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Vážení spoluobčania, rodáci, 
po dlhšej dobe sa vám opäť prihováram prostredníctvom obecných novín. Určite 
ste v letných mesiacoch očakávali letné vydanie. Z dôvodov finišovania staveb-
ných prác na zdravotnom stredisku, prípravy a ukončenia ostatných projektov 
nebol dostatok časového priestoru na prípravu letného čísla. Pripravili sme však 
pre vás spoločné a rozšírené číslo 2-3, aby sme tak nadviazali na určitú kontinuitu 
vydávania nášho tlačeného občasníka.
Pri rekonštrukcii 90 ročnej budovy nového zdravotného strediska, sme sa stretli 
s rôznymi nástrahami, či už to boli problémy s nedostatkom stavebného 
materiálu spôsobeného pandémiou, alebo len bežné nepredvídateľné problémy, 
ktoré sa občas pri tak starej budove objavia a je potrebné ich riešiť. Výsledkom je 
zmodernizovaná a zrekonštruovaná budova tesne pred záverečnou kolaudáciou.
Veľakrát ste sa nás pýtali, prečo sme neorganizovali tradičný jarmok. Nakoľko tak 
veľké podujatie sa začína pripravovať hneď po skončení toho predošlého, čiže rok 
dopredu, za súčasnej neistej pandemickej situácie bolo hazardom pripravovať 
tento náročný projekt. V spolupráci s obecným zastupiteľstvom sme sa dohodli, 
že v tomto roku tradičný jarmok organizovať nebudeme. Občania mali možnosť 
navštíviť viaceré aj keď menšie podujatia priamo u nás v obci, alebo najbližšom 
okolí. V Smoleniciach to boli Letný medokvas, vystúpenie skupiny Desmod, 
ukončenie sezóny v múzeu Molpír koncertom študenta konzervatória Jozefa 
Hetteša, alebo ekofestival ObJAV pod zámkom. Taktiež sa nám podarilo v jednu 
septembrovú sobotu v spolupráci s mamičkami zorganizovať v KD Smolenice 
burzu detského ošatenia za veľkej účasti predávajúcich ale i kupujúcich. Veríme, 
že v budúcnosti nám už situácia dovolí zorganizovať viaceré podujatia pre 
spokojnosť všetkých občanov. 
Najbližšou akciou a zároveň aj novinkou bude jesenná Šarkaniáda, ktorá sa 
uskutoční v sobotu 23.10.2021 v čase od 14:00 do 16:00 hod. na lúke nad areálom 
Včelco. Dúfame, že aj počasie nám bude priať a deti budú mať možnosť vyšantiť sa 
s vlastnoručne vyrobenými, alebo zakúpenými šarkanmi. Pre najmenších bude 
pripravené malé občerstvenie v podobe teplého čajíku.
Blíži sa nám už jeseň , dni sú čoraz chladnejšie. Mesiac október je aj mesiacom úcty 
k starším.  Pri tejto príležitosti sme sa aj keď poskromne stretli s našimi seniormi na 
Smolenickom zámku, porozprávali sa, povzbudili sa do ďalšieho obdobia a 
zaspomínali. Ďakujem vám všetkým ešte raz za vaše úsmevy, za vaše vrásky, za 
vaše rady, napomenutia ale i povzbudenia.

Anton Chrvala, starosta obce
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AKTUALITY Z ÚRADU

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som vás v skratke poinformoval o pokraču-
júcich investičných akciách v našej obci.  

Nové zdravotné stredisko (CIZS) je v stave zariaďovacích prác a 
finišovania. Postupne sa zariaďujú ambulancie a čakárne. Pred 
budovou strediska bolo vybudované nové parkovisko, 
následne sa dotvorí aj ostatné okolie a výsadba. Dostávajú sa mi 
otázky typu  „ a kedy to bude otvorené?“ V mesiaci október je 
naplánovaná kolaudácia, postupne sa budú do budovy 
osádzať a inštalovať nábytky. Predpokladaným termínom 
otvorenia by mal byť január 2022. Samozrejme pokiaľ to 
pandemická situácia dovolí a nezdržia sa nejaké termíny 
z uvedeného dôvodu.

