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Vážení spoluobčania, 
postupné ochladenie, vietor, dážď a predovšetkým – krátky deň. Aj takto možno 
definovať hektické obdobie blížiaceho sa konca roka. Pre dané obdobie je typické 
taktiež studené počasie a sneh. Ten prvý sme si užili tento i minulý rok už v novem-
bri. 
Zhotoviteľ rekonštrukcie cesty stihol práce za prijateľného počasia dokončiť len 
tak–tak. Tým sa aj nám všetky práce, ktoré súviseli s cestou akosi poposúvali.  
I napriek tomu sme stihli urobiť veľa prác na mostoch, chodníkoch a v nepos-
lednom rade aj na nových zastávkach. Ale o tom, čo všetko spadá do kolónky 
„dokončené v posledných mesiacoch roka 2017“ Vám, ako už býva zvykom, na 
druhej strane novín rozpíše môj zástupca.
Avšak, ako sa hovorí: „Nielen prácou je človek živý“. To môžeme potvrdiť i my. Medzi 
akcie z našej obce možno zahrnúť Novembrovú kvapku krvi, ktorú zorganizoval 
Slovenský červený kríž, Spolok Smolenice v spolupráci s obcou. Týmto by som 
chcel veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí darovali tú najvzácnejšiu tekutinu na 
pomoc druhým. Vďaka patrí tiež organizátorom i dobrovoľníkom, ktorí sa na tejto 
akcii podieľali.  Okrem mobilného odberu SČK taktiež zorganizovali niekoľko 
besiedok venujúcich sa téme zdravia a prvej pomoci. 
Popri pracovných povinnostiach sme sa podieľali aj na rôznych kultúrnych podu-
jatiach, kde sa zabavili tak deti, ako i dospelí. Napríklad taký Mikuláš neobišiel ani 
našu obec, práve naopak. S anjelmi a čertmi mali u nás tento rok práce vyše hlavy. 
Najprv potešili a odovzdali darčeky deťom v Neštichu v KsD a potom zasa v Smole-
niciach v KD. Viac o Mikulášovi sa dočítate na strane 13. O tom, že detí bolo 
neúrekom svedčia fotografie priložené pri danom článku. Na druhý deň Mikuláš
s anjelom zavítali aj na stretnutie našich seniorov, ktoré sa konalo vo farskom stre-
disku. Veru aj naši najstarší občania boli (dúfame) milo prekvapení. Niektorí videli 
Mikuláša naživo po prvýkrát, no čertov vraj už spoznali počas života viacerých 
Kultúrnymi akciami a bohatým programom žije i náš kultúrny dom. V priebehu 
decembra sa v ňom okrem už spomínaných akcií odohrali až 3 vianočné koncerty - 
Fragile, Cigánskych diablov či speváka Martina Jakubca. Počas tohtoročných 
Malých vianočných trhov vystúpili v KD deti z DFS Čerešenka a Vianočnú 
kapustnicu sprevádzal program detí z oboch materských škôl zo Smoleníc. 
Keďže ide o posledné vydanie Smolenických novín v roku 2017, rád by som 
poslednými vetami poďakoval za dobre odvedenú prácu pracovníkom OcÚ, 
poslancom OZ a všetkým, ktorým počas roka záležalo na našej obci. Všetkým Vám 
prajem požehnané Vianoce a úspešné vykročenie do nového roka 2018. 

Anton Chrvala, starosta obce

J. 
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A K T UA L I T Y Z Ú R A D U

Aj takto vkusne vyzerať oplotenie rodinného domu v našej obci (SNV)môže 

Nová autobusová zastávka v Neštichu (od Bratislavy) 

Posledné úpravy chodníkov v SNV

Nová autobusová zastávka v Neštichu (pred KSD) 

Montáž odvodňovacích rúr zo strechy kostola(p. Petrovič, p. Hornáček,  p.Soos)

Vážení spoluobčania, 
je tu čas vianočný, čas pokoja, lásky a vzájomnej úcty. Dovoľte 
mi úvodom článku poďakovať všetkým občanom, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom, mierou či myšlienkou podieľali na 
skrášlení našej obce. Zato Vám zo srdca patrí moje veľké 
ĎAKUJEM. 
Teraz mi dovoľte oboznámiť Vás s prácou Obecného úradu a 
poslancov za posledné obdobie od vydania 3. čísla 
Smolenických novín: 
Prebehla kolaudácia cesty II/502, 2. etapa cez obec Smolenice. 
Pri kolaudačnom konaní boli spísané nedostatky, ktoré či už 
zhotoviteľ, správca, majiteľ cesty i obec musia do 31.3.2018 
odstrániť (pokiaľ to dovolia poveternostné podmienky).
Konkrétne ide o výmenu niektorých kanalizačných poklopov, 
doplnenie roštov na vjazdy, doplnenie dopr. značenia a iné 
drobné nedostatky. 
Následne po ukončení rekonštrukcie cesty II/502 mala 
prebiehať pokládka nového asfaltového koberca na ulici 
Štefana Baniča. Táto akcia je pripravená na realizáciu, pričom 
sa pre úspešné zavŕšenie daného projektu čaká už len na 
vhodné počasie. Pri danej akcii bolo za prítomnosti viacerých 
poslancov OZ ukončené výberové konanie a následne bola 
vyhotovená objednávka na realizáciu tejto zákazky. 
V mesiaci december prebehlo i viacero akcií, napr. na ulici Na 
lúkach bola položená podkladová vrstva hrubšieho kameniva 
v miestach, kde prebiehali výkopové práce pri projekte Elektro 
Na lúkach. Zároveň počas rekonštrukcie ulice Štefana Baniča 
bude asfaltový zbrus použitý pre spevnenie komunikácie na 
vopred spomínanej ulici. Tento krok je mienený v zmysle 
čiastočného zlepšenia prejazdnosti pre občanov z danej ulice. 
Čo sa týka snahy o vylepšenie komunikácií i na Jahodníckej 
ulici sme aspoň jednoduchým spôsobom opravili všetky 
výtlky. Nie je to síce trvácne riešenie, ale aspoň určitý čas bude  
zlepšená prejazdnosť.  
V týchto dňoch sa osádzajú posledné autobusové zastávky 
v Neštichu a dokončujú sa chodníky, ktoré boli súčasťou 
komunikácie. 
Taktiež bol 13.12.2017 podaný projekt na Digitálny kamerový 
systém v obci v rámci Výzvy pre prevenciu kriminality. V prí-
pade úspešnosti by sa projekt realizoval v priebehu roka 2018. 
To bolo z mojej strany niekoľko informácií o akciách, ktoré 
prebiehali pred koncom roka 2017. 
Na koniec prichádza moja obľúbená časť a síce – pekne 
upravené predzahrádky, brány a vstupy do rodinných domov. 
Úplne na záver by som rád poďakoval celému poslaneckému 
zboru, všetkým zamestnancom O.Ú. Ľuďom dobrej vôle 
šťastné, veselé a požehnané Vianoce, veľa lásky, trpezlivosti, 
zdravia a božieho požehnania v novom roku 2018 praje 

Radoslav Horník, zástupca starostu obce
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Budovanie parkoviska pri cintoríne v Smolenickej Novej Vsi

PRED PO

PRED PO

Budovanie parkoviska pre hradisko Molpír

PRED PO

Budovanie príjazdu pre hradisko Molpír

PRED PO

Odvodnenie Štúrovej ulice s napojením zberača vody z kaštieľa
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V celej Európe prebiehal projekt Európsky týždeň odborných 
zručností – Objav svoj talent. V tomto, 2. ročníku, bolo 
zapojených 45 krajín s viac ako 1 400 aktivitami a projektmi. 
Čo je Európsky týždeň odborných zručností? Európsky týždeň 
odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie, ktorej 
cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na 
zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to pros-
tredníctvom kombinácie podujatí organizovaných v celej
Európe na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni. 
Zainteresované strany, ktoré sa zapoja do týždňa zručností, 
budú mať možnosť podeliť sa o príklady exelentnosti v odbor-
nom vzdelávaní a príprave, ako aj o inovačné vyučovacie 
metódy, úspešné programy odborného vzdelávania na 
podporu učňovskej prípravy, učenia sa prácou, doplnenie 
zručností a rekvalifikáciu, či príklady trvácich partnerstiev 
medzi podnikmi a svetom vzdelávania.
Prečo sme sa zapojili? Preto, lebo:
-  efektívne prepájame vzdelávanie s praktickými činnosťami v 

rámci zážitkového učenia žiakov 
- dávame možnosť žiakom, aby si vyskúšali rôzne aktivity a 

formy práce v oblastiach podporujúcich odborné vzdelá-
vanie a prípravu

- umožňujeme  žiakovi získať reflexiu k vlastným kompeten-
ciám v odbornej praxi 

- podporujeme, monitorujeme a konfrontujeme možnosti a 
danosti žiaka vo vzťahu  k voľbe ďalšieho vzdelávania 

- využívame spoločnú značku vizuálnej identity Európsky 
týždeň odborných zručností – Objav svoj talent

- chceme byť súčasťou siete jednotlivcov a organizácií 
presadzujúcich odborné vzdelávanie a prípravu

- získavame väčšiu publicitu a záujem o činnosti, ktoré 
vykonávame

- zabezpečujeme širšiu viditeľnosť našej činnosti, keďže naše 
podujatie je propagované na webovej mape, ktorú zostaví a 
zverejní Európska komisia

- zviditeľňujeme našu obec a región, v ktorom žijeme a 
pracujeme.

