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Vážení spoluobčania, rodáci, 
viete čo ma po štyroch daždivých a zamračených dňoch potešilo? Slnko, obyčajné 
ráno usmiate slnko. Nádej, rozžiarenie, radosť.
V týchto dňoch, či už prší, alebo je prijateľnejšie počasie, občas si zájdem do lesa, 
do prírody. Hríby síce nepoznám, maximálne bedľu, dubák a vatovec. Možno málo, 
ale pre potešenie aj to stačí. Nie len hríby v lese, ale ten pocit slobody, tá sila 
prírody je to, čo v dnešnej dobe človek potrebuje. Pohladiť dušu, načerpať nové 
sily, nové inšpirácie, odpustiť. Oddych a relax v našej prírode je pre nás ideálny skôr 
cez týždeň po práci, ako cez víkend, keď sa nám to tu hemží návštevníkmi z 
blízkeho i ďalekého okolia.
Priznajme si, koľkí z nás sme boli na najbližššom kopci na Molpíri, tí zdatnejší aj 
ďalej na Havranici, na Zárubách? Nie, netreba vysoko, stačí aj krátky pobyt pod 
stromami so svojimi najbližšími. Možno by stačil aj park a lavička v bývalom 
kaštieli. Len si sadnúť, relaxovať a kochať sa lístím, vetrom a možno aj dažďom.
Nenechajme si naše životy napĺňať nenávisťou a beznádejou, ktorú sa nám snažia 
nanútiť snáď všetky televízie sveta. S rozvahou a úsmevom prekonáme všetky 
nástrahy dnešných dní. 
S kolektívom pracovníkov úradu sa snažíme aj počas súčasných opatrení vyjsť 
v ústrety všetkým občanom, úradné hodiny pre verejnosť zostali zatiaľ v nez-
menenej podobe, tak ako doteraz. Okrem povinností ohľadne neustále sa 
meniacim nariadeniam a opatreniam zo strany Úradu verejného zdravotníctva 
naďalej riešime bežné problémy občanov našej obce. 
Taktiež pokračujeme v rekonštrukcii zdravotného strediska, aj keď tu sa boríme 
s viacerými problémami, (predsa len ide o rekonštrukciu 90 ročného objektu) ale 
aj tak veríme, že začiatkom roka 2021 bude do užívania odovzdaná pekná 
zrekonštruovaná budova zdravotného strediska, na ktorú už dlhé desaťročia 
všetci čakáme.

 Anton Chrvala, starosta obce

Foto Maroš Stacho



2 S M O L E N I C K É N O V I N Y

AKTUALITY Z ÚRADU

Pohľad z vtáčej perspektívy na zdravotné stredisko (CIZS)

Budúca zubná ambulancia

Finálna fasádna omietka zdravotného strediska

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som vám v skratke podal informácie o inves-
tičných akciách, ktoré sa realizujú, alebo sa v štádiu prípravy.
Investičná akcia  rekonštrukcia starej školy, teda Centrum 
integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach sa v 
súčasnej dobe nachádza v stave realizácie zateplenia fasády, čo 
ste si určite viacerí všimli. Zároveň sa vykonávajú prípravné 
práce pre osadenie výťahu. Teraz sa zároveň aj rieši pri 
výťahovej šachte problém so spodnou vodou, kde bolo 
potrebné zmeniť technológiu výstavby výťahovej šachty. Výťah 
je súčasťou projektu v rámci položky „bezbariérový prístup“. 
Nakoľko je budova viacpodlažná, musí byť dodržaný bezba-
riérový prístup na každé podlažie, vrátane suterénu.
V interiéroch sú už vyhotovené omietky a všetky rozvody. 
Taktiež sú vyhotovené základné potery. Následne sa dokončujú 
ostatné „mokré“ procesy, ktoré by mali byť ukončené do 
zimných mesiacov.
Projekt zabezpečenia pitnej vody v obci je v stave posudzo-
vania výdatnosti prameňov. V spolupráci s TAVOS a.s. 
pripravujeme ostatné podklady pre projekt zabezpečenia 
dostatočného množstva vody pre obec.
Opätovne bola podaná žiadosť o Nenavratný finančný 
príspevok (NFP) na projekt „Vodozádržné opatrenia v obci 
Smolenice“. Následne prebieha vyhodnotenie súťaže. Tento 
projekt bol už v minulosti opísaný v našich novinách.
V obci Smolenice boli na podnety občanov rozmiestnené 
viaceré dopravné zrkadlá, ktoré by mali pomôcť k zlepšeniu 
dopravnej situácii v obci.
Obecné zastupiteľstvo v týchto dňoch požiadalo o bezúročnú 
pôžičku z dôvodu pandémie vo výške cca 72 000 €. Tieto 
financie budú použité na opravu strechy nad prvým stupňom a 
rekonštrukciu sociálnych zariadení, šatní v telocvični. Zároveň 
sa bude realizovať aj oprava podlách v telocvični. 
V predchádzajúcich dňoch sme sme boli svedkami vytrvalých 
viacdňových dažďov, ktoré svojou intenzitou zase ukázali 
problémové časti v našej obci, tentokrát to bolo prevažne 
v Neštichu , ulica Jahodnícka a následne  aj Obrancov mieru. 
Problémom je, že potoky sa nachádzajú v záhradách, sú 
častokrát zasypané, alebo sú častokrát prekryté rúrami s nedos-
tatočným prietokom. Preto mi dovoľte jednu myšlienku: Naši 
starí rodičia a ich predkovia vedeli kade tečie najviac vody a 
preto tam potoky  aj urobili. Vážme si ich skúsenosti a nelikvi-
dujme ich prácu. Vyčistime si potoky, priepuste, ktoré sa nás 
priamo dotýkajú (častokrát aj vo svojich záhradách), pracovníci 
z Obecného úradu nemôžu byť všade, a každému sa budelepšie 
zaspávať počas dažďov.
Vo veľmi ťažkej dobe, ktorá je momentálne na území Slovenska 
vás týmto chcem požiadať a poprosiť, aby sme zodpovedne 
pristupovali k nariadeniam vlády SR a Úradu verejného 
zdravotníctva a chránili seba i našich blízkych, boli trpezlivejší a 
zdržanlivejší pri riešení problémov v našej obci. Ešte raz 
ďakujem

