi Korytárovi, Štefanovi Nagyovi a všetkým rodičom za
pomoc pri organizácii a účasti na podujatiach, v neposlednom
rade Obci Smolenice, osobitne starostovi obce Antonovi
Chrvalovi, sponzorom Včelco s.r.o. Smolenice, Michal Holkovič
obchodný zástupca Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., TransMotocentrum za podporu, bez ktorej by naši cvičenci nedosiahli tieto výsledky.
Ladislav Huňady, Prezident klubu
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Európsky týždeň športu
23. - 30. september aj v našej ZŠsMŠ

Poslaním školy je vplývať aj na životný štýl
Po druhý krát sa naša škola zapojila do aktivít v rámci Európskeho
týždňa športu, ktorého tretí ročník sa konal v čase od 23. do 30.
septembra 2017. Iniciovala ho Európska komisia na podporu
športu a fyzickej aktivity a koordinovalo ho Národné športové
centrum. Heslo „#BeActive“ hovorí samé za seba a nabáda zdvihnúť sa a rozhýbať svoje telo.
Životný štýl príliš nenapomáha tomu, aby sme boli pohybovo
aktívni a zdatní. Aby sme ušetrili čas, volíme radšej presun autom
aj na krátke vzdialenosti, manuálne činnosti nahrádza dômyselná
technika a prácam v záhrade a na poli sa venuje zopár hlboko
presvedčených vyznávačov tejto záľuby. Vidieť niekoho oberať
jablká, či rúbať drevo je skoro kultúrny zážitok niekedy aj na
vidieku. Cielene si nájsť čas na pravidelné pohybové aktivity si
dokážu nájsť čas niektorí disciplinovanejší šťastlivci.
V našej škole sa ujala organizácie Európskeho týždňa športu pani
učiteľka Zuzana Koníková, telocvikárka a hádzanárka. Týždeň sme
začali ranným aerobikom na školskom ihrisku, do ktorého sa
zapojila celá škola a prišiel nás podporiť aj pán starosta Anton
Chrvala. Predcvičovateľkou bola pani učiteľka Božena Jakubičková. Pre veľký úspech sme si spoločne zacvičili aj vo štvrtok.
Nádherné prostredie Malých Karpát sa priam ponúka na športové
vyžitie. Stredu sme si opäť všetci žiaci a učitelia spoločne zašportovali v okolí Smolenického zámku a ihriska.„Run for fun“ – beh pre
radosť formou orientačného behu podporil tímového ducha, súťaživosť a preveril kondičku. V malých skupinách naši žiaci plnili
úlohy na stanovištiach, cieľom bolo prejsť trasu v čo najkratšom
čase.
Prvostupniari si týždeň obohatili aj jesennými hrami v prírode, a
druhostupniari náročnejšími diskusiami na tému významu pohybu pre zdravie človeka, rozhovormi o životnom štýl, ako ho možno
formovať a nedeformovať.
Niekedy trvá dlhšie, kým prídeme na to, čo je v živote dôležité. Ale
práve zážitok a informácia je na začiatku to, čo môže prejsť
náročnú cestu„z hlavy do srdca“ a stať sa súčasťou nášho presvedčenia a konania. Aj to je umenie pedagogiky. Cieľom je pochopiť,
že aktivitou a pohybom podporujeme zdravie, sme šťastnejší a
spokojnejší. Jednotlivci aj celá spoločnosť.
Ivana Štibraná
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Dobre vedieť ...
Jednou z rubrík, ktorú by sme chceli uverejňovať v obecných
novinách je práve rubrika „Dobre vedieť“. Mala by slúžiť na to,
aby vám pripomenula na čo by ste nemali zabudnúť v zhone
všedných dní a na druhej strane by pomohla objasniť občanom, prečo„musia byť niektoré veci tak, ako sú“.
Dnes by sme sa zamerali na dve oblasti. Jednou je odpad a jeho
efektívne triedenie a tou druhou hrobové miesta.
TRIEDENIE ODPADU - ALE EFEKTÍVNE
Tejto téme sme sa venovali už niekoľkokrát a nielen v obecných novinách, ale informácie nájdete aj na internetovej stránke obce, konkrétne vo Všeobecno záväznom nariadení obce
č.60/2016, ktoré upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi
a jeho zložkami v našej obci. V tomto nariadení je podrobne
rozobratá problematika separovania a ukladania jednotlivých
zložiek odpadu v rámci obce.
Od júla 2016 prestali obce a mestá platiť za zber triedených
zložiek odpadov (papier, sklo, kovy, plasty) jednotlivým zberovým spoločnostiam, u nás je to Marius Pedersen, a.s. . Túto
povinnosť na seba prebrali Organizácie zodpovednosti
výrobcov (OZV), s ktorými obec uzatvorila zmluvu. V našom
prípade je to NATUR-PACK. Táto povinnosť vyplynula mestám a
obciam zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. . Cieľom novej
legislatívy je zvýšiť podiel recyklovaných zložiek komunálneho
odpadu, a tým šetriť životné prostredie.
V praxi to znamená, že obce majú určené nielen jednotlivé
druhy na separovanie, ale aj objemy, ktoré sa z roka na rok
zvyšujú a musíme ich dodržiavať, a to bez navyšovnia počtu
nádob určených na triedené zložky. Skutočnosť, a nielen v našej obci, ukázala, že v tomto smere majú obyvatelia ešte
nedostatky. Pre ilustráciu výsledky efektívnosti (využívanie
objemu zberných nádob) v našej obci: plasty 73 %, papier 42%,
sklo 59% a kovy 74% (údaje poskytla OZV NATUR-PACK).
V prípade nedodržiavania efektivity zberu hrozí, že bude mať
obec znížený počet nádob a za nesprávnu separáciu zasa
finančný postih vo forme nákladov na dodatočnú dotriedenie,
ako sa to naposledy stalo pri zbere BIO odpadu z našej obce
v mesiaci september. Ako teda zabrániť zvyšovaniu nákladov?
Jednoducho. Stačí, ak plastové fľaše a plechovky budeme
krčiť a papierové kartóny rozoberieme a zviažeme predtým,
ako ich hodíme do kontajnerov, či vriec. Nielenže si vytvoríme
viac priestoru v zberných nádobách a zvýšime efektívnosť ale
hlavne sa vyhneme navršovaniu odpadov v okolí nádob.
Na záver ešte jedno upozornenie: Je prísny zákaz umiestňovať do kontajnerov na separovaný zber iné zložky ako je
uvedené!!!

