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Vážení spoluobčania, rodáci, 
naposledy, keď som sa vám prihováral z tohto miesta, citoval som slová pápeža 
Františka „Sme na jednej lodi a len spolu vieme pristáť bezpečne v správnom 
prístave“.  Aj keď sme ešte nepristáli, breh je už na dosah, všetci ho už vidíme.
Tie ťažšie chvíle sme myslím, zvládli dobre. Práve spoločnými silami sme sa zomkli 
a prekonali všetky nástrahy novodobej pre nás neznámej, nepoznanej a 
neviditeľnej choroby. Každý sa snažil byť disciplinovaný, zomknutý a zároveň aj 
tolerantný. Práve tá tolerancia sa však akosi vytratila z nášho života. Tolerancia, na 
ktorú sme v tom predošlom rýchlom kolobehu života akosi pozabudli.
Život a práca sa postupne dostávajú do starých koľají so všetkými novými 
pozitívami ale aj tými starými negatívami. Žiaci sa nám na krátky čas vrátili do 
školských lavíc, aby nezabudli že vzdelanie je dôležité a zároveň je dôležité aj 
vrátiť školské knihy. A čo by to bol za koniec školského roka bez sĺz a lúčenia našich 
deviatakov. Aj keď tento rok sme sa nestretli v Kultúrnom dome, ako to bývalo 
zvykom pri vždy skvelo pripravenom programe odchádzajúcich najstarších 
žiakov, verím že rozlúčka v Základnej škole mala tiež svoje neopakovateľné čaro. 
Všetkým žiakom prajem krásne prázdniny, aby si užili teplého leta, potešili 
úsmevom aj svojich starých rodičov a v septembri medzi seba privítali novú 
generáciu žiakov, nových prváčikov.
Ešte by som sa zastavil pri tých deviatakoch. Viem, že už sa cítia skoro dospelí, 
takmer všetko si môžu dovoliť. Život totiž beží rýchlo, a aby sa raz nečervenali za 
to, čo počas prázdnin povystrájali.
Prázdniny boli vždy spojené aj s Tradičným smolenickým jarmokom. Nuž tento 
rok bude tradícia z dôvodu korona pandémie prerušená. V čase príprav jarmoku 
boli všetky aktivity pozastavené, zákazy a nariadenia sa menili ako na bežiacom 
páse. Taktiež bolo avizované krátenie príjmov z podielových daní, tak nakoniec 
padlo rozhodnutie Obecného zastupiteľstva, že v tomto roku všetky kultúrne a 
spoločenské podujatia obec nebude organizovať. Dôležité je pre nás pokračovať 
v začatej práci na rekonštrukcii zdravotného strediska, ktoré je pre obec finančne 
a aj organizačne veľmi náročné.
Na druhej strane obec bude nápomocná pri organizovaní kultúrnych a spoločen-
ských podujatí organizovaných podnikateľmi a združeniami v našej obci.
 

Anton Chrvala, starosta obce



2 S M O L E N I C K É N O V I N Y

AKTUALITY Z ÚRADU

Vizualizácia rekonštrukcie zdravotného strediska (CIZS)

Rekonštrukcia strechy Centra integrovanej zdravot. starostlivosti 

Rekonštrukčné práce v interiéri zdravotného strediska 

Súčasný stav budovy zdr. strediska

Vážení občania,
dovoľte mi, aby som vás poinformoval o investičných  akciách 
ktoré sa realizujú, alebo sú pred dokončením, ale i 
o nových, ktoré sa pripravujú.
V súčasnosti sa uskutočňuje rekonštrukcia starej školy pod 
názvom  „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v 
Smoleniciach“. V minulom čísle som vás oboznámil s tým, že je 
odovzdané stavenisko a zhotoviteľ diela RP Invest začal s 
prípravnými prácami. Ako ste si určite všimli, bola ohradená 
ulička medzi medzi Komenského a SNP ulicou, a taktiež 
ohradená súkromná materská škôlka Lienka. Práce na stavbe 
neboli zastavené ani počas pandémie, a preto vás v skratke 
prevediem a oboznámim s už hotovými prácami. V budove boli 
odstránené staré omietky a vybúrané priečky. Odstránená bola 
pôvodná plynová kotolňa a následne sa odizolovávajú základy 
budovy. Je pripravená základová jama pre budúci výťah. Celá 
strecha bola asanovaná, v súčasnosti má už budova komplet 
novú zateplenú a odizolovanú strechu. Začalo sa s demontážou 
starých okien a dverí, pripravené sú otvory pre nové výplne. 
V celom interiéri sú vybudované nové priečky, ktoré už presne 
definujú nové ambulancie a čakárne. Realizuje montáž 
elektroinštalácie a pripravujú sa kúrenárske práce. Na 
priložených fotografiách si môžete pozrieť niektoré kroky, ktoré 
som vám opísal.
V obci bola ukončená časť chodníka z  „Baričovej uličky“ 
smerom k farskému úradu. Týmto krokom sme splnili 
požiadavky TTSK pri kolaudácii cesty II/502 a zároveň sme tento 
úsek skrášlili a pre občanov zjednodušili prechod uličkou.
Projekt „Vodozádržné opatrenia“ sa nachádza v stave 
doplnenia podkladov pre stavebné povolenie, nakoľko prišlo k 
zmenám v podávaní žiadostí o NFP.  V priebehu mesiaca by mali 
byť podklady kompletné a žiadosť opäť odovzdaná.
Taktiež sa môžete pýtať, čo je s projektom „Cyklotrasa“ a 
projektom „Bikesharing“. Tieto projekty sa už od novembra 
nachádzajú na predkontrole na TTSK. Už 2x nám oznámili, že 
posúvajú termín kontroly.
Ukončený bol projekt „Zníženie energetickej náročnosti 
kultúrno-spoločenského domu v Smolenickej Novej Vsi“ zo 
strany zhotoviteľa podľa projektu, na ktorý obec dostala 
nenávratný finančný príspevok. Tu treba zároveň povedať, že 
táto budova si vyžaduje ešte práce, ktoré neboli súčasťou 
projektu, nakoľko projekt obsahoval len zateplenie. Je potreb-
né ešte dovybavenie kuchyne, aby mohla v budúcnosti slúžiť 
občanom. V situácii, ktorá postihuje všetky obce a mestá na 
Slovensku musíme byť trpezliví až sa finančná situácia zastabi-
lizuje a zdroje dovolia ukončiť celú akciu. Určite budeme 
potrebovať i dobrovoľníkov, ktorí pomôžu dokončiť starú školu 
v Neštichu.
Novým projektom, ktorý momentálne rozbiehame, je 
zabezpečenie dostatku pitnej vody v našej obci. V súčasnosti 
naše 2 vodné zdroje už nestačia pokryť spotrebu vody a sú na 
minimálnom množstve svojej výdatnosti. Na základe tejto 
skutočnosti sme vyvolali stretnutie s TAVOS a.s., kde sme 
predniesli žiadosť, aby problém s vodou bol riešený vrtom 
z artézskej studne, ktorý sa nachádza v smere na Bíňovce. 
Vlastníkom vrtu je CHEMOLAK a.s.. Následne sa uskutočnilo 
ďalšie stretnutie ohľadne spolupráce pre zásobovanie vodou. 
O ďalších skutočnostiach vás budeme informovať v ďalšom 
vydaní novín.
Na záver patrí poďakovanie všetkým občanom, ktorí svojou 
disciplinovanosťou ukázali, že dodržiavaním nariadení 
hygienikov sme v obci nezaznamenali výskyt Covid-19.
Ešte raz ďakujeme.

