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Osobnosti našej obce

Vážení spoluobčania,

ani sme sa nenazdali a opäť tu máme koniec 

roka. Pre tých menších je to čas darčekov, 

čas Vianoc, pre tých starších možno časom 

oddychu po celoročnej práci. Vianoce sú 

predovšetkým sviatkami rodiny a domova.

V tomto čase sme akýsi citlivejší, pozornejší 

ako po iné mesiace v roku. Obdobie Vianoc 

je aj obdobím, kedy stretávame svojich 

známych a priateľov, ktorých sme už dlho 

nevideli. Je to aj čas, kedy premýšľame, že 

nám tu opäť niekto chýba, niekto, kto nás 

mal rád. To pomyslené miesto pri stole 

chýba, nechýba však v mysliach nás 

všetkých. Tie bežné starosti odložíme

v tomto období bokom a obdarúvame sa 

láskou, úsmevom, dobrým slovom. Celý rok 

je na to príležitosť, len akosi na to zabú-

dame. Snažme sa aj počas roka rozdávať 

úsmev a radosť, nielen keď sa to od nás 

očakáva.

S Vianocami sa blíži aj koniec roka. Prajem 

všetkým, aby aj v roku 2016 bolo v rodinách 

veľa šťastia, harmónie, zdravia, aby život

v Smoleniciach bol stále krajší a príjemnejší.

Anton Chrvala, starosta obce 

 (Nar. 25.12.1944 v Smoleniciach)

Smolenický rodák, profesor filozofie, dekan Filozofickej 

fakulty, rektor Prešovskej Univerzity v rokoch 2003-2007. 

Absolvent štúdia filozofie na Filozofickej fakulte 

Univerzity Komenského (1966–1971).  Akademický titul 

CSc. (PhD) získal v roku 1974 obhajobou dizertačnej 

práce „Lingvistický obrat súčasnej filozofie“ na Filozo-

fickej fakulte Univerzity Komenského. Habilitoval na 

Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove Univerzity P. J. Šafárika 

v Košiciach (1979).  Od roku 1973 nepretržite pôsobil na

Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Počas svojho akademického 

pôsobenia  absolvoval množstvo študijných a prednáškových pobytov  alebo 

vedeckých stáží, a to na Lomonosovej univerzite v Moskve, University of 

Washington v Spojených štátoch, Masarykovej univerzite v Brne, na univer-

zitách v Poľsku, Francúzsku a Etiópii. Viacero študijných  pobytov absolvoval na 

univerzitách v Portugalsku, Maďarsku, Ukrajine, Veľkej Británii, Írsku, 

Španielsku. Vo svojej práci sa venuje najmä dejinám súčasnej filozofie.

V roku 2005 mu bol udelený čestný titul dr h. c.  (doctor honoris causa) na  

Štátnej Univerzite v Užhorode, v roku 2006 čestný titul Prof. h. c. na Univerzite

v Rzeszove a v roku 2007 čestný titul dr. h. c. na Pedagogickej akadémii 

M. P. Dragomanova v Kyjeve., v roku 2010 čestný titul dr. h.c. na Krasnodarskej 

štátnej univerzite – Rusko. Tento rok mu bola udelená cena rektora Prešovskej 

univerzity v Prešove za významný prínos vo vede. 

K životným i profesným úspechom nášho rodáka sa pridávame i my za redakciu 

a k jeho aktuálnym 71. narodeninám mu úprimne z rodnej obce želáme veľa 

pevného zdravia, šťastia, elánu, pracovného nasadenia a entuziazmu.

Prof. PhDr. František Mihina CSc. 

,
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A k t u a l i t y z ú r a d u
Pripravená podlahová krytina

 Na slávnostnom otvorení novej triedy MŠ poslanci NR SR A. Hambálek a M. Kovačócy

Nová trieda MŠ  

Čistenie potokov od nánosov a lístia

Vyčistená „Baričová ulička“ Oprava balkónov nájomných bytov

Budovanie parkovísk a vjazdov na hlavnej ceste

Milí spoluobčania!

Prihováram sa Vám v decembri, 
v čase vianočnom. Je to čas 
určený pre stretnutie s naj-
bližšími. Oslavujú sa sviatky
pokoja, radosti a v neposlednom rade lásky. Po vianočných sviat-
koch nastáva chvíľa, kedy sa treba pozastaviť, porozmýšľať čo sme za 
ten rok stihli, čo zasa nie, čo sme spravili dobre a naopak. Preto 
dovoľte aj mne, aby som na začiatku poďakoval všetkým 
zamestnancom obecného úradu, všetkým členom Komisie 
výstavby, všetkým členom Komisie Územného plánu. Patrí im ďaku-
jem za čas, ktorý strávili pri riešení obecných problémov, ktoré sa 
týkajú nás všetkých. Samozrejme, poďakovanie patrí v rovnakej 
miere i Vám, občanom, ktorí ste svojimi námetmi a postrehmi 
taktiež pomohli vyriešiť mnoho problémov a svojou trochou ste sa 
podieľali na našom spoločnom sne – krajších a lepších 
Smoleniciach. 
Následne mi dovoľte, ako už býva zvykom, aby som prešiel k faktom, 
ktoré sa udiali, respektíve zmenili svoj stav od minulého vydania 
Smolenických novín:
1) Bola ukončená investičná akcia s názvom „Výmena podlahových 

krytín v ZŠ“.

2) Takisto sa ukončila investičná akcia zameraná na rozšírenie MŠ o 
jednu triedu. Oba projekty boli ukončené odovzdaním pani 
riaditeľke ZŠ s MŠ Smolenice, za účasti poslancov NR SR, 
menovite  A. Hambálka a  M. Kovačócyho.

3) V súčasnosti prebiehajú ukončovacie práce na investičnej akcií s   
názvom Havarijný stav kanalizácie v ZŠ, konkrétne v časti

     s telocvičňami. Termín ukončenia danej akcie je do konca roka.
4)Prebehlo podpísanie zmluvy na projekt – Obnova verejného 

osvetlenia v obci Smolenice v hodote 294 500 €.

5)V týchto dňoch je na verejnom obstarávaní projekt Splašková 
kanalizácia Smolenice. Jedná sa o dokončenie nevybudovaných 
stôk. Výsledky budú známe v prvom až druhom mesiaci roka 
2016.

6)Prebiehajú posledné prípravy na projekt Bezbariérová škola. Ten 
zahŕňa montáž pojazdnej plošiny v škole. Predbežný termín 
ukončenia je stanovený na január 2016.

7) V štádiu pred dokončením sú aj parkoviská od kaštieľa po 
križovatku Trnavská ul.-SNP ul. 

To sú v skratke projekty, ktoré boli zrealizované, ukončené, alebo 
momentálne prebiehajú. Môžete sa pýtať: „To je všetko?“ Jedným 
z väčších projektov, ktorý nie je spomenutý, ale je v štádiu rozpra-
covávania je projekt Zelená dedina. Momentálne poslanci na 
základe štúdie, ktorú dostali, rozpracovávajú daný projekt a zapra-
covávajú pripomienkovanie aj od občanov, s ktorými prichádzajú do 
kontaktu. Tie by mali byť vypracované a odovzdané vo februári
a následne by malo prebehnúť spracovanie dokumentácie. V tomto 
projekte sa bude riešiť priestor od Slovenskej pošty až po Múzeum, 
respektíve starú faru. Daný projekt by mal byť realizovaný
z prostriedkov operačných programov (IROP).
I v tomto čísle je fotografia priestorov pred rodinnými domami
v našej obci, ktoré skrášľujú naše prostredie. Preto všetkým, ktorí 
priložili, alebo priložia ruku k skrášleniu a pozdvihnutiu našej 
dediny, patrí moje veľké ďakujem. 
V závere, keďže ide o posledné tohtoročné číslo novín by som rád 
zaželal všetkým našim občanom šťastné a veselé prežitie vianoč-
ných sviatkov a veľa síl do začiatku roka. Aby sme vykročili tou 
správnou nohou a pokračovali tak v budovaní nášho sna – krajších
a lepších Smoleníc. 

Radoslav Horník 
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B L E S KOV K Y - u d i a l o s a 

- Účasť na detskej lesníckej konferencii na zámku

- Pracovné stretnutie starostov v Tatrách

- Slávnostné prevzatie Protipovodňového vozíka v Galante pre 

DHZ Smolenice

- Pracovné stretnutie na VÚC Trnava - Nový cestovný poriadok 

autobusov

- Príprava podkladov pre projekt Kanalizácia Smolenice

- Verejné obstarávanie „Obnova verejného osvetlenia v obci“

- Príprava podujatia Albatros Včelovina expres

- Slávnostné odovzdanie novej triedy MŠ a Rekonštrukcie 

podláh v ZŠ za účasti poslancov NR SR A. Hambálka a M. 