A ako sa nám aktivity vydarili?
Pracovali sme v rámci predmetov podporujúcich kvalitu 
odborného vzdelávania ako sú cudzie jazyky, matematika, 
technika, fyzika, chémia a pod. Cieľom akcie bolo naučiť žiakov 
rozdeľovať, plánovať, riadiť a kontrolovať prácu na projek-
tovom zadaní v kolektíve. V rámci zdôraznenia dôležitosti 

Európsk y týždeň zručností
22. – 24.  novembra 2017

schopnosti presadiť sa na trhu práce medzinárodného rozsahu, 
boli žiaci konfrontovaní s prekladaním pracovných postupov a 
návodov z a do svetových jazykov (angličtina a nemčina). 
Všetci žiaci druhého stupňa absolvovali poradenské hry zame-
rané na voľbu povolania, spoznávania svojich predpokladov a 
možní. Prípravy na blokovú projektovú výučbu spojenú so 
zážitkovým učením sú veľmi náročné. Pri pohľade na nadšenie 
detí, ich angažovanosť a radosť, nikto z nás neľutoval, že 
tomuto dňu venoval extrémne množstvo energie. Stálo to však 
za to! Ak neveríte, pozrite si fotografie na našej webovej 
stránke.
Ďakujem všetkým kolegyniam a kolegom, žiakom IX.A triedy za 
výborne odvedenú prácu, osobnú angažovanosť a profesio-
nálny prístup!

Ľudmila Kovačovičová
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M e d z i n á r o d n ý  d e ň  
školských knižníc sa od roku 
1999 uskutočňuje každo-
ročne štvrtý októbrový 
pondelok. Už tradične sa do 
oslavy venovanej školskej 
knižnici zapája aj naša 
zák ladná škola . Naším

cieľom je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov 
pozitívny a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu. Knihy 
v sebe skrývajú nevyčerpateľné zásoby poznania, fantázie, tvori-
vosti a hravosti tak potrebnej pre naše deti. Každým otvorením 
knihy, každým jedným prelistovaním otvárame dvere do iného 
sveta. Sveta odlišného ako ten, ktorý poznáme, sveta, ktorý si sami 
tvoríme a ktorý je náš. Možno práve kniha sa stane naším najlep-
ším priateľom, priestorom, v ktorom sa cítime bezpečne, miestom, 
kde sme to naozaj my. Ak ju však necháme ležať kdesi v policiach 
knižníc zaprášenú, nedotknutú, nevypočutú, zostanú nám tieto 
dvere zabuchnuté. 
Všetci isto vieme, že na to, aby sme objavili niečo nové, potrebuje-
me istú dávku odvahy. Preto sme aj my, objavitelia tajomstiev kníh, 
nazvali deň oslavy knižníc „Knižniční dobrodruhovia“. Pre žiakov 
druhého stupňa sme si pripravili, spoločne s pani učiteľkou Mag-
dalénou Eliášovou a za pomoci našich šikovných deviatakov, deň 
plný aktivít a veríme, že aj zábavy. Na deti čakali postupne dva 
bloky. Tvorivá dielňa, kde si vyskúšali, aké je to byť ilustrátorom 
obalov kníh a sedem stanovíšť, ktoré preverili nielen ich vedomos-
ti, ale aj šikovnosť a dôvtip. Inšpiráciou nám pri zostavovaní 
jednotlivých úloh bola známa televízna šou Pevnosť Boyard. Žiaci 
sa postupne stali jazykovedcami, pisármi, detektívmi či protivník-
mi Otca Furasa v súboji o dôležité indície. A hoci na konci súťaže 
nepadali zlaté mince, veríme, že sme žiakom pripravili deň, na 
ktorý budú spomínať s úsmevom. A ak čo i len v jednom z nich 
zablikalo svetielko túžby po svete, ktorý sa v knihách ukrýva, mal 
tento deň zmysel. 

 Martin Machovič
  

Medzinárodný deň školských knižníc 
23.10.20107

„Knižniční dobrodruhovia“

Ručne ilustrované obaly Furas kontroluje zadanú úlohu

jazykovedci v plnom nasadení

detektívi v akcii
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BOOKPOINT v Smoleniciach
Daruj a požičaj si knihu

V Smoleniciach pribudol Bookpoint, verejná knihobúdka.

Určite ste si mohli všimnúť drobnú zmenu, ktorá nastala pri 

kultúrnom dome v našej obci. Ak vám napadla oranžová 

telefónna búdka plná kníh, hádate správne.

Dňa 14.11.2017 bol v Smoleniciach umiestnený tzv. Bookpoint, 

knihobúdka, kde si môžu obyvatelia ale aj návštevníci našej 

obce zapožičať knihu, ktorú niekto pred nimi daroval. 
Princíp komunitného požičiavania kníh nie je vo svete a ani na 

Slovensku žiadna novinka. Už niekoľko rokov sú podobné 

komunitné knižnice súčasťou verejného priestoru. Prvým 

mestom na svete bol New York a postupne sa pridávali viaceré 

svetové, ale aj menšie mestá.
Preto bolo veľmi jednoduché sa inšpirovať týmito príkladmi 

oživenia verejného priestoru a podpory komunity a spolu-

práce. 
Na jar 2013 sme začali spolu s Filipom Galkom a Petrom 

Gabriškom opravovať starú 40 ročnú telefónnu búdku. Pri 

oprave nám pomohlo viacero firiem z okresu, ktoré veľmi 

ochotne pomohli najmä s nutnými technickejšími opravami. 
Chceli sme zanechať pôvodný náter, aby sme zachovali auten-

tický vizuál telefónnej búdky, ktorú si asi určite pamätajú hlav-

ne staršie ročníky . 
Za miesto prvého osadenia sme vybrali centrum Trnavy, 

konkrétne priestor pri Trnavskej Univerzite. Ľudia boli spo-

čiatku skeptickí a predpokladali, že búdku čoskoro zničia 

vandali. No trnavčania si ju obľúbili a niekedy bolo milé 

sledovať, ako bola búdka využívaná, ako miesto stretnutí 
v meste. Študenti blízkej univerzity ju častokrát využívali ako 

miesto, kde mohli spolužiakom odovzdať staršie skriptá, či 

učebnice.
Bookpoint bol využívaný takmer 2 a pol roka. V tom čase sa 
k nemu pridali ďalšie verejné knižnice v Trnave a to v klient-

skom centre Železničnej stanice, ako aj parku pri kalvárii, kde 

stoja dodnes.
Pôvodná telefónna búdka však musela ustúpiť rekonštrukcii 
z pred univerzitného priestoru. Viacero ľudí je dodnes v Trnave 

sklamaných, že sa nepodarilo búdku vrátiť na jej pôvodné 

miesto.
O  to  viac  ma  teší, že sa ochotne ponúkla moja rodná obec
Smolenice. Vďaka dobrovoľnej pomoci viacerých Smoleniča-

nov a pána starostu tak v obci pribudla po zrušení knižnice, 

aspoň jej malá náhrada.
Tá je navyše vhodne umiestnená v centre obce, na trase do 

školy .

Aspoň už aj odo mňa mladšie generácie nebudú len pozerať do 

smartfónov, ale si možno na cestu autobusom vezmú aj knihu. 

Vyzývam preto aj vás, aby ste Bookpoint využívali. Poslúži vám 

ako miesto, kde môžete nájsť zaujímavé knihy a poprípade 

niekomu inému zapožičiate  tie vlastné. 