Radoslav Horník, zástupca starostu

Montáž dopravného zrkadla na Trnavskej ceste
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HISTORICKÝ KALENDÁR
OKTÓBER – DECEMBER  2020

Zvýšenú hladinu vody bolo potrebné odstrániť aj zo strechy škôlky

Vďaka pánovi 
Mariánovi Hornáčkovi
je možné nahliadnuť
do kaplnky Sv. Vendelína 

DHZ Smolenice pri odstraňovaní spadnutého stromu

 Historický kalendár pripravila Ivana Janáčková

· 19. októbra 1695 zomrel v Novom Meste nad Váhom 
Jakub Haško, novomestský prepošt a nitriansky sídelný 
biskup, ktorý predtým od roku 1653 do roku 1660 
pôsobil v Smoleniciach ako správca farnosti, 
(325. výročie)

· 30. októbra 1880 vo veku 52 rokov v Smoleniciach 
zomrel súdny radca Trenčianskej župy Július Koller, 
vlastník kúrie, v ktorej dnes sídli obecný úrad 
(140. výročie).

· od 9. novembra 1945 začala v budove kaštieľa 
fungovať základná škola (75. výročie).

· 10. novembra 2005 zomrel v Smoleniciach Stanislav 
Jajcay, v rokoch 1990 až 1994 pôsobil ako starosta obce 
(15. výročie).

· 23. novembra 1870 sa v Neštichu narodil Štefan Banič, 
vynálezca padáka (150. výročie).

·23. novembra 1995 zomrel František Anetta, v rokoch 
1941 až 1945 bol vládnym komisárom v Smoleniciach, čo 
bolo vtedajšie pomenovanie pre úrad starostu 
(25. výročie).

·v novembri 1970 bola na rodnom dome Štefana Baniča 
v Neštichu odhalená pamätná tabuľa a na letisku v 
Bratislave bol postavený pomník s jeho bustou 
(50. výročie).

Zvýšená hladina potokov po štvordňových vytrvalých dažďoch

Pomoc občanov počas prívalových vôd
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150. výročie narodenia Š. Baniča

V Mincovni Kremnica bola k 13.10.2020 vydaná 
strieborná zberateľská minca v hodnote 10 Eur 
k 150. výročiu narodenia Štefana Baniča.

ÚDAJE O MINCI
Autor: Mgr. art. Peter Valach
Materiál: Ag 900, Cu 100
Hmotnosť: 18 g
Priemer: 34 mm
Výrobca: Mincovňa Kremnica
Náklad:  v bežnom vyhotovení 2750 kusov euromincí
                v proof vyhotovení 6450 ks

Možnosť zakúpenia na internete.

Dňa 3.8.2020 bolo naš DHZ vyžiadané Krajským operačným 
strediskom z Trnavy o výpomoc pri požiari hnojiska, starej 
slamy a sena v Poľnohospodárskom družstve v H. Orešanoch.
Naša jednotka DHZ Smolenice vykonala o 15,34 hod. výjazd na 
miesto udalosti v zložení Andrej Križan, Imrich Javorek, Adam 
Žalud.
O 15,44 hod. tam prišli ako druhý, na pokyn veliteľa zásahu 
vykonávali hasebné práce na požiarovisku, ktoré rozoberali 
s ťažkými mechanizmami a následne ich jednotky DHZ hasili na 
voľnom priestransve. Celej akcie sa zúčastnili dobrovoľné zbory 
z H. Orešian, Klčovian, Bohdánoviec a Lošonca.
Jednotka DHZ Smolenice sa vrátila o 20,30 na základňu, kde 
uviedla techniku do stavu hotovosti.

Z výjazdov DHZ Smolenice

Andrej Križan  na súťaži SCHODY 2020 (vľavo)

Imrich Javorek, požiar v H. Orešanoch

HASIČI pripravení zasiahnuť v prípade požiaru pri žatve

Lukáš Hájiček pri zásahu počas prívalových dažďov

Požiar v Horných Orešanoch

Hasičský a záchranný 
útvar hl. mesta SR 
Bratislavy v 
spolupráci s ŠK HZÚ 
Bratislava usporiadal 
21. 08. 2020 vo 
výškovej budove 
Incheba, v poradí už 
XXI. ročník Memoriálu 
Vladimíra Ružičku – 
SCHODY 2020.
Viedenská cesta 3 
Bratislava
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TAK SI TU ŽIJEME

Hodový futbal v Neštichu RTVS natáčala na zámku rozprávku o liečivej vode

Privítanie nových prvákov v Základnej škole

Hodový sprievod s tohtoročným vylepšením - s FidliCantami

Pivný festival Smolenice (24.-25.7.2020) Premiéra filmu Ulička (FidliCanti)

Kapela RESET (Pivný festival)

Oslavy futbalovej legendy Valeriána Šveca na ihrisku pod zámkom 
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REKREAČNÉ STREDISKO JAHODNÍK

