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Vážení  spoluobčania,

deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za 
mesiacom. A opäť sme sa ocitli v čase, kedy sa 
obzeráme, čo sme urobili, čo nie, čo bolo 
dobré a čo sa nám nepodarilo. Či už bol tento 
rok úspešný, alebo nie, nechám na vás čitate-
ľov, ktorí čítate už druhým rokom naše obec-
né Smolenické noviny. Počas celého roka sme 
sa snažili korektne vám na stránkach priblížiť 
spoločenský život v našej obci, zaujímavosti 
o ktorých ste možno nevedeli, niečo z histórie, 
správy z obecného športu, ale aj o úspechoch, 
ktoré dosiahli naši občania. Na fotografiách 
sme vám priblížili investičné akcie, čo sme kde 
vybudovali, opravili, aby život v Smoleniciach 
bol stále lepší a krajší. Samozrejme, nie všetko 
sa dá urobiť pre spokojnosť všetkých obča-
nov, nikde na svete to tak nefunguje. Vždy sme 
zvažovali tak, aby bolo čo najviac občanov 
spokojných s našou prácou.
Záverom by som chcel poďakovať za odvede-
nú prácu pracovníkom OcÚ, poslancom OZ, 
ale aj všetkým občanom, ktorým záleží na 
našej obci. 
Všetkých prajem úsmev, radosť a harmóniu 
života, prajem vám taktiež požehnané  
Vianoce a do  roku 2017 všetko len to najlešie.

Anton Chrvala, starosta
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V tomto roku si pripomíname 43 rokov od smrti našich rodákov, 
oficiálnych objaviteľov jaskyne Driny Jána Baniča a Imricha 
Vajsábla. V roku 1929 ju spoločne objavili, v roku 1973 pár mesia-
cov po sebe zomreli. Ján Banič, syn vynálezcu leteckého padáka Štefana Baniča, už od 
mladosti venoval všetok svoj voľný čas výskumu malokarpatského krasu. Imrich 
Vajsábel pracoval v kameňolome na veľkostatku grófa Pálfiho. Zaslúžil sa o založenie 
miestnej organizácie KSS, ktorú zastupoval i v obecnom zastupiteľstve. Podobne ako 
Banič, i on sa intenzívne zaujímal o prírodu a krasové javy v Malých Karpatoch. V roku 
1920 začala robiť prieskum v Smolenickom krase a najmä na Drinách samostatná 
skupinka Smolenických nadšencov, ktorých sprvoti lákali povesťami opradené 
Janošíkové poklady. Boli to Imrich Vajsábel, Silvester Vallo, Alexander Vallo (bratia 
Vallovci v roku 1929 odišli do Ameriky), Alojz Vajsábel a Ján Banič. Všetci už poznali 
záhadnú dieru na Drinách a pokúsili sa ju vyčistiť. Rozhodujúcim rokom sa stal rok 
1929, keď sa rozhodli začať s vyčisťovacími prácami v zatarasenom komíne na Drinách.
Prví sa na dno komí-
na dostal i  práve 
Imrich Vajsábel a Ján 
Banič, ktorých pokla-
dáme za objaviteľov 
jaskyne Driny, v júli 
1929. Obidvaja uro-
bili potom prvé od-
strely na dne komína, 
čím sa im odkryli 
chodby s nádhernou 
kvapľovou výzdobou. 

Ján Banič (     8.10. 1973)
Imrich Vajsábel (    4.2. 1973)

Objavitelia jaskyne Driny 

viac na strane 5 
Š. Jastrabík, J. Banič, I. Vajsábel, A. Vajsábel                   Foto: J. Ponec

Foto: Verona Bahnová
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Výsadba okrasných japonských jabloní vo firme Včelco s.r.o.

Vyčistenie a namaľovanie Božej muky 
v Smol. Novej Vsi skupinou Neštišanov

Skupina nadšencov pri oprave prístrešku

Milí spoluobčania.
Dovoľte mi v skratke informovať Vás 
o prebiehajúcich a novopripravova-
ných akciách v našej obci. V prie-
behu mesiaca október a november
sme sa pustili do dvoch úplne nových projektov, ktoré by mali byť 
pripravené do konca roka 2016. Prvý bol Projekt protipovodňových 
aktivít. Ide o časť Krátkej  v smere k Tomášku. Na mieste boli 
vykonané geodetické zamerania a súčasne prebehlo vyrozumenie 
vlastníckych vzťahov danej oblasti. Následný krok pri danom 
projekte spočíva v spracovaní projektu, ktorý bude súčasťou 
podkladov do súťaže. Daný projekt by mal byť financovaný v rámci 
prostriedkov EÚ. Druhým z nových projektov je Projekt pre zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov. Tu by sa mala realizovať 
kompletná výmena kotlov, vykurovacích telies, rozvodov, rekuperá-
cie, strechy, nových okien a celkového zateplenia kultúrnych do-
mov. V rámci tohto projektu je naším cieľom riešiť oba kultúrne 
domy, ako KD Smolenice tak i KSD v Smolenickej Novej Vsi, nakoľko 
oba objekty sú dlhodobo stratové v dôsledku zlých tepelnoizolač-
ných pomerov. Obecné zastupiteľstvo má v záujme aby spomínané 
objekty slúžili občanom v plnom rozsahu a aby boli efektívne, aj čo 
sa týka nákladovosti na energie. V týchto dňoch prebieha realizácia 
výstavby parkoviska pri kostole v Smolenickej Novej Vsi. V projekte 
je zahrnuté taktiež odvodnenie časti parcely a priestorov na umiest-
nenie kontajnerov. Predpokladaný termín ukončenia je plánovaný 
na január 2017, presný termín však závisí od počasia. Medzi ukon-
čené akcie patrí výstavba spomaľovacích retardérov na  Komenské-
ho ulici, ktorá bola realizovaná najmä kvôli bezpečnosti detí a 
chodcov v školskej zóne pred školou. Taktiež prebehla rekonštrukcia 
Jahodníckej cesty vo výmere 600 m². Rekonštrukcia bola realizova-
ná aj vďaka  Ing. Janigovi a spolupráci s Lesmi SR, začo sme vďační. 
V priebehu mesiaca december sa uskutoční súťaž na investičnú 
akciu Odvodnenie Ulice Štefana Baniča (od rodiny Žaludovej až k na-
pojeniu na cestu II/502 – pri Stoku). Tento projekt bude riešený 
dvomi hlavnými krokmi – položením spodného odvodnenia pros-
tredníctvom rúry, uličných vpustí a vrchným odvodnením 
žľabovkami. Vykonanie dvoch hlavných fáz je nutné, nakoľko sa 
predmetná časť ulice nachádza vo výškovom rozhraní, ktoré je 
zapríčinené jamou a následne spádom k ceste II/502. Medzi 
projekty v priebehu realizácie možno pokladať i Projekt 
cezhraničnej spolupráce. Daný projekt rieši efektívne využitie 
priestoru za OcÚ. Financovanie prebehne prostredníctvom fondov 
EÚ, s 5% spoluúčasťou Obce Smolenice. Celková suma projektu 
predstavuje cca 106 000 €. 
Nakoľko sa blíži koniec roka 2016, dovoľte mi o jeho stručné 
zhodnotenie. Bol to rok, v ktorom pracovníci OcÚ a taktiež poslanci 
Obecného zastupiteľstva posunuli našu obec opäť vpred. Toto tvr-
denie môžem podporiť množstvom aktivít, projektov a celkovo 
množstvom práce, ktorá sa v obci v priebehu roka vykonala. Mojím 
cieľom nie je vypísať tu všetky akcie, ktoré sa urobili. Verím, že 
občania sami vedia a vidia, čo sa v obci robí. Rád by som nielen v mo-
jom mene, ale i v mene obyvateľov Smoleníc poďakoval všetkým 
členom Obecného zastupiteľstva, i pracovníkom OcÚ za snahu a 
prácu vykonanú v roku 2016. 
Posledné riadky môjho príspevku sú venované všetkým občanom, 
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili a pričiňujú o zveľadenie 
obce a pomáhajú tak plniť sen nás všetkých – krajšie, lepšie a 
úspešnejšie Smolenice. Veľká vďaka, že Vám toto všetko nie je ľa-
hostajné. Dovoľte mi, i keď o pár dní skôr ako je to zvykom, zaželať 
Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný vstup do 
nového roka. Verím, že bude ešte lepší, ako bol ten 2016. 