Radoslav Horník, zástupca starostu
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HISTORICKÝ KALENDÁR
JÚL – SEPTEMBER  2020

Nová časť chodníka Baričovej uličky

Napojenie chodníkov SNP a Baričová ulička

Dezinfekcia zastávok počas pandémie Covid-19

Budovali sme aj počas pandémie

Pracovné stretnutie finančnej komisie

Orezávanie suchých konárov v parku kaštieľa

 Historický kalendár pripravila Ivana Janáčková

· 12. júla 1650 zomrel na Smolenickom hrade gróf 
Gabriel Erdődy, majiteľ smolenického panstva, je 
pochovaný v krypte smolenického kostola  (370. 
výročie).

· 13. augusta 1920 sa  Neštichu narodil kňaz 
Stanislav Sloboda, salezián (100. výročie).

·   v septembri 1715 sa uskutočnil v Smoleniciach a 
   v Neštichu súpis obyvateľstva, išlo o prvé čiastočné 

sčítanie obyvateľov na území dnešného Slovenska 
(305. výročie).

·  4. septembra 1945 bol po skončení druhej svetovej 
vojny zahájený školský rok v štátnej meštianskej 
škole, za riaditeľa bol vymenovaný Leopold Ševčík 
(75. výročie).

·   7. septembra 1930 bola slávnostne otvorená nová 
budova základnej školy, niesla názov Rímsko 
katolícka ľudová škola (90. výročie).
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RELAX na iný spôsob ŠKOLSKÝ ROK, na ktorý budeme dlho pamätať

Keď sme sa v septembri stretli v kultúr-
nom dome, netušil i  sme, akými 
zmenami prejde naša škola. Koncom 
februára odišla zo svojho miesta 
dlhoročná pani riaditeľka s pani 
zástupkyňou a o pár dní na to sa škola 
zatvorila. Všetkých nás prekvapila 
pandémia, akú sme ešte nezažili a

obrátila nám svet hore nohami. Zrazu sme ostali všetci doma a 
museli nabehnúť na iný režim učenia.
Chcem pochváliť väčšinu z vás, ktorí do tejto výučby vhupli 
rovnými nohami a prispôsobili sa neľahkým podmienkam. 
Pripájali sa na výučbu, posielali úlohy emailom, vedeli 
spolupracovať na diaľku s učiteľom.... tu žiaci školy ukázali 
svoje kvality, skutočnosť,  že sa v živote nestratia, sú flexibilní a 
vedia sa rýchlo prispôsobiť. 
U menších detí samozrejme patrí vďaka aj ich rodičom.  
Pomáhali im a popri svojich pracovných a domácich 
povinnostiach, zastupovali aj rolu učiteľa. Rovnaké ocenenie 
patrí aj učiteľom, ktorí ukázali snahu a chuť vzdelávať sa a 
nevzdali to, aj keď to nemali jednoduché. Postupne si väčšina 
našla cestu k žiakom pomocou on-line nástrojov a to, čo sa 
zdalo predtým nemožné, sa teraz vďaka ich snahe podarilo a 
pomohlo všetkým zúčastneným. Smolenická škola z môjho 
pohľadu zvládla  túto situáciu na výbornú. Verím, že tri mesiace 
bez školy žiakom neuškodili, ale naopak dali im aj niečo nové. 
Dúfam, že v septembri už do lavíc zasadneme tradične, tak ako 
sme boli zvyknutí a začneme školský rok slávnostne v kultúr-
nom dome.
Na záver sa chcem rozlúčiť s odchádzajúcimi deviatakmi, ktorí 
začínajú novú etapu života. Viem, že im spolužiaci, škola a ich 
triedny učiteľ budú chýbať. Ostane po nich prázdno. Ale tak 
ako sa niečo končí, iné začína. Prajeme im veľa úspechov, nech 
kráčajú ďalej so zdvihnutou hlavou a sú z nich ľudia, na ktorých 
budú rodičia hrdí.
Prajeme vám krásne prázdniny, oddychujte, načerpajte sily a 
zdraví sa nám vráťte naspäť.

„Všetkým ľuďom prospieva dopriať čas od času duši uvoľnenie. 
Odpočinok obnovuje totiž životnú silu a veselá nálada 
prázdnin rozoženú každý smútok.“ — Seneca 

Magdaléna Eliášová

Vy, ktorí si občas zvyknete vyprázdniť myseľ a načerpať síl 
pohľadom na smolenické zámocké lúky, ste boli určite milo 
prekvapení, čo za rezbárske diela sa objavili priamo pri ceste na 
Smolenický zámok. 
Miesto, kde iní oddychujú pri prechádzke prírodou, náš občan 
Peter Volner skrášlil originálnymi drevenými sochami. Neboli 
v tom však žiadne rozprávkové čary, ako by sa k zámku hodili. 
Práve naopak. Peter Volner diela vytvoril vlastnou prácou, silou, 
vlastnými rukami. Pomocníčkou pri tom mu bola jedine moto-
rová píla, žiadne už spomínané kúzla. Svojou zručnosťou tak 
vytvoril zo starých pňov tieto jedinečné fotogenické miesta, pre 
krajší pohľad i pocit pri vychádzke, no v dnešnej dobe i pre 
originálne foto momentky a „selfíčka“. Práca s drevom bola pre 
vynaliezavého tvorcu akousi psychohygienou práve počas dní 
pandémie Covid-19. Málokto by po zhliadnutí výtvorov 
povedal, že Petrovou hlavnou pracovnou náplňou nie je drevo, 
ale železo. Preto veríme, že ho tvorivosť, vynaliezavosť i pracovi-
tosť neopustia a v budúcnosti k výtvorom pribudnú ďalšie. 
Nech ich tam je ... ako farieb dúhy! 
Dúhenka si tam iste opäť
rada nájde cestu ...

(star)
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TAK SI TU ŽIJEME

LÚČENIE

Máme sa radi, to všetci vieme, 
no napriek tomu sa dnes radujeme. 

Neteší nás lúčenie, zaslzené oči, ale viera, 
že do sveta každý z vás správnou nohou vkročí. 

Prežili sme spolu veľa chvíľ, je pravda, že aj takých,
kedy by som vás najradšej prizabil.

Podstatné však bolo puto medzi nami, 
cítiť sme ho začali, keď ste boli ešte detičkami. 

Rástli ste mi pred očami, snívali ste...
bláznili...prežívali prvé drámy. 

Každý z vás je dnes už iný,
nestaviate zámky z hliny, 

nemodelujete postavičky z plastelíny.
Poznáte už troška život! 
Cítite a odpúšťate viny.

A ak prídu prekážky? 
Popasujete sa s nimi. 

Verím, že v živote dosiahnete na všetky svoje vytúžené méty,
nezabudnite však na to, že aj vy ste boli malé, ustráchané deti. 

Dospievajte s rozumom a dajte si čas!
Čas na zážitky, čas na lásku,

našepkávať, čo je správne, bude vám vnútorný hlas. 
Držte sa a spomínajte v láske.

Ja na vás budem vždy rád...
na chvíle smutné

i tie krásne. 
Martin Machovič

Penová párty pre deti materských škôl s DHZ Smolenice Kto bude silnejší?