Kovačócyho 

- Príprava na realizáciu projektu „Škola bez bariér“

- Návštevy jubilujúcich starších občanov

- Započatie realizácie projektu „Parkoviská a vjazdy na hlavnej 

ceste“ v úseku Pizza Halenár-križovatka Trnavská

- Realizácia sobášnych obradov a občianskeho smútočného 

obradu

- Príprava a realizácia vysielania reportáže zo Smoleníc v 

Novinách na TV JOJ s Rusľanou Kuriľcovou

- Stretnutie s predstaviteľmi Povodia Váhu ohľadne čistenia 

potoka v Neštichu

- Viacnásobná návšteva ZSE v Trnave k projektu Elektro na 

Lúkach 

- Príprava Vianočných trhov v obci

- Vyčistenie čiernej skládky za bývalým Rozvojom a drobných 

skládok v obci

- Vyčistenie chodníkov a potokov v obci od nánosov a lístia

- Viacnásobné návštevy inštitúcií a ministerstiev – projekt 

kanalizácia v obci

- Účasť na Žiakobraní prvákov v ZŠ s MŠ v Smoleniciach

- Spoluúčasť na akcii Albatros Včelovina expres v Smoleniciach

- Vianočný Maškrtníček-divadlo pre najmenších, ako poďako-

vanie pre všetkých škôlkárov, ktorí účinkovali na všetkých 

kultúrnych akciách v našej obci

Jeden z príkladov, ako aj občania priložili ruku ku krajšej obci

VIANOČNÁ MODLITBA

Keď láska do sŕdc preniká
a Boh je bližšie s nami,

prosím ho dušou básnika:
zachovaj deťom mamy.

A zarmúteným dopriať ráč,
nech nádej neumiera,
aby jej mali nadostač

každý deň, nielen včera.

Bože, nech z čistej radosti,
že v ňom nám dávaš seba,
sa pri jasliach zas rozhostí

v každom z nás kúsok neba.

 Júlia Rakovská

Nový správca našej farnosti

Smolenice majú od 1. decembra nového správcu farnosti. Na 
miesto vdp. farára ThLic. Juraja Schindlera nastúpil dekan 
smolenického dekanátu ThLic. Peter Šimko, ktorý pôsobil 6 rokov 
ako správca farnosti Horné Orešany. Prvoradou úlohou kňaza je 
viesť farské spoločenstvo, avšak veľmi úzko spolupracuje aj
s Obecným úradom, či 
Základnou školou, s far-
níkmi, ale aj s občanmi 
tejto obce, s ktorými sa 
stretáva v každonennom 
živote.
V prvom rade sa chcem 
v mene Obce Smolenice, 
jej pracovníkov, poslan-
cov, ale aj občanov tejto 
obce poďakovať p. fará-
rovi Jurajovi Schind-
lerovi, ktorý u nás pôsobil 
13 mesiacov a odišiel na 
svoje nové pôsobisko do 
Bojničiek. Ďakujeme mu 
za jeho obetavú službu vo 
vedení našej farnosti, za príklad verného kňazského života, za 
úctu a pokoru ku každému z nás, za jeho láskavé a povzbudivé 
slová. Úprimne mu želáme a vyprosujeme, aby sa mu na novom 
pôsobisku darilo a aby ho Pán Boh naplnil hojným požehnaním.
Novému p. dekanovi Petrovi Šimkovi prajeme, aby sa mu u nás - 
v Smoleniciach páčilo. Želáme mu hlavne pevné zdravie, veľa síl 
a hojné Božie požehnanie v jeho pastoračnej službe v našej obci.
Zároveň obom kňazom želám príjemné a milostiplné prežitie 
vianočných sviatkov.

Anton Chrvala, starosta obce
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Vianoce v tradičnej kultúre kresťanského sveta predstavujú jedny
z najväčších sviatkov počas roka. Sústredil sa tu široký komplex 
obyčajov, zameraných na prosperitu hospodárstva, rodiny aj jej 
jednotlivých členov. Kultové korene Vianoc nachádzame v pred-
kresťanskej roľníckej a pastierskej kultúre Európy, ktorá citlivo 
vnímala a reagovala na kolobeh ročných období a prírody s vrcholmi 
sústreďujúcimi sa k zimnému a letnému slnovratu. Ústredným 
dňom vianočných sviatkov je Štedrý deň. Bol chápaný ako osudový 
deň, keď pomocou rôznych praktík a magických úkonov mohli určiť 
a ovplyvniť najdôležitejšie udalosti nasledujúceho roka. Veštilo sa 
zdravie rodiny a hospodárstva, svadba, smrť, prírastok či strata 
dobytka a úrody.
V predvianočnom období sa v Smoleniciach pripravovali vianočné 
oblátky, piekli sa počas celého adventu u organistu, ktorému 
pomáhala miestna mládež. Potom ich mladší žiaci roznášali po 
domoch, za čo domáci posielali organistovi odmenu v naturáliách 
(orechy, údené mäso, vajcia, múku a pod.). Za prinášanie oblátok 
zvyčajne deti dostávali drobné mince ako odmenu. Pri príchode do 
domu recitovali rečňovanky a básničky. V sedliackych domác-
nostiach sa často robila pred Vianocami zakáľačka, aby bolo 
dostatok mäsa a výrobkov počas sviatkov. Aké boli vianočné sviatky 
pod smolenickým zámkom kedysi? Jednoduché, skromné, ale zato 
plné radosti, spoločne strávených chvíľ, spevu a vďačnosti.  
Štedrý deň sa považoval v kresťanských domácnostiach za deň 
pôstny, nemalo sa konzumovať žiadne mäso, dokonca mnohé 
rodiny praktikovali úplný pôst až do štedrovečernej večere. Rodina 
sa schádzala pri sviatočne prestretom stole, nad ktorým býval 
pôvodne zavesený z drevenej hrady vianočný stromček. Vianočný 
stromček ako jeden zo súčasných symbolov Vianoc je na našom 
území pomerne mladým prvkom, na vidiek prenikol 

až koncom 19.storočia. Predchádzalo mu donášanie zelených 
vetvičiek do príbytkov a zhotovovanie slamených ozdôb a záves-
ných slamených  stromčekov. Pred začiatkom sviatočnej večere 
vyšiel gazda na dvor, nakŕmil dobytok, vysvätil svätenou vodou 
hospodárske stavby aj dvor, potom celý dom. V niektorých 
domácnostiach sa potierali veraje dverí cesnakom, ako ochrana 
proti zlodejom a zlým silám.
Celý priebeh večere sa riadil striktne zaužívanými zvykmi. Večera 
začínala, keď kostolné zvony odbíjali 17. hodinu. Často začiatku 
štedrej večere predchádzalo symbolické strieľanie z pušiek. 
Najdlhšie sa tento zvyk zachoval v ulici Zalázne, kde takto strieľali 
miestni poľovníci až do konca 90.rokov 20.storočia. Večera začínala 
príchodom gazdinej k sviatočne prestretému stolu, v jednej ruke 
nesúc zapálenú sviečku, v druhej ruke držala misku s oblátkami
a plodmi, ktoré sa urodili na hospodárstve, pozdravila a zavinšovala 
celej rodine:
„Vinšujem Vám títo slávné svátky, Krista Pána narodzení, aby vám 
dal Pán Boh zdravá, ščascá a božého požehnáná, a po smrti 
králofstvo nebeské.“ Prítomní odpovedali: „Pán Boh uslyš!“
Nasledovala spoločná modlitba, prípitok a večera, zložená z via-
cerých chodov, ktorých počet býval sedem až deväť. Gazda medom 
naznačil všetkým členom rodiny- alebo len deťom na čelo krížik- 
aby boli dobré a sladké ako med. Jedli sa oblátky s medom
a orechmi, ojedinele i s cesnakom, rozkrojilo sa jablko a rozdelilo
s medzi všetkých členov rodiny. Zjedla sa kapustnica, po tomto sa 
jedli pupáky s makom a medom. Večera končila jedením vianočky
a koláčov s čajom alebo vareným vínom, neskôr sa už začali 
konzumovať ryby, ktoré sa postupne počas 20.storočia stali 
neodmysliteľnou súčasťou vianočného menu. Po návrate
z polnočnej omše sa už mohlo konzumovať mäso a mäsité jedlá.
Po večeri ľudia trávili čas doma okolo stola či stromčeka, hrali karty, 
spievali koledy, rozdávali deťom darčeky. Počas večera chodili 
viaceré skupinky detí spievať známym a rodine pod obloky koledy. 
Za koledovanie dostávali jablká, orechy, či koláče. Okrem detí 
chodili v tento večer vinšovať a koledovať aj obecný hlásnik
a pastieri. Na chrbtoch nosievali malé drevené putne, do ktorých si 
odkladali výslužky z koledovania. Na polnočnú omšu, nazývanú 
utierna alebo utírna, chodila celá rodina, vrátane detí. Pred omšou 
sa pred kostolom schádzali mládenci a plieskali bičmi, ktoré si 
uplietli ešte na Mikuláša, a tiež strieľali z mažiarov. Streľbu mal pod 
kontrolou niektorý zo zamestnancov veľkostatku, z ktorého
i dodávali strelný prach. Posledný krát sa na vianočné sviatky 
strieľalo z mažiarov v roku 1930. Po menších úrazoch veliteľ 
četníckej stanice streľbu od toho roku zakázal. 
Božie narodenie (25.december), teda prvý sviatok vianočný trávila 
rodina spoločne doma, nemali sa vykonávať žiadne práce, dokonca 
sa nemalo ani variť a upratovať. Na Štefana (26.decembra) sa už 
mohli vykonávať určité práce, chodilo sa po návštevách, zvyčajne 
poobede. Večer sa konávala štefanská zábava, ktorá bola prvou po 
dlhom adventnom období. 
Koniec kalendárneho roka často oslavovali spoločnou večerou, 
podobnou ako na štedrý večer. V kostole sa konala ďakovná omša za 
uplynulý rok. Na Silvestra chodievali deti z chudobnejších rodín
a neštišskí Rómovia koledovať, spievali pod oknami a vinšovali 
napríklad i takto:
„Vinšujeme Vám tento nastávajúci Nový rok, aby Vám dal Pán Boh 
zdraví, ščascí, božské požehnání  a po smrci králofstvo nebeské.“
alebo žartovne:
„Vinšujeme Vám tento nový rok, aby vám neodpadol z pece bok,
a z pohára ucho, aby ste mali po celý rok plné brucho!“
Vianočné obdobie končilo sviatkom Troch kráľov. Biblický príbeh