Takmer vôbec nestlačené plastové fľaše!

Blíži sa obdobie, kedy si chodíme uctiť pamiatku našich
najbližších položením vencov, kyticou kvetov a zapálením
sviečky na cintoríny. Upozorňujeme občanov, ktorí nemajú
zaplatený poplatok za HROBOVÉ MIESTA, prípadne nemajú
uzatvorené zmluvy, aby si splnili svoju povinnosť, inak môže
prísť k následnému zrušeniu a likvidácii hrobového miesta. Ak
majú občania v prenájme hrobové miesta, o ktoré už nemajú
záujem, oznámte túto skutočnosť čo najskôr na obecnom
úrade.
Vaše pripomienky, otázky a podnety do tejto rubriky môžete
adresovať priamo na obecný úrad. Spoločne sa pokúsime
prispieť k zlepšeniu života v našej obci.
Alena Hirnerová, dane - poplatky - správa cintorínov
alena.hirnerova@smolenice.com

PLES V OPERE a jeho hostia podporia
inkluzívne vzdelávanie

Dňa 18.10.2017 som sa zúčastnila 1. tlačovej besedy Plesu
v opere ako odborný garant Koalície pre deti Slovensko.
Jedna z definícií inkluzívneho vzdelávania znie, že reaguje a
napĺňa potreby akéhokoľvek dieťaťa, nielen detí so zdravotným postihnutím. Na tlačovej besede odzneli fakty, čísla a
výsledky výskumov, z úst odborníkov, ktoré dokazujú, že
inkluzívne vzdelávanie je prospešné všetkým deťom.
Moderátorka programu spomenula prítomným aj našu školu
v Smoleniciach, ktorej skúsenosti a úspešných absolventov
som mohla prezentovať.
„Poslaním Koalície pre deti Slovensko je presadzovať a obhajovať
potreby a záujmy detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa.
Neschopnosť školského systému napĺňať individuálne potreby
každého dieťaťa považujeme za najväčšiu výzvu Slovenska z pohľadu svojich záväzkov voči Dohovoru,“ uviedla Mariana
Kováčová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko.
Po skončení tlačovej besedy sa mi otec dieťaťa, ktoré vo väčšom
meste nedostalo šancu navštevovať bežnú školu zdôveril: „Bol
som prekvapený, že sa niekto týmto problémom zaoberá.
Myslel som si, že je to len náš problém a že nikoho nezaujíma, čo
riešime my - rodičia detí so zdravotným postihnutím.“
Pri dlhej príprave tlačovej besedy i počas nej som hrdo zastupovala Základnú školu v Smoleniciach a v diskusii odborníkov
som prispievala spoločnými skúsenosťami vedenia ZŠ, mojich
kolegýň a kolegov, ktorí dlhodobo reálne dokazujú ich záujem
o deti a ich dobro. Nie vždy sme za to ocenení, avšak mnohí
Pokračovanie na strane 13
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Elektro Na lúkach
dlhá cesta k cieľovej páske
S rozšírením lokality IBV-Na
lúkach sa začalo uvažovať v roku 2003, kedy Obec Smolenice
dala vypracovať urbanistickú
štúdiu na túto lokalitu.
Dňa 29.11.2005 Obecné zastupiteľstvo Všeobecno záväzným
nariadením č. 9/2005 o zmenách a doplnkoch k Územnému
plánu Obce Smolenice vyhlásila