A to všetko úplne voľne, zadarmo a bez nutnosti registrácie :)

Juraj Zamborský,  autor projektu

Pôvodný stav Dnešný stav v Smoleniciach

V Českej republike prevádzkujú aj takéto menšie knihobúdky ako my

Ak v tej našej knihobúdke častejšie uvidíte pani Katarínu 

Wallnerovú, nie je to len tým, že veľa číta, ale práve ona sa nám 

podujala, že sa postará o našu novú službu  v Smoleniciach pri 

KD .

Knihobúdka od susedov z Čiech
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Aktivity Slovenského červeného kríža

Potreba krvi v našej spoločnosti je veľmi veľká a darovanie krvi je 
skutočným „darom života“, ktorý môžeme poskytnúť ľuďom 
podstupujúcim operácie, chorým, po úrazoch, pacientom liečia-
cim sa na leukémiu, nádorové ochorenia a ochorenia krvných 
buniek. Títo všetci potrebujú krv. 
Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Aj  
v Smoleniciach sa 23.11.2017 uskutočnil odber krvi. V tomto roku 
to bol už druhý mobilný odber.
Darovať túto najvzácnejšiu tekutinu prišlo 26 ľudí. Do nemocnice 
zo Smoleníc teda aj vďaka vám všetkým odišlo veľa litrov tejto 
vzácnej tekutiny.
Touto cestou by som sa chcel z celého srdca poďakovať všetkým, 
ktorí prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu. Každého určite hreje 
pocit, že pomohol iným ľuďom.
Osobitné „ďakujem“ patrí Obecnému úradu, ktorý opäť pomohol 
pri organizačnom zabezpečení tejto akcie. Špeciálne pánovi 
starostovi, ktorý sám ráno vyhrnul rukávy a pomohol prenášať 
stoly a o hodinku na to daroval krv.
Zároveň by sme vás radi viacerých pozvali k pomáhaniu organizá-
cie tejto veľmi prospešnej akcie, pretože pomocné ruky sa pri 
organizovaní takéhoto podujatia vždy hodia. 
Pekný deň za tím Smolenickej kvapky krvi praje Gabriela Fančo-
vičová.

Ani deň sme s našimi dobrovoľníkmi nemeškali a hneď po odbere 
krvi sme sa pustili za našimi dôchodcami do priestorov farského 
strediska. Tam sme sa hneď v piatok ráno stretli s členmi Klubu 
dôchodcov Smolenice, kde im pomocou metódy „odberu pri 
lôžku“ alebo tzv. „Point of care“ metódy zmerali z kvapky krvi 
niektoré základné biochemické parametre. Medzi ne patrí 
napríklad: hladina glukózy, kyseliny močovej, atď. Keďže ale nie 
každý senior má možnosť zakúpiť si (pre niektorých z nás už 
základné) kvalitné meracie prístroje, priniesli sme si so sebou aj 
automatický merač krvného tlaku a okysličenia krvi. Práve väčšina 
takýchto, dnes už voľne dostupných, samovyšetrovacích, 
prístrojov môže byť jedným z prvých ukazateľov toho, že niečo 
v ľudskom tele nie je v poriadku.
Keďže nám ale na zdravotnom stave našich starších občanov, 
starých rodičov či susedov, veľmi záleží, okrem tohto sme sa s nimi 
rozprávali aj o ich stravovacích návykoch a povzbudzovali sme ich 
k pravidelnej kontrole u ich obvodných lekárov. Tí boli zase 
naopak tak vďační, že sa zaujímame o ich „jedálny lístok“, že to 
častokrát neskončilo len pri ňom a človek sa naozaj dozvedel o 
životoch našich seniorov viac, než sám čakal. Ale aj to sú práve tie 
chvíle, kedy sa človeku vracia práve to, čo do práce v našom 
Červenom kríži vkladá. 
Aby som to ale zakončil, rád by som sa veľmi pekne poďakoval 
pani Gajdovej za pozvanie, Klubu dôchodcov za  pohostenie, Obci 
Smolenice za zakúpenie prístrojov a našim dobrovoľníkom za 
pomoc, špeciálne však Cecílii Novákovej, za všemožnú podporu 
pri týchto podujatiach. A ešte raz na záver by som rád všetkých 
čitateľov povzbudil, aby chodili na pravidelné kontroly k svojim 
obvodným lekárom, pretože predsa len máme zdravie len jedno.

Tomáš Fančovič, SČK Smolenice

Návšteva Klubu dôchodcov Smolenice

Novembrová kvapka krvi

Dňa 23.11.2017 sme v našej obci uskutočnili besiedku
o prvej pomoci. Sme potešení, že sme svoje vedomosti a 
praktické zručnosti mohli odovzdať občanom Smoleníc. 
Besiedky sa zúčastnilo päť občanov spolu so štyrmi dobro-
voľníkmi, ktorí sa aktívne venovali najskôr v teoretickej časti, 
ktorú viedol náš predseda, potom sme prešli k praktickej 
časti, ktorú som viedla ja, kde si zúčastnení mohli vyskúšať 
simulované situácie a resuscitáciu na dospelej aj detskej 
figuríne. Sme veľmi radi, že v Smoleniciach je záujem sa v tej-
to dôležitej oblasti zdokonaľovať a dúfame, že dopyt po 
prvej pomoci porastie. Zároveň nás teší, že si ľudia stále 
častejšie začínajú uvedomovať dôležitosť a vážnosť poznat-
kov laickej prvej pomoci. Pretože nikdy nevieme kedy bude-
me my, alebo náš blízky potrebovať pomoc. V besiedkach by 
sme chceli aj naďalej pokračovať a svoje vedomosti radi 
odovzdáme čo najväčšej verejnosti. 

za Rescue Tím Smolenice, Dominika Drábová

Beseda o prvej pomoci
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V Malých Karpatoch 
je už o jednu jaskyňu viac

Vedeli ste, že v Malých Karpatoch je viac ako 300 jaskýň? 
Začiatkom októbra k nim pribudla ďalšia. Jaskyňa sa 
nachádza v sedle medzi Čelom a najvyšším vrchom Malých 
Karpát – Zárubami. Toto krasové územie je súčasťou tzv. 
Plaveckého krasu.
Nešlo pritom o náhodný objav. O priepasti medzi Čelom a 
Zárubami ste sa mohli dozvedieť zo starších publikácií.
Napríklad od regionálneho historika a učiteľa Štefana 
Jastrabíka zo Smoleníc (Smolenická jaskyňa Driny, 1969), či 
geomorfológa a speleológa Dr. Antona Droppu, ktorý v päťde-
siatych rokoch minulého storočia vykonával v týchto častiach 
Malých Karpát komplexný speleologický prieskum (Kras a jas-
kyne Malých Karpát, 1952). Obaja píšu o záhadnej priepasti 
v sedle medzi Čelom a Zárubami, ktorá mala vzniknúť okolo 
roku 1922 prepadnutím povrchu. A to na základe tvrdenia 
Imricha Vajsábla zo Smoleníc. Dr. Droppa vo svojej publikácii 
prezrádza ešte viac.  Píše, že výskumy tu realizoval I. Vajsábel
s J. Baničom pravdepodobne ešte pred objavom jaskyne Driny. 
Keďže dno priepasti sa pod nimi stále prepadávalo a hrozilo 
nebezpečenstvo zasypania, upustili od ďalších výskumných 
prác.
O ďalšom osude, ako, kedy a kým bola zasypaná sa už z literár-
nych zdrojov nedá dopátrať. Malokarpatských jaskyniarov však 
presná lokalizácia vždy zaujímala. Jedným možným miestom 
bola plytká priehlbina takmer v blízkosti turistickej značky 
v smere na Záruby. Problémom však bolo, že sa nachádzala 
v dosť atypickom hrebienku, kde sa okrem plytkých závrtov 
nachádza aj niekoľko vápenných jám. Nebolo nám preto jasné, 
či aj táto lokalita nie je iba vápennou jamou. Lokalita neunikla 
ani pozornosti Braňa Šmídu, ktorý tu od konca osemdesiatych 
rokov pozoroval akoby postupne zanikajúci oválny„ kráter“.
 V roku 2001 sme tu spoločne vykopali asi 2 m hlbokú sondu. 
Našli sme v nej dva ručne kované klince. Ani po tomto priesku-
me však nebolo možné jednoznačne povedať, či ide o vápennú 
jamu alebo zaniknutú priepasť. Viac sme na lokalite nepraco-
vali, okrem sporadických návštev pri bežnom povrchovom 
speleologickom prieskume okolia Zárub a Havranice. Lokalita 
sa začína javiť perspektívnejšie až v roku 2013, keď nás o mier-
nom prepadnutí časti steny informoval Miloš Hačo. V roku 2013 
sme si vybavili všetky povolenia od vlastníka pozemku a zakú-
pili aj drevené fošne a hranoly, ktoré boli potrebné na stabili-
záciu nespevnených častí. Od prác sa však neskôr upustilo. 
Dôvodov bolo viac. V tom čase bolo málo aktívnych ľudí 
v našom jaskyniarskom klube, zároveň sa obnovili práce v inej 
jaskyni – Orešanskej sonde. Časť pripraveného materiálu preto 
skončila tu. Ďalší mierny impulz nastáva koncom roka 2016, keď 
nás Matej Zvonár informuje o „odtopení“ snehu pri zosunutej 