Radoslav Horník, zástupca starostu obce

ulice

Vyhotovenie nového napojenia prechodu pre chodcov na chodník
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- oslavy SNP v Neštichu s ukážkou historickej voj. techniky

- otvorenie šk. roka 2016/17

- Samosprávny deň-pracovné stretnutie starostov ZMO 

- príprava projektu evidencie hrobových miest na cintorí-

noch

- odovzdanie Zmlúv o budúcich zmluvách pre projekt 

Elektro Na lúkach, vyhotovenie dodatkového projektu

- opravy poškodených balkónov nájomné byty

- spoluorganizovanie športových Majstrovstiev Európy 

v discgolfe 

- riešenie problémov v obci v súčinnosti s Políciou SR

- vyriešenie problému s dažďovou vodou na Továrenskej 

ulici (p. Lančarič)

- príprava projektu E-govermentu obce

- predĺženie vodovodu na cintoríne v SNV

- pomoc pri výstavbe turistického prístrešku „Podzavesená“

- spoluorganizovanie akcie Stretnutie spisovateľov SR

- údržba areálu parku v kaštieli (kosenie, orez stromov, 

čistenie potoka

- odovzdanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Eurofondov na projekt Cezhraničnej spolupráce

- započatie výstavby parkoviska v SNV s odvodnením

- príprava projektu odvodnenia Ulice Štefana Baniča

- ukončenie výstavby spomaľovačov na Komenského ulici

- oprava časti cesty Jahodníckej (600m2 nového asfalto-

vého povrchu) s finančnou podporou 10.000€ od Lesy SR

- slávnostné posedenie s dôchodcami pri príležitosti 

“Mesiaca úcty k starším“

- výpomoc pri organizácii akcie „Strašidlá na zámku“

- výrez poškodených a suchých stromov v obci a na 

cintoríne v Smoleniciach

- otvorenie Turistického chodníka Štefana Baniča

- oprava mosta v Neštichu

- riešenie bežných problémov občanov v obci

- mobilný odber krvi v KD Smolenice

- riešenie napojenia farského kostola na plynovú prípojku

Výstavba nových spomaľovačov na Komenského ulici s napojením na chodník 

Oprava poškodeného chodníka na Ulici kpt. Nálepku

600m2 nového asfaltového povrchu na Jahodníckej ceste 

Započatie výstavby nového parkoviska s odvodnením pri cintoríne v SNV Rozšírenie vodovodu na cintoríne v SNV
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Tanečné vystúpenie počas akcie Strašidiel na Smolenickom zámku

Výstava ovocia a zeleniny

Motorákom do Smoleníc-v spolupráci s Klastrom Západné Slovensko

Prezentácia vlastivedných monografií okresu (K. Slobodová Nováková)

Strašidlá na Smolenickom zámku

Prestrihnutie pásky Turistického chodníka Štefana Baniča

Ukážka hist. vojenskej techniky počas osláv SNP v Neštichu

Ples Noc duchov na Smolenickom zámku
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To naše nárečie / zabudnuté slová

Mikuláš v Neštichu 5.12. KSD Smolenická Nová Ves

Včelco Albatros Mikuláš  10.12. Areál Včelco
Záruby-Čerešenka-FidliCanti vianočný koncert 11.12. KD 
Vianočné trhy-školská akadémia 16.12. KD

kapustnica, deti MŠ a SmŠ, Cantica Nova 18.12. KD 

Mikuláš v Smoleniciach 6.12. KD Smolenice

Vianočné trhy-divadelné predstavenie 17.12. KD
Vianočné trhy-

Pripravované podujatia v obci

dokát-pokiaľ
dzecko-dieťa
frufra-účes
fundus-stav. pozemok
gezuvat-napomínať
glajza-koľajnica
hašpra-závora
hrubá-tehotná
chomelo-nešika

bugriš-bucľaté dieťa
buksa-peňaženka
cápat-biť
ceperit-ťažko niesť
cinter-cintorín
cukrové-cukríky
čemer-nevoľnosť z prejedenia
čušpajz-omáčka
direk-priamo

Objavitelia jaskyne Driny 
Boli to iste odvážni a silní chlapi s pevnou vôľou a nadšením pre 
krásy podzemia, pretože bez týchto vlastností by nedokázali 
dobrovoľne a zadarmo vykonávať fyzicky namáhavé a dlhodobé 
práce v podzemných priestoroch. 
Po objavení jaskyne sa však, podľa spomienok objaviteľov, ktoré 
zverili Štefanovi Jastrabíkovi koncom 60. rokoch 20. storočia, 
kedy pripravoval publikáciu o Jaskyni, nezachovali k nim dobre. 
Četnícky strážmajster Prúdik, ktorý si i sčasti pripisoval objave-
nie jaskyne, prevzal iniciatívu a sprístupňovacie práce, zakázal 
objaviteľom prístup do jaskyne a bratov Vajsáblovcov úplne 
vylúčil z ďalších sprístupňovacích prác. Za túto aktivitu sa im 
dostalo uznania, a v júni 1969 bola pri vstupe do jaskyne do skaly 
osadená i pamätná tabuľa na objavenie jaskyne nesúca práve ich 
mená. Zasluhujú si, ako aj ostatní, ktorí im pri objavení a 
sprístupňovaní pomáhali, naše uznanie a vďaku!
 Ak navštívite počas sezóny našu jaskyňu, pristavte sa pod touto 
pamätnou tabuľou a venujte spomienku ľuďom, ktorí sa o jej 
objavenie zaslúžili.

Katarína Slobodová Nováková

pokračovanie zo strany 1 

Skupina prvých pracovníkov na sprístupňovaní jaskyne

Zľava: M. Barič, R. Čížik, M. Sládek, I. Krištofík, J. Kratochvíl, J. Banič,
kľačiaci J. Vittek                                                              Foto: G. Beňovský

Klub dôchodcov pri jesennom upratovaní v SNV na cintoríne

Klub dôchodcov pri jesennom upratovaní v Smoleniciach 

Jednota dôchodcov počas skrášľovania okolia Pomníka padlým vojakom

Novembrová kvapka krvi-mobilný odber v KD Smolenice
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V dnešný krásny deň veľká česť je pre nás,
že privítať tu môžeme všetkých vás...

Takto sa začína úvodná pieseň, ktorou nám dievčatá od FidliCantov 
pripomenuli prvé stretnutie spisovateľov v Smoleniciach, ktoré sa 
uskutočnilo v septembri 2014. Po dvoch rokoch sme si toto poduja-
tie pripomenuli ďalším stretnutím 8. októbra 2016 – tentoraz na 
ľudovú nôtu. Spisovatelia sa najprv zišli pri dobrom obede a potom 
sa presunuli do kultúrneho domu, kde si mohli spolu s ostatnými 
divákmi vychutnať hlavný program. Svojou návštevou nás poctil aj 
Pavol Tomašovič, tajomník trnavskej odbočky Slovenského spolku 
spisovateľov.