Rekreačné stredisko Jahodník bolo pomenované  podľa názvu  
najvyššieho bodu kopca, ktorý sa nachádza južne od  rekreač-
ného strediska a východne od obce Lošonec. Zároveň rekre-
ačné stredisko je rozmiestnené v doline s názvom Škarbák. 
Tieto pojmy sa často zamieňajú a preto sa v niektorých  publiká-
ciách a reklamných materiáloch uvádza i názov Rekreačné 
stredisko Jahodník – Škarbák. Určité problémy sú aj v tom, že 
toto stredisko sa nachádza vo dvoch katastrálnych územiach  
obcí , a to  Smoleníc a Lošonca.
Činnosť strediska z hľadiska historického vývoja, politických 
zmien, rozsahu výstavby i využívania možno, podľa môjho 
názoru, rozdeliť do týchto  štyroch období :
1.  obdobie: 18.  storočie až do júna roku 1935,
2.  obdobie: od júna 1935 do februára 1948,
3.  obdobie: od februára 1948  do 31. decembra 1992,
4.  obdobie: od 1.marca 1993 po súčasnú dobu.
K bodu 1) Dolina Škarbák bola súčasťou lesov smolenického 
panstva, ktoré od roku 1777, spolu s pôdou a ostatnými nehnu-
teľnosťami, vlastnili členovia rodu Pálffyovcov i predchádza-
júcich rodov. V tejto doline sa uskladňovalo popílené drevo, 
najmä guľatina, lebo tam boli veľmi dobré prístupové cesty zo 
všetkých strán. Ďalej sem chodilo panstvo na poľovačku z dô-
vodu, že sa tu schádzala zver vo veľkom množstve napiť sa vody 
z potoka i za lepšou lúčnou pašou. Dolina je známa aj  bohat-
stvom lesných plodov a trávnatým porastom, ktorý sa po 
pokosení a vysušení využíval na dokrmovanie zveri v ťažkých 
zimných podmienkach. Ešte aj v súčasnej dobe je v doline 
dostatok zveri a spevavého vtáctva. Gróf Jozef Pálffy koncom 
19. storočia tu vybudoval stajne a vytvoril podmienky na chov a 
výcvik čistokrvných koňov pre armádu i súkromných záujem-
cov.  Zároveň boli vybudované stajne  aj na doliečenie chorých i 
dožitie starých koní. Po Prvej svetovej vojne chov koní na 
Škarbáku zanikol a bol v roku 1926, synom Jozefa Pálffyho, 
odovzdaný Čs. štátnemu žrebčínu v Topoľčiankach. Všetky 
práce v pánskych lesoch, spolu s domácimi lesnými robotníkmi, 
vykonávali aj nemeckí drevorubači nazývaní „huncokári“, kto-
rých už v druhej polovici 18. storočia pozývali mnohí feudáli na 
svoje majetky. Táto osobitná skupina sa nachádzala i na Škarbá-
ku, ale aj v ďalších dolinách a rúbaniskách v okolí ako Majdán, 
Polámané, Parina i iné. V tej dobe bola postavená aj horáreň 
(ešte stále je funkčná), v ktorej začiatkom 20. storočia býval so 
svojou rodinou aj horár - huncokár Ján(Johan) Hirner. Jeho 
zložitú životnú cestu vo svojej knihe  „Mamenka“ opísala Anna 
Bertová. Je vhodné spomenúť, že synovia Jána Hirnera sociológ 
Alexander Hirner a hudobný skladateľ Teodor Hirner patria 
medzi osobnosti obce a ich životné osudy sú uvedené v publi-
kácii „ Monografia Smolenice“ na strane 488. 

Objavenie a sprístupnenie neďalekej  
jaskyne Driny, ale najmä vynikajúce možnosti 
doliny Škarbák na turistiku a rekreačné účely 
vytvorili všetky podmienky na to, aby 
Okresné zastupiteľstvo v Trnave v júni 1935 
slávnostne otvorilo toto nové Rekreačné 
stredisko Jahodník a sprístupnilo aj  jaskyňu 
Driny, v tej dobe o dĺžke 175 metrov.“

K bodu 2) Na vybudovanie prvých zariadení rekreačného 
strediska - reštaurácie a turistickej nocľahárne, boli využité 
opustené objekty po ukončení chovu koní. Výdatný prameň 
pitnej vody vytvoril podmienky na výstavbu nového vonkaj-
šieho kúpaliska už roku 1935, ktoré naprojektoval staviteľ 
Rozkydal z Trnavy. Tento staviteľ si už v roku 1934 postavil aj  
prvú chatu v plánovanom rekreačnom stredisku. Zároveň sa 
rozbehla i výstavba víkendových chát. Prvá hromadná rekreá-
cia detí sa uskutočnila v roku 1936 za riadenia Okresného výbo-
ru červeného kríža Trnava. Rekreácia bola organizovaná počas

veľkých prázdnin a zúčastnilo sa na nej asi po 50 detí vo dvoch 
turnusoch. Zo strediska boli upravené a označené mnohé turi-
stické trasy napríklad do Lošonca, na Čiernu skalu cez Poláma-
né, do Plaveckého Mikuláša cez Červenú skalu, na najvyšší vrch 
Malých Karpát - Záruby cez Vlčiareň, do Smolenického zámku a 
iné. Plánovalo sa aj vybudovanie spevnených vozoviek do Pla-
veckého Mikuláša a k Smolenickému zámku cez Vlčiareň. 
Našťastie k tejto výstavbe nedošlo, čím sa uchránila táto oblasť  
pred veľkým znečisťovaním a pohybom motorových vozidiel.  
Počas 2. svetovej vojny budovanie chát i využitie objektov na 
rekreačné účely ochablo. Naopak, príslušníci nemeckej armády 
v roku 1943 rozobrali všetky chaty z dôvodu, aby sa tam 
nemohli ukrývať partizáni. V tomto roku bola jaskyňa Driny 
napojená na verejnú elektrickú sieť a vybudovala sa nová 
inštalácia elektrického vedenia, čo určite v ďalšom období 
zatraktívnilo  aj  využívanie ponúk rekreačného zariadenia.
Po ukončení 2. svetovej vojny sa výstavba nových rekreačných 
zariadení i chát len postupne rozbiehala z dôvodu zmeny 
vlastníckych pomerov  i nedostatku finančných prostriedkov. 
V letných mesiacoch sa naplno využívalo najmä kúpalisko, lebo 
v blízkom okolí (okrem malého rybníka v Smolenickom parku) 
neboli žiadne možnosti na plávanie. Veď vodná nádrž Buková 
bola vybudovaná až v roku 1963, vodná nádrž Boleráz v roku 
1965, vodná nádrž Horné Orešany v roku 1992 a vonkajšie 
kúpalisko v osade Majdán (stará chemická továreň) v roku 
1964.

K bodu 3) V tomto období sa začali postupne realizovať 
opatrenia „Víťazného Februára 1948“, čo v praxi znamenalo 
likvidáciu súkromného vlastníctva, znárodňovanie i obmedzo-
vanie možností obyvateľov bývalej Československej republiky 
cestovať do zahraničia. To vytváralo tlak, aby na zabezpečenie 
rekreácií, kultúrneho a športového vyžitia  „pracujúceho ľudu a 
ich rodín“ boli budované a využívané v maximálnej miere   
domáce strediská a zariadenia. V podmienkach Rekreačného  
strediska Jahodník sa to prejavilo v tom, že boli znárodnené 
vybudované ubytovacie i stravovacie zariadenia, postavené 
podnikové chaty pre zamestnancov závodov Matador Bra-
tislava, Slovenské plynárne, Andezitové kameňolomy, Kovošrot  
a iné. V  roku 1955  bolo vybudované prvé rekreačné zariadenie 
pre školské deti (pionierov). Vo veľkom, najmä solventnými 
osobami, začala výstavba súkromných chát. Záujem o využí-
vanie rekreačného strediska neustále narastal aj zo strany 
obyvateľov Trnavy a jej okolia, k čomu bola vytvorená v sedem-
desiatich rokoch minulého storočia aj pravidelná  autobusová  
linka  Trnava - Jahodník a späť. Ďalej sa tu postavila aj nová 
predajňa potravín a v rokoch 1973-74 bola prestavaná prvá  
nocľaháreň (ešte z roku 1935), na vináreň. Avšak zo strany 
mladých ľudí boli najpopulárnejšie a najviac navštevované