strane priehlbiny. To naznačuje, že teplejší vzduch pravde-
podobne vychádza z jaskynného prostredia a nepôjde teda 
o vápennú jamu.
Zhoda náhod a možno aj osudu zohráva veľkú úlohu aj pri 
prieskume jaskýň. Tak tomu bolo aj v prípade tejto lokality. 
Počas jaskyniarskeho zrazu začiatkom augusta 2017 sme pra-
covnú akciu chceli sprvu realizovať na vrchol Havranice a začať 
práce tam. Po spoločnej úvahe tesne pred odchodom na akciu 
sme sa však rozhodli práve pre túto lokalitu. Od prác na 
Havranici nás mimochodom odhovoril orešiansky jaskyniar 
Peter Halenár, ktorý tvrdil, že priehlbiny na vrchole Havranice sú 
antropogénneho pôvodu a boli súčasťou akéhosi guľomet-
ného opevnenia počas 2. svetovej vojny.
Začali sme preto s výkopovými prácami práve tu. Práce šli od 
začiatku veľmi dobre. Postupne chytáme dve pevné časti
 dolomiticko-vápencového masívu 
a stále čoraz viac cítiť chladnejší 
prievan. V hĺbke asi 4 m narážame
na pôvodnú výdrevu a 
neskôr na kladivo, re-
ťaz, kramlu, či smalto-
vané vedro. To všetko 
po prvých prieskumní-
koch tejto priepasti – 
Vajsáblovi a Baničovi.
Stalo sa tak počas pracovnej akcie 19.8.2017. Nálezy sú dôka-
zom toho, že pracujeme v priepasti, ktorá bola opisovaná Jas-
trabíkom, či Droppom. Počas prác však musíme priebežne aj 
pažiť nestabilné časti výdrevou a konštrukciou z trubkového 
lešenia. Začiatkom októbra prichádza k objavu voľných častí 
v dĺžke asi 7 m. Puklina podchádza pod pevný strop severozá-
paným smerom k plytkým závrtom na plošinke, čo je dobrý 
znak. Zároveň je vidno spod skál dopredu. Cítiť tu aj pulzujúci 
prievan. V súčasnosti nevieme povedať, či sa prví prieskumníci 
dostali až sem, pretože sa tu nenachádzajú zadymené časti od 
karbidových lámp. V každom prípade objavom voľných častí 
v hĺbke už možno hovoriť o jaskyni, resp. priepasti. Na počesť 
jedného z prvých prieskumníkov bola lokalita pomenovaná 
ako Vajsáblova priepasť. Práce na lokalite pokračujú aj 
naďalej. V súčasnosti pracujeme na zabezpečení všetkých 
nestabilných častí. Začiatkom novembra 2017 bol osadený 
uzáver na jaskyňu z dôvodu blízkosti turistického chodníka. 
Tento uzáver spolufinancovala Obec Smolenice. Výziev do 
budúcnosti je stále veľa. Síce má priepasť aktuálne iba cca 15 
metrov, neuberá to na perspektívnosti lokality. Prakticky na 
konci objavených priestorov sme ešte ani nezačali pracovať, 
pretože všetko dôkladne zabezpečujeme. Čiastočne 
objavujeme voľné dutinky aj pri hĺbení vertikálnych častí. 

Vedro po prvých prieskumníkoch 
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Zaujímavé tiež je, že časti stien priepasti sú už prepracované 
krasovou činnosťou – tzv. krasovou koróziou. Na speleologických 
prácach si nemožno nevšimnúť ešte jeden fenomén. Sú ním ľudia. 
Častokrát sa nám stávalo, že sme sa na jaskyniarsku akciu nevedeli 
dať dokopy traja, či štyria. Ktovie, možno „únava materiálu“. Novou 
lokalitou prišli aj noví ľudia, plní nasadenia a odhodlania a to nás 
„starších jaskyniarov“ ženie takisto vpred. Speleoklub Trnava 
práve teraz po čiastočnom útlme minulých rokov zažíva renesan-
ciu po všetkých stránkach. Možno aj blízkosť turistického chod-
níka má niečo do seba. Veľa turistov sa pri nás zastavuje a pýta sa 
nás na našu prácu v priepasti. Sú dokonca aj takí, ktorí reagujú na 
naše výzvy a pomáhajú nám s transportom materiálu. Na záver by 
som rád spomenul všetkých (v abecednom poradí), ktorí sa 
aktívne podieľali doteraz na prieskume priepasti a bez ktorých by 
bolo o jednu jaskyňu v Malých Karpatoch menej: Baľo Martin, 
Blaškovič Boris, Csibri Tamás, Forgács Matej, Hačo Miloš, Hadvi-
gová Helena, Halama Juraj, Jánošík Michal, Jurina Tomáš, Kočkov-
ský Martin, Kubišťíková Martina, Lačný Alexander, Lánczos Tomáš, 
Lukačovič Vladimír, Mikulášová Edita, Moravanský Daniel, Mrňová 
Veronika, Prachár Viktor, Sadecký Mário, Sládok Matúš, Šípka 
František, Vaško Miloš, Vaško Šimon, Vrbovský Michal a Zvonár 
Matej.

Alexander Lačný

 (Foto: V. Lukačovič)

Studne a studničky v Smoleniciach
kedysi a dnes

Nám Stredoeurópanom je dostupnosť vody akási samozrejmá. 
Otočíme vodovodným kohútikom a vodička si pekne tečie. Ale 
žiaľ, nie vždy a všade je tomu tak. Aj cez toto leto sme pociťovali jej 
nedostatok akosi citlivejšie. Málokomu sa dnes vynoria  z pamäti 
spomienky na rozprávania rodičov, či starých rodičov na najsuchší 
rok v ich živote. 
Práve pred sto rokmi, v roku 1917 bolo takéto katastrofálne sucho. 
Obilie, vysoké sotva 15-20 centimetrov  chodili ľudia na pole trhať, 
nie kosiť. Pre neznesiteľné horúčavy pracovali  až po západe slnka, 
mnohokrát od večera až do rána. Bolo to obdobie aj veľkého 
hladu. Nebolo čím nakŕmiť hospodárske zvieratá, a preto gazdovia 
zredukovali ich stavy na minimum. 
Utkvela mi v pamäti jedna príhoda z otcovho rozprávania: Istá 
smolenická rodáčka, ktorej priezvisko si už dnes nepamätám, 
pracovala vo Viedni ako slúžka – opatrovateľka, priviedla svojho 
asi desaťročného syna k starým rodičom, aby ho zachránila pred 
hladom, lebo situácia vo Viedni na sklonku I. svetovej vojny bola