Ukončená bola investičná akcia BIKESHARING SMOLENICE, 
zdieľané bicykle sú už v prevádzke, o čom svedčí množstvo 
požičaných bicyklov. 
Ukončená bola aj rekonštrukcia 4 učební v Základnej škole 
v celkovej výške 114 693,14 EUR.
V KSD v Smolenickej Novej Vsi postupne zariaďujeme priestory, 
ktoré budú slúžiť občanom na spoločenské podujatia. Verím, že 
sa nám do začiatku roka podarí budovu KSD dať do plného 
využitia. Ukončili sme aj rekonštrukciu Jahodníckej cesty I. 
etapy cez les až po Jahodník.
Spustili sme aj realizáciu I. etapy Cyklotrasy Smolenice, ako 
môžete vidieť aj na priloženej fotografii. Táto investičná akcia 
by mala byť ukončená položením asfaltového koberca a 
osadením osvetlenia v novembri.

Samozrejme sa venujeme aj príprave nových investičných akcií, 
ktoré plánujeme v našej obci realizovať aj v budúcom roku. 
Podmienkou je, aby poslanci obecného zastupiteľstva pri 
tvorbe nového rozpočtu obce pre rok 2022 stanovili jednotlivé 
aktivity a schválili rozpočet obce.

Radoslav Horník, zástupca starostu

Pracovisko zdravotnej sestry 

Nový chodník so schodiskom pred KSD v Smolenickej Novej Vsi

Stojisko č.3 pre zdieľané bicykle 

Realizácie Cyklotrasy Smolenice I. etapa (Smolenice-Chemolak)

Budúca zubná ambulancia v novom zdravotnom stredisku 
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Rekonštrukcia Jahodníckej cesty s podporou VÚC Trnava