Vianočné sviatky v Smoleniciach
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To naše nárečie / zabudnuté slová

falanguvat-lenošiť
fiškál-sudca/chytrák
friško-rýchle/čerstvo
gamby-pery
gebuzina-zlé jedlo
hebedo-nemotorný človek
chachot-smiech
indz-inam
jelítko-jaternica
kalíšček-pohárik
luft-vzduch
mela-bitka
motor-auto
nyčoba-zlý človek
pančuvat-riediť

apatéka-lekáreň
apeluvat-odvolávať sa
árenda-prenájom
bachor-brucho
báleš-druh koláča
barák-dom
brajgel-neporiadok
cajch-droždie, kvasnice
cáluvat-vyplatiť
caviky-obštrukcie
česnúť-udrieť
diván-kanapa
drichmat-spať
echtový-pravý
fajta-sorta

Pri pohľade do oranžového svetla lampy 
sa mi na sklíčkach okuliarov roztápajú 
vločky snehu. Tie, čo nedopadnú na 
teplo ľudského tela zamŕzajú a vytvárajú 
biely náter sveta. A dnes? Prvá i druhá 
sviečka na adventnom svietniku zapá-
lená a snehu nikde. Prečo začínať
článok snehom, mrazom, adventom? Zima sa našincom spája práve
s danými atribútmi. Najtypickejším, najvytúženejším a zároveň najob-
ľúbenejším zimným mesiacom je December. Vianočné sviatky sú 
ukotvené v dátumoch, ktoré nezmeníme, ktoré zostanú. Ale niečo sa 
predsa mení. „Čím bol typický advent, keď ste boli malá?“ pýtam sa 
rodáčky z Nešticha, ktorá patrí medzi našich najstarších obyvateľov. 
„Október sa chodzilo modlit do kostola ruženec. Dedko mój modlili, 
boli modleník. Potom prišiel advent, to si moc nepamatám. Potom už 
pred týma Vánocama prišól Mikuláš. Mikuláši chodzili po dedine tak 
jak teraz. To už jako dzeci sme sa tešili a aj sme sa báli, jak sa hovorí,
v pozoroch sme stáli!“ hovorí teta veselo, s úsmevom na tvári. Tetu si 
odmalička pamätám ako kamarátkinu starú mamu. Vedieť niečo viac
o jej detstve a vidieť ju šťastnú pri pomyslení na toto obdobie je pre 
mňa nečakane nevšedný zážitok. „V zime - to nám na dvore otec ždicky 
nazhŕnal takú velikánsku kopu snehu! To sme vyšli hore a od stodoly 
z bríšku sme sa púščali. Tak sme leteli, že sme až do dvora vleteli na 
sánkách. Tak sme sa dobre posánkuvali, aj doma na dvore nám stačilo. 
Sánky nemali vtedy šeci, ale my sme mali, lebo mamin brat tak šeličo 
porobil. Neboli to také sánky šelijaké, jak sú ščúl... ale mali sme také 
podobné volačo, také drevené.“ „Koľko málo stačilo k detskej radosti!“ 

hodilo by sa mi dodať i napriek nespočetnému množstvu 
moralizátorských príspevkov venovaných danej téme. Dnešná 
doba oberá deti o mnoho skúseností, zážitkov, radostí... U tety 
tomu bolo inak: „V Naháči sme dokonca aj oplátky pékli. Strýko 
boli raditelom školy a organistom. Tam to bolo tak zaužívané, že 
v predvánočném čase žákov posílali po domoch, aby ludé poslali 
pre učitela - na oplatky. Dávali múku, lebo orechy –

šťastného dieťaťa jej 
pritom poskakovali v očiach. Všetko sa nieslo v duchu 
skromnosti. Jedlo, darčeky, vianočná výzdoba... A túto 
skromnosť si teta zanechala dodnes. Nezapadá do dnešného 
sveta plného pretŕčajúcich sa ľudí, ktorí musia dokazovať svoju 
výnimočnosť. Želala si totiž, aby nebolo zverejnené jej meno.

Ak budete prechádzať po Smoleniciach, skúste si všimnúť 
pomalé kroky starších ľudí, zahľaďte sa do ich očí plných nádeje

a vzdajte obdiv ich vráskam a rukám strhaným prácou. Pretože 
Vianoce sú o nájdení chvíle pre všednosť, ktorá sa premení

v našu pomoc, náš obdiv, našu lásku. Všední ľudia sa tak 
premenia na nevšedne blízkych. To čaro Vianoc tu je od počiatku, 
len ľudia sú iní. Možno práve vy v niekom spoznáte tetu z môjho 
rozprávania. A ak nebude len jedna – sú predsa Vianoce...

Napísala - Natália Horníková

do čo mal. 
Oplatky sa pékli velice dlho, až do Vánoc. A potom zas tí žáci 
znova chodzili po dedine a roznášali ich do každého domu. 
Dokonca aj pre tí kravy, lebo ofce, lebo do čo mali nosili. Zato 
ludia neplatili nič, ale dávali fazulu, hrach, šošovicu, čo do mali. 
Každý dal volačo tým deckám, aby zebrali temu organistovi. No a 
potom, ked porozdávali tým chlapcom alebo dievčatám volakú 
tú korunku dali.“ Tak zanietene mi rozprávala teta o tradíciách, 
ktoré deti dnešného tisícročia môžu poznať len z vianočných 
filmov. Súčasné Vianoce majú inú úlohu, ktorú deti vnímajú ako 
ich podstatu. Darčeky. Čo najviac. „A darčeky aké boli?“ položila 
som dnes tak tradičnú otázku. „Nooo. Aj nijaké. Aj ništ skoro. 
Jako volačo tam pod stromčekom muselo byt ždicky. Ale to len 
taká maličkost. Pamatám jeden rok, ked sme boli trochu staršé. 
Ja som mala ít do školy a dostala som taký peračník drevený na 
vrchu s takú kvecinku“, a pritom prstom kreslila na stôl tvar 
kvetinky. Jej tvár zdobil výraz šťastia. Dokreslila a vzápätí 
pokračovala: „Sestra vtedy dostala knižku Desat malých 
černoškov, to bol nadpis. A o každém tem černoškovi tam bol 
príbeh.“ rozprávala teta a šibalské iskričky 