Hudobné darčeky pre spisovateľov
Po úvodnom slove moderátora Janka Jakubca a príhovore pána 
starostu Antona Chrvalu boli postupne vyzývaní a na javisko 
galantne FidliCantami odvádzaní jednotliví spisovatelia, ktorí si 
potom mohli pekne zblízka vychutnať rôzne hudobné darčeky.
Prvej pätici spisovateliek, Lenke Gahérovej, Oľge Kohútikovej, Dane 
Janebovej, Ružene Scherhauferovej a Silvii Antalíkovej, zaspievali a 
zatancovali naši najmenší folkloristi – detský folklórny súbor 
Čerešenka od nás zo Smoleníc. Ďalšej skupine, Kataríne Gillerovej, 
Kristíne Mišovičovej, Rii Mruškovičovej, Lene Riečanskej a Kataríne 
Soyke, venovala romantické kolo svadobných piesní rodinná ľudová 
muzika FidliCanti z Horných Orešian. Potom nasledovala mužská 
pätica, Ján Fifik, Stanislav Hoferek, Miroslav Kapusta, Noro Ölvecký 
a Marek Zákopčan, a tak aj hudobný darček mali mužský. Svoje 
umenie im predviedol mužský spevácky zbor Záruby zo Smoleníc. 
Keďže malých detí nie je nikdy dosť, spisovateľkám Miroslave 
Varáčkovej, Lenone Štiblaríkovej, Darine Hamarovej a Jane Chorvá-
tovej zaspievali a zatancovali opäť Čerešenky. 
Aby sa nepovedalo, že sa zatajujeme, tak sme sa napokon prišli 
predstaviť aj my dve, ktoré sme to všetko za pomoci Obecného 
úradu Smolenice, Janka Jakubca a mnohých ďalších pomocníkov a 
sponzorov dali dohromady, a to Andrejka Gregušová a ja, Nata 
Sabová. Ak to náhodou neviete, takisto obe píšeme knižky. Andrejka 
pre deti a ja pre dospelých. Nám dvom zahrali opäť FidliCanti, ale nie 
iba ľudovo, ale rockovo ľudovo. 

Výstava umelcov
To však nebolo všetko, čo mohli diváci vidieť, pretože tak ako vždy, aj 
tento rok som spojila písané umenie s hudbou a výtvarným 
umením. Tentoraz sálu kultúrneho domu zdobili obrazy a fotografie 
Veroniky Bahnovej, autorkou ďalších fotografických prác bola 
Natália Jabubcová a pán Peter Sedláček sa s nami podelil o svoje 
rezbárske práce a priviedol so sebou aj svojho kolegu sochára 
reštaurátora Roberta Lukačoviča.

Losovanie a autogramiáda
Na záver programu bola spomedzi spisovateľov vylosovaná 
výherkyňa, ktorej pán starosta, zastupujúci našu obec, daroval 
knihu o Smoleniciach. Šťastnou výherkyňou sa stala Lenka 
Gahérová. Po skončení programu si ľudia mohli zakúpiť knižky a 
hneď si ich dať aj podpísať. A vďaka podpore Kongresového centra 
SAV si mohli spisovatelia už v súkromí opätovne vychutnať aj 
atmosféru Smolenického zámku.

Ďakujeme: Obci Smolenice; Kongresovému centru SAV Smolenice; 
Pizzerii a reštaurácii Halenár; Reštaurácii K&H; Michalovi 
Holkovičovi – obchodnému zástupcovi Allianz Slovenská poisťovňa; 
firmám CA Global Avdisors Pezinok; Trans-Motocentrum Boleráz; 
TibiFireworks Smolenice; HolTrade Smolenice; Včelovina Smoleni-
ce; Dar nebies – Jakubec, Griga a kol. Trstín, všetkým vystupujúcim, 
Jankovi Struhárovi za ozvučenie a vám, ktorí ste nám upiekli sladké 
či slané dobroty alebo inak pomohli.

Tatiana (Nata) Sabová

Ľudová muzička 
spisovateľom
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Október, mesiac úcty k starším

Počas mesiaca úcty k starším, sa aj náš 

Miestny spolok SČK zapojil do projektu 

Dni zdravia, kedy sme pre našich senio-

rov pripravili malé zdravotné posede-

nie. 
Tak sme sa aj my 28.10.2016 vybrali medzi našich seniorov do 

Klubu dôchodcov v Smoleniciach, kde sme im urobili niektoré 

fyziologické merania a tým sa uistili o ich zdraví a kondícii. Vo 

farskom spoločenskom centre sme naším starým rodičom zisťo-

vali hladinu cukru, cholesterolu a merali tlak.
Všetci boli spokojní a povzbudení, že sa o nich zaujímame aj 

takýmto spôsobom.
Prajeme naším seniorom veľa zdravia, elánu, síl, radosti a 

rodinnej pohody do ďalších dní.

Ďakujeme Klubu dôchodcov Smolenice za milé prijatie a Obci 

Smolenice za záštitu a podporu tohto projektu. 

SČK MS  Smolenice, Gabriela Fančovičová

11. októbra sa v KD Smolenice konalo slávnostné posedenie našich 

seniorov. Po úvodnom príhovore starostu obce Antona Chrvalu, 
s kvietkami na pódiu všetkých seniorov privítali žiačky II. ročníka ZŠ
so svojím kultúrnym programom. Po nich sa svojim folklórnym 

pásmom predstavili deti z DFS Čerešenka. Po kultúrnom programe a 

občerstvení, na počúvanie pre všetkých zahral Ján Fančovič.

Vystúpenie žiačok II. ročníka ZŠ s MŠ Smolenice

Folklórne pásmo detí z DFS Čerešenka zo Smoleníc

Usmiati seniori počas vystúpení (aj slzička občas vypadla)

DNI ZDRAVIA 2016

Účastníčky Dní zdravia z Klubu dôchodcov 

Tomáš Fančovič počas merania 
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SÚČINNOSTNÉ CVIČENIE
Dňa 29.9. 2016 sa konalo na Jahodníku Súčinnostné cvičenie Okres-
ného riaditeľstva HaZZ v Trnave v spolupráci OÚ OKR, Krajského 
riaditeľstva Policajného zboru, Obecnými úradmi Smolenice, Lošo-
nec a DHZO obcí Smolenice, Lošonec, Buková a Horné Orešany za 
účelom koordinovania všetkých zložiek v prípade mimoriadnych 
udalostí. Témou cvičenia bol požiar lesného porastu a vyhľadávanie 
nezvestných osôb v lesnom poraste. Na záver prebehla taktická 
úkážka z jednotlivých zásahov pre kontrolné a pozorovacie tímy.

Dobrovoľní hasiči zo Smoleníc počas zásahu

Príjazd profesionálnych hasičov z Trnavy

Rozdeľovanie úloh jednotlivým členom tímov

AKO SEPAROVAŤ
KOMUNÁLNY ODPAD

V NAŠEJ OBCI

Občania, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2016, 

sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnu-

teľnosti najneskôr do 31.1.2017. Ohlasovaciu povinnosť si musíte 

splniť aj pri získaní kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného 

povolenia v roku 2016. 
Občania s trvalým pobytom v obci, ktorí sa celoročne zdržujú 
v zahraničí (študenti, pracujúci) a občania, ktorí sa zdržujú viac ako 

90 dní mimo obce, držitelia preukazu ZŤP, čiastočne alebo úplne 

bezvládni občania a chcú si uplatniť úľavu na dani za komunálny 

odpad, musia podať do 31.1.2017 písomnú žiadosť na Obecnom 

úrade a priniesť príslušné potvrdenie. Tlačivá na žiadosť si môžete 

vyzdvihnúť u pracovníčok obecného úradu, alebo je možné ich 

stiahnuť z webovej stránky obce www.smolenice.com.
Občania, ktorí dovŕšili alebo dovŕšia v roku 2016 vek 62 rokov, majú 

nárok na úľavu, žiadosť si nemusia podávať, bude spracovaná auto-

maticky.