Andrej Križan predstavuje deťom hasičskú techniku Iveco

Informačná tabuľa o plazoch žijúcich v okolí obce (tabuľa pri KD)

Informačná maľovaná mapa (tabuľa pri KD)
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PÁR MYŠLIENOK DO NOVÍN

Čas náš koronový, alebo ako bežali dni počas korony.
Vybehnem bosá do ľadovej trávy, nech ju roztopí teplo spánku. 
Chrumkavá, poľahne pod tiažou tela. Stojíme oproti, Slnko a ja, 
s otvorenou náručou dávať a dostávať. Predkláňam sa do 
výdychu aby som uvoľnila miesto v hrudi. A potom nasávam 
plným dúškom chladivý dych Zeme. Strážny anjel oznamuje, že 
je vyvenčený, tancuje okolo. Sojka preletí pozrieť ranné rituály 
podivných tvorov. Začal deň...
Cestou na nákup som stretla susedky kočíkovať prvé vnúčence. 
Vždy som nakukla do kočíku. Tešilo ma vyvolať úsmev malého 
človiečika, nech vie, že všetci máme radosť z jeho príchodu na 
svet. Včera na prechádzke sa tak nestalo, chránime sa navzájom.
Dedina bola prázdna, napriek krásnemu počasiu. Rúško som 
mala v pohotovostnej polohe, aby som mohla slobodne 
dýchať, kým sa oproti objavil človek. Obaja sme sa zahalili a pán 
povedal: "Ale sme dopadli !“, „ Ešteže si do očí vidíme, tie 
neoklamú".  Neklamali, úsmev jeho očí bol zreteľný. 
Pýtam sa lekárničky: "Nebojíte sa?" "A čoho" odpovedala. 
"Strach z vírusu je väčšia hrozba ako vírus sám" Keď som vyšla 
do slnkom zaliatej krajiny pod malými Karpatmi, doznievali mi 
jej slová "Sme zdravý národ, pracovitý, aj toto prekonáme."
Rána sú chladné a svieže. Slnko sa preťahuje cez drobné mraky. 
A tie sa vysmievajú, že nedajú vlahu. Už dlho hráme hru kto 
z koho. Keď nedáte vy, pokropím ja plným dúškom rastliny zo 
zásob matky Zeme,... ale studne začínajú oznamovať, že zdroje 
sa míňajú.
Včera sme našli v schránke ochranné rúška na viac použití 
s vizitkou:  „S láskou Obec Smolenice“. Je to málo, je to veľa? Ak 
je niečo s láskou, tak je to vždy dosť. Za nás ďakujeme.
Čiernobiele rozospaté ráno, rozmazané tiene len pozvoľna 
začínam farbu vnímať. Pes do lesíka zabehol. Predieram sa za 
ním divočinou slivkových náletov a tráv. Oči sa otvárajú, nozdry 
vetria sviežosť vychádzajúceho rána. Bezrúškový čas v prírode 
sa o chvíľu zmení. Pôjdem nakúpiť do vírusovej zóny. Asi sa svet 
zbláznil, asi sme sa zbláznili...
Dnes ráno sa prechádzam pod oblohou pasúcich sa baránkov. 
Symbolické, veď je Veľkonočná nedeľa a mnohí už sladkých 
baránkov majú upečených a zdobia slávnostné stoly, či oltáre 
stánkov Božích. Musela som fotiť, po dlhej dobe náznak, že Zem 
sa napije z jarného dažďa, je smädná. Studne sú takmer 
prázdne, snehu nebolo a pôda hlboko preschla.

Muž príde z obchodu a vraví: "Pokurizoval som susede, že ako sa 
darí“
Suseda vraví: "Šak inač dobre, len už z tohto rúška mi šibe. Včera 
varím, varím, chcem koštovať. Otvorím ústa a lyžica sa mi do 
rúška zaprela“.
Rada polievam materinu dúšku. Voda slúži ako rozprašovač jej 
nádhernej vône plnej spomienok na prechádzky po jarnej lúke 
z detstva. Polievam pod kontrolou lastovičky, ktorá odpútava 
pozornosť od hniezda, plného lastovičích zobáčikov. 
Obdivujem krásne línie listov hosty, či tvary krehkej srdcovky. 
Je ráno, dnes už bezstresové,... Korona ustupuje, otvárajú sa 
mnohé prevádzky, dokonca i výstava pripravená privítať 
prvých návštevníkov.
Mokrý máj, bude v stodole raj. Ranný dážď, ženský plač,... 
Odpoludňajšia spŕška, inšpirácia pre fotografa. Môžem zachytiť 
dynamiku pohybu dažďa. Môžem zachytiť v kvapkách odrazy 
farieb kvetov. Proste sa môžem hrať s časom v čase, kým 
preschnutá Zem nasáva vlahu májových kvapiek.
Výstava v čase korony, má zvláštnu atmosféru, pre častých 
návštevníkov vernisáži určite neobvyklú. Je bez hlúčkov ľudí 
pohybujúcich sa s pohárikom vínka medzi obrazmi, bez 
zastávok pri chlebíčkoch a iných dobrotách, bez vravy a 
vzájomných pozdravov, bez vysvetľovania, čo vlastne autor 
svojim dielom chcel vyjadriť, bez smiechu, či vážnych 
rozhovorov o umení, či kultúre v meste, v obci,... Proste je taká 
tichá, zádumčivá.
V krásnych priestoroch Trnavského múzea je teraz čas posedieť 
a meditovať, stíšiť sa a byť na chvíľu sám so sebou, či s 
vystaveným dielkom ak zaujme.
V Neštichu pribudli nové zvuky, bečia ovce, kozy mečia, pridali 
sa ku kohútím budíčkom a vtáčím trilkovaniam. Vraciame sa k 
starým zvykom, k schopnosti uživiť sa vlastnými rukami, 
trpezlivosťou? Srnky sa občas prídu pozrieť, kone v diaľke 
zaerdžia, pokosené trávniky sa opäť zeleninou zaplnia. Ovocné 
sady na prázdnych lúkach môžeme vysadiť. Trochou tieňa 
vyparovaniu vody zabrániť. Čas korony nám daroval čas na 
prehodnotenie toho kam sa chceme ďalej uberať. Vrátiť sa k 
prírode alebo od nej utekať.