o troch kráľoch, ktorí prišli z východu navštíviť novonarodeného 
Mesiáša sa preniesol i do ľudového prostredia. Chlapci prezlečení za 
kráľov chodili po domoch, vinšovali, spievali, spolu s nimi chodil kňaz
s organistom, ktorí pred vstupom do domu napísali na dvere svätenou 
kriedou symboly: G+M+B  + kríž a aktuálny rok. Domáci ich odmenili 
najčastejšie koláčmi alebo ovocím.
A aké sú Vianoce v Smoleniciach dnes? Spomenie si ešte dakto na staré 
zvyky, ktoré stmeľovali rodinu, mali ju chrániť a zabezpečiť jej zdravie, 
hojnosť a súdržnosť?  Staré obyčaje vystriedali nové, tak ako ich každá 
doba prináša. Pupáky nahradil kapor, pstruh, losos, či dokonca rezne, 
hranie kariet a koledovanie nahradilo sledovanie rozprávok a nočných 
vianočných show. Tradičné koledy nahradili Rolničky či Frank Sinatra. A 
možno si ešte dakto spomenie. Veď Vianoce sú aj o tom...
„Vinšujem Vám milí páni, božského požehnání, vinšujem Vám v temto 
dome, aby bolo šecko dobré. Že sa Kristus Pán narodzil a nás hríšných 
vyslobodzil, radujte sa, veselte sa, v temto božém narodzení“.
Touto koledou vraj každučký rok na štedrý večer vinšoval rodine môj 
prastarý otec Jožo Novák. Koledou, ktorú sa naučil od potulných 
slepých Rómov, čo hrávali počas vianočných sviatkov v Neštichu a 
Smoleniciach kedysi hádam i pred  sto rokmi.  Jednoduchá, výstižná, 
veľavravná..ako už koledy bývajú. Odvtedy sa táto koleda v našej 
rodine spieva každé Vianoce. 
A ako je to u vás? Máte aj vy svoje rodinné vianočné zvyky?

Katarína Slobodová Nováková

Skromné, 
no predsa Vianoce
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Do očí mi nebijú žiadne vianočné ozdoby, výklady sú rovnako vyzdo-

bené a preplnené výrobkami od náušníc, drevených Masajov, 

sošiek levov či žiráf až po pestrofarebné oblečenie, ktoré vidím na 

každom piatom turistovi. Zahnem za roh a v spleti zanzibarských 

uličiek natrafím na mini obchodík s vianočnými ozdobami. Nechá-

pem, kto tu s takým nepraktickým tovarom praktizuje biznis. Zanzi-

bar je vo svojej podstate moslimský ostrov, až 99 percent obyvateľ-

stva vyznáva islam - jedno z troch najväčších monoteistických 

náboženstiev. Hoci sa v srdci mesta vypína krásny katolícky kostol sv. 

Jozefa, mimochodom prvý kostol vo východnej Afrike, netrúfam si 

odhadnúť obrat vianočného obchodíka. Zo zvedavosti sa pýtam 

predávajúceho Araba, kto tam vlastne nakupuje. Expati, zopár 

afrických kresťanov a luxusné hotely, ktoré sa snažia čo najviac vyjsť 

v ústrety turistom. Nedá mi, aby som sa nespýtala, koľko rokov 

vlastne Saidi – majiteľ nastrojený v typickom kanzu, predáva strom-

čeky a všetky možné gule a svetielká. Prekvapivo ma uvádza do 

reality a zahlási, že predávanie vianočných stromčekov začal ešte 

jeho starý otec pred 50-timi rokmi. Na pulte hrdo ukazuje prvý 

stromček, ktorý dopravili z Anglicka a stal sa akýmsi symbolom 

biznisu a pamiatky na starého otca zároveň. Kvalitné ozdoby

z Anglicka postupne nahradili tie z Číny. Saidi sa sťažuje na kvalitu, 

ale na druhej strane priznáva, že ľudia sú nútení častejšie nakupo-

vať, čo mu vlastne vyhovuje. Konkurencia žiadna, keďže dedkom 

založenému biznisu nikto nekonkuruje. I keď moslimovia uznávajú 

Ježiša ako jedného z prorokov, jeho narodenie - teda Vianoce 

neslávia. Ak poklábosite s mnohými predajcami na Zanzibare, 

zistíte, že Vianoce sú pre nich obratovým dňom - kresťania totiž 

nakupujú darčeky. Tento ostrov korenia a bývala bašta predaja 

otrokov na celom východnom pobreží Afriky je pestrou zmesou rás, 

kultúry či kuchyne. Turistom ponúka všakovaké lákadlá od plávania 

s delfínmi, cez návštevu plantáži s koreniami až po nerušené 

popíjanie kokteilov na nádherných plážach. Ja si však balím kufre, 

pretože Vianoce klopú na dvere. Kapra by som mohla nahradiť 

chobotnicou či ustricami, ale čo tá mliečna rybacia polievka od 

mamy? A mrazivá zima, slovenské koledy či chystanie sa na 

polnočnú...to veru Zanzibar v ponuke nemá! 

Emília Bihariová, dočasne Tanzánia

Exotické Vianoce

V sobotu sa v KD Smolenice uskutočnilo divadelné predstavenie  

pre deti  ''Vianočný maškrtníček''.

Bolo určené pre všetkých smolenických škôlkárov a rodičov 

zdarma, ako poďakovanie detičkám za to, že nám po celý rok 

vytvárajú krásny program  na rôznych kultúrnych podujatiach

v obci. 

Divadielko  bolo v podaní absolventov bábkoherectva VŠMU Janky 

Šebovej a Tomáša Šebu, ktorí už 20 rokov pripravujú divadelné 

predstavenia pre deti a rozvíjajú ich fantáziu. Deťom sú známi

z úspešného televízneho projektu “Zázračný ateliér”. 

Bol to príbeh Alžbetky a Mikuláša, výrobcov  bábok a hračiek, ktoré 

ožívajú v ich tajomnom domčeku, aby objavili mier, lásku, šťastie…, 

každý deň dať a v láske uchovať. 

Predstavenie bolo náročnejšie na pochopenie pre malého  diváka, 

kedže v dnešnej dobe je veľa „lacných divadiel”, ktoré pútajú 

pozornosť detí veľkými farebnými postavičkami. Ale či snežný 

panáčik v podobe bieleho dáždnika s bielymi brmbolcami, Mikuláš 

ako červená kuchynská chňapka, alebo  parník ako čajník nie sú 

peknými hrdinami? Keby to isté divadielko bolo robené s veľkými 

farebnými postavičkami, deti by boli iste viac nadšené…

Avšak naši starí rodičia vyrastali práve na takýchto divadlách

a preto sme chceli deťom v tomto adventnom období ukázať, že dej 

príbehu netvorí obal, ale jeho myšlienka.

A práve o tom sú aj Vianoce.

Teší ma, že i v tejto modernej dobe sa našli malí diváci, ktorým sa 

divadielko páčilo a viacerí rodičia ocenili, že sme deťom priblížili aj  

iný žáner umenia.

Mgr. Tomáš Mráz, predseda kultúrnej komisie pri OZ 

Vianočný maškrtníček na Mikuláša 
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Jedno krásne obdobie roka je práve jeseň, dozrieva ovocie, zberáme 

úrodu, upratuje sa v záhradách. Tak je to i v živote človeka. Dôchodkový 

vek je tiež taká jeseň života. Toto obdobie života prežívajú i naši 

dôchodci – členovia Klubu dôchodcov pri OÚ Smolenice. Verte, že 

nespia na vavrínoch, snažia sa priložiť ruku k dielu, čo je vidieť na 

aktivitách a brigádach. V tomto roku sa členovia zúčastnili viacerých 

akcií na skrášlenie obce, ako i brigádach na čistení cintorínov, farskej 

záhrady, kalvárií a okolia kostolov a kaplniek. ( Odpracovali sme viac ako 

300 brigádnických hodín). Pričinili sa i o zrekonštruovanie a obnovu 

kaplnky svätého Róchusa. Viacerí členovia klubu sú pravidelne v orga-

nizačnom výbore pri všetkých kultúrno – spoločenských aktivitách 

poriadaných obcou.

Z kultúrnych aktivít klubu spomenieme zájazd do Rakúska /Klosterne-

burg a Kittse – výstava orchideí/, výlet do Maďarska – Budapešť, výlet 

na Turzovku, Starú Bystricu a Vychylovku. V rámci výletu sme v Čadci 

navštívili dôstojného pána farára Bukovana, ktorý bol návštevou veľmi 

milo prekvapený a dojatý a nechal všetkých smoleničanov pozdravo-

vať. V mesiaci november sme navštívili divadlo v Nitre, predstavenie 

„Tisícročná včela“, zabezpečili sme účasť pre všetkých farníkov obce na 

novéne trnavskej panny Márie, boli sme sa kúpať v akvaparku v Senci. 