DAŇOVÁ  A  OZNAMOVACIA
POVINNOSŤ OBČANOV

ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ

Nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Smolenice bude upravo-

vať nové Všeobecne záväzné nariadenie, schvaľované na VZOZ dňa 

15. decembra. Každý občan je povinný nakladať s komunálnymi

odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne 

záväzným nariadením obce takým spôsobom, ktorý neohrozuje 

zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby 

nedochádzalo k: 
a)  riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b)  obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného    

významu. 
SPÔSOB A PODMIENKY TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH 

ODPADOV

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, 

kancelárska a telekomunikačná technika, 

v ideá,  diskmany,  digitálne hodinky,  

gameboye, variče, ohrievače, kávovary, 

práčky, elektromotory, ručné elektrické 

náradie atď.
Spôsob zberu: 
-občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom 

prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektro-

spotrebičov,
-2x ročne formou mobilného zberu, ktorý zabezpečuje obec, drob-

né elektrozariadenia (telefóny a príslušenstvo, počítačové príslu-

šenstvo, prehrávače, rekordéry, ovládače, nabíjačky, adaptéry, 

fotoaparáty, a pod.) a batérie (tužkové, a pod.). 

 

A. Križan počas zásahu



Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo 

sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové 

plechovky a pod.

Spôsob zberu:
 - červené 1100 l kontajnery rozmiestnené v obci.

 

 sklenené fľaše, nádoby, obaly 

a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od 

kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z 

okuliarov a pod..

- zelené  1100 l kontajnery rozmiestnené v obci.

Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je 

zverejnený  na webovej stránke obce, priamo na obecnom úrade 

a každému občanovi je doručený na začiatku roka v papierovej 

podobe.

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a 

rôznymi chemickými látkami.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, 

zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, 

žiarovka, žiarivka a pod..

Patria sem:

Spôsob zberu:
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zoznam  zbieraných spotrebičov.

PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY (odpady z obalov a neobalových 

výrobkov)
Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu ko-

munálnych odpadov umiestnené v obci sú farebne rozlíšené a 

označené nálepkou:  
a)             pre zložku papier, 
b)             pre zložku plast,
c)             pre zložku kovy,
d)             pre zložku sklo,
e)        pre viacvrstvové kombinované materiály na báze 

lepenky (nádoby budú rozmiestnené v obci v roku 2017).

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, 

kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, 

krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, 

letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty,
pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

Spôsob zberu:  
- mobilný zber z rodinných domov v plastových vreciach každý mesiac,
- modré 1100 l kontajnery rozmiestnené v obci. 

Zakazuje sa: 
- ukladať elektroodpad do iných nádob, alebo vedľa nich a na verejné 

priestranstvá obce,
- odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a 

pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti 

s obcou. 

červená 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, 

papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od 

cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

modrá 
žltá 

zelená 
oranžová

PAPIER

PLASTY

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky 

ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a 

fľaštičky od kozmetických a čistiacich príprav-
kov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 

rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne 

plastové nádobky a hračky, penový polystyrén (len z obalov-nie zo 

zateplenia), poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoin-

štalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, 

plastové okná (bez skla) a nábytok a pod.

Spôsob zberu:  
- mobilný zber z rodinných domov v plastových vreciach každý mesiac,
- žlté 1100 l kontajnery rozmiestnené v obci. 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové 

obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, 

guma, molitan a pod.

KOVY

SKLO

Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo
 iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.),

ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s obcou
 a aj zmluvu s príslušnou organizáciou

 zodpovednosti výrobcov. 

Použité  batérie a akumulátory
Spôsob zberu:
- na predajných miestach u distribútora 

batérií a akumulátorov,
-  prostredníctvom mobilného zberu uskutočneného obcou.
Zakazuje sa:
- odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. 

pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na 

vykonávanie tejto činnosti s obcou,
- ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné 

priestranstvá obce. 

AKUMULÁTORY, BATÉRIE



Obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať 

vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchyn-

ského odpadu v obci podľa § 81 ods. 21 písm. a) zákona o odpa-

doch. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych 

odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je 

to, že je to pre obec ekonomicky neúnosné, napriek tomu, že nákla-

dy na nakladanie s komunálnymi odpadmi nemožno pokryť ani pri 

ustanovení 50% zákonom stanovenej hornej hranice poplatku. 
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LIEKY

Veterinárne lieky a humánne lieky 

nespotrebované fyzickými osobami a 

zdravotnícke pomôcky
Patria sem: 
- veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými 

osobami, zdravotnícke pomôcky.
Spôsob zberu:
-  odovzdať do verejných lekární.
Zakazuje sa:
- nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich 

a na verejné priestranstvá obce a vyhadzovať do zmesového ko-

munálneho odpadu.

Patria sem: 
- jedlé rastlinné oleje a tuky z domácnosti 

(môžu obsahovať prímesi z jedál max. do 

10%) neznečistené vodou, alkoholom, 

kečupom, a pod. .
Spôsob zberu:
- do kovového kontajnera za obecným úradom v uzatvorených PET 

fľašiach (vhadzovať, nevylievať do kontajnera)
- v 5-litrových nádobách (prevziať a odovzdať priamo na obecnom 

úrade).
Zakazuje sa:
ukladať použité oleje a tuky do zberných nádob alebo vedľa nich a 

na verejné priestranstvá obce a vyhadzovať do zmesového 

komunálneho odpadu.

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad  

(tzv. zelený odpad zo záhrad, parkov,a pod.)
Patrí sem:
- biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo 

záhrad, parkov a cintorínov (

 

Spôsob zberu:
zberná nádoba s objemom 240 litrov hnedej farby vhodne 

upravené na zber, pričom frekvencia odvozu zberných nádob bude 

jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november  (nádoby 

dostanú občania do každej domácnosti cca v I. štvrťroku 2017).

 

„klasický“ 

zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety,
tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stro-

mov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a 

zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol).

- 

Nepatria sem: 
-nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokr-

mov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vráta-

ne jedlých olejov a tukov.

Zakazuje sa:
- ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na 

komunálny odpad, na iné miesta, než na to určené, alebo ho

spaľovať.

BIO ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

OBJEMNÝ ODPAD

Patrí sem:
odpad z bežných udržiavacích prác vykoná-

vaných fyzickou osobou, alebo pre fyzickú 

osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok,
výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov 

určí obec vo všeobecne záväznom nariadení, 

Spôsob zberu:
prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlá-

senom mieste v stanovený deň odplatne odovzdať drobný stavebný 

odpad do pristavenej zbernej nádoby.

(drobné zmesi betónu, 

tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, sadrokartónu a pod.). Je to 

odpad zo stavebných prác, na ktoré nie je potrebné stavebné povo-

Lenie alebo ohlásenie stavby.

Zakazuje sa :
ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny 

odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre 

nádoby).

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

Patria sem: 
komunálne odpady, ktoré sa svojou 

veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby
na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to 

hlavne: koberce, matrace, periny, starý rozobratý nábytok, domáce 

potreby, kuchynský riad, sanita, staré okná, dvere, nádoby, 

plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a pod. ),

Spôsob zberu:
dvakrát do roka (na jar a na jeseň) prostredníctvom veľkoobjemo-

vých kontajnerov, obec zabezpečuje informovanosť o termíne (na 

webstránke obce Smolenice, rozhlasom a na verejných tabuliach).

Nepatria sem: biologický odpad (haluzovina, lístie, tráva, ...) 

elektrospotrebiče, pneumatiky, železo a kovový odpad,  plasty a 

papier, sklo, odpad z podnikania. 