Veronika Bahnová  9.6.2020
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Tento rok si celý svet pripomína 75. výročie ukončenia Druhej sve-
tovej vojny. Určite väčšina z nás bude venovať tichú spomienku 
alebo sa pozastaví a zapáli sviečku u pomníkov vojakov, ktorí padli 
pri oslobodení našej republiky, ale aj u  pomníkov ostatných obetí 
zavraždených v priebehu vojny. V Smoleniciach štyria občania 
padli počas bojov v SNP a osem počas prechodu frontu v blízkosti 
obce v roku 1945. Zo šiestich židovských rodín, ktoré bývali pred 
vojnou v Smolenicich ostala len jedna a to rodina Neumanovcov 
len preto, že ju miestni obyvatelia počas vojny ukrývali. Nesmie-
me však zabudnúť ani na státisíce našich rodičov, starých rodičov  
i ostatných, ktorí s obrovským pracovným nasadením, s využitím 
všetkých svojich duševných, fyzických i morálnych síl dokázali po 
ukončení vojny v pomerne krátkej dobe obnoviť výrobu v zniče-
ných továrňach, cestnú a železničnú sieť, svoje domy i ostatné 
výrobné zariadenia potrebné na uspokojovanie základných život-
ných potrieb obyvateľov v povojnovej republike. Jedným z ta-
kýchto  „neznámych hrdinov práce“ z nášho okolia,  ktorého starší 
obyvatelia Smoleníc určite poznali, bol i Ján Sitár, narodený v  
Neštichu dňa  30.3.1915.
Ján Sitár od učňovských rokov až do dôchodku pracoval len na 
jednom mieste a to v Chemickej továrni J. Pálffyho postavenej 
v úzkej doline pod Majdánom v katastri obce Horné Orešany. Túto 
továreň začal stavať v roku 1880 majiteľ smolenického panstva 
Jozef Pálffy s cieľom využiť lesné bohatstvo svojho panstva, ale aj 
vytvoriť pracovné možnosti pre obyvateľov z miestneho okolia a 
to najmä z Horných Orešian, Lošonca, Neštichu a Smoleníc. V roku 
1883 začala v postavenej továrni výroba založená na suchej desti-
lácii bukového dreva a podľa odborného časopisu Chemické 
zvesti č. 2 z februára 1947 s týmito hlavnými výrobkami: octan 
vápenatý, kyselina octová, acetát, decht a ako vedľajší produkt 
drevené uhlie. Po smrti Jozefa Pálffyho v roku 1920 prevzal 
smolenické panstvo jeho syn Jozef Pálffy mladší, ktorý  postavil 
v chemickej továrni novú prevádzku na výrobu  farieb a lakov so 
začiatkom výroby v roku 1929. Výroba v tejto prevádzke v maxi-
málnej miere využívala i ďalšie suroviny získavané zo suchej 
destilácie dreva – acetón, metylalkohol a špeciálne rozpúšťadlo. 
V prvých rokoch sa vyrábalo ročne okolo 300 ton výrobkov. 
A práve do tejto novej prevádzky nastúpil ako 14-ročný  učeň Ján 
Sitár. Menovaný svojou pracovitosťou, dôslednosťou, ale najmä  
nevšedným záujmom o túto prácu postupne prechádzal jednotli-
vými funkciami a zastával aj funkciu vedúceho prevádzky v lakov-
ke. V roku 1942, dosiahla výroba v lakovke maximálnu výšku od 
svojho založenia a to až 1000 ton náterových hmôt. Záujem o tieto 
výrobky bol aj v ďalších rokoch, preto po vypuknutí SNP a pri 
postupnom oslobodzovaní Československa vojskami Sovietskej 
armády bola ochrana závodu zabezpečovaná nemeckými jednot-
kami. Tieto jednotky, okrem stráženia, mali za úlohu po nútenom 
ústupe zabezpečiť aj znefunkčenie ďalšej výroby. Avšak rýchly 
postup Sovietskej armády koncom marca a začiatkom apríla 1945 
zabránil, aby nemecké jednotky demontovali a odsunuli strojné 
zariadenie a spôsobili väčšie poškodenie výrobných prevádzok 
závodu. Čo sa im však podarilo bolo zničenie všetkých výrobných 
postupov a receptúr na výrobu farieb a ostatnej výrobnej doku-
mentácie závodu. A práve vtedy, ako je uvedené v publikácii od 
Štefana Jastrabíka „Smolenice“ strana 179, preukázal svoje pracov-
né hrdinstvo Ján Sitár, keď po pamäti spracoval nové postupy a 
návody na výrobu náterových hmôt a tak s úzkym pracovným 
kolektívom zabezpečil, že už 18. mája 1945 sa mohla obnoviť 
v lakovke výroba výrobkov tak veľmi potrebných pri obnove 
zničeného hospodárstva.
Ján Sitár počas svojej aktívnej pracovnej činnosti vychoval mnoho 
odborníkov, ktorí od roku 1969 mohli v tejto profesii na požadova-
nej odbornej úrovni naďalej pokračovať v novom závode 
Chemolak, n.p. Smolenice, na ktorého vybudovaní a najmä  
umiestnení práve v tejto obci mal značný osobný podiel.
V súčasnej dobe si nedokážeme predstaviť aké bolo nadšenie,

NEZNÁMI  HRDINOVIA
nesmierna obetavosť a pracovné nasadenie obyvateľov 
Slovenska v povojnovom období, ktorí bez dlhých a nároč-
ných výberových konaní, bez eurofondov, výpočtovej tech-
niky i moderných výrobných prostriedkov dokázali vo veľmi 
krátkej dobe obnoviť vojnou zničené hospodárstvo, ale aj 
vytvoriť hodnoty, z ktorých mnohé sa využívajú ešte v dneš-
nej dobe. Preto pri tomto významnom 75. výročí od 
ukončenia Druhej svetovej vojny si zaslúžia naše poďako-
vanie a tichú spomienku aj títo hrdinovia práce z tohto 
obdobia, ktorých, mnohí z nás, mali možnosť vo svojom  
okolí poznať. 

                           Viliam Forner, smolenický rodák

Ján Sitár vo svojej záhrade

Ján Sitár (prvý zľava)
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Malokarpatská vínna cesta /MVC/– dnes veľmi populárna 
degustačná turistika od Devína s Bratislavou až po Smolenice. 
Dorábatelia vínneho moku sa na svojich „koštofkách“ často 
prezentujú erbom (címerom) svojej obce, či mesta.
Zaujímavosťou je, že spomedzi 28 obcí, zaradených do Malo-
karpatskej vínnej cesty, má iba 10 obcí vo svojom erbe vino-
hradnícky motív. Z týchto desiatich obcí je iba šesť priamo 
ležiacich na úpätí Malých Karpát s vinohradníckym notívom. 
K týmto obciam patria: Vinosady, Modra, Častá, Doľany, Neštich 
a Smolenice. Dôvodom použitia vinohradníckeho motívu v er-
boch týchto obcí bolo určite prekvitanie vinohradníctva. 
Symbol tohto remesla sa potom preniesol často i s nábožen-
ským motívom do heraldickej podoby.

