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Tak, a je to tu, posledný deò mesiaca Máj. Dobieham zameškané 5-tka práve 

vychádza a dokonca v rozšírenom vydaní. Za tie dva týždne sa toho udialo ve¾mi 

ve¾a. V plnom prúde bežia prípravy na akciu "Zažite 5 živlov na ceste k láske" 

(bližšie na inom mieste). Zúèastnili sme sa stretnutia podnikate¾ov pracujúcich 

v oblasti cestovného ruchu v Trnave, ktoré sa konalo v hoteli Holiday Inn. 

Pripravujú založenie klastra cestovného ruchu pre Trnavu.

V piatok 27. 5. sa konala amatérska výstava fotografií TREK ART, za úèasti 20-tich 

vystavujúcich fotografov. Výstava sa konala pri rybníku pod Smolenickým 

zámkom. Na vernisáži sa zúèastnila asi stovka priate¾ov fotografie. Slávnostné 

prestrihnutie vykonala pani starostka Pavlína Hornáèková. 

e-mail: klaster@smolenice.com

TREK ART  27.5. 2011

27.5. sa konala ïalšia krásna a vydarená akcia "NOC KOSTOLOV". Kto prišiel, 

urèite neo¾utoval. Tí odvážnejší sa mohli pokocha� výstupom na kostolnú vežu 

a zároveò si obzrie�  hodinový stroj vo veži, ktorý je  montálne bez pohybu, ale aj 

tak to bol úžasný poh¾ad na históriu. V kostole si návštevníci mohli vypoèu� 

nieèo z histórie kostola a kto mal záujem, sa toho ve¾a aj dozvedel. Po zaujímavej 

prednáške si každý oddýchol a zapoèúval sa do tónov speváckeho zboru 

Mysterium cantus. Pre návštevníkov bola ešte pripravená prezentácia fotografií 

z misií v Afrike. Pri vstupe do kostola bolo pripravené malé obèerstvenie

v podobe domácich koláèikov, ktoré pripravili šikovné ruky smolenických 

gazdiniek.
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Na sobotu 28.5. bola obecným úradom v Smoleniciach naplánovaná 

"Cesta rozprávkovým lesom", ktorá bola pre vytrvalý dážï 

nakoniec zrušená. Zúèastnilo sa jej okolo 60 detí aj s rodièmi. Na trase 

bolo vytvorených 11 stanovíš�, ktoré nakoniec museli by� 

rozmontované. Po vzájomnej dohode organizátorov podujatia sa 

rozhodlo že "cesta rozprávkovým lesom" sa ešte zopakuje. Termín 

bude oznámený na webovej stránke obce a v Trnavsku.

5 živlov na ceste k láske

Smolenický zámok sa 11. 6. 2011 premení na miesto plné 
zázrakov a prekvapení. 5 živlov na ceste k láske je akcia úžasnej 
hudby, radosti, temperamentného tanca, i vynikajúcich 
zážitkov pre deti i dospelých. Predstavíme vám 5 živlov v 
podobe fenomenálneho programu. 

Živel Oheò - v prevedení cigánskej kapely Gitanas. Speváèky 
známe z Talentmanie, ktoré oèarili divákov svojim talentom i 
temperamentom. Pri ich hudbe sa rozprúdi vo vás úžasný oheò 
vášne, i odvahy. Ich hlasy sú dvere do sveta živelnosti. 

Živel Voda - Smolenickým zámkom sa bude nies� jedineèná i 
netradièná hudba od MAOKA. Inštumentalista, pri ktorom 
zažijete nádherné emócie plné úžasného relaxu, nako¾ko jeho 
hudba vyviera priamo zo srdca. Patrí medzi interpretov , ktorý 
si získava svojich divákov improvizáciou i veselou 
bezprostrednos�ou. Jeho hudbu poznáte z Barabášových 
cestopisných filmov.