Zakazuje sa: 
odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre 

nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komu-

nálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce. 
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Pán Glváč, čo Vás viedlo k pomenovaniu ruže 

Spomienka na Štefana Baniča ?

Slovenská národná ružiarska spoločnosť venuje pri 

pomenovaní vyšľachtených ruží slovenského pôvodu 

významným osobnostiam značnú pozornosť.
Vyšľachtená ruža bola venovaná k výročiu 100 rokov, čo získal 

vynálezca patent na svoj padák. 
Na Slovensku sa narodili ľudia, ktorí ovplyvnili nielen osudy našej 

krajiny, ale svojím umom, cieľavedomosťou či obetavosťou dobyli svet. 

Patrí medzi nich aj Štefan Banič- vynálezca padáka. Jeho objaviteľské 

schopnosti majú v dejinách vedy a techniky nesporný význam. Bol 

čestným členom Americkej spoločnosti pre podporu letectva. Na 

letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave - Ivanke pri Dunaji mu 
v roku 1970 odhalili pomník. V jeho rodnej obci mu v roku 2006 odhalili 

taktiež pomník, spomienku na neho rovnako v Smoleniciach 

sprítomňuje aj náhrobný kameň v tvare padáka a pamätná tabuľa na 

rodnom dome. Aktívny bol aj po návrate do vlasti - na Slovensko sa 

Spomienka na Štefana Baniča Ruža Spomienka na Štefana Baniča je stredne vysoký ker (0,6m), 
s počiatku rastu s bledším zeleným, neskoršie s tmavším 
kožovitým a pololesklým listom. Kratšie výhony pokrývajú 
tmavočervené ostne so svietivo-červeným pukom. Kvet (25 
okvetných lístkov) rastúci v početných súkvetiach (4-7 kvetov) 
s matnou karmínovou farbou a s nahnedlým tónom.
Ružu vyšľachtil spolu s ďalšími 15-stimi ružami šľachtiteľ ruží a  
predseda Slovenskej národnej ružiarskej spoločnosti František 
Glváč, ktorý má stredoškolské chemické vzdelanie a vysoko-
školský  diplomom z ekonómie. Je autorom štyroch kníh a rôz-
nych prednášok s ružiarskou tematikou v slovenskom a anglic-
kom jazyku a organizuje Výstavy ruží na Slovensku, ktoré 
dosahujú svetovú úroveň. Šľachteniu sa venuje niekoľko rokov. 
Prvej vyšľachtenej ruže dal meno Nočná panna, ktorá sa dnes 
profesionálne rozmnožuje v Českej republike a poslednou vyšľa-
chtenou ružou bola ruža s menom Marcela Laiferová, venovaná 
legende slovenskej populárnej hudby za celoživotné dielo. Krst 
ruže bol na Výstave ruží t.r. v Botanickej záhrade v Bratislave.
Posledná publikácia v anglickom jazyku „QUEEN OF FLOWERS- 
Slovak, Japanese and Word roses in Rose Garden“, kde je opísaná 
spolu s ostatnými ružami aj ruža „Spomienka na Štefana Baniča“, 
bola ocenená a vyznamenaná na Bankete Svetovej federácie 
ružiarskych spoločností, na Svetovom Kongrese ružiarov WFRS 
v Johanesbourgu v Južnej Afrike, kde si autor  osobne cenu za 
ocenenie prevzal.  

TEXTIL

Patrí sem:
čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, 

prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky
(topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a 

pod.).
Spôsob zberu:
celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestne-

né na území obce.

SEPARÁCIOU
KOMUNÁLNYCH ODPADOV

PRE KRAJŠIU OBEC

vrátil v roku 1921 a svoj záujem okrem iného nasmeroval o 

problematiku Karpatského krasu, pričom sa ako spoluobjaviteľ 

významne pričinil o bádanie v jaskyni Driny pri Smoleniciach.

František Glváč, prezident Slovenskej národnej ružiarskej 

spoločnosti 
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Poznáte to miesto hlboko v horách, pod zvesenou skalou? Každý 

správny Neštišan má k „Podzavesenej“ vychodený ten svoj 

chodníček. A nie len Neštišan, určite aj Smoleničania či ľudia z oko-

lia. Ak by dosky popísané stovkami mien a odkazov vedeli rozprávať, 

vypovedali by stovky mien, ktoré vryli svoje meno do ich drevenej 

duše. Mnohí toto miesto navštevujú tradične, napríklad na Jozefa, 

na Silvestra či na Petra a Pavla. Príjemne strávený deň v lone prírody, 

vôňa guláša, spev nesúci sa horou, okolím sa šíriaca dobrá nálada... 

To všetko a ešte omnoho viac dokáže vyčariť obyčajných pár dosák 

v lese pribitých pod zvesenou skalou. Obyčajných pár dosák, ktoré 

tam stoja desiatky rokov. Toto miesto bolo vybudované rukami 

Neštišancov, z ktorých už mnohí nie sú medzi nami. Možno práve 

preto si „Podzavesenú“ my, domáci tak ctíme. Dosky však taktiež 

ako my, ľudia, nedokážu zastaviť čas. Rokmi začali strácať pružnosť, 

menili farbu a pomaly začali predpovedať záver svojich dní.

Našťastie sa našla skupina ľudí, ktorí nedopustili, aby budúce 

generácie prišli o toto čarovné miesto. Spojilo sa pár ľudí, zohnal sa 

materiál, rozdelili sa úlohy a... „Podzavesená“ znovu žije. Znovu 

poskytuje svoju náruč veselým ľuďom, znovu hýri farbami, znovu je 

ochotná poskytnúť svoju náruč každému okoloidúcemu. Toto 

miesto je taktiež mojím útočiskom, mojím úkrytom pred hlukom a 

ruchom všedných dní. Nezostáva mi nič iné, len ďakovať. V prvom 

rade vďačím pôvodným staviteľom za nápad a vybudovanie 

pôvodnej konštrukcie. I keď tu mnohí z nich už nie sú, verím, že moju 

vďaku počujú. Taktiež veľké ďakujem patrí každému, kto priložil 

ruku k súčasnej rekonštrukcii, každému kto daroval materiál, kto 

povolil rekonštrukciu... Dúfam a verím, že „Podzavesená“ sa stane aj 

pre ľudí ďalších desaťročí tak, ako je pre nás, neodmysliteľnou 

súčasťou našich hôr, neodmysliteľným miestom pre ďalšie generá-

cie Neštišanov a Smoleničanov. Kiež by sa tam ozýval spev a šírila sa 

vôňa dobrej nálady tak, ako tomu bolo doteraz. Kiežby si ju ctili tak, 

ako my...                                            

Natália Horníková

Pod tou skalou, hlboko v horách

Pred rekonštrukciou

Po páde starej konštrukcie

Budovanie novej konštrukcie

Nová Podzavesená

Hore zľava: J. Repa, E. Petrovič, M. Petrovič, J. Klement, A. Žalud, O. Petrovič; 
Dole zľava: R. Horník, P. Petrovič, J. Selko a Žofia. 
Na fotke chýbajú M. Klement, F. Vizváry, P. Repa a M. Holomek. 