Smolenický znak pozostáva zo šesťcípej hviezdy a polmesiaca, 
obtočených dvoma vetvičkami viniča. Erb je typickou kombiná-
ciou zamestnaneckého motívu s motívom cirkevným. Polme-
siac a hviezda symbolizuje Pannu Máriu, patrónku farského 
kostola, čo sa spomína už v listine z roku 1291. Náboženské 
motívy boli vnášane do erbov ako úzka spätosť cirkvi so 
zemepánskou vrchnosťou. 
Neštišský erb je z môjho pohľadu v porovnaní s ostatnými  
„najvinohradníckejší“. Je faktickým potvrdením, že vinohrad-
níctvo bolo pre obyvateľov Nešticha dôležitým zamestnaním. 
V Neštišskom erbe to vyjadruje  vinič a vinohradnícky nôž.  Oba 
erby boli zavedené v 15. storočí.
Prvou a najdôlezitejšou podmienkou úspešného vinohrad-
níctva boli samozrejme vinohrady. Preto si musíme položiť 
otázku, kde vlastne v našom chotári tie slávne smolenické a 
neštišské vinohrady boli. 
Tereziánsky urbár (1768) uvádza názvy kopaníc – parciel, kde sa 
pestovala vínna réva. V Neštichu to boli – Červené, Závrislé, 
Gazáre, Kolomfár a Sajdle. Urbár uvádza spolu  30 kopáčov (pre 
vysvetlenie, v tej dobe sa výmery vinohradov uvádzali plochou, 
ktorú pokopal jeden kopáč za jeden deň – 12 hodín). 
V Smoleniciach sa ako lokality vinohradov uvádzali Zalázne, 
Hôrka pod zámkom, Hôrka Vlčie hory a nad Neštichom. 
Smolenické vinohrady boli o výmere 157 kopáčov. V týchto 
uvádzaných lokalitách môžeme nájsť už iba malé, odchádza-
júce zbytky vinohradov, alebo už žiadne. Historicky zazname-
naný vplyv na vymiznutie a likvidáciu veľkej časti vinohradov 
v Smoleniciach a Neštichu mala žiaľ Fyloxéra, ktorá veľkou silou 
udrela v roku 1886. Fyloxéra bola ničivá choroba koreňového 
systému pravokorenných viničov.  Po tejto pohrome boli nové 
výsadby realizované vysádzaním ušľachtilým viničom naštepe-
ným na podpníkoch dovezených z Ameriky. Z toho je odvodený 
zaužívaný názov „Amerikán“ (Riparia, Kober...). Spolu s nimi sa 
postupne začali udomácňovať i nové importované sorty
z Ameriky vyšťachtené v rokoch 1816 - Isabela, Delavare (1849), 
Ontario (1875), Othelo. Jednalo sa o krížencov samorodiacich 
hybridov, ktoré uspeli hlavne na Záhorí a ja ich nazývam 
„bezúdržbové“ sorty. Vína z týchto sortí sú typicky poznačené  
foxovou chuťou – líščinou. Piť takéto vína si zaslúži vyznamenať 
konzumenta medailou. Samozrejme, že nechýbali ani u nás a 
pretrvali dodnes. Musíme ale uznať , že ako stolovo – štrúdlové 
sú skvelé .Výrazný vplyv na obnovu vinohradov nielen v našom 
kraji, ale i všade inde , mala kolektivizácia  vinohradov . Následné

NAŠE ERBY A VÍNO

Vinosady             Modra                Častá                  Doľany                 Neštich                  Smolenice

upúšťanie tradičného pestovania viniča na koloch , k prechodu 
pestovania na tzv. „drôtenke“/ako vysoké vedenie/, malo tiež 
svoj podieľ na znižovaní  vinohradov.
Hovoríme o vinohradoch a vinohradníkoch, ale aké víno a 
z akých sort dorábali naši pradedovia v tej dobe? Sám pochá-
dzam z rodiny so slušnou vinohradníckou tradíciou, no názvy 
ako Viridula, Cyribola, Frankula, Lombartské a podobne, mne a 
určite aj väčšine z vás nič nehovoria. 
Na prelome 18–19 storočia dominovali v malokarpatskej 
vinohradníckej oblasti sorty ako Tramín, Malvázia, Červeno-
špiciak, Bratislavské biele, Silvánske červené a zelené, Veltlín-
ske červené a červenobiele, Čabianska perla, Dievčie hrozno, 
Kozie cecky, Chrupka biela a červená –/Kudebel, Časla/, Kadar-
ka, Ezerjó, Frankovka/Karmazín/ a Portugal.  
Bolo by iste zaujímavé, ako by dnešný sortiment muštových a 
stolových odrôd z enologického pohľadu ohodnotili naši pra-
dedovia. Faktom je, že v súčasnosti má bežný konzument, 
pokiaľ nemá vyhradený vkus na určité sorty vín, veľký problém 
pri ochutnávkach. Kvalitne zdegustovať a vychutnať ponúkaný 
široký sortiment tradičných sôrt a dnes nehovoriac o veľkom 
množstve ich krížencov je náročné.
Pinoty, Cabernety, vína muškátového typu, barikové vína, 
ružové, cuveé, atď. sú dnes bežnou záležitosťou, nehovoriac 
o sortimente nepreberného množstva krížencov novovyšľa-
chtených odrôd.
Pravdou je, že tradičné staršie sorty sú viac náchylné na 
choroby a sú nahrádzané novo vyšľachtenými tzv. interšpeci-
fickými odrodami (Piwi), rezistentné odrody voči niektorým 
chorobám viniča. Taký je vývoj – trend dnešného vinohrad-
níckeho remesla. 
No vyberte si:    Bianca,Blaufränkisch-Signum,Stella Solis,
Cabernet-Blanc,Cortis,Jura,Stella, Muscatis, Muscat Bleu, 
Hibernal,  Sevar, Solaris,Veltliner- Signum, Stella a pod.
Avšak, osvedčený Vlašák, Riňák, Veltlínek, Múller, Sylván- 
interspecificky už nikto nevyšľachtí. 
Som presvedčený, že s láskou vlastnoručne dorobené vínko, zo 
srdca ponúknuté kamarátom, susedom, či rodine, je pre poho-
du a dobré vzťahy balzamom. Treba ho vždy pochváliť, aj keď 
nie každý ročník je ten správne vydarený. 
Záverom prajem všetkým spolurodákom-záhradkárom, hobby 
vinohradníkom aj pokročilejším, hrdo sa hlásiť k vinársko -
heraldickému odkazu  vinohradníctva našej obce.