Pokračujeme v rekonštrukcii interiéru KSD v SNV

Žiaci sa môžu tešiť zo 4 zrekonštruovaných učební

Zdravotné stredisko aj s novým parkoviskom

ŠTEFAN BANIČ  
a jeho miesto v dejinách vedy a techniky

Myslím si, že budete súhlasiť keď poviem, že meno Štefan 
Banič je dobre známe nielen tu v Smoleniciach a okolí, 
pretože Štefan Banič bol rodákom zo Smolenickej Novej Vsi 
a prežil tu aj posledné dni svojho života, ale jeho meno je 
dobre známe aj na ostatnom území Slovenska. O Štefanovi 
Baničovi sa deti učia na hodinách dejepisu už od základnej 
školy ako o vynálezcovi padáka. Ak by som hovoril len 
z vlastnej skúsenosti, tak Štefan Banič je v zástupe ostatných 
vynálezcov dobre zapamätateľným, pretože sa s jeho 
menom takmer vždy objavuje aj nákres originálneho 
padáka v tvare dáždnika, ktorému sa žiadny iný nepodobá. 
Tento nákres bol súčasťou dokumentácie k patentu na 
padák, ktorý bol Štefanovi Baničovi udelený v roku 1914 
v Spojených Štátoch Amerických. Osobnosť Štefana Baniča 
sa okrem toho tiež často spomína v súvislosti s objavením 
jaskyne Driny.
Tu sa však vedomosti väčšiny ľudí končia. Je totižto fakt, že 
ani po vyše 80 rokoch od úmrtia vynálezcu stále nemáme 
k dispozícii vedeckú prácu, ktorá by analyzovala výhradne a 
detailne jeho osobnosť. K tomu najmä niektoré staršie 
popularizačné články, ktoré sa venovali Štefanovi Baničovi, 
často nekriticky preberali niektoré sporné alebo aj neove-
rené informácie. Túto tému by som sa preto chcel rozdeliť na 
dve hlavné časti. 
Po prvé, pri rozprávaní o Štefanovi Baničovi nám často uniká 
kontext doby v ktorej žil a v ktorej tvoril svoje vynálezy. 
Preto zasadím jeho život do času a prostredia, čím sa lepšie 
budeme môcť priblížiť k jeho mysleniu a pochopiť moti-
váciu, ktorá ho nakoniec priviedla k vynaliezaniu. Banič bol 
v roku 1907 nútený opustiť Slovensko a cestovať za prácou 
do USA. Práve tu sa stretol s technickým pokrokom, o kto-
rom sa doma na Slovensku mnohým ešte ani nezdalo. 
Oboznámenie sa s pokrokom v letectve ho priviedlo na 
myšlienku dopomôcť k zvýšeniu bezpečnosti vynálezom 
padáka originálnej konštrukcie. Nie sú pochyby o tom, že 
Štefan Banič právom patrí medzi slovenských vynálezcov. 
Druhá časť bude súvisieť s faktom, že sa Štefan Banič stal 
doma na Slovensku slávnym až na sklonku svojho života, čo 
malo nutne za následok, že nie všetky o ňom publikované 
informácie mohol aj osobne korigovať. Preto vysvetlím 
kedy a ako sa stala osobnosť Štefana Baniča súčasťou dejín 
vedy a techniky a zároveň poukážem na niektoré nepres-
nosti, ktoré sa v priebehu rokov vyskytli je nutné ich 
dekonštruovať. 
Prejdime teda k prvej časti, a to k životu Štefana Baniča a 
k celkovému kontextu. Pre pochopenie skutkov je totižto 
dôležité porozumieť aj času a tiež prostrediu, ktoré formuje 
osobnosť každého človeka. Štefan Banič prežil veľmi bohatý 
život na politické udalosti, a zároveň zažil úžasný rozvoj 
vedy a techniky. Narodil sa 23. novembra roku 1870 v Nešti-
chu (1880 – 1918 Jánostelek) do Rakúsko-Uhorska. Bola to 
monarchia na čele ktorej stál panovník František Jozef I. 
Dnešné Slovensko bolo súčasťou Uhorska, ktoré sa snažili 
maďarské politici v tejto dobe budovať ako národný štát, 
preto boli ostatné národnosti a medzi nimi aj Slováci 
systematicky zatláčané do úzadia. Potom v roku 1907 Banič 
po prvýkrát odišiel do USA, kde už vládla demokracia a 
krajania sa mohli slobodne angažovať v  spolkoch. Musela 
to byť preňho ako pre tisíce iných ľudí, ktorí sem vycestovali, 
obrovská zmena. Amerika v tomto čase pre človeka z dediny 
alebo provinčného mestečka stále predstavovala doslova 
nový svet. Progresívnejšie a modernejšie tu boli nielen 
priemysel, technika ale aj spoločnosť. Nemenej dôležité je, 
že vďaka pracovnému pobytu v Spojených Štátoch sa 

pokračovanie na strane 10
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ZDIEĽANÉ BICYKLE PRE VŠETKÝCH

Smolenický  zámok
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LESY SR

BIKESHARING 
SMOLENICE

Hlbočianska dolina

POŽIČAJ SI

Pre jednorázovú platbu pošli SMS na
 v tvare  medzera 

Číslo stojanu nájdeš v prvom riadku na displeji, 
ale aj na samotnom stojane (1 až 5).

Bicykel si môžeš vybrať počas časomiery 15 sek.

8866 BIKESM ČÍSLO STOJANU

Po odoslaní SMS sleduj displej stojana

program                   cena      počet minút  obdobie
jednorázová jazda    0,40 €          30 min.           1 jazda

Prevádzkovateľom 
zdieľaných bicyklov
BIKESHARING SMOLENICE 
je Obec Smolenice

Stojan č.1    Železničná stanica
Stojan č.2    Včelovina
Stojan č.3    Športový areál pod zámkom
Stojan č.4    Obecný úrad
Stojan č.5    Rázcestie Smolenická Nová Ves

Viac info nájdete na stránke 
https://smolenice.zelenybicykel.sk
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Stiahni si aplikáciu a využívaj
výhodnejšie programy

program                   cena      počet minút  obdobie

Zelený bicykel Smolenice

Stiahnuť na

App Store

Miesta, kde je možné zapožičať Zelený bicykel:
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Niekoľko základných informácií:
- Nosnosť bicykla je 120kg, nosnosť košíka je 3kg. 
- Zakázaná je jazda 2 osôb na 1 bicykli.
- Dĺžka doby po ktorú môžeš mať Zelený bicykel vypožičaný
sa líši od programu, ktorý používaš. Štandardne od 30 min.
do max. 120 minút (3 hodiny).
- Nájomca si je vedomý, že bicykle sú vybavené GPS 
lokalizátorom, ktorý má predchádzať ich krádeži a súhlasí 
s možnou lokalizáciou.
- Nájomca berie na vedomie a súhlasí s tým, že stojany 
určené pre Zelené bicykle sú sledované kamerovým 
systémom prenajímateľa za účelom ochrany týchto 
stojanov a odložených bicyklov. 