Prírodné kúpalisko na Jahodníku prevádzkované do roku 1973
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víkendové tanečné zábavy  konané vo veľkej reštaurácii  Škarbák.  
V tejto reštaurácii, najmä v období, keď jej vedúci bol Milan Cisár, sa 
nielen dobre zabávalo, varilo a kupovalo. 
V zariadení pracovala aj moja švagriná Hanka Slováková, kde sa  
zoznámila i so svojim budúcim manželom a vynikajúcim kuchá-
rom Bohušom Križanom. Vedľa reštaurácie bola malá predajňa, 
kde sa dali kúpiť, v tej dobe aj nedostatkové  a luxusné výrobky. 
Mnohí, dnes už prešedivené dámy a páni, radi spomínajú na tieto 
tanečné zábavy, ale najmä na romantické pešie návraty do 
najbližších obcí, po lesných chodníkoch a pri mesačnom svite.
V roku 1973 bolo ukončené kúpanie v horskom kúpalisku
z dôvodu  nedostatku vody. Výdatnosť prameňa, ktorým sa plnilo 
kúpalisko, bola znížená najmä realizáciou zemných prác pri 
výstavbe značného počtu chát. Táto skutočnosť v ďalšom období  
podstatne ovplyvnila aj atraktivitu a čiastočne aj návštevnosť 
tohto strediska, najmä v letných mesiacoch.
K bodu 4) Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky a zmene 
politických pomerov nastal opačný trend oproti stavu uvedené-
mu v bode 3. Znova sa vytvorili podmienky na súkromné podnika-
nie. Mnohé podnikové chaty stratili svoj pôvodný význam a 
väčšina z nich po odkúpení prešli do súkromného vlastníctva. 
V súčasnej dobe sú v Rekreačnom stredisku Jahodník k dispozícii  
tieto väčšie ubytovacie kapacity a stravovacie zariadenia :
- Rekreačné stredisko Záruby – Jahodník s celoročnou prevádzkou,  
určené na realizáciu detských táborov, školy v prírode a iné.   
Skladá sa z dvoch murovaných budov a šestnástich chatiek s cel-
kovou ubytovacou kapacitou 100 lôžok,

-Chatová osada Mládežník Driny s celkovou ubytovacou kapaci-
tou 100 lôžok,

-Rekreačné stredisko Záruby Resort (umiestené severne od 
hlavnej časti RS. Jedná sa o chatovú oblasť s celoročným využíva-
ním na rodinné a spoločenské oslavy, školu v prírode a iné. 
Ubytovacia kapacita i stravovacie možnosti pre 100 osôb.

-Koniareň reštaurácia s penziónom. Na stravovanie sú určené 2 
miestnosti s kapacitou pre 30 a 50 osôb. Ubytovanie je na 1. pos-
chodí budovy v piatich izbách pre 3 osoby  a  1 apartmán.

-Moto–pub Škarbák reštaurácia. Stravovanie sa poskytuje vo 
vnútri budovy i v príjemnom vonkajšom prostredí. (Jedná sa o 
objekt pôvodnej reštaurácie ešte z tridsiatich rokov minulého 
storočia,  kde sa konali tanečné zábavy a ktorý od tej doby prešiel 
mnohými rekonštrukčnými prácami a úpravami) 

-Na športovú aktivitu slúži športový komplex P+P partner s von-
kajšou a vnútornou telocvičnou, multifunkčným ihriskom, bežec-
kou dráhou, detským ihriskom, ihriskom pre plážový volejbal, 
kaviarňou  a iné.
Ďalej sa tu nachádza viac ako 250 súkromných a firemných chát, 
z ktorých mnohé poskytujú ubytovanie aj pre  širokú verejnosť.
V júni tohto roku uplynulo 85 rokov od oficiálneho otvorenia 
rekreačného strediska. Za tú dobu využilo poskytované služby  
desaťtisíce dospelých, mládeže i detí z celého Slovenska i zo zahra-
ničia. V minulosti toto stredisko s obľubou využívali aj futbalisti 
Spartaku Trnava na organizovanie mnohých spoločenských akcií 
pre zahraničné kluby ako Derby County, Boavista Porto a iné.
Netreba zabudnúť na skutočnosť, že v stredisku našli prácu stovky 
obyvateľov z blízkeho okolia, ale aj na veľký počet majiteľov chát a 
ich rodín, ktorí tu bývajú značnú časť roka. V súčasnej dobe stredis-
ko stagnuje a potrebuje nové investície najmä do rekonštrukcie  
prístupovej cesty zo Smoleníc i otvorenie predajne potravín, ktorá 
bola v minulosti zrušená. Majiteľov mnohých chát trápia problé-
my ako nevyriešené majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov 
pod chatkami, chýbajúci zdroj pitnej vody, odvoz odpadu, nekon-
trolovaný vstup cudzích vozidiel (najmä štvorkoliek)do strediska a 
iné. Sťažený je aj prístup nemotorizovaných zamestnancov a náv-
števníkov do strediska, kde nejazdí žiadny autobus MHD. 
Verím, že kompetentní funkcionári Smoleníc i Lošonca si uvedo-

 

mia, že okrem „perly“- Smolenického zámku môžu urobiť
z Rekreačného strediska Jahodník a jaskyne Driny „zlatú 
rybku“,  avšak len pri dobrom investovaní, starostlivosti 
o zverené objekty, poskytovania všetkých služieb na poža-
dovanej úrovni, ale aj lepšej propagácie tohto nádherného 
kúta Slovenska.
Na záver článku ďakujem svojmu spolužiakovi z gymnázia 
doc. Antonovi Tallovi a švagrovi Bohumilovi Križanovi za 
posúdenie, ale najmä za poskytnutie cenných informácií, 
ktoré pomohli k značnému obohateniu obsahovej stránky 
článku.
                                                        Viliam Forner, smolenický rodák