In vino veritas –ale –...“ nigdo neví v kerej flaške...“
                                                                                                               

Pavol Novák

Ferdinand Duriš s kopáčmi pri kopaní vinohradu (1975)
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Duch Smolenického hradu je stále na stráži ...
Táto povesť o duchu smolenického hradu pochádza z roku 1825 
a uverejnil ju v časopise „Taschenbuch“ J. Kofinger. Autorom tejto 
povesti bol pravdepodobne barón H. Mednyánsky. 
Povesť hovorí o kastelánovi menom Tobiáš Čeky. Pán smolenic-
kého hradu, ktorý sa väčšinou času zdržoval v Bratislave, poveril 
Čekyho za zásluhy v bojoch s turkami správcovstvom hradu. 
Napriek tomu, že Tobiáš Čeky pochádzal z radov poddaných, 
správal sa k nim veľmi panovačne a kruto. Nespravodlivosť,
a krutosť kastelána ľudia ťažko znášali. Jedným z poddaných, ktorý 
kritizoval kastelána za jeho neprimerané správanie bol odvážny, 
sebavedomý a fyzicky veľmi zdatný mládenec menom Juraj.  Bol 
preto tŕňom v oku Čekyho. Napriek tomu, že ako deti spolu 
s Jurajom vyrastali, chcel sa mu za jeho odvahu kritizovať svoje 
správanie pomstiť. V snahe zbaviť sa nepohodlného poddaného, 
vymyslel si na neho lesť. V rámci svojej právomoci ho predvolal 
a prikázal mu odísť do Bratislavy s odkazom za strýkom pána 
hradu. O sedem hodín ho očakával s odpoveďou. V prípade 
nedodržania tohto rozkazu, alebo meškania, čaká ho doživotné 
väzenie. Samozrejme, že tento časový limit nebolo reálne dodržať 
v tomto období v žiadnom prípade, čo Čeky dobre vedel. 
Nešťastný Juraj videl, že je s ním zle. Vyšiel na nádvorie a v jeho 
zúfalom rozpoložení sa mu prihovoril usmievavý, starý kočiš. Na 
nádvorí bol pristavený panský koč, do ktorého boli zapriahnuté tri 
čierne paripy. „Juraj nastúp a dobre sa drž“, povedal starý kočiš. 
Paripy s kočom leteli s vetrom o závod, cesta do Bratislavy vraj 
trvala tri hodiny. Juraj s odpoveďou na lístočku nasadol ku 
kočišovi, ktorý zapráskal bičom a paripy ukrajovali veľkou rýchlos-
ťou z krajiny pod Malými Karpatmi a zobudil sa až zastali na 
nádvorí smolenického hradu. Od starého kočiša dostal Juraj pri 
poďakovaní dobrú radu: „Priateľ môj, buď spravodlivý a pamätaj, 
že nikdy nemôže zloba a krivda natrvalo zvíťaziť nad spravodlivos-
ťou a pravdou“.  Na to koč s kočišom zmizol z nádvoria so západom 
slnka.
Užasnutý a nahnevaný Čeky neveril vlastným očiam, keď sa zjavil 
Juraj s odpoveďou v rukách. Pomstychtivý kastelán neuznal 
dodržanie príkazu a termínu, ba naviac, Juraja obvinil zo spriahnu-
tia sa s pekelnými silami, čo bolo zámienkou na potrestanie 
hrdelným trestom. Pri obviňovaní Juraja zasvietili do miestnosti 
posledné lúče zapadajúceho slnka a zlostný kastelán padol mŕtvy 
na kamennú dlažbu. Jeho posledne slová boli: „Beda mi, beda, to 
bol duch smolenického hradu“. Statočného Juraja premkol strach, 
ale čosi ho ťahalo k obloku i keď celým hradom zatriasol hluk 
z podzemia. Na lúke pod hradom dupali tri čierne paripy. Odrazu 
sa k nim pripojila štvrtá. Za silného erdžania a iskrivého dupotu sa 
paripy vzopäli a spolu s kočišom a kočom zmizli v oblakoch
s poslednými lúčmi zapadajúceho slnka.  Pravda teda zvíťazila nad 
krivdou. Od tej doby často vídať za búrlivých nocí nad smolenic-
kým zámkom iskrenie a počuť hrmenie. Dnes sa tomu hovorí 
ohňostroj. 
Pravdou je i to, že všetci doterajší kasteláni boli vždy ústretoví voči 
obyvateľom Smoleníc, určite poučení hrozbou odvety ducha 
bývalého smolenického hradu. Komunikáciu medzi zámkom ako 
kongresového centra a jeho vedením v SAV prostredníctvom 
dobrých kočišov, ako boli pán Imrich Mráz a Fedor Procházka, dnes 
nahradili moderné internetové technológie...

Pavol Novák

SMOLENICKÉ ETNOGRAFICKÉ fragmenty 

Najväčším bohatstvom, ale najmä zdrojom príjmov vetvy 
rodu pálffyovcov, ktorí vlastnili smolenické pánstvo od roku  
1777 do roku 1945, boli pánske lesy a pôda. Väčšina členov 
tohto rodu v rámci svojich schopností, možností i politickej 
situácie sa snažili toto panstvo rozširovať i efektívnejšie vyu-
žívať. Možnosti rozširovania panských lesov boli určitým 
spôsobom obmedzené, takže ťažisko bolo položené na 
rozširovanie plochy úrodnej pôdy. Toto sa dialo formou 
sceľovania pozemkov do väčších celkov na úkor drobných 
sedliakov, odkupovaním pôdy krachujúcich zemanov,  
terénnymi úpravami a odvodňovaním zamokrenej pôdy. 
Najväčšiu zásluhu na rozšírení výmery panstva mal Móric 
Pálffy (1812-1897), ktorý pôsobil na smolenickom panstve  
od roku 1867. Komasáciou v roku 1885 získal výhodné po-
zemky v blízkosti Smoleníc na úkor pôdy sedliakov a melio-
ráciou vlhkých lúk i pasienkov smerom východne od 
Smoleníc po súčasnú vodnú priehradu Boleráz ich premenil 
na úrodnú pôdu . Ďalej jeho syn  Jozef Pálffy st.  (1853 -1920) 
kúpou pozemkov na dražbe od rodiny Kollerovcov. Celková 
výmera poľnohospodárskej pôdy Pálffyovcov v smole-
nickom panstve bola, v tej dobe, okolo 700 hektárov. Avšak 
na obrábanie pôdy, zber, skladovanie, opravy pracovných 
prostriedkov a techniky, ale najmä na účelné využívanie a 
spracovanie dopestovanej úrody a chovu dobytka i koní  
bolo potrebné, okrem ľudského potenciálu, vytvárať  aj 
odpovedajúce podmienky. Za týmto účelom Pálffyovci 
prestavali a prispôsobili novým požiadavkám Horný majer a 
vybudovali Dolný majer.
Horný majer sa rozprestiera  severozápadne  od priesečníka  
ulice SNP smerom na Trstín a ulice Zámocká. Tento majer 
existoval už v 15. storočí a viackrát bol jednotlivými vlastník-
mi prebudovaný. V 18. a 19. storočí, v období, kedy vlastník-
mi smolenického panstva boli Móric Pálffy, Jozef Pálfy st. a 
Jozef Pálffy ml. slúžil na plnenie týchto úloh:
- uskladnenie pokoseného obilia a jeho mlátenie. Na tento 

účel slúžila veľká stodola  a mlatovisko. Zožaté obilie sa 
ukladalo do stohov a potom sa  ručne mlátilo cepami 
postupne od leta až do jarných mesiacov.  Až po roku 1880 
sa ručné mlátenie obilia nahradilo ručne ťahanými  a 
neskoršie gepľovými mláťačkami ťahanými koňmi alebo 
hovädzím dobytkom, 

- uskladnenie vymláteného zrna v obilnom sklade, ktorý 
ešte v súčasnej dobe existuje vedľa futbalového ihriska,

- ustajnenie koní v troch stajniach a ich výcvik v ohradenej  
cvičnej lúke nazývanej „rajčula“, nachádzajúcej sa v pries-
tore dnešného futbalového ihriska.  Žrebčín založil v roku 
1885 Móric Pálffy pôvodne len pre hospodárske kone. 
Avšak neskoršie jeho syn Jozef sa zameral už na chov  
jazdeckých  a kočiarových koňov,

- údržba, oprava a výroba požadovaných pracovných pros-
triedkov, strojov a techniky v opravárskych dielňach,

- ubytovanie alebo byty pre deputátnikov (bírešov), ošetro-
vateľov a cvičiteľov koní, zamestnancov lesnej správy, 
opravárov, zverolekára a iných.

Pre zamestnancov lesnej správy, ktorí spravovali lesy smole-
nického panstva bola v rokoch 1924-25 postavená adminis-
tratívna budova, ktorá je funkčná i v dnešnej dobe.
Na konci 19. storočia bol majer napojený na vybudovaný  
vodovod pitnej vody. Vodovod vychádzal z vodojemu  
Vlčiareň, odtiaľ viedol cez zámocký park do zámku,  Horné-
ho majeru a končil v kaštieli.
Po skonfiškovaní majetku Pálffyovcov v roku 1945 Horný 
majer prevzal Lesný závod Smolenice. Jednotlivé objekty 
boli buď zbúrané, prestavané a prispôsobené novým požia-
davkám lesného závodu, neskoršie aj JRD Smolenice alebo 
súkromných podnikateľov.