Budovatelia novej „Podzavesenej“
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Posledné októbrové dni prepožičalo Kongresové centrum SAV  

Smolenický zámok nášmu občianskemu združeniu KARPATOŠ.  
V dňoch  28. – 30. októbra  zámok ožil strašidlami a strašidielkami. Tie 

začali prichádzať už v piatok na 3. ročník plesu Noc duchov, ktorý sa 

konal pod taktovkou predsedu OZ p. Michala Holkoviča. Celkom sa 

prišlo do Smoleníc zabaviť 250 strašidiel  z Trnavského, Bratislavského 

a Nitrianskeho kraja.
V sobotu sa pre nás začalo najväčšie podujatie v roku a to II. ročník 

Strašidlá na Smolenickom zámku. Ako organizátori sme využili starú 

povesť o zlom Smolenickom správcovi Tobiášovi Čekym, ktorý sa kruto 

správal voči svojim poddaným. Tento správca si raz vymyslel 

nesplniteľnú úlohu pre svojho priateľa z detstva - Kyseľa.  Mal odovzdať 

správu Erdödyovcom, ktorí bývali v Prešporku - dnešnej Bratislave. Na 

túto cestu mu dal len tri hodiny. Za tri hodiny mal Kyseľ zdolať cestu do 

Prešporku, odovzdať list a ešte sa aj vrátiť späť do Smoleníc. Nespl-

niteľnú úlohu pomohol smelému Kyseľovi splniť dobrý Karpatský duch. 

Nápad sme predložili spisovateľke Nate Szabovej, ktorá nám napísala 

scenár k  príbehu. Príbeh bol daný, scenár napísaný a pre nás začal 3-

mesačný kolotoč intenzívnej práce na samotnej realizácii projektu. 

Kostýmy, rekvizity, výzdoba museli byť pripravené do najmenších 

detailov. Našim cieľom bolo zapojiť do samotného projektu čo najviac 

miestnych podnikateľov a občanov, aby bol projekt prínosom aj pre 

Smolenice. 
Príbeh vyžadoval náročnejšie prevedenie, preto sme oslovili 

ochotníkov Univerzitného divadla THE.ART.RE z Univerzity sv. Cyrila a 

Metoda Trnava, tanečnú skupinu 2Dance z Trnavy, Tanečnú školu Dr.
 Balúnovej z Trnavy, 

č lenov skupiny 

Krampus-Čerti z 

Malaciek a Trnavy 

a mnoho dobro-

voľníkov zo Smole-

níc a okolia. Nápa-

dy sa pretvorili do 

s k u t o č n o s t i  a  

návštevníci  videli 

zlého správcu, 

s luhu Kyseľa,  

b l u d i č k y  s  

v l k o d l a k o m ,  

b r l o h  č a r o -

dejníc,  čertov, 

s a m o t n é h o  

ducha Karpát a 

mnoho iných. 

Snažili sme sa o
spokojnosť všetkých návštevníkov. Na prehliadku sa dostalo 

3000 návštevníkov, ktorí už prišli so vstupenkou v ruke. 

Vstupenky sa dali zakúpiť vopred na Obecnom úrade v Smole-

niciach, v Reštaurácii Koliba pod zámkom a od septembra sa 

vstupenky predávali elektronicky. Návštevníci mohli nazrieť do 

miestností Smolenického zámku, ktoré nie sú verejne 

sprístupnené. Celkovo podujatie pritiahlo do Smoleníc približne 

4000 návštevníkov. Keďže kapacita smolenického zámku je 

obmedzená a nie všetci sa dostali na prehliadku snažili sme 

zabezpečiť program tak, aby návštevníci zo Smoleníc 

neodchádzali sklamaní. Na dolnom nádvorí bol pre deti a 

dospelých pripravený bohatý sprievodný program. Deti sa mohli 

zabaviť pri maľovaní na tvár, v tvorivých dielňach alebo zastrieľať 

si z luku. Každú hodinu predviedli svoje bojové umenie členovia 

Wu Shu z Trnavy. Pri bráne bolo postavené malé trhovisko s ľudo-

vými remeslami. Kto chcel, mohol si ísť pozrieť mučiareň inšta-

lovanú v bašte pri vinotéke. 
Na bezpečnosť a plynulosť premávky a parkovania motorových 

vozidiel dohliadali hasiči z DHZ Boleráz. Zdravotnú službu 

poskytoval Miestny spolok SČK Smolenice, ktorý bol pripravený 

pomôcť pri zraneniach.
Ďakujeme Kongresovému centru Smolenice SAV a Obci 

Smolenice, ktorí nám umožnili zrealizovať náš II. ročník projektu 

„Strašidlá na Smolenickom zámku“. Veľká vďaka za skvelý výkon 

patrí 60-tim účinkujúcim, Nate Szabovej, hasičom z DHZ Boleráz, 

Miestnemu spolku SČK v Smoleniciach a 10 člennému realizač-

nému tímu. Napriek náročnému víkendu, ku ktorému patrili 

zodraté kolená, otlačené nohy, boľavé chrbty a stratené hlasy, sa 

na zámku stretla partia skvelých ľudí. 
Ďakujeme sponzorom:
Trans-Motocentrum, s.r.o., Včelco s.r.o, Autocomodex, s.r.o., 

Reštaurácia Koliba pod zámkom, Smolenice, HAVRAN-PUB, 

Pizzeria a reštaurácia Halenár, Coffee Veronia - Eurocoffee s.r.o.,
Vinotéka Galéria, Zlatníctvo SARA
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V dňoch 23.-25. septembra 2016 v krásnom parku okolo Smolenic-
kého zámku lietali lietajúce taniere. Neboli to však mimozemštania, 
ale konal sa tam prvý ročník prestížneho discgolfového turnaja 
Majstrovstvá Strednej Európy. Na podujatí sa zúčastnilo 72 pozva-
ných najlepších hráčov discgolfu zo siedmich stredoeurópskych 
krajín - Slovenska, Rakúska, Maďarska, Českej republiky, Chorvát-
ska, Slovinska a Poľska. Discgolf je šport podobný tradičnému golfu, 
namiesto palice a loptičky však hráči hádžu disk. Cieľom na každej 
jamke je trafiť disk do discgolfového koša, čo je špeciálne náčinie, 
ktoré zachytí dobre umiestnený disk. Discgolfové jamky majú rôzne 
dĺžky, na smolenickom ihrisku sú od 60 po 260 metrov. Aj tie 
najdlhšie však dokážu s kúskom šťastia zahrať najlepší hráči na tri 
hody. Vo finálovom kole jeden z hráčov trafil asi 90 metrovú jamku 
do koša hneď prvým hodom a dosiahol tak vytúžené a veľmi cenené 
eso. Zámocký park v Smoleniciach poskytuje fantastický priestor 
pre discgolf. Počas konania tradičného júnového turnaja Smolenice 
Open sa už v minulosti mnoho skúsených zahraničných hráčov 
vyslovilo, že je to jedno z najlepších ihrísk v celej Európe. Na 
Majstrovstvách Strednej Európy pozvaní hráči súťažili v troch 
kategóriách - muži, ženy a juniori do 19 rokov. V súťaži mužov 
triumfoval Lukáš Filandr pred Kryštofom Novákom z Českej 
republiky a Róbertom Furkom z Maďarska. Z ôsmych slovenských 
hráčov sa do finálového kola prebojovali Michal Kúdela, ktorý 
skončil celkovo na 4. mieste a Richard Kollár, ktorý skončil na 11. 
mieste. V súťaži žien dominovali špičkové európske hráčky. Katha-
rinu Gusenbauer z Rakúska (7. na augustových Majstrovstvách 
Európy vo Fínsku) napokon porazila aktuálna vicemajsterka Európy 
a piata hráčka z majstrovstiev sveta Katka Boďová zo Slovenska, 
ktorá si odniesla víťaznú trofej. Na treťom mieste skončila Jarmila 
Havířová z Českej republiky. Do finále sa prebojovala aj ďalšia 
slovenská hráčka Beata Hergelová, ktorá skončila na 5. mieste. 
Veľmi kvalitné výsledky priniesla aj súťaž juniorov, kde dominovali 
českí hráči. Víťazstvo si odniesol 16-ročný Bohdan Bílek, ktorý 
dosiahol rovnaké skóre ako víťaz súťaže mužov. Na druhom mieste 
skončil Matěj Vojtík a na treťom Jakub Zdráhal. Slovenský junior 
Marko Čačala z Malženíc pri svojej prvej účasti na podujatí takéhoto 
typu zahral dobre, ale stačilo to len na 12. miesto. Turnaj prebehol 
v krásnom počasí a vyvrcholil slávnostným vyhodnotením na 
nádvorí smolenického zámku za prítomnosti Antona Chrvalu, 
starostu obce Smolenice, Moniky Krzepkowskej, riaditeľky Poľského 
inštitútu na Slovensku, Andrása Dóczyho, zástupcu Maďarského 
veľvyslanectva a ďalších hostí. Ceny víťazom venovali partneri 
podujatia - discline.com, distribútor lietajúcich diskov, a Včelco, 
s.r.o., smolenický výrobca oceňovaného nápoja Včelovina. Hlavným 
partnerom podujatia bola Slovenská asociácia Frisbee, ktorá 
organizačne zabezpečila turnaj množstvom pomocníkov, najmä 
z radov úspešných slovenských juniorských reprezentačných tímov 
v ultimate frisbee. Práve týchto pomocníkov si zahraniční hráči 
nevedeli vynachváliť. Ďalšími partnermi boli Koliba pod Zámkom, 
ktorá poskytla priestory pre turnajové centrum a zabezpečovala 
stravu pre hráčov a Kongresové centrum Smolenice, ktoré taktiež 
poskytlo svoje priestory a pomocnú ruku. Svojou troškou k turnaju