 - historická lukostre¾ba. Môžete sa premeni� na 
Robina Hooda a zisti� svoje lovecké inštinkty. Lov je základom 
každého muža, i sila jeho zámerov a myšlienok. Tradièná 
lukostre¾ba je vášeò našich predkov, zaspomíname si aké to 
kedysi bolo. 

Živel zem  - Alchymický svet vykurovadiel vám pootvorí 
dvere do sveta èarovných vôní i úžasných bylín, ktoré môžu 
rozvoòa� váš domov, èi vylieèi� vaše telo i dušu. Vrátime sa 
spä� k receptom našich starých mám. 

Tóny vynikajúcej hudby si môžete vychutna� v lahodnej 
indiánskej èokoládovni, v zámockej vinárni, na streche v 
chilloutovej èajovni, èi pri delikatesách kuchára Šmakocinku. 
Svet relaxu, pohody i zábavy sme pripravili i pre vaše deti. U 
Víly na nich èaká svet rozprávok, h¾adanie pokladu, pasovanie 
za rytierov i princezné, zdolávanie duchov na zámku èi výstava 
malých fotografov a množstvo iných prekvapení. Vytvárame 
svet plný radosti pre deti i dospelých. Našim zámerom je 
využi� naplno nádherné možnosti, ktoré život ponúka a 
sprostredkova� kúsok tohto sveta aj vám. 

Tešíme sa na vás                       Martina Pobjecká a Eva Mikulová 

Živel vzduch

www.uvily.sk                 0918/961 181         0917/492 618
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CESTOVANIE Smolenice

Perla Malých Karpát
poskytuje mnoho zážitkov
Prvý obecný klaster turizmu chce propagova� Smolenice, zabáva� ¾udí,
ukáza� im históriu, cestu k prírode i k zdraviu

JARMILA HORVÁTHOVÁ

Dedinku Smolenice oznaèujú domáci vari 

nie neskromne ako perlu Malých Karpát. 
Aby tu dostali do popredia turizmus
 a využili prírodné a historické danosti, ktoré 
táto lokalita ponúka, založili Klaster 
Smolenice, prvý obecný klaster na 
Slovensku. ,,Smolenice totiž môžu turistom 
poskytnú� vel'a zaujímavého, bola by veru 
škoda neukáza� to svetu. Nechali sme sa 
inšpirova� cestovným ruchom v Rakúsku
a na Morave, ale èerpali sme aj zo skúseností 
Klastrov Liptov a Orava,“ hovorí Anton 
Pobjecký, šéf klastra.

INFORMOVA� O SEBE
Èlenovia klastra sú podnikatelia pôsobiaci v 
cestovnom ruchu. Spoloèným ciel'om je 
pripravova� v spolupráci s obcou zaujímavé 
akcie a spoloène o nich informova� okolie. 
Združením Klaster Smolenice chcú podl'a
A. Pobjeckého otvorit' všetkým turistom 
bránu do Malých Karpát. ,,Hlavným 
zámerom je, aby poèas pobytu u nás mali 
návštevníci možnos�  spozna� nielen bohatú 
históriu dediny, ale aj jej blízkeho okolia a 

aby ich pobyt netrval len niekol'ko hodín,“ 
vysvet¾uje .
Najväèšou atrakciou je, pochopite¾ne, 
Smolenický zámok. Vyše pä� storoèí chránil 
obyvatel'ov pri¾ahlej obce a slúžil mnohým 
zámožným rodinám Országhovcov, 
Pálffyovoov, Erdödyovcov, i známemu 
vojvodoovi Ctiborovi zo Ctiboríc. Zámok je 
vybudovaný pod najvyšším vrchom Malých 
Karpát a je jedným z hradov, ktoré strážili 
obchodníkov na starej èeskej ceste. 
V súèasnosti je tu zriadené konferenèné 
centrum Slovenskej akadémie vied, konajú 
sa tu celosvetové odborné konferencie, pre 
verejnos� je zámok sprístupnený v lete. 
Smolenický zámok však nie je jedinou 
h i s t o r i c k o - k u l t ú r n o u  a t r a k c i o u
v Smoleniciach a okolí - v okruhu 20 km sa 
nachádzajú dalšie tri významné hrady z 13. 
až 15. storoèia. 