HORNÝ A DOLNÝ MAJER

pokračovanie na strane 10
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Dolný majer sa nachádzal pri ceste zo Smoleníc smerom na 
Boleráz asi 200 metrov východne od reštaurácie Kočí. Naproti 
majeru, z druhej strany cesty, bola veľká rovná obdĺžniková 
plocha o veľkosti viac ako dvoch futbalových ihrísk, nazývaná 
„duršplac“. Táto plocha bola ohraničená z troch strán živým 
plotom a zo strany od Boleráza od roku 1903 úzkokoľajnou  
železničnou traťou vychádzajúcou zo starej chemickej továrne, 
vedúcej pozdĺž celej východnej časti Nešticha a Smoleníc na 
železničnú stanicu Smolenice a ďalej až na Dobrú Vodu, kde 
bola  od roku 1900 pobočka chemickej továrne. Táto plocha sa 
využívala na uloženie pokoseného obilia do stohov, jeho mláte-
nie už pomocou parných mláťačiek rôznych druhov, pasenie 
dobytka, na uskladnenie vymlátenej slamy i ostatného materiá-
lu. V prednej časti boli dlhé uzatvorené pivnice zapustené 
v zemi. Na železničnej trati, v priestore duršplacu, bola aj 
výhybka slúžiaca na vyhýbanie vlakov, manipuláciu s prepra-
vovaným tovarom i zastávka na prepravu osôb. Osoby sa pre-
pravovali na štvorkolesových otvorených vozíkoch na motoro-
vý pohon, nazývaných dreziny.  Jednu z lokomotív na prepravu 
tovaru zamestnanci chemického závodu  pomenovali po dcére 
grófa Jozefa Pálffyho,  a to Paulína.
V šesťdesiatich rokoch minulého storočia bola železničná trať 
demontovaná a celá plocha duršplacu bola určená na výstavbu 
rodinných domov. 
Dolný majer nechal vybudovať Móric Pálffy po komasácii v roku 
1885, kedy značne zväčšil výmeru úrodnej pôdy panstva. Majer 
mal obdĺžnikový tvar a zo všetkých štyroch strán bol obstavaný 
budovami. V dlhej budove, vedľa cesty, boli byty pre zamest-
nancov, ktorí v majeri pracovali. V období môjho detstva tam 
bývali rodina Danišová (pred nimi rodina Hermanová), 
Ferechová (po nich rodina Zvonárová), Gríková, Pobjecká, a 
Blážová. Jednotlové byty sa skladali z predsiene, kuchyne,  
komory s hlbokou jamou na uskladnenie zeleniny a dvoma 
izbami. Oproti bola veľká obdĺžniková budova nazývaná 
„Lauštár“, v ktorej boli maštale pre  kravy chované na mlieko.
V  dolnej časti majera bola budova nazývaná „Šalanda“, slúžiaca 
na ubytovanie sezónnych robotníkov. V časti hornej budovy 
bola miestnosť nazývaná „Kontýn“ v ktorej sa ošetrovalo a 
uskladňovalo mlieko. Na ošetrenie mlieka sa používal ľad 
uskladnený v ľadovni za budovou. Mlieko slúžilo na záso-
bovanie celého Pálffyovského  panstva. V druhej časti budovy 
bol sklad na uskladnenie obilia a šopa. V strede dvora sa 
nachádzala 3m široká a 28 m hlboká studňa, stabilizovaná proti 
zavaleniu tehlovou výmurovkou. Podľa článku Ing. Vladimíra 
Solára, uvedeného v Smolenických novinách č.4/2017, vodu zo 
studne do nádrže nad kravínom čerpali čerpadlom poháňaným 
gápľom ťahaným somármi. Dolný majer sa ľudovo nazýval aj  
„švajčiarňou“ a jeho zamestnancov volali „ švajčiari“. 
V roku 1916, počas  Prvej svetovej vojny, vo voľných priestoroch 
pre sezónnych robotníkov dolného majeru bola zriadená po-
bočka trnavskej nemocnice (v niektorých materiáloch sa uvá-
dza pobočka trnavskej vojenskej nemocnice), slúžiaca na 
doliečenie zranených vojakov. O zranených vojakov sa staral 
miestny lekár MUDr. Viktor Hubner, ktorý býval a mal svoju 
ordináciu v Smoleniciach v bývalom Kollerovom dome. (dnes 
Obecný úrad) Skutočnosť, že gróf Jozef Pálffy st. poskytol 
priestory svojho panstva pre potreby armády i jeho vcelku 
korektný vzťah k miestnemu obyvateľstvu sa priaznivo prejavil  
v tom, že po rozpade Rakúsko-Uhorskej monarchie a vytvorení 
samostatnej Československej republiky v roku 1918 mohla táto 
uhorská grófska rodina naďalej bez väčšej ujmy užívať svoje 
panstvo. Treba pripomenúť aj skutočnosť, že za Druhej svetovej 
vojny, pri ústupe nemeckej  armády zo Smoleníc začiatkom 
apríla 1945, Nemci utratili všetok dobytok ustajnený v Dolnom 
majeri tak, že ho poliali benzínom a upálili.  
Okrem objektov Horného a Dolného majera Pálffyovci využívali 
aj ďalšie priestory na  ustajnenie koní  a dobytka. V šesťdesiatich