ešte dramatickejšia. Toto chlapča od hladu jedlo zelené 
orechy. Aká to bola „maškrta“, si môže každý predstaviť i 
vyskúšať. Dopad katastrofálneho sucha bolo cítiť aj na 
frontových líniách. Účastník ruského frontu ujo Štefan 
Štibrány z Nešticha, volali sme ho aj dedko Fúzo podľa 
dohora vykrútených uhorských fúzov, mi rozprával, že na 
ruskej strane frontovej línie boli poukladané celé štósy 
chleba. A tak vojaci rakúsko-uhorskej armády hromadne 
dezertovali na ruskú stranu, aby si zachránili aspoň holý 
život pred smrťou hladom. Hlad bol aj jedným z hlavných 
faktorov, ktorý sa podpísal pod nízku bojovú morálku 
cisárskych vojsk smerujúcu ku kapitulácii a následnému 
rozpadu rakúsko-uhorskej monarchie.
V tom čase voda v prameni Tomášek, v časti Prílohy, úplne 
vyschla. Čerpať sa chodilo len do prameňa Stok pod Molpí-
rom. Aj dedinské studne povysychali. Voda bola len v niek-
torých z nich. (V novembri 2017 bol vyschnutý Tomášek
i Stok!) 
Rok 1918 bol už štedrejší. Pôda si oddýchla a tomu, kto mal 
ešte obilie na siatie priniesla hojnú úrodu. Tradovalo sa, že 
niektorí obyvatelia Smoleníc rozoberali slamené strechy na 
stodolách a na drobno ich sekali v nádeji, že tam ešte zostalo 
zopár zrniek na siatie. Pri spomienkach na tieto časy mi 
Hoštačanka, babka Mária Nováková rozprávala, že žatva 
začala už koncom júna. Na sviatok sv. Petra a Pavla 29. júna už 
ľudia jedli koláčiky z novej úrody. 
Smolenický chotár je z veľkej časti ohraničený dvoma 
potokmi: Od Nešticha potokom Hložie a od Trstína potokom 
Trnávka. Ešte na začiatku dvadsiateho storočia bol chotár 
pomerne zamokrený a využívaný zväčša len ako lúky a 
pasienky. Až zemepán gróf Pálffy pred vyše sto rokmi 
pristúpil k rozsiahlemu odvodňovaniu svojich pozemkov. 
Hlavné melioračné zberače boli vyústené najmä do 
Luhového potoka pretekajúceho stredom smolenického 
chotára. Boli to „studničky“, ktoré v letných mesiacoch 
uhášali smäd ľuďom pracujúcim na okolitých poliach. Počas 
žatvy som mal ako najmladší zo súrodencov za povinnosť 
zásobovať ostatných členov rodiny čerstvou vodou. A tak 
som poznal všetky studničky i melioračné výuste v blízkosti 
našich polí podľa názvu i lokalizácie.
Zaujímavá bola predovšetkým studnička pri Luhovom 
potoku, asi 500 metrov pred jeho ústim do Trnávky. Vyvie-
rala na trasovisku. Ak na tomto mieste vyskočil dospelý 
človek, po dopade sa pod ním zem otriasala ešte aj vo 
vzdialenosti 2-3 metre. Studnička bola v roku 1966 zatopená 
Bolerázskou priehradou.
Prameň Stočky bol síce už v bolerázskom chotári, ale  kúsok 
od hraničného potoka Hložie. Vyvieral z kolmej hlinenej 
steny. Jeho voda bola taká studená, že len málokto, čo sa
z  nej napil, nezachrípol. Jedna vyvieračka bola pod cestou 
na Móric hóf, pri odbočke na Dolný Grajec. Voda sa z nej 
čerpala len veľmi zriedkavo. Tradovalo sa, že jej voda pôsobí 
na ľudí so slabším tráviacim traktom ako známa prírodná 
minerálka Šaratica. Studnička už neexistuje, je zanesená 
zeminou. Studnička Smrdáky sa nachádzala pod Vlčou 
horou v areáli terajšieho smolenického družstva a slúžila 
kedysi ako kúpeľ pre ubolené nohy pútnikov vracajúcich sa 
v polovici septembra z pešej púte zo Šaštína. Preto si aj 
vyslúžila pomenovanie po známom kúpeľnom mestečku 
na Záhorí.
Aj v zastavanej časti obce bolo tiež niekoľko celoročne 
tečúcich prameňov pitnej vody. Okrem už spomínaného 
Tomáška či Stoku to bol prameň v Amerike, na dnešnej 
Štúrovej ulici pod bývalým mlynom. V súčasnosti je už 
vyschnutý a v teréne niet po ňom ani stopy. Najvyššie 
položeným prameňom v smolenickom katastri bola stud- 

Listy od čitateľov
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nička v dolnej časti Veterlínskeho čela. Existovala ešte v medzi-
vojnovom období. Prameň bol  málo výdatný, ale veľmi vzácny, 
lebo  v jeho okolí nebol žiaden iný zdroj pitnej vody. Spoločne 
s otcom som ju hľadal na prelome šesťdesiatych rokov, ale  
bezvýsledne. Nemám žiadne informácie o tom, či ešte v súčas-
nosti existuje aspoň v daždivých rokoch.    
V katastri obce sa nachádzajú i občasné pramene, v ktorých je 
voda len krátkodobo, v jarných mesiacoch. Známa je najmä 
Fafarinka, prameniaca pod Molpírom. Voda do tohto prameňa 
priteká až spod Padlej vody, ako kedysi hovoril naši predkovia 
vodopádu v Hlboči. Tu sa voda po niekoľkých metroch stráca a 
objavuje sa až v Bublávkovej záhrade blízko kostola. Kedysi to 
bol stabilný, väčšiu časť roka tečúci prameň. Na jeho vode bola 
závislá aj funkčnosť vodného mlyna. Zámocký vodovod 
vybudovaný začiatkom minulého storočia odobral vodu
z Vlčárne a natrvalo odstavil aj mlyn z prevádzky.  
Druhým občasným, veľmi záhadným a zároveň povesťami 
opradeným prameňom je vyvieračka pod Mikovou skalou.
V teréne to nie je žiadna skalná stena, len zopár vápencových, 
machom obrastených balvanov na konci Mikovej Zalázne. 
V súčasnosti je už terén zarastený náletom lesných drevín. 
O tejto vyvieračke sa tradovalo, že sa v nej objavuje voda len 
veľmi výnimočne po rokoch, či desaťročiach, keď má prísť 
k dajakej mimoriadnej udalosti. Z rozprávania môjho otca 
viem o dvoch prípadoch pred I. a II. svetovou vojnou. Sám som 
bol svedkom, keď voda vytekala spod skaly na prelome marca 
a apríla v politicky veľmi turbulentnom roku 1968. Veľmi výdat-
né jesenné dažde na záver roka 1974 a predovšetkým na 
zrážky bohatý záver zimy v nasledujúcom roku spôsobili, že 
tento prameň chrlil vodu v takých množstvách, že  sa liala po 
celej ulici a zaplavovala pivnice okolitých domov. Nepotvrdila 
sa jeho záhadnosť, lebo rok 1975 nebol ničím výnimočný po 
polit ickej, hospodárskej , či  spoločenskej stránke.
Najzamokrenejšou časťou smolenického zastavaného územia 
sú Zalázne. Už samotný názov je odvodený od slova lázne – 
kúpele. Kedysi tu boli rozsiahle mokrade s vyhĺbenými jamami 
- močidlami na máčanie konopí i na kúpanie husí.  Najbohatšia 
na vodu v obci je časť Hoštáky. Studne sú tu hlboké len okolo 
päť metrov. V spomínanom predjarí roku 1975 z niektorých 
vytekala voda vrchom cez skruže popod poklopy.  Naopak pod 
Molpírom sa hĺbka studní približuje neraz i k dvadsiatym 
metrom. Najhlbšou kopanou studňou v obci je 64 metrová 
studňa na nádvorí Smolenického zámku. Na jej dne je podľa 
ústneho podania môjho dedka Pavla Solára obrovská dutina - 
taká, že by sa v nej údajne mohol otočiť voz i so záprahom. 
Dedko ako pomocný záhradník v grófskom záhradníctve mal 
v pracovnej náplni okrem iného i občasné čistenie spomínanej 
studne.
Vybudovaných bolo i viacero obecných studní, prístupných 
všetkým obyvateľom obce. Voda z nich sa čerpala dreveným 
hákom, na ktorý sa zavesilo vedro alebo hlinený džbán. Tu 
platilo  príslovie:  „Potiaľ sa chodí s džbánom po vodu, pokým 
sa neutopí v studni“. Z chlapčenských rokov si pamätám, že 
dobrovoľný dedinský hasičský zbor ako jednu zo svojich 
aktivít vykonával prečisťovanie práve týchto verejných - 
obecných studní. V našich detských očiach hrdina i vzor 
zároveň, organista pán Michal Indrichovič  z bahna usadeného 
na dna studne pred Boháčkovými (Lackovými) vytiahol 
niekoľko krásnych, neporušených krčahov, ktoré boli potom 
vystavené na verejný obdiv v Boháčkovom dvore. 
Za najvýdatnejšiu a na vodu bohatú bola považovaná studňa 
v Dolnom majeri pri tzv. „švajčiarni“ – kravíne, kde sa chovali 
dojnice na zásobovanie pálffyovského panstva mliekom.  Bola 
hlboká 28 a široká 3 metre. Jej steny boli stabilizované proti 
zavaleniu tehlovou výmurovkou. Steny starších studní boli 
vykladané lomovým kameňom a až neskôr sa začali používať 