KELTI A VYNÁLEZ PADÁKA
Obec má vlastné múzeum v objekte z roku 
1744, ktoré vypovedá o minulosti atradíciách 
miestnych obyvatel'ov už z obdobia Keltov. 

Je tu miestnos� venovaná náleziskám z doby 
železnej ,  miestnos�  pripomínajúca 
vynálezcu padáka Štefana Banièa, možno si 
pozrie� aj autentické kroje a ¾udové 
predmety z obce a okolia. Skutoène málokto 
vie, že meno vynálezcu padáka Štefana 
Banièa sa spája práve so Smolenicami. Padák 
zostrojil v roku 1913 v USA, kam odišiel za 
prácou. Ako bádatel' bol aj pri objavení 
j a s k y n e  D r i n y ,  k t o r á  j e  j e d i n o u  
sprístupnenou jaskyòou na západnom 
Slovensku a je významnou turistickou 
atrakciou Malých Karpát.
Jaskyòa sa po objavení v roku 1929 a po 
sprístupnení v roku 1935 zväèšovala jej dåžka 
do súèasných 410 m. V blízkosti Smoleníc sa 
nachádza aj jediný vodopád Malých Karpát, 
ktorý je najkrajší práve na jar a v lete.
V Smoleniciach, v Kaplnke sv. Vendelína je 
rodinná hrobka posledných smolenických 
z e m e p á n o v ,  p o p u l á r n y c h  g r ó f o v  
Palffyovcov.
O najdôležitejších pamiatkach dediny 
pripravili v klastri informaèné prospekty, 
ktoré majú návštevníci k dispozícii
v informaènej kancelárii na námestí, ale aj
v každom stravovacom a ubytovacom 
zariadení v obci. Na jej internetovej stránke je 
60 pohl'adov na prírodu, historické
a kultúrne zaujímavosti.

ROZPRÁVKOVÝM LESOM
Klaster Smolenice má ambíciu zabáva� ¾udí, 
ukáza� im históriu, cestu k prírode i k 
zdraviu. Pripravuje množstvo akcií, 
napríklad Cestu rozprávkovým lesorh, ktorá 
má 25-roènú históriu a tento rok sa koná
28. mája. Na ceste po lese èakajú deti 
rozprávkové bytosti, vodník pri rybníku, 
vily na lúkach, bosorka v tmavých lesoch i 
krá¾ s krá¾ovnou na zámku.
Vel'kú tradíciu má aj charitatívny koncert Na 
kolesách proti rakovine, kde si v doline pod 
zámkom príde každý rok vypoèu� naj 
známejších slovenských a èeských 
hudobníkov až 5-tisíc l'udí. Tohtoroèný 
bude 21. augusta a deò pred ním bude 
tradièný jarmok s ukážkou starých remesiel 
èi šermu na zámku. Bude i koncert vážnej 
hudby na nádvorí.
V Smoleniciach si možno aj zašportova� v 
každom roènom období. V júni tu bude 
napríklad Slovenský pohár v horskej 
cyklistike.
 ,,NaŠím ciel'om je vytvorit kvalitnejšie 
športoviská - bežecké dráhy, bežkárske trate, 
podmienky na skalolezenie atd'., aby sme 
návštevníkom vytvorili také možnosti, ktoré 
ich k nám prilákajú na dlhšie ako na jeden 
deò," hovorí A. Pobjecký. 

© TREND 12.5. 2011



KLASTROVINKY è.5 pre vás pripravil Anton Chrvalaneprešlo jazykovou úpravou
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