„Záväznú časť zmien a doplnkov“, v ktorom boli určené zásady a regulatívy priestorového
usporiadania a funkčného
využitia územia. Tieto zmeny a
doplnky pre lokalitu Ulice Na
lúkach boli Obecným zastupiteľstvom potvrdené schválením
nového Územného plánu dňa 11.10.2017. Dňa 7.4.2011 sa
v KSD Smolenická Nová Ves uskutočnilo prvé stretnutie vlastníkov „E“ pozemkov na Ulici Na lúkach za účelom informácie ich
vysporiadania pre potreby budovania inžinierskych sietí pre
súčasnú a budúcu výstavbu. Dňa 9.5.2013 bolo zahájené konanie
o zmene zápisu do Katastra nehnuteľností. Parcela registra „E“,
č. 522 bola chybne zapísaná vo vlastníctve SPF Bratislava. Tento
pozemok je cesta nachádzajúca sa v zastavanom území a preto
prešla opravou zápisu do majetku obce. V mesiaci apríl 2013 bola
na základe objednávky Obce Smolenice vypracovaná projektová
dokumentácia na realizáciu diela. Následne bola podpísaná
zmluva o spolupráci medzi ZSE Bratislava a Obcou Smolenice,
ktorá realizáciu diela podmieňovala súhlasom občanov
vlastniacich pozemky v trase jej realizácie. Stretnutie občanov sa
uskutočnilo 27.8.2014 v KSD Neštichu. Vo väčšine prípadov
občania súhlasili, až na dvoch majiteľov. Vzhľadom k tomuto
nesúhlasu občanov musela obec požiadať ZSE Bratislava o predĺženie termínu pre dodanie potrebných dokladov k zmluve o spolupráci. Situácia sa skomplikovala aj zmenou názvu ZSE Bratislava
na Západoslovenská distribučná a.s. a tiež zmenou pracovníka,
ktorý túto agendu spracovával. Bolo nutné opätovne schváliť
Obecným zastupiteľstvom a následne podpísať novú zmluvu
o spolupráci. Dokonca nastala ďalšia zmena, preloženie kancelárie z Bratislavy a pridelenie inému pracovníkovi do Trnavy. Ku
dňu 13.9.2016 boli Západoslovenskej distribučnej, a.s. Obcou
Smolenice odovzdané všetky zmluvy o budúcich zmluvách o zriadení vecných bremien na obecné, ako aj súkromné pozemky,
kadiaľ sa mala realizovať trasa vedenia elektrických káblov. Všetky
zmluvy museli byť podpísané vlastníkmi, ktorí samozrejme, nie
všetci bývajú v Smoleniciach, ale doslova po celom území Slovenska. Pre jeden podpis dokonca pán starosta Anton Chrvala musel
vycestovať až do Prahy. Nakoľko nebol daný súhlas na všetky
pozemky, Západoslovenská distribučná a.s. po zdĺhavom
vyjednávaní s Obcou Smolenice pristúpila na skrátenie trasy.
Samozrejme aj tieto zmeny bolo potrebné zakresliť do
projektovej dokumentácie, čo taktiež znášala obec na svoje
náklady. Z realizácie bola vypustená časť trasy na Ulici Obrancov
mieru. Prevzatie staveniska bolo uskutočnené 30.6.2017. Obec na
vlastné náklady ešte pred odovzdaním staveniska musela
pripraviť trasu pre položenie kábla a to vyčistením a odstránením
drevín a stromov, ktoré boli v trase vedenia. S realizáciou diela