betónové skruže. Vodu z nej čerpali do nádrže nad kravínom 
čerpadlom poháňaným gápľom (geplom), ktorý ťahali somáre. 
Zlomyseľníci z okolitých dedín sa preto posmievali Smoleni-
čanom, že najviac somárov je v Smoleniciach...  Pri bytovej 
výstavbe v Dolnom majeri bola studňa zasypaná. 
(pozn. red. studňa je len zabetónovaná)
Niektoré studne v obci mali na ťahanie vody nainštalované i 
drevené pumpy. Ako posledná sa zachovala do päťdesiatych 
rokov minulého storočia unikátna drevená ručná pumpa v Pav-
lačkovom dvore (pozemok za dnešnou poštou). Pumpa musela 
byť vyrobená zásadne z borovice rastúcej na záhorských 
pieskoch. Borovice z iných lokalít mali vo vode len krátku 
trvácnosť.  
Najohrozovanejšími biotopmi našej planéty sú mokrade. Na 
ich záchranu bol ustanovený tzv. Ramsarský dohovor, ktorého 
členom je od 1993 i Slovenská republika. Žiaľ, pre mokrade
v smolenickom katastri spomínaný dohovor z  roku 1971 prišiel 
už neskoro. Na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov 
boli odvodnené a na ornú pôdu premenené aj posledné 
rozsiahlejšie zamokrené plochy Malých i Veľkých Porichtárok.  
Tým nenávratne zanikli cenné biotopy mokraďových spolo-
čenstiev rastlín a živočíchov v chotári Smoleníc.
Pramene v Neštichu a jeho okolí sú tak isto veľmi zaujímavé a 
žiadali by si tiež podrobnejšie spracovanie niekým, kto dobre 
pozná toto územie i z minulosti. Hovorilo sa napríklad, že kedysi 
v Neštichu chodil pohrebný sprievod s rakvou pod vodou. Nie 
je to klebeta, ale dávnejšia skutočnosť, ktorá tiež stojí za ozrej-
menie.

Záverom by som chcel povzbudiť Smoleničanov i rodákov, 
ktorí ešte cítia vzťah k rodnej obci, aby načreli do svojej pamäte 
i do spomienok svojich rodičov a starých rodičov na časy 
dávno-minulé. A odovzdali ich mladšej generácii, ktorá žije už
v úplne iných-nových pomeroch. Veď stará ľudová múdrosť 
hovorí:  „Kto si neváži minulosť, nie je hoden budúcnosti.“

Dokážeme ešte, že sme hodní budúcnosti?
 
                                              Ing. Vladimír Solár, rodák zo Smoleníc

                    

Po dlhých desaťročiach prameň Tomášek opäť bez vody 
(november 2017)
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Už siedmy raz sa na našej škole uskutočnila SLÁVNOSTNÁ IMATRI-
KULÁCIA PRVÁKOV, teda prijatie našich najmladších žiakov - 
prvákov za právoplatných členov Cechu žiakov našej školy.
Ako to prebiehalo? Najskôr museli ukázať, čo už vedia, ďalej muse-
li zložiť sľub prváka. No, a keď to zvládli, boli pasovaní za žiakov 
ZŠ s MŠ Smolenice. Pozvanie prijali aj rodičia našich prváčikov a 
prišli sa pozrieť, ako sa im v školských laviciach darí a čo všetko už 
dokážu. 
Niektorí možno prvý a aj posledný raz videli svoje deti pracovať na 
„hodine“, kde ukázali svoje nadobudnuté vedomosti a zručnosti. 
Niektoré otázky pani učiteliek zaskočili aj rodičov. Ale deti sa 
zmiasť nedali. Reagovali bez zaváhania. Veď čože je to pre smole-
nické prváčence čítať, počítať, písať, spievať?
Vyvrcholením slávnostného popoludnia bola dlho očakávaná 
IMATRIKULÁCIA. Najskôr boli dekorované pani učiteľky a vycho-
vávateľky šerpou „DRUHÁ MAMA“, ktoré trávia s našimi deťmi 
veľmi veľa času a stali sa tak ich druhými mamičkami a všetko čo 
už vedia, zvládli za ich pomoci.
Potom museli prváci zložiť sľub, v ktorom sľúbili, že sa budú sprá-
vať tak, ako sa na správneho prváka patrí:

 
„Ja  prvák,  sľubujem V ám,                         

že  na  hodinách  pozor  dám.                        
Pripravím  sa  riadne,                                   

desiatu  zjem  každopádne.                          
Písmená  a  č ísla  úhľadne  napíšem  perom          
a  na kloním  ich  vždy  správnym  smerom.

Pravidlá  slušného  správania
dodržím  vždy  rád,

ak  chcem  byť  s  triedou  kamarát.
TA K  SĽUBUJEM!“ 

Žiakobranie   7.12.2017

Po tomto sľube boli pasovaní riaditeľkou školy PaedDr. Marcelou 
Pechovou za žiakov školy a  z rúk zástupkyne školy Mgr. Ľudmily  
Kovačovičovej si prevzali  pasovací dekrét. 
Toto krásne slávnostné popoludnie bolo ukončené symbolickým 
sfúknutím sviečok na tortičkách. Spoločne s rodičmi sme si 
zaželali, aby boli zdraví, aby sa im v škole páčilo, aby do školy každé 
ráno prichádzali s takou chuťou a radosťou ako spievali v piesni a 
samozrejme, aby napredovali čo najlepšie! 
Stať sa prvákom nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. 
Naši prváci zvládli svoj PASOVACÍ DEŇ na VELIKÁNSKU JEDNOTKU 
S HVIEZDIČKOU.

Mgr. Silvia Hirnerová

Dni za nezadržateľne krátia, blíži sa skutočný príchod zimy a 
s ňou i najkratší deň v roku, zimný slnovrat. Dlhé zimné veče-
ry zvyšujú našu chuť zabaliť sa do deky a pri voňavom čaji 
čítať svojim ratolestiam strašidelné rozprávky a tajomné 
príbehy. V minulosti však obdobie pred zimným slnovratom 
nebolo ani zďaleka takéto pokojné. 
Odpradávna bol koniec jesene a začiatok zimy, keď sa noci 
predlžovali a dni skracovali, považovaný za čas, keď fantázia 
preberá moc nad realitou, keď nadobúda prevahu zlo nad 
dobrom, keď škodliví démoni vládnu nad životodarným 
slnkom. 
V povetrí cítiť svišťanie stridžích metiel a predstavy o nadpri-
rodzených silách vyvolávajú v ľuďoch pocity strachu a úz-
kosti. Ľudia sa pred nečistými silami bránili magickými 
znakmi, predmetmi, rastlinami, vôňami a rozličnými rituálmi. 

Dnes už žijeme v časoch, kedy na zvyky a tradície, ktorými žili 
naši rodičia, starí rodičia či prarodičia, zabúdame. Tieto nád-
herné ľudové obyčaje si ale nezaslúžia zapadnúť prachom a 
odísť do zabudnutia. Skrývajú v sebe mnoho pekného, 
tajomného a najmä ľudského. Boli to dni, kedy sa ľudia 
navzájom stretávali a zabávali. Vedeli, že život nie je iba 
o každodennej ťažkej práci, ale že jeho prirodzenou súčas-
ťou sú tiež chvíle, kedy sa treba zastaviť, vydýchnuť, poroz-
právať. 
Poslaním školy je pripravovať deti na život. Život však nie je 
iba o drine, povinnostiach a zodpovednosti. Život je aj 
oddych, priateľstvo, radosť či láska. Ukázať deťom obe jeho 
stránky, to je skutočným poslaním školy. 
Ľudové tradície nám tento priestor poskytujú, a preto sme 
odhodlaní udržať ich na našej škole pri živote. Pre deti sme 
pripravili rozhlasovú reláciu, počas ktorej sa dozvedajú o naj-
rôznejších poverách, rituáloch a zvykoch typických pre slo-
venský ľud. Po škole chodí svätý Mikuláš so svojimi pomoc-
níkmi. Deti, ktoré boli počas roka poslušné, odmení, výmy-
selníkov si do parády vezme čert. Svätá Lucia nás zasa zbaví 
všetkého zlého, ochráni pred chorobami a zlými silami. 
Veríme, že budú pozitívna atmosféra a úsmev na perách 
žiakov, s ktorými sme sa pri prezentovaní ľudových tradícií 
stretali, zárukou ich zachovávania aj naďalej. Bola by 
nesmierna škoda, keby sa tieto čarovné dni z našich životov 
úplne vytratili. 