Chcel by som reagovať na zlatú rybku, ktorú pán Forner 
spomína v rámci svojich želaní. Najväčším problémom obce 
Smolenice je, že obec na Jahodníku okrem toho že polovica 
územia patrí do katastra Smoleníc, nevlastní žiadny majetok 
a pozemky. Aj samotná cesta ktorá bola v minulosti 
vybudovaná, nestojí na obecných pozemkoch. Z tohto 
dôvodu obec nemôže investovať do cudzieho majetku.
Po dvojročnom spoločnom rokovaní s VÚC Trnava, obno-
veným urbárom vlastníkov pozemkov, Lesmi SR a obcou 
Smolenice sa črtá určitá možnosť obnovy cesty na Jahodník. 
Je to veľmi zložitý proces, na konci ktorého by mal byť 
obnovený asfaltový povrch cesty.
Obec v roku 2015 čiastočne na Jahodníku zrekonštruovala 
osvetlenie výmenou za úsporné LED svietidlá. 
V rámci propagácie obce je taktiež prezentovaná aj jaskyňa 
Driny. V minulom roku sa konala v Kultúrnom dome a 
priamo aj v jaskyni oslava 90. výročia objavenia jaskyne 
Driny za účasti občanov, pozvaných hostí a rôznych médií.
Obec taktiež zabezpečuje pravidelný odvoz smetí z tejto 
lokality, veľkým problémom je však akási anonymita 
daného prostredia, čím vzniká aj zo strany chatárov 
neporiadok v priestoroch zberných nádob. Do budúcnosti 
plánujeme toto miesto zabezpečiť kamerovým systémom.

(starosta)
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MÁME NOVÚ NAJHLBŠIU JASKYŇU V MALÝCH KARPATOCH

Pán starosta, máme najhlbšiu jaskyňu v Malých Karpatoch, tak 
zneli slová Alexandra Lačného, keď som mu v sobotu 26. júla 
poobede zodvihol telefón. Musíte to vedieť prvý, znel roztra-
sený hlas z druhého konca mobilnej linky... 
Vajsáblova priepasť – najhlbšia jaskyňa Malých Karpát sa na-
chádza v sedle medzi Čelom a najvyšším vrchom Malých Karpát 
- Zárubami a svojou hĺbkou vyše 120 metrov pokorila doteraz 
najhlbšiu Čachtickú jaskyňu, ktorá siaha 110 metrov pod zem.
Ďalej už rozpráva Alexander Lačný:
Po predchádzajúcej pracovnej akcii dňa 19.7.2020 sme mnohí 
z nás tušili, že o týždeň bude pekný objav. Naznačovala tomu na 
malokarpatské pomery rozsiahla priepasť, kde padali kamene 
s hrmotom kamsi ďalej. Prieskum však nebol možný pre chýba-
júce laná. Dlhých sedem dní prešlo a my sme stáli pred 
Vajsáblovkou - Miloš Vaško, Martin Baľo, Michal Vrbovský, Matej 
Zvonár a Alexander Lačný. Prichádza balenie nevyhnutných 
vecí, najmä lezeckej výstroje, lán, kotvenia a ťažkej vŕtačky 
s akumulátormi. Sme piati so šiestimi transportnými vakmi. 
Cestou si všetko medzi sebou podávame. Úzke priestory 
niektorých častí dajú zabrať aj po ceste dole. Dostávame sa za 
úzku plazivku v hĺbke asi 60 m do menšej sienky, akoby balkóna, 
kde vidno už zmienenú priepasť z predchádzajúcej akcie. Matej 
vŕta diery na kotvenie. Po chvíli Sašo zlieza na obrovský blok, 
ktorý je zakliesnený v priepasti. Prichádza Miloš a tvoríme 
ďalšie medzikotvenie. Miloš zlieza dole. Je na dne. Nachádza sa 
tu obrovský priestor vysoký 25 m a široký asi 10 m. Všímame si 
krásnu výzdobu. Takmer celá jedna strana je obrovský sintro-
pád. Neskôr schádzajú všetci členovia útočného družstva. Na 
dne medzi blokmi vidno čierňavu na viacerých miestach. Do 
jednej studne sa spúšťa Mišo. A hlási, že to valí ďalej. Ideme za 
ním. Matej zameriava hĺbky priepasti laserovým diaľkomerom a 
Mišo barometrickým výškomerom. Čakáme kedy padne stovka, 
pretože najhlbšia jaskyňa v Malých Karpatoch má hĺbku 110 m. 
Mišo hlási, že hĺbka 100 m je pokorená. Na naše prekvapenie 
však jaskyňa valí ďalej. Stále do hĺbky. Matej s Mišom idú pozrieť 
akúsi bočnú chodbu... Takýchto miest tu bude ešte viac. My však 
stále ideme hlavným ťahom jaskyne. Pod nami je opäť ďalšia 
studňa veľkých rozmerov. Neváhame a Miloš ako prvý 
zlanováva na dno. Došlo však všetko lano a Miloš musí vyliezť 
hore. Čo ďalej? Rozhodujeme sa, že prerežeme v jednej časti 
lano, kde ho nie je treba a predĺžime to súčasné. Darí sa a Miloš a