bolo začaté koncom júla 2017. Ešte pred realizáciou pán
starosta zvolal viacero stretnutí s realizátorom stavby,
nakoľko v tom istom čase už prebiehala rekonštrukcia cesty
II/502 cez Neštich a bolo potrebné koordinovať práce tak,
aby sa vzájomne neprekrývali. V súčasnej dobe je realizácia
ukončená, sú v zemi uložené silové káble, priebežne po trase
boli osadené elektrické rozvodnice, je osadená nová
transformátorová stanica a nové vysokonapäťové káblové
pripojenie transf. stanice. Koncom októbra, začiatkom
novembra by mala prebehnúť kolaudácia diela a následné
skúšky a uvedenie do prevádzky. Od dohoto času sa budú
môcť majitelia pozemkov a stavieb napájať na rozvody
elektrickej energie tak dlho očakávanej stavby v Smoleniciach.
Ing. Peter Zamborský, Stavebný úrad Smolenice

Nová transformátorová stanica na Ulici Na lúkach

Jeden z distribučných rozvádzačov na trase vedenia

Fašiangový sprievod:

Elektrická výzbroj rozvádzača
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OKTÓBER
mesiac úcty k starším
V utorok 17. 10. sme pozvali dôchodcov z našej obce na malé
posedenie v Kultúrnom dome v Smoleniciach pri príležitosti
OKTÓBRA-mesiaca úcty k starším. Po príhovore pána starostu
predstúpili pred našich seniorov deti zo Základnej školy s kultúrnym programom pod vedením pani učiteľky Jelínkovej. Ej
veru aj tá slzička z oka nejednej babičky vyhŕkla, keď videli na
javisku svojich vnúčikov. Návštevou a pekným slovom všetkých podporil aj pán dekan Peter Šimko. Na počúvanie a pre
potešenie zahral Ján Fančovič. Pre všetkých bolo pripravené
občerstvenie. Na záver bolo jedno nečakané prekvapenie,
odlet teplovzdušného balóna z lúky pri Kultúrnom dome.
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Rozsiahla oprava strechy kostola

k nástreku penetračného náteru a fasádnej renovačnej silikónovej farby Decorhit Renovator, ktorú nám sponzorsky poskytol
CHEMOLAK a.s. za ktorú aj týmto spôsobom ďakujeme. Po
skončení týchto prác sa pokračovalo ďalej na streche lode a
svätyne kostola. Hliníkové klince sa dali veľmi ľahko vyťahovať
z krytiny prstami resp. boli už do istej miery samé vypadané, takže
neostávalo nič iné len kompletne preskrutkovať celú krytinu
samoreznými Tex skrutkami. Až potom prišli na radu finálne
nátery krytiny epoxi – pur farbami, ktorých nanášanie do značnej
miery zdržovalo a komplikovalo premenlivé počasie na prelome
mesiacov septembra a októbra. Zo svätyne kostola sme museli
taktiež dočasne zdemontovať kríž, ktorý už len silou vôle držal
prichytený o hromozvod a samovoľne nespadol. Jeho nosná
konštrukcia vplyvom zatekajúcej vody časom úplne odhnila až do
hĺbky cca 1,5 metra pod strechu čomu nasvedčovalo aj jeho
dlhodobé naklonenie. Práce sa tak blížia pomaly k záveru čo je
vidieť aj navonok avšak čaká nás ešte finančne a technicky
náročná druhá etapa rekonštrukcie – výmena poškodených
prvkov krovu. Intenzívne sa komunikuje s tesármi, ktorý sa na
obnovu poškodených prvkov krovu pod strechou podujali a majú
s ňou aj patričné skúsenosti. Zároveň treba ešte získať ďalšie
finančné prostriedky na jej samotnú realizáciu. Veď len jej prvá
etapa ďaleko prevýšila sumu 20.000 €. Po týchto prácach by mala
nasledovať ešte sanácia a ošetrenie drevených častí biocídnymi
prípravkami, upratanie a odvetranie podkrovia a taktiež inštalácia
nových elektrických rozvodov a osvetlenia. Pevne verím, že sa
začatú rekonštrukciu podarí v priebehu nasledujúceho roka
zrealizovať až do konca a krov aj so strechou po týchto prácach tak
bude plniť svoju funkciu minimálne ďalších 200 až 400 rokov.
Mgr. Andrej Lančarič
historik umenia, člen FER

Pokračovanie zo strany 10

PLES V OPERE ...