Martin Machovič
 

Zvýšená aktivita nepriaznivých síl sa viazala hlavne na 
„stridžie dni“, ktoré začínali na Katarínu (25. novembra.) a 
končili v deň zimného slnovratu, na Tomáša (21. decembra). 
Za obdobie popretkávané zlými čarami a mágiou sa tak 
považovali aj Ondrej (30. novembra), Barbora (4. decembra), 
Mikuláš (6. decembra) a Lucia (13. decembra).V tieto dni mali 
ženy zakázané priasť, tkať, šiť a párať perie. Žena, ktorá vošla 
ráno prvá do cudzieho domu bola považovaná za strigu. Keď 
vošiel do domu muž v kožuchu, znamenalo to chorobu.
Predvianočné obdobie bolo plné ochrannej a ľúbostnej 
mágie. Mládež využívala tento čas na spoločné hry, zábavy, 
spevy, tance a ľúbostné čary.

Stridžie dni
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Dobre vedieť ...

Daňová a oznamovacia povinnosť občanov

Opäť, ako je už zvykom, dovoľujeme si vám pripomenúť niektoré 
povinnosti, na ktoré by sme nemali zabúdať v predvianočnom 
zhone okrem nakupovania darčekov. 
Týka sa to hlavne občanov, ktorí nadobudli alebo predali 
nehnuteľnosť v roku 2017. Povinnosťou každého majiteľa neh-
nuteľnosti zo zákona je podať si daňové priznanie k dani z neh-
nuteľnosti.  
Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolau-
dačného rozhodnutia, búracieho alebo stavebného povo-
lenia vydaného v roku 2017. 
Týka sa táto povinnosť aj občanov, ktorí zdedili nehnuteľnosť 
v katastroch Smolenice alebo Smolenická Nová Ves. 
Tejto povinnosti sa však nevyhnú ani občania, ktorí predali  
nehnuteľnosť, prípadne pozemky. Mali by podať čiastkové priz-
nanie na zrušenie.
Občania, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP majú po zadaní žiadosti 
a predložení fotokópie preukazu nárok na úľavu, ktorú si môžu 
uplatniť na obecnom úrade. 
Občania, ktorí v roku 2018 dovŕšia vek 65 rokov majú prislúcha-
júcu úľavu automaticky zadanú, nemusia o ňu žiadať.  
Daňové priznanie sa podáva na príslušnom obecnom úrade, 
najneskôr do 31. januára 2018.

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 poplatku za 
komunálny odpad, musia podať do 31.1.2018 písomnú žiadosť 
na obecnom úrade a priniesť príslušné potvrdenie (potvrdenie 
od zamestnávateľa, preukaz ZŤP, pracovnú zmluvu, potvrdenie 
o zaplatení v inej obci,...) . Čestné prehlásenie sa nepovažuje za  
potvrdenie. 
Tlačivá na žiadosť na úľavu si môžete vyzdvihnúť u pracovníčok 
obecného úradu alebo sa nachádzajú aj na internetovej stránke 
obce Smolenice.
Občanom, ktorí dovŕšili, alebo dovŕšia v roku 2018 vek 62 rokov, 
schválili poslanci obecného zastupiteľstva opäť úľavu za komu-
nálny odpad. Títo občania si nemusia podávať žiadosť, bude 
spracovaná automaticky.
V prípade, že v obci žijú občania, ktorí nie sú prihlásení na trvalý 
pobyt, ale v obci sa zdržujú a produkujú komunálny odpad, 
musia takisto zaplatiť poplatok za odpad. Dôvodom na platenie 
je, že náklady spojené s odvozom a likvidáciou musí obec 
uhradiť. Po uhradení poplatku dostanú potvrdenie. Toto potvr-
denie im bude slúžiť na preukázanie sa v mieste bydliska. 

Jedno upozornenie aj pre majiteľov psíkov. Každý občan, ktorý 
vlastní psíka, má ho riadne prihláseného a má taktiež uhradený aj 
poplatok, si môže na obecnom úrade v januári a februári 2018 
jednorazovo vyzdvihnúť mikroténové vrecká na psie exkre-
menty. Týmto opatrením by sme chceli prispieť k zlepšeniu stavu 
zatrávnených plôch. Ide veľakrát o priestory, kde sa hrajú aj deti 
zo škôlok a školy (priestor pri kultúrnom dome, trávnaté plochy 
pri bytovkách, areál školy a zdravotného strediska, kaštieľskeho 
parku, a pod.). V roku 2018, budeme v obci umiestňovať nové 
smetné koše (máme pripravených 20ks), ktoré budú okrem 
iného určené aj na psie exkrementy. Dovtedy, ale aj po ich 
umiestnení,  môžu majitelia psíkov tento odpad umiestňovať aj 
v kontajneroch na bežný komunálny odpad. 
Využite túto možnosť, aby sme prispeli nielen ku krajšiemu ale aj 
zdravšiemu životnému prostrediu v našej obci. 

A na záver dovoľte ešte jeden postreh. 

Vianoce sú sviatky, kedy sa stretávajú tí, ktorí sa majú radi a v prie-
behu roku nemajú dostatok času, či príležitostí. Vianoce nás 
spájajú a robia lepšími. Ale Vianoce sú aj o obdarovávaní. Veľa 
domácností sa bude pýšiť novým televízorom, či inými elektro-
spotrebičmi. V jarných mesiacoch bude opäť obec organizovať 
mobilný zber elektroodpadu. Nájdite preto tým starým výrob-
kom, ktoré už doslúžili, alebo ich jednoducho nahradili len novšie, 
výkonnejšie a krajšie, miesto niekde napríklad aj v pivnici. 
V žiadnom prípade tieto elektrospotrebiče nepatria ku kontajne-
rom, alebo na čierne skládky. Nezabúdajte, že každá predajňa,
v ktorej predávajú elektrospotrebiče, je povinná vám ich zobrať 
bezodplatne. 

Prajem všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, pohodu, 
šťastie, lásku a radosť v kruhu najbližších. 
Ešte jedno malé želanie. Nezabúdajme, že nie sme sami. Správaj-
me sa jeden k druhému, ale aj k nášmu okoliu tak, ako chceme, 
aby sa oni správali k nám. A hneď bude svet a ľudia v ňom lepší.   

Šťastné a veselé praje.

Alena Hirnerová, dane - poplatky - správa cintorínov
alena.hirnerova@smolenice.com

Takto NIE s odpadmi!

Odpady, ktoré nepatria do veľkoobjemových kontajnerov

Naša zberová spoločnosť vozí len vzduch, keď kartón neutlačíme

Elektrospotrebiče pri kontajneri na textil a sklo
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Že sa blížia Vianoce, všetci dobre vieme. Určite by som sa opakova-
la, ak by som začala menovať prívlastky, ktoré všetci s obľubou 
vianočným sviatkom pripisujeme. Preto sa radšej zamýšľam nad 
myšlienkou, ktorá každoročne predznamenáva nástup týchto 
sviatkov. Lovím v pamäti a snažím sa spomenúť si, vďaka čomu 
som v detstve vždy pochopila, že o pár dní zase príde, celý rok tak 
vytúžený Ježiško. Nemusím dlho premýšľať, viem to ihneď. Tým 
medzníkom pre mňa bol vždy šiesty december, čiže svätý Mikuláš! 
Dovolím si tvrdiť, že tento deň som ako dieťa vnímala rovnako 
túžobne a radostne, ako Vianoce. Priznávam, asi i viacej... Pýtate sa 
prečo? Mala som totižto asi 4 roky, keď sme na Mikuláša pozerali 
večerníček a v tom, zazvonil v detskej izbe zvonec. S bratom sme 
tuho stiskli mamine každý jednu ruku a šli sa so zatajeným 
dychom pozrieť, čo to tam v izbe cingá. Ten pohľad mám pred 
očami dodnes. V okne sme videli živého svätého Mikuláša! 
Rozprával sa s nami, vedel o našich drobných hriechoch, slabos-
tiach, neposlušnostiach... Vedel všetko. Keď sme sa s ním pomodlili 
a sľúbili mu, že sa polepšíme, za cingania zvončeka odišiel. Na 
druhý deň ráno sme pátrali po stopách pod oknom, kde sa nám 
Mikuláš zjavil. A predstavte si, neboli tam. Tento silný zážitok v nás 
zanechal taký dojem, že sme sa ešte na druhom stupni ZŠ hádali so 
spolužiakmi, že Mikuláš existuje. A práve toto je to posolstvo, ktoré 
sa za pomoci členov OZ Neštišané snažím šíriť ďalej. Minulý rok 
prišiel náš Mikuláš len do Nešticha, no tento rok zavítal taktiež