V júni sme sa stretli na opekačke vo farskej záhrade. V spolupráci

s obecným úradom sme zorganizovali posedenie starších občanov 

obce v rámci mesiaca úcty k starším.

Pohyb človeka, stretávanie sa i aktivity sú v dôchodkovom veku veľmi 

dôležité. Preto by sme radi medzi nami privítali i nových členov, ktorí 

ešte váhajú a tvoria značnú časť občanov v Smoleniciach. Nehanbite sa 

za svoj vek a prídite medzi nás. Radi uvítame medzi nami aj nových 

mladých dôchodcov.

Božena Gajdová

Klub dôchodcov pri OcÚ SmoleniceKlub dôchodcov pri OcÚ Smolenice

Poďakovanie
Jánovi Koleňákovi

za starostlivosť 
o okrasné dreviny

počas roka
 v našej obci

Anton Chrvala, starosta

Nedávno sa mi stalo, že som v jednom meste v istej zastrčenej 

uličke, kde sa auto objaví len raz za čas, nedal prednosť v jazde. 

Rozmýšľal som nad čímsi iným a až keď som vchádzal do križovat-

ky, som si uvedomil, že som sa nepozrel vľavo... a to už pri mne 

prudko zabrzdilo iné auto. Našťastie sme sa nezrazili. Hneď som 

gestami naznačil, že ma to mrzí a ospravedlňujem sa. Za 

volantom toho druhého auta sedela žena. Len sa usmiala

a pokračovala v ceste.

Nečudoval by som sa, keby mi riadne vynadala. Zaslúžil by som si. 

No ona úsmevom naznačila, že odpúšťa a je to v poriadku.

V prvej chvíli ma zahanbila jej reakcia, pretože mnohokrát som 

ženy za volantom podceňoval, a teraz som zazmätkoval ja 

a zachraňovala to žena. Zároveň však ženy za volantom stúpli 

v mojich očiach... a krátko nato zazmätkoval na ceste ktosi iný a ja 

som mal vo svojom vnútri akosi viac veľkodušnosti a chápavosti 

voči nemu. Milosrdenstvo, ktoré som dostal, ma viedlo k veľko-

dušnosti voči tým, ktorí to práve potrebovali...

Pápež František nedávno vyhlásil Rok milosrdenstva. 

Milosrdenstvo neznamená schvaľovanie zla... nejakú falošnú 

toleranciu, pretože zlo je zlo. Milosrdenstvo je nezaslúžený dar 

odpustenia, odpúšťajúcej lásky, ktorá jediná má moc skutočne 

meniť ľudské srdce... Skutočné milosrdenstvo pozýva k premene 

srdca... Človek je povolaný ho prijať, uznať, že ho potrebuje. Ak 

však človek prežije a príjme, že mu je nezaslúžene odpustené, 

nenechá ho to chladným voči iným.

Ďakujem Pánu Bohu za krásny rok prežitý v Smoleniciach a pro-

sím ho, aby žehnal Smolenice, a aby jeho Milosrdenstvo stále 

viac nachádzalo prijatie a odozvu v ľudských srdciach a víťazilo vo 

vzájomných vzťahoch. Prajem požehnaný advent i vianočné 

sviatky! 

Juraj Schindler

Žena za volantom trochu inakŽena za volantom trochu inak
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Každé tri roky sa koná celoeurópska výstava drobných zvierat. 
Tohtoročnej 28. európskej výstavy hydiny, králikov, vtákov a morčiat 
vo francúzskom meste Metz, sa v dňoch 10.-15. novembra 2015 
zúčastnili aj chovatelia zo Slovenska spomedzi chovateľov z 20-tich 
európskych krajín. Vystavených bolo až 39 719 zvierat. Slovenskí 
chovatelia vystavovali spolu 435 zvierat. Z toho 229 kusov králikov, 
130 kusov hydiny a 76 kusov holubov.
Tohtoročná výstava vo Francúzsku však nebola prvou, na ktorej sa 
chovatelia zo Slovenska a aj zo Smoleníc zúčastnili.  Za zmienku stojí 
spomenúť, že napr. na Slovensku sa konala táto výstava v r.2009
v Nitre, v roku 2012 v Nemecku v Lipsku, s počtom vystavených 
zvierat až 110 326. Nasledujúcim usporiadateľom celoeurópskej 
výstavy v roku 2018 bude Dánsko, mesto Herning.
OV SZCH pri základnej organizácii v Smoleniciach delegoval na 
tohtoročnú európsku výstavu svojich 5 členov - chovateľov králikov, 
ktorí vystavili spolu 45 králikov. Naši chovatelia úspešne 
reprezentovali Slovensko a našu obec Smolenice nielen počtom 
získaných bodov pri posudzovaní králikov, ale aj získanými  
oceneniami, čím sa zaraďujú medzi európsku špičku. 
Úspechy našich chovateľov boli nasledovné: Peter Šimek získal  
cenu  Európsky šampión za najlepšieho samca v plemene Belgický 
obor modrý. Maroš Sládek získal cenu SCAF francúzskeho zväzu za 
najlepšieho samca európskej výstavy v plemene viedensky králik 
divomodrý.
Tieto úspechy sú predpokladom, že sa o tradičné chovateľstvo budú 
zaujímať aj nasledovné generácie, ktorým naši chovatelia vedia 
odovzdať ich skúsenosti s chovom a zachovať pre nich aj kvalitný 
genofond plemien. Preto zostáva veriť, že sa naším smolenickým 
chovateľom podarí uspieť aj na dánskej výstave v r. 2018 a dochovať 
kvalitné plemená králikov minimálne na takej úrovni, ako na 
tohtoročnej výstave. K tomu im želáme veľa úspechov.
Na záver by sme chceli poďakovať za finančnú podporu Obecnému 
zastupiteľstvu a naše chovateľské úspechy tak prezentovať za 
hranicami vo Francúzsku.

Mgr. Martina Sládeková

Úspechy našich chovateľov na 28. Európskej výstave vo Francúzsku

V mojom svete platí, že všetko je o ľuďoch. A tak som zavítala do 
Smoleníc opäť a čas si na mňa našiel nielen pán Štibraný, no aj pán 
starosta Chrvala. Záujem o akciu o ktorej som prišla hovoriť ma 
veľmi potešil. Poznáte ten pocit, keď Vás niečo nadchne a stačí Vám 
impulz a zrazu máte množstvo nápadov, jednoducho preto, že máte 
radosť? Presne toto sa odohralo v lete na našom stretnutí, všetky 
nápady si obaja páni značili, aby mohli priniesť maximum zážitkov 
z tohto jedinečného podujatia.
Nadšenci a dobrovoľníci Albatros klubu intenzívne pracovali na 
parnej lokomotíve Albatros, aby tento skvost predviedli v plnej sile 
a kráse. Treba pripomenúť, že minulý rok, na Štedrý deň oslávil 
svoje 60. narodeniny a to vďaka členom a nadšencom klubu, 
ľuďom, v ktorých prebýva (nielen) jedna z mikulášskych vlastností - 
dobročinnosť.
Od odpískania a prvého pohybu vlaku sa dali do pohybu aj všetky 
deti, ktoré (na chvíľu) zastavil príchod Mikuláša a jeho verných – 
Anjela a čerta. Uchu milé recitovanie básničiek, sa prelínalo s inten-
zívnym premýšľaním dospelých nad kvízom o železnici. Rezonoval 
smiech priateľov a ich zvedavosť, keď na miestenke čítali  „Najlepšia 
medovina sveta, vedel si to?“
Príchod do Smoleníc začal ako inak, „na sladko“. Priamo na stanici 
sa cestujúci mohli zoznámiť s hrejivou medovinou a deti sa 
zúčastnili súťaže v jedení koláčov. Tristo moravských koláčov
z trstínskej pekárne čakalo na svoju chvíľu, odmenených bolo 
všetkých 80 zúčastnených detí a takmer 25 dospelých. Zvyšné 
koláče si postupne deti brali a chutnali si na nich cestou do areálu 
Včelca.
Tu na nich čakalo ďalšie prekvapenie, 6m vysoký vianočný stromček 
z 301 drevených medníkov, priestranný areál a vždy usmiaty pán 
starosta, ktorý návštevníkov informoval čo všetko je pre nich