neskôr aj ostatní vstupujeme do ďalších obrovských priestorov. 
Dno je stabilné, chodba vysoká a vidno účinky vody. Jaskyňa je 
prepláchnutá, takmer bez sedimentu. Chodba sa začína 
kľukatiť – meandrovať. Široká je asi 2 m a vysoká niekoľko 
desiatok metrov. Pokračujeme ďalej. Priestor sa opäť rozširuje 
do obrovskej siene, kde padajú dole takisto s rachotom 
kamene. Nie sú však laná. Dosiahli sme hĺbku 120 m a s lase-
rovým diaľkomerom svietime do neprebádanej tmy ešte 
dobrých 17 m. Vieme však, že kamene padajú ešte kamsi hlbšie. 
Zatiaľ to vyzerá na horský typ jaskyne. Obrovské priepasti, 
takmer žiadna výzdoba a ak – stojí za to a taktiež chlad, teplota 
okolo 5 C̊ . Aj sme radi, že nepokračujeme ďalej. Sme vysilení a 
ten kto je unavený – robí chyby. Je čas na návrat. Po ceste sa 
dohadujeme, ako nazveme siene, vlastne priepasti. Ako prvú 
s obrovským sintropádom nazývame Sieňou Speleoklubu 
Trnava. Kľukatiaci meander nazývame Vysnívaným meandrom. 
A veľkú sieň v hĺbke 120 v ktorej sme ešte neboli nazývame 
symbolicky Sieňou Malokarpatských jaskyniarov. Vzdávame 
tým hold všetkým generáciám malokarpatských jaskyniarov. 
Každý z nás v duchu premýšľa, čo bude ďalej. Cesta na povrch je 
však náročná. Priepasti treba opäť zdolať na lane. No a potom 
strašné galeje v úzkych plazivkách Žabej chodby...
Vychádzame na povrch – sme unavení, ale šťastní. Ako predse-
dovi mi nikdy neprišlo na um, že toto raz zažijeme a Speleoklub 
Trnava dosiahne takéto úspechy. Raz darmo, skvelí ľudia. 
Vy všetci, čo ste nám kedykoľvek pomohli s našimi malokarpat-
skými jaskynkami. Veľká vďaka priatelia 
PS: V dnešný deň (26.7.2020) sa nám podarilo objaviť cca 170 m 
voľných priestorov a dosiahli sme hĺbku 120 m.

Alexander Lačný

Foto Jakub Kondrček
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V okolí Smoleníc je pomerne hustá sieť turistických značkovaných 
trás. Chýbala však spojnica medzi Havraňou skalou a Smolenic-
kým zámkom. Je tam zvážnica spájajúca Klaužu a Havraniu skalu, 
po nej chodili domáci a toto bola ideálna trasa na prepojenie 
Havranej skaly a Smolenického zámku.
Obecný úrad Smolenice vybavil všetky potrebné povolenia (málo 
ich veru nebolo) a značkári Klubu slovenských turistov zabezpečili 
vyznačenie v teréne. V utorok 8.10.2020 sme vyznačili predĺženie 
žltej trasy od Havranej skaly po Klaužu, kde žltá značka končí a 
ďalej sa pokračuje po modrej značke ku Smolenickému zámku. 
V sobotu 10.10.2020 sme osadili aj nové tabuľky po celej trase žltej 
značky (Smolenice, žel. stanica – Klauža). Celá dĺžka žltej trasy je
 4 km, prepojenie Havrania skala – Klauža má 0,7 km.
V sobotu bol posledný pekný deň pred dlhším obdobím intenzív-
nych dažďov, preto počet turistov v lese a na Havranej skale bol 
mimoriadne veľký. Dokonca už aj po novom predĺžení išli prví 
turisti. A veľmi ďakovali za nové a veľmi užitočné prepojenie 
Havranej skaly.
Chcem poďakovať starostovi Smoleníc za vybavenie potrebných 
povolení. Obec Smolenice patrí medzi málo obcí s ktorými majú 
značkári Trnavského regiónu veľmi dobrú spoluprácu.

Vladimír Chrapčiak, predseda komisie značenia regiónu Trnava

PREDĹŽENIE ŽLTEJ TURISTICKEJ ZNAČKY 
Z HAVRANEJ SKALY NA KLAUŽU

Pri poslednej návšteve v Smoleniciach som zistil, že ešte 
stále sa využíva starý objekt nachádzajúci sa na ulici 
Pivovarská. K tomuto objektu mám osobitý vzťah z dôvodu, 
že tam určitú dobu pracovala moja staršia sestra i niekoľko 
ďalších známych z môjho detstva. Z dostupných materiálov 
som sa dozvedel, že sa jedná o najstarší a doteraz využívaný 
výrobný objekt rozmiestený v intraviláne obce. Stavba 
tohto objektu sa uskutočnila v 17. storočí zásluhou Krištofa 
Erdödyho, pokračovateľa významného uhorského rodu 
Erdödyovcov, ktorí vlastnili smolenické panstvo od 16. až  
do konca 18. storočia. Postavený štvorkrídlový objekt 
s uzatvoreným nádvorím s rozmermi 60 x 55 m a s plasticky 
členenou vstupnou fasádou slúžil na výrobu piva a neskor-
šie i na výrobu liehu. Steny sú až 120 cm široké,  postavené 
z kameňa a pálenej tehly. V roku 1760 prenajal gróf Juraj 
Erdödy pivovar sládkovi Martinovi Ondrejkovičovi. Výroba 
oboch komodít pokračovala aj po roku 1782, kedy smole-
nické panstvo získal  gróf Ján Pálffy, príslušník významného  
uhorského rodu Pálffyovcov. Výroba bola ukončená v roku 
1860, lebo už nestačila konkurovať lacnejšiemu pivu i liehu  
vyrábanému veľkými uhorskými pivovarmi i liehovarmi. 
Opustenú budovu, ale najmä priestranný dvor, využívala 
smolenická mládež až do roku 1864 na usporiadanie ľudo-
vých zábav i rôznych kultúrnych aktivít. Po tomto roku bol 
objekt využívaný na uskladnenie rôzneho materiálu a 
v roku 1880 prerobený na prepychovú maštaľ pre kone.
V štyridsiatich rokoch minulého storočia objekt získal smo-
lenický rodák Karol Smolek a do pripravených priestorov  
presťahoval z Trnavy svoju prevádzku zameranú na výrobu 
pracích práškov a mydla. Pretože nový majiteľ odoberal 
základné suroviny v Modre – Harmónii nazval novú firmu  
spojením prvých slabík miesta odberu a to MOHAR. Dobré 
pracovné podmienky, organizačné schopnosti majiteľa i
záujem o vyrábaný tovar prispeli k rozšíreniu sortimentu  i 
množstva vyrábaného tovaru. Najväčšia kapacita výroby 
bola začiatkom roka 1944, kedy mala firma až 30 
zamestnancov. Karol Smolek sa zaslúžil aj o rozvoj obce 
v tom, že  postavil v roku 1930 prvý obytný dom v zadnej 
časti Zalázne a tak naštartoval výstavbu novej ulice a v ro-
koch 1946 až 1949 sa značnou mierou podieľal na posta-
vení nového futbalového ihriska pod zámkom. Jeho syn, 
mimochodom tiež Karol, patril v tej dobe, k najlepším 
hráčom smolenického futbalového družstva. 
V máji 1949 bola firma MOHAR začlenená do výrobného 
družstva chemicko – technických článkov UNIOSA Bratis-
lava. Družstvo si zvolilo svoju správu a prevzalo výrobu 
antioxidačných náterov pod názvom Hrdzistop, ako aj 
výrobu niektorých náterových hmôt a čistiacich potrieb. 
Koncom októbra 1951 výrobné družstvo UNIOSA bolo zme-
nené na TATRACHEMA, výrobné družstvo s. r.o. Bratislava. Od 
7. decembra 1953 sa TATRACHEMA stala ľudovým druž-
stvom so sídlom Trnava s prevádzkami v Smoleniciach, Kuk-
love, Šaštínskych Strážach, Senici, Bratislave a v Brezovej 
pod Bradlom. Po vykonaní reorganizačných zmien nastal 
v smolenickej prevádzke veľký rozmach, zvýšil sa počet 
zamestnancov na 35 a výroba sa rozšírila o nové druhy 
čistiacich potrieb a kozmetických výrobkov. Medzi vedúcich 
funkcionárov prevádzky v tej dobe patrili pán Zužčák, pán  
Blanár z Trnavy a pán Stehlík z Trstína. Keďže väčšina  pra-
covných činností sa vykonávala ručne a neskoršie už pre-
vádzka nevyhovovala z hľadiska pracovných, priestorových 
i hygienických podmienok bola činnosť v tejto prevádzke  
koncom roka 1960 ukončená a časť zamestnancov pre-
miestnená do nových výrobných priestorov TATRACHEMA