Týmto dňom začínajú Vianoce

i do Smoleníc. Bolo krásne vidieť 
otvorené ústočká našich najmen-
ších, bolo krásne vidieť ich prekva-
pené pohľady, bolo krásne počúvať
ich jemnučký hlások, keď do mikrofónu spievali Mikulášovi 
pesničku... Samozrejme, že Mikuláš nesmel prísť sám. 
Tradične ho sprevádzali anjelíci, ktorí vyčarili deťom úsmev 
na tvári a čerti, vďaka ktorým sa deťom kotúľali po lícach 
slzičky. Ale čerti sú nato, aby strašili len tých zlých a tak sa 
nakoniec s deťmi skamarátili a našli si spoločnú reč. Po 
rozdaní štedrých mikulášskych balíčkov, ktoré zabezpečil 
Obecný úrad, sa deti mohli zahriať teplým čajíkom a dospelí 
vareným vínkom podávaným s úsmevom z rúk členov OZ 
Neštišané. Po stretnutí s deťmi v KsD a KD myslel Mikuláško
i na tie deti, ktoré boli choré a nemohli za ním prísť. Preto 
prišiel on za nimi. V mene OZ Neštišané vyjadrujem spokoj-
nosť nad Mikulášom v Smoleniciach i v Neštichu v roku 2017. 
Videli sme iskričky v očiach detí a to je pre nás tá najkrajšia 
odmena. A fakt, že na tento deň budú ešte dlho spomínať, to 
je posolstvo, ktoré budeme môcť šíriť ešte mnoho ďalších 
rokov...

Natália Horníková
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FOTO z akcií a podujatí  (tak si tu žijeme)

Tradičná zabíjačka U Kumana

U Kumana - Jožko, chýbaš nám

Koncoročné vyhodnotenie OŠK

Rodičia aj s deťmi, taký je naš OŠK

Mikuláš, anjeli, čerti, miništranti a aj dymiaci čertov kotol

Aj naši seniori mali tento rok Mikuláša (priniesol aj darčeky)

Tradičná zabíjačka prasaťa v DHZ Smolenice

Mikuláš v KD Smolenice



1 54 / 2 0 1 7

Fragile už po druhýkrát koncertujú v Smoleniciach

Aj rodičia si prišli sadnúť do prváckej triedy počas Žiakobrania

Vianočný koncert v KD Smolenice Cigánski diabli

3-dňové malé VIANOČNÉ TRHY v Smoleniciach

Piatkové vystúpenie DFS Čerešenka počas Vianočných trhov

Sobotný koncert Martina Jakubca (fanúšička Monika Cisárová)

Vianočná kapustnica-deti z MŠ Smolenice

Vianočná kapustnica-koledníci zo SMŠ Lienka



Anjel chladnej noci
Stojím tu, na mieste odpočinku, obklopený ľuďmi,

ľuďmi, čo tu tíško ležia, ľuďmi, ktorí nezabudli.
Stojím tu, na mieste odpočinku, sám, v najtmavšej noci,

a hoci mám hlavu dolu, oči lesknú sa mi, 
nedokážu skryť ten pocit.

Pocit žiaľu, že mal si tu ešte byť, 
nie opustiť nás, nie svoj život premárniť.

Stojím tu sám, je to zvláštne, no cítim sa bezpečne,
vo vnútri ma láska hreje, a bude hriať už večne.

Nezabudnem, toho nemusíš sa báť,
chýbaš mi ako otec, chýbaš ako kamarát.

Život nie vždy je ľahký, veselý a kľudný,
ja na teba nezabudnem, ani ty však nezabudni!

Dávaj na mňa zhora pozor, poraď mi, keď treba...
zošli ku mne každučký deň malý kúsok neba.

Viem, že si ma chrániš, si môj anjel strážny,
nelež vo tme, v chladnej noci, nelež tak sám, zažni!

Ja nezhasnem! V spomienkach si so mnou deň každý,
nezhasnem už, v srdci mojom, budeš pre mňa navždy...

Martin Machovič

I N F O R M A Č N Ý S E R V I S

Poznámka: Redakčná rada nezodpovedá za obsahovú stránku článkov a jazykovú úpravu
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ŠTATISTIKY  od 21.10. 2017 – 19.12.2017 

NARODILI SA

V tomto období 
sa uskutočnilo 8 sobášov

(z toho občania Smoleníc)

ZOMRELI

Agáta Holásková
Amélia Knapová

Fili Kňaz
Adam Moravčík
Olivia Ondicová
Michal Štibraný

Peter Hornák 
a Ľubica Brázdovičová

Pavel Surovčík 
a Mária Krajčovičová

Jozefína Repová, 76 r.

Prihlásení občania 1-12: 61
Odhlásení občania 1-12:  61

JUBILEÁ OBČANOV
(

70 – roční

75 – roční 

80 – roční 

90 a viac roční

21.10.2017 -  31.12.2017)

Zdenka Vitteková
Mgr. Milan Kovačič
Stanislav Vajsábel

Milan Drobný
Marián Opálek

Ing. Damian Ostrožlík
Jolana Dedíková

Mgr. Viera Hečková
Jolana Kanichová

MUDr. Jana Stipanitzová
Štefan Gašparovič

Viliam Sedláček
Štefan Švorčík
Rudolf Hirner 

85 – ročný 
Miroslav Nídel

Helena Smoleková   – 92 r.
František Šimončič – 94 r.

Ľudmila Vrátna – 90 r.
Vilma Pašeková – 94 r.

 

Foto: A. Chrvala, I. Štibraná,  V. Bahnová, N. Horníková

Výsledky hlasovania – voľby do orgánov Trnavského samosprávneho kraja 4.11.2017

Okrskové volebné komisie v Obci Smolenice zistili tieto výsledky volieb do orgánov  TTSK:
Volebný okrsok č. 1 – KD Smolenice (veľká sála)
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                                                                                    
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                                                                     
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                                                                                              
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:           
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu:                          
Účasť vo voľbách v %:                                                                                                               
Volebný okrsok č. 2 – KD Smolenice (sobášna sieň)
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                                                                        
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                                                          
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                                                                                         
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:            
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu:                          
Účasť vo voľbách v %:                                                                                                              
Volebný okrsok č. 3 – KSD Smolenická Nová Ves
Počet voličov zapísaných v zozname voličov:                                                                          
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní:                                                                          
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku:                                                                                          
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva:            
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu:                           
Účasť vo voľbách v %:                                                                                                               

Počet pl. hlasov odovzdaných pre jednotl. kandidátov pre voľby predsedu : 
1. József  Berényi, Mgr., 50 r., podpredseda TTSK, Dolné Saliby, Strana maďarskej komunity:    
2. Jaroslav Cehlárik, Mgr. 34 r., riaditeľ, Opoj, nezávislý kandidát:    

3. Tibor Mikuš, Ing.,PhD, 65 r., predseda TTSK, Suchá nad Parnou, nezávislý kandidát:    
4. Márius Novák, MUDr., 64 r., lekár, Piešťany, Nový parlament:  

5. Konrád Rigó, 38 r., štátny tajomník Ministerstva kultury SR, Dunajská Streda, Most – Híd: 

6. Jozef Viskupič, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Trnava, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 

    (Oľano), Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratickoé hnutie, Občianska konzervatívna
     strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska                                                                                                              

2
6

335
8
4

347

Účasť vo voľbách za Obec Smolenice  v %:                                                25,57 %

1141
277
277
271
271

24,27 %

1167
300
300
290
297

25,70 %

496
140
140
129
134

28,22 %

Dominik Drdul 13.12. prevzal ocenenie Študentská osobnosť Slovenska 
za šk. rok 2016/2017 SRDEČNE BLAHOŽELÁME

Článok Futbalová jeseň v OŠK prinesieme až v čísle 1/2018. 
Článok dorazil do redakcie až po uzávierke novín.
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