 prispela aj Základná škola Smolenice, ktorá 
poskytla stupeň víťazov. A práve na Základ-
nej škole by sa mohol v Smoleniciach 
discgolf rozšíriť. Počas športového dňa, 
ktorý sa konal týždeň pred turnajom, si 
mohli žiaci discgolf vyskúšať pod vedením 
odborných inštruktorov. Zároveň však  

 Slovenská asociácia Frisbee v spolupráci 
v obcou Smolenice venovala škole jeden 

discgolfový kôš a sadu diskov a tak si žiaci ZŠ 
môžu počas telesnej výchovy alebo vo

 voľnom čase zahrať discgolf priamo v škole. 
Verejnosť si môže tento šport vyskúšať v priestoroch Koliby pod 
Zámkom a možno časom aj na iných miestach v Smoleniciach. 
Discgolfová sezóna na Slovensku vyvrcholí v októbri 
Majstrovstvami Slovenska, ktoré sa budú konať 15.-16.10.2016 v 
Hlohovci (15.-16.10.). Viac informácií o discgolfe nájdete na stránke 
discgolf.sk.

Richard Kollár

Okolo Smolenického zámku 
lietali lietajúce taniere

Slovenský tím na majstrovstvách
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Smolenice a ich zámok, fabrika Chemolak,
vynálezca Štefan Banič, jaskyňa Driny, vrch
Molpír a americký futbal. Toto všetko 
k Smoleniciam parí rovnako ako kostol a
krčma. Pokiaľ Vám šport, ako americký
futbal nesedí k dedine s nie viac ako 3200
obyvateľmi, vedzte že o tom nebudete po

prečítaní následných pár viet, viac pochybovať. Klub vznikol najskôr iba
v myšlienkach Ivana Labudu, ktorý začínal s týmto športom už v Nitre. 
V roku 2008 postupne začal pretavovať svoje myšlienky o založení 
klubu v Smoleniciach do reality. Prvé roky pôsobenia tímu boli hlavne 
o prežití samotného klubu, zháňaní hráčov a podpory, či už finančnej, 
ale aj fanúšikovskej. Jedno z najdôležitejších rozhodnutí predsedu 
klubu bolo privedenie hlavného trénera Jozefa Trabalku s bohatými 
skúsenosťami z iných tímov, ale aj zo zahraničia. Tím začal naberať 
postupne kontúry ozajstného klubu, pribúdali výstroje a skvalitnili sa aj 
tréningy. Prípravné zápasy a prvé účasti na turnajoch preverovali chala-
nov zo Smoleníc a okolitých dedín, ktorí sa museli zmieriť s tým, že sú 
stále v začiatkoch a prehry dominovali vo výsledkoch klubu. Nič to 
nezmenilo na tom, že sa Smolenice Eagles definitívne zapísali na mapu 
americ-kého futbalu na Slovensku a bolo treba s nimi rátať aj do 
budúcna. Dvojnásobní majstri Slovenska v americkom futbale na 
Slovensku, neporazený tím za posledné dva roky, pravidelný účastníci 
turnajov v bezkontaktnej forme amerického futbalu, spolupráca s pop-
redným tímom Trnava Bulldogs na Slovensku. Toto môžeme tvrdiť 
o Smolenických Orloch dnes a znie to skoro až neuveriteľne, čo sa 
podarilo hráčom na ihrisku pod zámkom dosiahnuť. Hráči hosťujú 
v iných kluboch a sú aj neoddeliteľnou súčasťou Slovenskej repre-
zentácie, kde patria k úplnej špičke toho, čo na Slovensku máme.
Za posledný rok sa podarilo vedeniu zorganizovať domáci turnaj, na 
ktorý pozvanie prijali Nitra Knights a Poprad Rocks. Orly zo Smoleníc 
samozrejme nenechali na turnaji nič náhode a výhrami v oboch zápa-
soch si zabezpečili celkovú výhru v turnaji.
Americký futbal na Slovensku sa rozvíja rýchlym tempom a orly už tak 
úplne nestačia s ostatnými klubmi z veľkých miest na Slovensku držať 
krok. Stále sú ale tu a celé vedenie ako aj hráči, uvítajú každého, kto by 
si chcel tento úžasný šport vyskúšať.
Posledných pár slov by sme chceli v mene všetkých z klubu venovať 
tým, ktorí stoja za podporou samotného klubu. Obci Smolenice a sta-
rostovi patrí veľká vďaka za výborné zázemie, ktoré klubu poskytli a 
v neposlednom rade aj finančnej pomoci, ktorá drží klub stále medzi 
nami a dáva možnosť všetkým z okolia vyskúšať si, ako vyzerá ozajstná 
lopta a zistiť aj to, že je vlastne šišatá!