FOTO J. Hodulík

Čo spája Svätého Mikuláša, Smolenice a historický parný rušeň 
Albatros? Ľudia! Sv. Mikuláš je symbolom cnosti, dobročinnosti 
srdca, pokory a radosti z radosti druhých ľudí. Pripomína nám, aké  
krásne a príjemné pocity v nás vznikajú, keď vidíme na druhých 
radosť a pohodu, ktorej sme my sami dopomohli.
Mám veľmi rada ľudí a vždy sa teším, keď spoznám ďalšieho 
človeka, ktorý má rovnakú „záľubu“ ako ja. A takých ľudí som stretla 
v Smoleniciach a v Albatros klube. A čo sa stane, keď ich dáte 
dokopy? Skvelá a nezabudnuteľná akcia, presne taká, akú sme 
všetci zažili v Smoleniciach pri oslave takej láskavej bytosti akou je 
Svätý Mikuláš. 
Keď som pred niekoľkými mesiacmi zistila, že tohtoročná mikuláš-
ska jazda bude do Smoleníc, moja prvá myšlienka bola „..a do 
Včelca!“ Včelco sa mi spája s krásnym a príjemným miestom, no 
najmä s pánom Štibraným, jeho vedomosťami, ochotou a najmä 
časom, ktorý mi venoval pri písaní mojej záverečnej práce v cestov-
nom ruchu. Už  vtedy som si povedala, že toto nadšenie, šikovnosť 
a kvalitu práce týchto ľudí, ako aj ich veľký úspech, chcem dostať 
viac do povedomia ďalších ľudí. Príležitosť na seba nenechala dlho 
čakať.

Pokračovanie na strane 10
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Radí lekár

Nielen hasičskú Tatru,

 ale aj 

PROTIPOVODŇOVÝ

 VOZÍK

dostal náš DHZ 

od Ministerstva vnútra

V Galante sa konalo 
slávnostné odovzdávanie 
protipovodňových vozíkov 
pre potreby dobrovoľných 
hasičských zborov. Za
účasti zástupcu primátora Galanta Petra Závodského, riaditeľa 
HaZZ v Trnave Vojtecha Vlakoviča, generálneho sekretára Dobro-
voľnej požiarnej ochrany Vendelína Horvátha, predstaviteľov 
miestnej samosprávy a členov hasičských zborov si z rúk pod-
predsedu vlády a ministra vnútra Róberta Kaliňáka prevzali kľúče 
od vozíkov dobrovoľní hasiči z dvadsiatich miest a obcí trnav-
ského kraja, medzi ktoré patrila aj obec Smolenice.
Protipovodňové vozíky majú pomôcť v krízových situáciách proti 
veľkej vode. K protipovodňovej výbave nám tak pribudla osvetľo-
vacia technika, mobilné povodňové bariéry, kalové čerpad-
lo,náradie, generátor elektrickej energie a plávajúce čerpadlo.  
Jeden vozík poskytuje mobilné bariéry v celkovej dĺžke 40 m.
Špeciálna technika je súčasťou projektu Aktívne protipovodňové 
opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostred-
níctvom operačného programu Životné prostredie. Hlavným 
kritériom pre výber lokalít na umiestnenie techniky bola analýza 
povodňových rizík a databázy zásahov hasičov a záchranárov. 
Hodnota jedného vozíka je cca 14 000 €. Pevne veríme, že aj túto 
techniku budeme v našej obci používať čo najmenej.

Usmejte sa na seba do zrkadla. Ste so svojim 
úsmevom spokojní? Niečo Vám prekáža? Ak

chcete mať svoj úsmev zdravší, krajší, prečítajte si nasledujúcich pár 
riadkov, kde sa samozrejme nedá obsiahnuť celá problematika. Do 
zubnej ambulancie nechodíme až vtedy, keď nás niečo bolí, ale objed-
návame sa na preventívne prehliadky, dospelí 1- krát ročne približne
v ročnom odstupe, deti do 18 rokov 2- krát ročne. Tu musí byt dodržaný 
polročný odstup a prítomnosť rodiča, alebo zákonného zástupcu. 
Ideálne je objednať sa na prehliadku a následné ošetrenie, predíde sa 
zbytočnému čakaniu a stresu.
Pár riadkov pre rodičov - Najlepším príkladom pre deti od útleho veku, 
je príklad rodičov - to platí aj v oblasti ústnej hygieny. Rodičia všetky 
svoje vedomosti o udržaní zdravých zubov a ďasien odovzdávajú svojim 
ratolestiam. Teda už nie sú zodpovední len za svoje zdravie, ale aj za 
zdravie svojich detí. Prenášajú na ne všetky dobré, ale aj zlé zvyky. Tu 
platí známe pravidlo - dieťa robí to, čo vidí vo svojom okolí. Ak je pre 
maminu a ocka samozrejmosťou pravidelné umývanie zubov, ráno
a večer, vôbec to nemusia svojim deťom prikazovať, deti napodobňujú 
rodičov. Najlepšie hravou formou. Do 3 rokov čistia deťom zúbky 
rodičia. Od 3 do 6 rokov si čistia deti samé, rodičia kontrolujú
a dočisťujú. Ak pri čistení zubov ,najmä u starších, krvácajú ďasná, 
znamená to, že zuby sú opakovane nedostatočne čistené /nesprávna 
technika čistenia, tvrdá zubná kefka/ zostávajú na nich povlaky,
v ktorých sú baktérie. Tie vyvolávajú  zápaly. Vtedy treba  čo najskôr 
navštíviť zubného lekára.
Medzi hlavné problémy aj vo vzťahu ku  vzniku zubného kazu patrí 
strava. Deti  prijímajú príliš veľa cukru, sladkostí počas celého dňa, pijú 
veľa sladených nápojov. Veľa sladkostí dostávajú deti od rodičov, 
starých rodičov, známych. Naučme svoje okolie, že sú aj vhodnejšie 
"maškrty", napr. ovocie, sladkosti bez cukru a pod.
Pokiaľ si rodič všimne u svojho dieťaťa na zúbkoch kaz, pigmentácie, 
treba navštíviť  zubného lekára. Najideálnejšie je prísť prvýkrát na 
preventívnu prehliadku, kedy dieťa nepotrebuje bolestivé ošetrenie 
zubného kazu. Dieťa sa v pokojnej, kľudnej atmosfére zoznámi
s prostredím ambulancie i s ošetrujúcim personálom, odchádza spo-
kojné, nič ho nebolelo. Je teda predpoklad, že i ďalšia návšteva
v ambulancii bude bez stresu. Naučme spoločne naše deti nebáť sa  
svojho zubného lekára.
Preventívna prehliadka sama o sebe nestačí, je potrebné zlepšiť 
stravovacie návyky a dôsledne sa starať o čistenie zubov. Odmenou 
Vám bude šťastný zdravý úsmev Vašich detí.
Prajem Vám krásne, požehnané vianočné sviatky /samozrejme bez 
bolesti zubov/ Vaša zubná lekárka.

Mudr. Iveta Zamborská

ZDRAVÝ ÚSMEV

MS SČK
Novembrová kvapka krvi

V stredu, 18. novembra 2015, sa naše čarokrásne Smolenice opäť 
obliekli do červenej a vyhrnuli rukávy. Teda, rukávy sme si vyhrnuli my, 
ale pre Smoleničanov to nebol vôbec žiadny problém. Obec totižto
v spolupráci s miestnym spolkom Červeného kríža zorganizovala
v poradí už druhý mobilný odber krvi. Som veľmi rád, že sa táto 
„životodarná“ tradícia po dlhej dobe vrátila do Smoleníc a mohli sme sa 
aj takto pripojiť k okolitým dedinám, kde je to už bežnou záležitosťou.
Aj keď bol sychravý deň po štátnom sviatku, darcovia na seba nenechali 
dlho čakať. Po vyplnení dotazníka a darovaní krvi sa u nás mohli 
darcovia občerstviť. Dobrý koláč, či chlebíček a k tomu čerstvá káva 

vzpružili už nejedného človeka. Je krásne začať deň s vedomím, 
že ste možno práve niekomu zachránili život, pričom vám k tomu 
zadarmo vyšetria krv a ešte nemusíte ísť ani do práce či školy, no 
nie?
V Smoleniciach darovalo vzácnu tekutinu 33 darcov. Boli medzi 
nimi takí, ktorí darovávajú už roky, ale aj tí, ktorí darovali krv 
prvýkrát. Všetkým, ktorí prišli adresujem toto úprimné ďakujem. 
Ďakujem, že sa v dnešnej dobe nájdu ľudia ako vy.
Mnohí odmietajú skúsiť darovať krv so slovami, že ani nevedia, 
kam by ich krv išla. Teraz chcem v mene rodiny poďakovať 
všetkým, ktorí adresovali svoju krv malému chlapcovi z Trnavy, 
ktorého rodina nás oslovila pred jeho ťažkou operáciou. Všetko 
dopadlo bez komplikácií a aj vďaka vám sa práve v Bratislave 
zotavuje.  
Všetky tieto slová sú správne a na mieste, no jedno stále chýba. 
Pretože ani stôl sa sám neprestrie, a ani koláč sám neupečie... 
Jedno veľké ďakujem pre všetkých našich dobrovoľníkov a 
dobrodincov. Mladých aj starších. Lebo bez nich by som ani ja, 
ani páni doktori so sestričkami nič nezmohli. Najbližšie 
darovanie krvi plánujeme na jar 2016.