rodičia pozitíva našej školy zistili až vtedy, keď ich deti odišli
na strednú školu.
Z Tlačovej správy vydanej pri 1. tlačovej besede Plesu
v Opere vyberám:
„Ples v opere je najväčšie dobročinné spoločenské podujatie
svojho druhu na Slovensku, jeho poslanie zanecháva stopy po
celej krajine,“ hovorí Pavol Lančarič, generálny riaditeľ
Orange Slovensko a zástupca hostiteľa Plesu v opere. Všetci
hostia plesu sa v uplynulých 8 rokoch stali vzácnymi
individuálnymi darcami, vďaka ktorým sa podarilo venovať
1,5 milióna EUR tam, kde boli mimoriadne potrebné.
Dobročinný Ples v opere už niekoľko rokov dokazuje, že vie
byť silnou morálnou oporou pre dotknutých ľudí a
organizácie pri dosahovaní systémových zmien. Jednou
z dôležitých oblastí, kde na Slovensku dlhodobo pretrvávajú
zásadné nedostatky, je vzdelávanie detí so zdravotným
znevýhodnením. Odborníci, ale aj rodičia týchto detí, neraz
hovoria o popieraní ich práva na rovný prístup k vzdelávaniu.
„Prístup detí so zdravotným znevýhodnením k vzdelávaniu je
na Slovensku mimoriadne akútna a pálčivá téma. Mnohí si ani
nedokážeme predstaviť, čo všetko musia tieto deti a ich rodičia
na ceste za primeraným vzdelávaním absolvovať. O tejto téme
potrebujeme nahlas hovoriť a najmä ju potrebujeme urgentne
riešiť – na všetkých úrovniach našej spoločnosti,“ vysvetľuje
Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.
Terézia Drdulová
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(tak si tu žijeme)

V histórii obce prvý muzikál v našom KD Smrť v ružovom

Brigáda Klubu dôchodcov na Kalvárii

Divadelné predstavenie - muzikál Smrť v ružovom

Mužská časť na Kalvárii

Veselé exponáty - Výstava ovocia a zeleniny v KD Smolenice

Obec zabezpečila mulčovanie areálu v ZŠsMŠ pred otvorením školského roka

Jedno krajšie ako druhé - Výstava ovocia a zeleniny

Zrekonštruované schody ku kaplnke Karmelskej Panny Márie

3/2017
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Oslavy SNP

Pútnici z Trnavy, po prenocovaní v starej škole na ceste do Šaštína

Vítanie nových prváčikov v KD

Jesenný Medoween v areáli Včelco

Už sme prváci

Medoween (utekajmééé)

Ranná hmla za obcou

INFORMAČNÝ SERVIS

SMOLENICKÉ NOVINY

ŠTATISTIKY od 21.8. 2017 – 20.10.2017
NARODILI SA

JUBILEÁ OBČANOV
70 – roční

Diana Boháčková
Tobias Černický

číslo 3/2017

POZVÁNKY

VIANOČNÝ KONCERT

Irma Jamrichová
Miroslav Bušo
Štefánia Bobáková
Mária Töröková
Peter Sedlák
Ján Ščepka

V tomto období
sa uskutočnilo 15 sobášov
(z toho občania Smoleníc)
Filip Galgóci a Anna Janigová
Ľuboš Galia a Lucia Solárová
Igor Leitner a Jana Štibraná
Tomáš Cisár a Gabriela Repová

75 – roční
Mária Ormandyová
Emília Lašáková
Mária Hačundová

ZOMRELI
Milan Kolarovič, 60 r.
Ivan Horník, 74 r.
Fedor Procházka, 62 r.
Mária Mrázová, 79 r.
Mária Magulová, 51 r.
Ladislav Olšovský, 89 r.

80 – roční
Melánia Fornerová
90 a viac roční
Ľudovít Zelko 90 r.
Prihlásení občania 1-10: 51
Odhlásení občania 1-10: 53

KD Smolenice 2.12.2017 o 17.30 hod.
Vstupenky na Obecnom úrade 12 €
VIANOČNÝ KONCERT CIGÁNSKI DIABLI
KD Smolenice 18. december 2017 19.00 hod.

Pripravované podujatia v obci
27.10. Smol. zámok
Ples Noc duchov
28. - 29.10. Smol. zámok
Strašidlá na zámku
23.11. KD Smolenice
Mobilný odber krvi
2.12. KD Smolenice
Fragile
9.12. Hasič. zbrojnica
Mikulášska zabíjačka prasaťa
15. -17.12. KD Smolenice
Malé vianočné trhy
15.12. KD Smolenice
Školská akadémia
17.12. KD Smolenice
Vianočná kapustnica
18.12. KD Smolenice
Cigánski diabli

Úradné hodiny
(pre verejnosť)

OBECNÝ ÚRAD

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Vstupenky Obecný úrad a Koliba pod zámkom
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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