Juraj Šukola

Súťažná sezóna v roku 2016 je pre športo-
vý klub Drako Smolenice Taekwon - do ITF
skoro na konci a musíme ju vyhodnotiť
ako veľmi úspešnú. Síce sme tento rok
neobhájili Slovenský titul z minulého roka 
2015, ale obhajoba je pre športovcov tá
najťažšia úloha. V náročnej úlohe favorita sa na nás konkurenčné 
kluby Slovenského zväzu Taekwon – Do ITF dobre pripravili. Slo-
venská liga Taekwon Do, ktorá sa konala v Smoleniciach, Prešo-
ve, Košiciach a Bratislave každoročne zvyšuje svoju úroveň a po-
čet cvičencov, a tým je zisk cenného kovu náročnejší. Ligu 
navštevu je pravidelne 12 klubov zo Slovenska a v tesnom boji 
náš klub Drako Smolenice získal tretiu priečku v konečnom 
vyhodnotení. Zo všetkých kôl ligy sme získali 51 zlatých, 44 
strieborných a 35 bronzových medailí. V ocenení najlepších 
športovcov Slovenskej ligy sme mali z nášho klubu dvoch 
zástupcov a to v kategórii žiačok do 10 rokov Slávku Pieckovú a 
seniorku Veroniku Klčovú. Každoročne sa pravidelne zúčastňu-
jeme aj medzinárodných súťaží. Súťaž pod názvom Prešov Open 
2016, ktorú navštívili súťažiaci z Českej republiky, Slovinska, 
Maďarska, Bieloruska, Poľska, Rumunska, Bulharska a samoz-
rejme Slovenska, náš klub reprezentovalo 16 cvičencov. Získali 
sme 4 zlaté, 4 strieborné a 3 bronzové medaile. Ďalšia náročná 
súťaž nás čakala v Slovinsku pod názvom Ahac Cup 2016,kde za 
náš klub bojovalo 7 zverencov a získali 2 zlaté, 4 strieborné a 
2 bronzové medaile. Veľký úspech v tomto roku pre náš klub, 
našu obec a krajinu dosiahla juniorka Svetlana Losso. Vyslali sme 
ju ako jedinú zástupkyňu nášho klubu na Svetový pohár do Buda-
pešti, kde bolo 1872 súťažiacich z 58 krajín sveta. Naša Svetlana 
v juniorskej kategórií v disciplíne súborne cvičenia (Tul) skončila 
tesne pred bránami o medailové priečky na peknom 5. mieste. 
Svetlanu sme vyslali na skusy aj do mesta Sofia na medzinárodnú 
súťaž a tam úž vo svojej dominantnej disciplíne (súborne 
cvičenia) získala zlatú medailu. Tento rok nás ešte čaká vrchol 
sezóny a to Majstrovstvá Slovenska žiakov a juniorov, ktoré sa 
budú konať 17.12. 2016 v Trenčíne. Veríme, že naši zverenci 
nesklamú a prinesú čo najviac cenných kovov. V budúcom roku, 
by sme radi rozšírili náš klub aj o najmenších cvičencov. Pripra-
vujeme nový projekt pre 3 až 6 ročné detičky, kde sa budú učiť 
základy Taekwon – Do, ale zameriame sa v kurze aj na témy-
Cudzí človek, Násilník, Bezpečnosť pri práci s ohňom a vodou, 
Bezpečnosť na cestách, Tímová práca- vodcovstvo, Všeobecné 
pohybové a kondičné zručnosti, Základy zdravej výživy.
Rád by som poďakoval za vytrvalosť pri tomto športe všetkým 49 
momentálne aktívnym členom klubu, rodičom za organizáciu a 
účasť na podujatiach, v neposlednom rade obci Smolenice, za 
podporu bez ktorej by naši  cvičenci nedosiahli tieto výsledky.

Ladislav Huňady, Prezident klubu

ÚSPECHY NAŠICH ŠPORTOVCOV
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ŠTATISTIKY- Smolenice  v období  od 1.9.2016 – 30.11.2016

70 – roční

Ing. Ján Mika

Marie Vašková

RSDr. Viliam Bartoň

Oľga Gašparovičová

Ján Kyselica

Mária Cibulková

Jaroslav Schön

Helena Opálková

75-roční

Marta Sedláková

Marie Zatková

Mária Kovačovičová

Jolana Oravcová

Emilián Demovič

Jozefína Slobodová

Alois Bednář

Kvetoslava Čížiková

Mária Hirnerová

80 – roční

Oľga Lošonská

Mária Jakubcová

90 a viac roční

Mária Študencová  - 91 r.

Helena Smoleková – 91 r.

František Šimončič – 93 r.

Vilma Pašeková – 93 r.

JUBILEÁ OBČANOVNARODILI SA

Filip Štrbka

Michal Kocian

Martin Seko

Bianka Študencová

Ellisa Smoleková

Vanesa Karolína Kondrčková

Izabella Bednarovská

Adrián Zezulka

Lilien Závodná

Oliver Tranžík

Lea Polakovičová

V tomto období 

sa uskutočnilo  10  sobášov 

z toho  občania Smoleníc

Milan Krč a Stanislava Grmanová

Peter Mikuš a Vladimíra Remenárová

Filip Puhek a Lenka Kudolániová

Marek Adamec a Mária Boháčková

Prihlásení občania do obce 

od 1.1.2016      75

Odhlásení občania z obce 

od 1.1.2016       52

ZOMRELI

Jozef Mužík, 54 r.

Ing. Jozef Greguš, 57 r.

Elena Ostrožlíková, 67 r.

Karol Oriškovič, 82 r.

Peter Petrovič, 60 r.

Mária Študencová,  91 r.

Ľubomír Fančovič, 72 r.

Ján Janáček, 84 r.

Zvyk rezania vetvičiek ovocných stromov pred Vianocami 

pochádza ešte z pohanských dôb. 

V súlade s neskoršou kresťanskou tradíciou sa ale najviac spája 

so svätou Barborou – patrónkou mladých žien a dievčat. Tie 

chodili 4. decembra rezať vetvičky čerešňových alebo višňových 

stromov a doma potom čakali, či vykvitnú. Strom musel byť 

aspoň 10 rokov starý (najskôr preto, aby vydajachtivé dievčence 

nepoškodili mladé stromčeky) a úplne najväčšiu moc mali 

vetvičky, ktoré sa odrezali skoro ráno, najlepšie hneď za svitania. 

Dievča, ktorej barborka rozkvitla presne na Štedrý deň, mohla 

do roka čakať svadbu. Dievča, ktoré malo zálusk na viac chlapcov, 

mohla barborky využiť k vešteniu. Stačilo vetvičky pomenovať 

podľa chlapcov a potom čakať, ktorá z nich rozkvitne ako prvá. 

Ten chlapec bude jej vyvoleným ženíchom. A niekedy slúžili  

barborky k určeniu šťastného mesiaca pre toho, kto si ich dal do 

vázy – zistil ho tak, že jednoducho počítal dni od odstrihnutia 

vetvičiek po ich rozkvitnutie. 

Sv.Barbora z Nikodémie – bola jednou z prvých kresťaniek, ktorá 

žila v 3.storočí. Bola šľachtičná z Malej Ázie, neskôr mučenica a 

svätica. Vzhľadom na to, že o živote sv. Barbory niet historických 

záznamov, sú údaje o jej živote založené iba na legendách. Podľa 

nich sa narodila bohatému pohanskému šľachticovi Dioskorovi. 

Ten, aby ju ochránil pred kresťanskými vplyvmi ako aj nápadník-

mi, dal pre ňu postaviť vežu, do ktorej ju uväznil. Barbora sa aj 

napriek tomu stala kresťankou, keď ju v otcovej neprítomnosti 

tajne pokrstil kňaz prestrojený za lekára. 

Podľa legendy bol jej katom vlastný otec, ktorý zahynul okamžite 

po vykonaní rozsudku (údajne ho zabil blesk).  Sťal ju vraj  preto, 

že sa odmietla vzdať svojej viery a vydať sa. 

Cestou na popravisko utrhla vetvičku, ktorá jej v ruke 

rozkvitla...... toľko legenda.....

Zdroj: internet

Kvietky sv. Barbory

 v Smoleniciach
Malé Vianocné trhyMalé Vianocné trhy

Vianočná kapustnica

 

 v Smoleniciach
  305.12. od 16

006.12. od 17

3010.12. od 11
0011.12. od 12

0017.12. od 18
0018.12. od 15

Mikuláš v Neštichu pred KSD (OZ Neštišané)

Mikulášsky Včelovina Expres (parný vlak)

(vystúpenie detí  ZŠ )

Mikuláš v Smoleniciach pred KD

Pondelok
Utorok

Sobota
Nedeľa

Sobota
Nedeľa

Záruby-Čerešenka-FidliCanti

Divadeľné predstavenie 

(vystúpenie detí  MŠ a SMŠ Lienka)

(vstupné dobrovoľné)

 (Staré víno v nových sudoch-vianočný koncert v KD)

0016.12. od 17 Školská akadémia

Otvorenie Malých Vianočných trhov  Piatok  16.12. o 17:00  (čaj od starostu) 

Piatok
(Vianočné trhy po cífersky)

(Cíferské ochotnícke divadlo)

Cantica Nova

 

0016 (vianočné hudobné vystúpenie)
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