  NAJSTARŠÍ VÝROBNÝ OBJEKT

pokračovanie na strane 10
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v Trnave. Uvoľnený objekt získalo výrobné družstvo invalidov 
ROZVOJ so sídlom v Trnave, ktoré  od roku 1961 začalo vyrábať 
kovové zariadenia pre samoobsluhy, šatníky a detské hračky 
najprv s 15 zamestnancami so zníženou pracovnou schopnos-
ťou a neskoršie až s 50 zamestnancami. Činnosť v prevádzke 
riadil smolenický rodák Jozef Hostin s vedúcim Jozefom Taran-
dom. Prevádzka vo výrobnom družstve bola ukončená v roku 
2000 a presťahovaná do nového výrobného závodu Hrnčia-
rovce z dôvodu transformácie výrobných družstiev, nevyhovu-
júcich podmienok a neefektívnosti výroby v danom objekte.  
Od júla 2002 objekt na podnikanie využíva spoločnosť LHS 
v oblasti povrchovej úpravy kovov práškovými  farbami.
V Smoleniciach v období od 16. do polovice 20. storočia bolo 
postavených alebo zrekonštruovaných,  zásluhou príslušníkov 
významných uhorských rodov, mnoho stavieb. K najväčším 
stavbám, ktoré sú ešte v súčasnej dobe plne funkčné patria: 
Farský kostol Narodenia Panny Márie,  Smolenický zámok , stará 
budova fary a Kaplnka sv. Vendelína s pálffyovskou hrobkou.  
Bohužiaľ väčšina objektov postavených v tej dobe a slúžiace na 
ubytovanie, poľnohospodársku, chemickú a inú výrobu (kaš-
tieľ, stará chemická továreň s úzkorozchodnou železničkou, 
pila, dolný a horný majer, mlyn, sladovňa) boli zbúrané. Funkčný 
ostal jedine objekt – bývalý pivovar, o ktorom v tomto článku 
píšem.  
Dúfam, že i ďalší žijúci obyvatelia obce nadviažu na tento 
článok uverejním svojich osobných poznatkov, vrátane 
fotografií.  Tak umožnia  súčasnej  generácii  komplexnejší poh-
ľad na históriu v obci.

 Viliam Forner, smolenický rodák

Zamestnanci Tatrachemy v roku 1957 

Blíži sa obdobie, kedy si chodíme uctiť pamiatku našich 
najbližších položením vencov, kyticou kvetov a zapá-
lením sviečky na cintoríny. Pamiatka zosnulých je pre 
mnohých dôvodom, a tiež niekedy aj príležitosťou na to, 
aby hroby svojich blízkych zveľadili a upratali. Staré 
ikebany, rozbité svietniky a samozrejme, ako to už na 
jeseň býva, tiež aj lístie a konáriky. 
Rokmi skúseností už vieme, že naši zamestnanci musia 
chodiť aj v čase víkendu na cintorín a robiť nevyhnutné 
poriadky s odpadom. Preto trocha organizačných 
informácií. 
Na cintorínoch sú umiestnené aj malé zelené nádoby na 
odpad. Tieto predovšetkým slúžia na drobný odpad 
(čajové kahančeky, zápalky, hygienické vreckovky, a 
pod.). V žiadnom prípade nenahrádzajú veľké nádoby 
na všetok odpad. Na to slúžia 1100 litrové kontajnery, 
ktoré sa nachádzajú za domom smútku v Smoleniciach 
a vedľa cintorína v Neštichu. Na „dušičkové obdobie“ 
zvyšujeme ich počet. Ideálne by bolo triediť odpad aj na 
tomto pietnom mieste. Ako? Staré vence, kahance, kve-
tináče a podobné nádoby umiestniť do kontajnerov. 
Lístie a konáriky, ktoré aj tak pri upratovaní dávajú 
občania do vriec, odložiť (len bio odpad) – vedľa 
kontajnerov, odkliaľ ich naši pracovníci odvezú nasle-
dujúci pracovný deň a dostanú sa tam, kam patria. Do 
bio odpadu. Možno si poviete, že aké triedenie? Sklo, 
plasty, kovy, textil (kvety vo vencoch) – všetko do 
jedného? Ide o odpad, ktorý sa nedá roztriediť efektívne 
na jednotlivé zložky, aby sa dal využiť. Bolo by to časovo 
a priestorovo náročné. Pri veľkej snahe by sa dalo určite 
ale aj to. Ale to by musel urobiť každý z nás! Je medzi 
nami však ešte stále veľa tých, ktorým by to „bolo 
zaťažko“ a jednoducho dávajú odpad, kde nájdu 
najbližšie voľné miesto. Preto apelujeme na občanov, 
aby oddelili aspoň biologickú zložku.
Nemajme teda v tento deň a sviatky úctu len k tým, 
ktorým môžeme venovať už len tichú modlitbu a 
spomienku. Ale aj k sebe a našim blízkym. K svojmu 
okoliu aj životnému pros-trediu.
Zároveň by sme chceli upozorniť občanov, ktorí nemajú 
zaplatený poplatok za hrobové miesta, prípadne 
nemajú uzatvorené zmluvy, aby si splnili svoju 
povinnosť a ohlásili to na Obecnom úrade. Inak môže 
prísť k následnému zrušeniu a likvidácii hrobového 
miesta. Žiadame občanov, ktorí majú v prenájme 
hrobové miesta, o ktoré už nemajú záujem, aby túto 
skutočnosť oznámili taktiež na obecnom úrade. 