Za dobrovoľníkov z Červeného kríža, Tomáš Fančovič
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List do redakcie Smolenických novín

Vážená redakčná rada,

so záujmom som si prečítal aj tretie vydanie Smolenických 

novín. Upútali ma najmä články v rubrike osobnosti našej obce 

o Anne Valérii Bertovej r. Hirnerovej a článok od Františka  

Emila) Mihinu, ktoré ma zároveň priviedli aj na myšlienku ako 

obohatiť obsahovú stranku Smolenických novín.

František Mihina, zrejme zo skromnosti, u svojho mena neu-

viedol vedecké hodnosti, ktoré získal na základe svojho štúdia

a významnej vedeckej práce v odbore školstva a vedy. Určite je 

prvým smolenickým rodákom, čo zastáva funkciu rektora vyso-

kej školy (konkrétne Prešovskej univerzity). Myslím si, že už 

teraz sa môže zaradiť medzi novú generáciu osobností našej 

obce a s ním uvedený rozhovor by mohol prispieť ku zvýšeniu 

hrdosti na našich rodákov a byť určitou motiváciou ako sa 

profesionálne presadiť, najmä pre mladú generáciu.

Korene široko rozvetvenej rodiny Hirnerových na Slovensku, do 

ktorej patrí aj Anna Valéria Bertová, siahajú do 18. storočia, 

kedy na príkaz najväčšieho zemepána Bratislavskej župy grófa 

Pálffyho sa uskutočnilo osídľovanie západného Slovenska a to 

horských oblastí Malých a Bielych Karpát nemeckým etnikom 

najmä lesnými robotníkmi s rodinami premiestnených z juhu 

Dolného Rakúska a Štajerska. Títo horskí ľudia - huncokári žili 

väčšinou izolovaným a špecifickým spôsobom života takmer 

dvesto rokov až do konca druhej svetovej vojny. V Smoleniciach 

zakotvila najmä rodina Hirnerových. Takto by sa dali preskúmať 

a zistiť korene aj ďalších rodín žijúcich v Smoleniciach. Nemecké 

korene majú s najväčšiu pravdepodobnosťou aj rodiny

s priezviskom Štaiger, Tangemajer, Volner, Forner a iné 

s koncovkou - er. Ich predkovia sa mohli dostať na vtedajšie 

územie Uhorska už v 13.storočí v rámci prvej vlny presídlovania 

nemeckého etnika na pozvanie uhorských králov a to osídliť

a obnoviť zničené a zdevastované územie po nájazdoch Turkov. 

Obdobne aj rodiny žijúce v Smoleniciach s priezviskom Gašpa-

rovič, Demovič, Petrovič, Holkovič a iné s koncovkou -ič môžu 

mať svoje korene na území bývalej Juhoslávie i vlastnú historiu 

a cestu ako sa dostali na územie Slovenska.

Touto krátkou historiou niektorých rodov chcem poukázať, že

v Smolenických novinách by našla svoje miesto aj rubrika

o koreňoch smolenických rodín i možnosť zamerania niekto-

rých tém bakalárskych i diplomových prác smolenických 

študentov i na túto oblasť.

Prajem celej redakčnej rade pevné zdravie, veľa síl a tvorčieho 

úsilia, aby ste udržali vysokú úroveň obsahovej a grafickej 

stránky "našich" novín.

S pozdravom Ing. Viliam Forner zo Žiliny.

Smolenice / Neštich

Štefan Banič 145 výrocie
narodenia
(23.11.1870)101 rokov od udelenia patentnej listiny na padák

Na webom portáli www.slovakregion.sk
sa v čase od 1.4.2015 do 31.10.2015

uskutočnila súťaž

„NAJKRAJŠIE MESTO A OBEC SLOVENSKA 2015"

1 Hlinné
2 Santovka
3 Terchová
4 Sedliacka Dubová
5 Turík
6 Komjatice
7 Smižany
8 Horné Chlebany
9 Malinová
10 Olcnava

Z 2788 obcí na Slovensku sa na 1. mieste umiestnila obec 
Hlinné, Smolenice skončili na peknom 25. mieste.

SLOVAK
REGION

11 Rykynčice
12 Hrišovce
13 Rokytov
14 Mlynky
15 Krásnohorské Podhradie
16 Vítkovce
17 Betliar
18 Nižná Olšava
19 Šoporňa  TT/Galanta
20 Mokroluh

21 Raslavice
22 Sučany
23 Divín
24 Topoľčianky
25 Smolenice  TT/Trnava
26 Vyšné Ružbachy
27 Smolník
28 Vydrná
29 Čičmany
30 Čierny Balog

pripravené.  Zavítal sem aj sám Mikuláš na koči ťahanom koňmi. Tí, 
ktorí milujú zámky sa na túto krásu pozerali „z vysoka“ – zo 
zámockej veže, kde sa im naskytol krásny pohľad, nielen na anglický 
park. Niektorí si chceli dlhú cestu dolu skrátiť skokom z padáka.  
Plné múzeum, nemý obdiv veľkoleposti najstaršej lipy v trnavskom 
okrese, detská radosť zo streľby z luku na terč, pokojne odfukujúci 
majestátny Albatros na stanici.. to všetko bolo možné vidieť a užívať 
si pocitu, keď ľudia majú k sebe blízko.
Albatros doviezol do Smoleníc 393 detí (jeho hosťami boli aj deti z 
detského domova), 411 dospelých a 53 členov personálu. Na 
začiatku bola myšlienka. Do skutočného zážitku ju preniesli tí 
najpovolanejší, pán starosta Chrvala, pán Štibraný a vedenie 
Albatros klubu. Ako už bolo napísané, všetko je o ľuďoch.. Do 
skorého videnia.

Pokračovanie zo strany 8 /Mikulášsky Včelovina Expres do Smoleníc

Veronika Solárová
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Úspechy našich športovcov v roku 2015

FLAG FUTBAL (bezkontaktná forma amerického futbalu):

15.8.2015 Majstrovstvá ČR v Ostrave
Konečné umiestnenie Smolenice Eagles 10.miesto z 12.
Americký futbal: 
V auguste v Belgicku, a v septembri vo Švajčiarsku, v kvalifikačnom 
zápase na ME, nastúpili v drese Slovenska 4 odchovanci nášho tímu 
Michal Lorincz, Ján Zajac, Ivan Klementovič a  Jaroslav Daniš.
4.10.2015 Turnaj v Smoleniciach – Eagles Bowl
Smolenice : Nitra = 19:12 /Nitra : B. Bystrica = 26:0
Smolenice : B. Bystrica = 30:0
Víťaz turnaja Smolenice Eagles 
17.10.2015 Turnaj vo Zvolene
Smolenice : Nitra = 35:0 /Smolenice : Košice = 20:19
Smolenice : Zvolen = 26:21 / Finále Smolenice : Nitra = 26:6
Víťaz turnaja Smolenice Eagles
                                                                                                Ivan Labuda 

OŠK Smolenice  Ročník 2014/2015
A mužstvo 1. miesto a postup do vyššej súťaže
Dorast 7. miesto v krajskej súťaži ako nováčik,
ročník predtým postup do V. ligy západ.
Žiaci 1. miesto a postup do vyššej súťaže 
suverénnym spôsobom so skóre 124:15
Prípravka 2. miesto, ročník predtým prvé vo svojej
 skupine a v turnaji celej oblasti finálne 2. miesto.
Aktuálny ročník 2015/2016 po jesennej časti:
A mužstvo 2. miesto s ambíciou postupu do najvyššej oblastnej súťaže
Dorast po odchode viacerých kľúčových hráčov miesto v dolnej časti 
tabuľky s ambíciou udržať krajskú súťaž
Žiaci ako nováčik v najvyššej súťaži oblasti, zatiaľ 6. miesto. Po odchode 
6 kľúčových hráčov výborný výsledok.
Prípravka po jeseni pekné 3. miesto.
Okrem toho A mužstvo vyhralo v lete kvalitne obsadené turnaje na 
Bukovej, v Hornej Krupej. Opäť sa zúčastníme už druhý rok po sebe 
zimného turnaja O pohár predsedu ObFZ. Nohejbalisti sa ročne zúčast-
nia cca 8-10 turnajov vždy so slušným umiestnením. 2x ročne 
usporadúvame turnaj v Smoleniciach.
Za úspech považujem i prihlásenie družstva predprípravky do súťaže 
v tomto ročníku a taktiež pričlenenie ženského oddielu cvičenkín do 
OŠK Smolenice.