pokračovanie zo strany 9

rokoch 19. storočia bol bývalý pivovar prerobený na prepy-
chové maštale pre kone, ďalej mladé i choré kone boli umiest-
nené v stajniach aj na Škarbáku (Jahodníku). Pre mladý a 
dorastajúci dobytok bolo Móricom Pálffym vybudované 
hospodárske stredisko pri ohybe cesty na Boleráz, nazývané 
Móricov dvor (ľudovo Móric hóf ). Toto stredisko bolo využíva-
né až do roku 1924. Neskoršie bolo dlho opustené a až v päťde-
siatich rokoch minulého storočia čiastočne využívané na 
uskladnenie materiálu výrobného družstva Tatrachema Smo-
lenice.  V súčasnej dobe je už objekt zrovnaný so zemou.
Pálffyovci vlastnili aj veľké záhradníctvo s ovocným sadom 
nachádzajúce sa vzadu za ich kaštieľom.  V záhradníctve, okrem 
úrodnej pôdy, boli pareniská, veľký skleník, pivnice na usklad-
ňovanie  zeleniny,  veľká nádrž na zachytávanie vody z potoka i 
jej ohrev a obytný dom pre rodinu záhradníka. V prízemí  obyt-
ného domu bola aj predajňa zeleniny, využívaná ešte v päťde-
siatich rokoch minulého storočia občanmi obce. V zadnej časti 
kaštieľa bola budova na uskladnenie ovocia a mäsa. Mäso sa 
uskladňovalo v tzv. ľadovni. Steny ľadovne boli trojvrstvové a 
medzi každou vrstvou bola vzduchová medzera. V zime sa do 
ľadovne navozil ľad, ktorý vydržal prakticky celý rok.
Po roku 1945 a skonfiškovaní majetku Pálffyovcov objekty 
Dolného majeru i záhradníctvo využívala obec a neskoršie po 
roku 1955 aj JRD Smolenice na ustajnenie hovädzieho dobytka 
i ošípaných, parkovanie, opravy hospodárskych strojov a tech-
niky. V šesťdesiatich rokoch minulého storočia bolo záhradníc-
tvo zlikvidované a uvoľnená plocha  bola využitá na výstavbu  
obytných domov. V roku 1998 bol zbúraný aj Dolný majer a táto 
plocha, spolu s i úrodnou pôdou prakticky až po zemné  teleso  
bývalej úzkokoľajnej železničnej trate bola v súlade s územ-
ným plánom obce využitá na átriovú výstavbu rodinných 
domov.
Väčšina vlastníkov smolenického panstva vynakladala značné 
úsilie na jeho potravinovú sebestačnosť. Konkrétne v tomto 
článku, od obdobia vládnutia Mórica Pálffyho až po konfiškáciu 
ich panstva v roku 1945, mali mäso, mlieko a ich produkty  
z vlastného chovu dobytka, múku z dopestovaného vlastného 
obilia a pomletého vo vlastnom mlyne alebo v mlynoch 
z blízkeho okolia. Víno vyrobené z hrozna z domácich vino-
hradov,  pivo a  lieh vyrobené vo vlastnom pivovare i väčšinou 
z domácich surovín, ovocie a zeleninu z vlastného záhradníctva 
i ovocných sadov. Ryby z rybníkov, ktoré zakladali na Parine a 
iné. Nemožno zabudnúť ani na množstvo ulovenej lesnej zveri 
nachádzajúcej sa v pánskych lesoch. Vlastníci panstva, okrem 
toho, že dávali prácu mnohým obyvateľom obce, vytvárali 
podmienky aj na rozvoj remesiel a obchodnej činnosti v obci. 
V tomto by mohli byť, bývalí vlastníci smolenického panstva, 
pre nás inšpiráciou aj v súčasnej dobe, kedy v rámci štátu sa  
začínajú vo väčšej miere realizovať  opatrenia na zabezpečenie 
potravinovej  sebestačnosti i  bezpečnosti.
Pri písaní tohto článku som sa inšpiroval svojim detstvom, keď 
som sa so svojimi vrstovníkmi hrával na Duršplaci, spomien-
kou na spolužiakov Michala Bušíka a Karola Augustína bývajú-
cich v Hornom, Marienku a Františku Danišovie bývajúce 
v Dolnom majeri  i na Viliama Sitára, ktorý  sa do Základnej školy 
v Smoleniciach občas prepravoval drezinou po úzkokoľajnej 
železničnej trati zo starej chemickej továrne, kde býval. Avšak 
mojim hlavným cieľom je informovať obyvateľov obce, najmä 
bývajúcich v bytových a rodinných domoch postavených na 
pozemkoch bývalej panskej záhrady, Dolného majera a Durš-
placu, o využívaní tejto časti Smoleníc  v nedávnej minulosti. 
Na záver ďakujem spolužiačkam zo základnej školy pani Jožke 
Slobodovej rodenej Solárovej a Fanke Pavlíkovej rodenej Dani-
šovej za posúdenie, ale najmä za poskytnutie cenných informá-
cií, čím sa podstatnou mierou zaslúžili  o obohatenie obsahovej 
stránky tohto článku.

                                               Viliam Forner, smolenický rodák
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DOBRE VEDIEŤ

 Večná téma, ktorá vyvoláva nielen diskusiu medzi odborníkmi, ale 
na začiatku každého roku vyvolá nevôľu aj u obyvateľov. Vtedy 
treba totiž platiť poplatok za komunálny odpad. 
Kto teda rozhoduje o jeho výške, akým príncípom sa musí riadiť 
obec, z čoho sa skladá? 
Ozrejmime si to„ zdravým sedliackym rozumom“.
Poplatok sa určuje na obdobie jedného kalendárneho roka.  Výšku 
poplatku na nasledujúci rok musia schváliť poslanci na verejnom 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Podkladom pre výpočet 
výšky na obdobie nasledujúceho kalendárneho roku je výška 
všetkých nákladov za posledné obdobie, podklady od zberovej 
spoločnosti a skládky odpadov o predpokladanom zvýšení ceny 
za tieto služby, a k tomu ešte obec musí dodržať zákon, ktorý 
ukladá platiť poplatok obci, v ktorej sa nachádza skládka odpadov. 
V krátkosti,

Zákon ukladá obci, že finančné 
prostriedky, ktoré zaplatia občania sú účelovo viazané. To 
znamená, že obec ich môže použiť  na likvidáciu 
netriedených zložiek odpadu (komunálny odpad, veľký komunál-
ny odpad /VKO/, bioodpad zo záhrad, verejná zeleň a cintoríny, 
drobný stavebný odpad v rámci zberu VKO).  
Občania sa sťažujú, že čím viacej separujú odpad, tým viacej musia 
platiť.
Ako je to možné?  Poďme sa na to pozrieť.
Každá obec povinne raz ročne do konca februára uverejňuje 
úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok. 
Túto vypočíta z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu 
a nakladaním s ním za rok. Úroveň vytriedenia komunálnych 
odpadov za kalendárny rok 2019 v Obci Smolenice je na veľmi 
dobrej úrovni, čo predstavuje 47,19 % vytriedenia KO. Podľa miery 
vytriedenia, štát určuje výšku poplatku za každú tonu netriede-
ného komunálneho odpadu, ktorú musí obec, teda občan zaplatiť. 
Pre informáciu uvádzam tabuľku za obdobie troch rokov. 

 obec v rámci tohto poplatku platí zberovej 
spoločnosti za manipuláciu a odvoz, skládke odpadov za 
uloženie  a štátu poplatok.  

„len“

Položky a sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 
-1 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov Euro.t

odvádzajúce sa štátu.

Čo sa týka poplatku za skládkovanie odpadu na samotnej skládke, 
tak za obdobie posledných dvoch rokov sa skládkovanie zvýšilo 
cca o 100% a ďalšie zvyšovanie na základe zákona nás čaká na 
skládkach aj na budúci rok. 
Čo vy na to milí spoluobčania? Prestaneme triediť (drahé sklád-
kovanie) alebo radšej sa zapojíme všetci do triedenia a separácie, 
kde za plasty, papier, tetrapak, sklo, textil a kovy neplatíme? 
Vzídu z toho minimálne dve dobré veci. Zlepšíme si životné 
prostredie a ušetríme aj na poplatku za skládkovanie zmesového 
komunálneho odpadu.

A to sa oplatí.  

Alena Hirnerová, správa daní a poplatkov

Odpady, odpady, odpady...

1
2
3
4
5
6
7

x       10
10      x      20
20      x      30
30      x      40
40      x      50
50      x      60

x       60

17 €
12 € 
10 €

8 €
7 €
7 €
7 €

26 €
24 €
22 €
13 €
12 €
11 €

8 €

33 €
30 €
27 €
22 €
18 €
15 €
11 €

2019 2020 2021 a ďalej

Sadzba za t odpadu v €

v

v

v
v

v
v

Úroveň vytriedenia odpadu
v % (Smolenice zelený riadok)

TETRAPAKY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

VHADZUJTE
zošliapnuté a opláchnuté obaly
(džús, víno, mlieko, káva...)

NEVHADZUJTE
obaly so zvyškami nápojov
NIE kartón ani papier

x

Ak ma nikto nevidí, tak separujem takto

L

L

L

Školské ihrisko - donesiem plné, odnesiem prázdne

Športujeme alebo ničíme to čo má slúžiť všetkým
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