Záverom jedno upozornenie. Na cintorín platí zákaz 
vstupu so psom. Prosíme všetkých, aby mali úctu k zos-
nulým aj v tomto smere a dodržiavali uvedený zákaz. 

NAŠE CINTORÍNY

Alena Hirnerová, správa daní a poplatkov

Foto Ing. Jozef Hodulík
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V TÉM NEŠTICHU NA HODY...
Vírus. Všetci vedia aký. Ten, okolo ktorého sa už 
mesiace točí celý náš svet. Som nesmierne 
rada, že sme sa nedali a hody v Neštichu stáli 
zato, aj napriek pandémií. Nechajme ale vírus 
vírusom, každý už má rečí o ňom iste dosť. 
Poďme si zaspomínať, ako nám bolo dobre 
v auguste na tých našich hodoch. Víkend 
tradične odpálil hodovým „fodbalom“, tento 
rok, „jak sa patrí na hrišči za Olšofskýma“.
Žiadne šatne, tribúny, osvetlené ihrisko. Ale...? Je toto všetko 
potrebné k dosiahnutiu dobrej nálady a zábavy? Môžem smelo 
odpovedať, že nie. Napriek skromným podmienkam si všetci 
zúčastnení užili výborný športový i spoločenský zážitok. Chlapi sa 
ponaháňali za loptou, Duchom mladí si dokázali, že ešte nepatria 
do starého železa, deti si užili zábavu v prírode, starší Neštišanci 
prišli omladnúť pri pohľade na novú generáciu. Ešte teraz sa 
usmievam, keď spomínam... Všade bol počuť radostný džavot detí, 
výkriky zapálených hráčov, eufóriou nabité rozhovory všetkých 
prísediacich. Akciu už len „doťuklo“ slnko zapadajúce za krásne 
zelené stromy strážiace svojich domácich. Bol to krásny pohľad... a 
pocit tiež. Ak by ste to chceli vidieť a zažiť i vy, neváhajte a príďte o 
rok. Neštišanci majú náruč otvorenú a s radosťou privítajú 
každého i pocestného.

potešili oko i chuťové poháriky všetkých zúčastnených. 
Dobrá muzička a krásny spev hudobného sprievodu len 
dofarbil radostný pôžitok zo sviatočnej hodovej omše a tiež 
milého poomšového stretnutia. Sme nesmierne hrdí, že sa 
naše rady rozrastajú a mladé sily v podobe najmladších 
členov OZ. No uznajte, pozrite sa na tie fotky, nie sú chutné? 
Ako sa u nás hovorí, Pán Boh zaplac za všetko, čo sme prežili 
počas tohto hodového víkendu. Veríme, že o rok už sa 
nebudeme musieť báť, či sa môžeme stretnúť, koľko nás 
môže byť, či musíme mať nasadené rúška, koľkí z nás môžu 
vojsť do kostola... Budúci rok už prosíme bez obmedzení! 
Neštišským hodom zdar...

Natália Slováková

Tešíme sa, že k nám už druhý rok po sebe zavítali kolotoče a od 
piatku do nedele sa tak mohli deti potešiť jazdou na nich. 
Z kuloárov sme sa dopočuli, že nešťastní boli iba rodičia aktívnych 
detí, ktorí by sa„ vrceli“ od rána do večera. Ale dali sme im radu, pred 
hodami vždy treba robiť nadčasy! Minulý rok si domáci len zvykali, 
ale ak ste chceli cukrovú vatu tento rok, museli ste si vystáť „šóru“. 
To bola radosť! Hoc bola pravá letná horúčava, toľko ľudí bolo 
v Neštichu na kolotočoch! Nedeľa patrila už druhý rok sprievodu 
členov a priaznivcov OZ Neštišané pri príležitosti nedeľnej omše. 
Tento rok sme sa tešili pomoci a touto cestou ďakujeme 
zúčastneným členom od Fidlicantov, ktorí udalosť vylepšili 
o hudobný sprievod. Podmienky v kostole boli predsa len 
obmedzené kvôli už omielanému vírusu. Sme ale radi, že sa 
obmedzenia týkali iba interiéru kostola. Vonku pred kostolom 
opäť panovala priateľská, miestami priam rodinná nálada.  
Požehnané dary v podobe sladkých, slaných i tekutých pokrmov
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PLASTY
KOVY
KYSELINY
OLOVO (PB)
KADMIUM (CD)

NIKEL (NI)
ZINOK (ZN)
ORTUŤ (HG)
KOBALT (CO)
MANGÁN (MN)

Recykláciou batérií spätne získame materiály:

Fotografie sú kolorizované (pôvodne čiernobiele)

Aby sa zabránilo možnému úniku nebezpečných
látok do životného prostredia, je dôležité 
staré elektrozariadenia nerozoberať,
ale odovzdávať ich kompletné.
Pri odbornom nakladaní 
s elektroodpadom
je možné okrem zachytenia
nebezpečných látok získať 
železné, neželezné i drahé
kovy, sklo, plasty či ďalšie
suroviny, ktoré sa opätovne
použijú pri výrobe nových
výrobkov. Používanie 
druhotných surovín je 
nielen šetrnejšie k život-
nému prostrediu, nakoľko
sa obmedzuje ťažba primárnych 
surovinových zdrojov, ale predstavuje 
aj ekonomickejšiu alternatívu samotnej ťažby.

Oznamujeme svojim klientom, že pobočka VÚB banky 
v Smoleniciach bude k 30.10.2020 zatvorená.

R
využívali poskytnú v nástupníckej pobočke 

v Trnave, Dolné bašty 2

ovnako ochotne vám všetky služby, ktoré ste doteraz 
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