Ing. Martin Poliak

CK Karpaty-cyklistický klub V celkovom poradí sa 
naši pretekári  umiestnili nasledovne: 

Kadeti: Daniel Vranko 10. miesto, Ruben Sobota 57. miesto, Ivan 
Greguš 80. miesto, za účasti  115 pretekárov
Starší žiak : Matúš Lávečka 19. miesto, 
Mladší žiaci : Richard Brázdovič 10. miesto, Tomáš Sedlák 26. miesto, 
Aleš Brázdovič 28. miesto, Denis Bartek 29. miesto, Branislav 
Rangelov 39. miesto za účasti  41 pretekárov
CK Karpaty, ako klub sa umiestnil na 15. mieste v Slovenskom pohári, 
pri celkovom počte  83 klubov.
V roku 2015 CK Karpaty v spolupráci s Obcou Smolenice usporiadali 
Slovenský pohár v horskej cyklistike MTB XCO a Karpaty CUP pod 
Smolenickým zámkom.

Roman Holomek, CK Karpaty

za účasti  68 pretekárov

Športový klub Drako Smolenice Taekwon 
– Do ITF sa stal v roku 2015 najúspeš-
nejším klubom na Slovensku. Pravidelne 
sa žiaci klubu zúčastňovali na kolách 
Slovenskej ligy v Prešove, Smoleniciach, 
Košiciach a Bratislave, kde nazbierali zo

 všetkých 13 štartujúcich klubov najviac 
bodov, a to spolu 229 za 46 zlatých, 33 
strieborných a 25 bronzových medailí.

V Trenčíne sa 5.12.2015 konali Majstrovstvá Slovenska 
Taekwon – Do ITF a žiaci nášho klubu potvrdili svoju tohtoročnú 
dominanciu na Slovensku. V ťažkej konkurencii získali 11 zlatých, 
6 strieborných a 8 bronzových medailí.

Náš klub sa zúčastnil súťaží s medzinárodnou účasťou štartujú-

cich zo Slovinska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Rumun-

ska, Srbska, Bulharska, Talianska, Holandska a Chorvátska, ktoré 

sú náročné pre každého športovca, ale aj tu sme dokázali získať 

cenné kovy, a to 6 zlatých, 7 strieborných, 9 bronzových medailí 

a ukázať celoročnú prípravu, drinu, vytrvalosť. Týmto by som 

chcel poďakovať všetkým našim 37 členom klubu za ich dosiah-

nuté výsledky a verím,  že ich zopakujeme aj budúci rok. Hlavne 

by som chcel vyzdvihnúť menovite: žiakov – Branislav Krchňák, 

Branislav Rábara; žiačky – Soňa Beluská, Slávka Piecková, 

Katarína Korytárová; juniorov – Rudolf Križan, Tomáš Krchňák, 

Joachim Holásek; juniorky – Simona Holkovičová, Natália 

Kotásková, Táňa Beluská; seniorky – Patrícia Rábarová, Petronela 

Rábarová a Veronika Klčová. Chcel by som poďakovať aj za 

podporu od obce Smolenice, bez ktorej by sme sa nemohli 

zúčastňovať na týchto podujatiach a reprezentovať našu obec na 

národných a medzinárodných podujatiach.

Ladislav Huňady, Prezident ŠK Drako Smolenice

Kráľovská hra v Smoleniciach
U ž  3 0  ro ko v  u p l y n u l o  
odvtedy, keď registrované 
š a c h o v é  d r u ž s t v o  z o  
Smoleníc v októbri r. 1985 

prvýkrát nastúpilo do okresnej súťaže pod názvom TJ Chemolak 
Smolenice a tak obohatilo našu obec o ďalší šport. V nasle-
dujúcich rokoch postupne výkonostne rástlo a úspešne 
postupovalo cez okresné súťaže do krajských líg. V druhej 
polovici deväťdesiatych rokoch malo najúspešnejšie obdobie, 
keď dosiahlo 3. ligu a udržalo sa v nej niekoľko sezón.
V súčasnosti sú naši šachisti  registrovaní pod hlavičkou OŠK 
Smolenice. V súťažnej sezóne 2015/2016  šachový klub hraje 
5. ligu zloženú z  okresov TT-HC-PN a po štyroch odohratých  
kolách je na štvrtom mieste v tabuľke medzi desiatimi šacho-
vými klubmi.
V našom šachovom  klube je jedenásť registrovaných členov 
a niekoľko neregistrovaných, ktorí sa zúčastňujú pravidelných 
piatkových stretnutí. Vtedy trénujú a pripravujú zostavu na 
sobotňajší ligový zápas. Piatkové stretnutia sú v KD Smolenice 
od 19°°hod.  do 22 °°hod. a ligové zápasy nepravidelne každú 
druhú sobotu od 10°° hod. do ukončenia, ktoré v niektorých 
prípadoch trvá až päť hodín. Na zápas musí za každé šachové 
družstvo nastúpiť päť registrovaných hráčov.
Smolenickí šachisti veľmi radi privítajú nových záujemcov
o tento šport.

Jozef Kurinec
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ŠTATISTIKY- Smolenice  v období  od 15.10.2015 – 14.12.2015

NARODILI SA

Adrián Voščinár

Michal Hudcovič

Inti Samin Reduciendo

Filip Koleňák

Gréta Holásková

ZOMRELI

Mária Blážová, 85 r.

Mária Chrvalová, 73 r.

Rudolf Beňák,  61 r.

Ľubomír Horváth,  63 r.

Terézia Malečková, 88 r.

Jozef Boháček, 70 r.

70 – roční

Viktória Marková

Alžbeta Zelová

75 – roční

Jozefína Lančaričová

Ján Gajda

Mária Škápiková

Štefánia Kašáková

Mária Lhotecká

80 – roční

Pavol Herceg

Alena Gašparovičová

Ján Šimo

85 – roční

Mária Koleňáková

Alžbeta Hirnerová

Helena Pisaríková

Ing. Jozef Antošík

Ľudmila Nováková

90 a viac roční

Helena Smoleková- 90 r.

František Šimončič - 92 r.

Vilma Pašeková -  92 r.

JUBILEÁ OBČANOV

V tomto období 

sa uskutočnilo 7 sobášov 

 z toho  5 sobášov 

 občania Smoleníc

Marián Magula

 a Lenka Kobetičová 

Daniel Slanicay 

a Jana Fornerová 

Jaroslav Rábara

 a Miroslava Obšivanová 

Michal Braniš

 a Patrícia Chovancová 

Milan Pavlík

 a Alexandra Jakubčíková 

Prihlásení občania od 1.1. /70

Odhlásení občania od 1.1./ 78

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!

Obec Smolenice a Klaster Smolenice Vás pozývajú na

 v Smoleniciach

HAVRAN
PUB

00Piatok 18.12. od 17

Malé Vianocné trhyMalé Vianocné trhy
Piatok 0018.12. od 17

00Sobota 19.12. od 17Sobota 0019.12. od 17
00Nedeľa 20.12. od 15Nedeľa 0020.12. od 15 Vianočná kapustnica

Vystúpenie detí z MŠ Smolenice

 

Čerešenka-DFS + Záruby-mužská spev.sk.

00Pondelok 21.12. od 17Pondelok 0021.12. od 17
00Utorok 22.12. od 17Utorok 0022.12. od 17

Varené vínko,
 medovina,
 grog, 
 maškrty
 a iné voňavé
 špeciality.

00Streda 23.12. od 17Streda 0023.12. od 17

Školská akadémia (vystúpenie detí  ZŠ s MŠ Smolenice)

Vystúpenie detí zo SMŠ Lienka

Drako Taekwon-Do ITF exhibícia
Mysterium Cantus-členovia zboru

 v Smoleniciach

Otvorenie Malých Vianočných trhov
(čaj od starostu)

Každý deň varené vínko, medovina, grog, maškrty...

Vianočný koncert ľudových piesní a vianočných
 kolied v podaní Oľgy Baričičovej. Vstupné 5€

00
od 1800
od 18

Tradičná zabíjačka u KUMANA
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