Vždy skontrolujte či ste bicykel riadne zasunuli do zámku
v stojane a nie je možné ho už vysunúť.
- Je zakázené zapožičanie Zeleného bicykla inej osobe,
ráta sa to ako hrubé porušenie Všeobecne záväzných
podmienok.

 

- Aby systém fungoval, je nutné vrátiť Zelený bicykel len 
do označených stojanov a umožniť ich využívať ďalším 
cyklistom. Nie je možné bicykel odstaviť mimo stojana.

Šľapací bicykel je 3-rýchlostný  (nie je na elektrický pohon)

Cez SMS je možné si vyžiadať číselný kód na zámok bicykla

Zo stanice priamo do obce za 1 SMS v hodnote 0,40 €

Košík, svetlá, odrazky, nožná zadná a ručná predná brzda, zámok

BIKESHARING  SMOLENICE
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(NFP) na Systém zapožičania bicyklov „BIKESHARING 
SMOLENICE“ bola obcou podaná ešte v decembri 2018. 
Predchádzali tomu prípravné práce od začiatku mája 2018. Po 
všetkých kontrolách a následnom schválení žiadosti, sme v sep-
tembri 2019 podpísali zmluvu s Ministerstvom pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trnavského 
samosprávneho kraja, pod ktoré prešli eurofondové 
právomoci. Následne bolo vykonané podľa zazmluvnených 
podmienok verejné obstarávanie na dodávateľa systému. Po 
vyhodnotení najvýhodnejšej ponuky, táto bola opäť zaslaná na 
kontrolu nadriadeným orgánom. Po kontrole verejného 
obstarávania bola podpísaná v apríli 2021 zmluva o dodávke 
kompletného systému zapožičiavania bicyklov.
Vysúťažená cena za celý systém bola vo výške 106 248 EUR. 
Z celkovej sumy obec spolufinancuje sumu vo výške 5%. Obec 
taktiež financovala samotné úpravy a dláždenie stojísk, ktoré 
nemohli byť predmetom zmluvy NFP.
Celý systém sa skladá z :
- 30 ks bicyklov v hodnote 31 800 EUR (každý bicykel je 3-

rýchlostný, zabezpečený kódovým zámkom, pre monito-
rovanie má každý bicykel svoj systém GPS, čiže online je 
možné z dôvodu bezpečnosti zistiť, kde sa nachádza)

- 5 ks automatizovaných výdajných stojanov v hodnote 43 100 
EUR

- kompletný systém evidencie zapožičania (ovládací soft.) 
v hodnote 13 640 EUR. Uvedené ceny sú bez DPH.

Celý system zdieľaných bicyklov sme uviedli do prevádzky pre 
občanov a návštevníkov v pondelok 13. septembra 2021.
Boli sme milo prekvapení, nakoľko ihneď po spustení bol 
záujem o zapožičanie bicyklov. 
Najviac zapožičaní bolo zo stojana pred Obecným úradom, 
potom zo Smolenickej Novej Vsi, nasleduje žel. stanica a 
športový areál pod zámkom. Čo sa týka pomeru využitia, tak až 
80% sú domáci užívatelia, 20% cudzí.
Doteraz bolo 235 výpožičiek pri 171 užívateľoch (cyklistoch) a 
bicykle boli požičané v celkovom čase 5980 minút. Za tak krátky 
čas veľmi dobré čísla pre štatistiku systému, ktorý slúži pre 
všetkých.



6 S M O L E N I C K É N O V I N Y

UŽ VYŠE 60 ROKOV SPOLU

Pred vyše šesťdesiatimi rokmi, presne dňa 1.1.1960, došlo ku 
zlúčeniu obcí Smolenice a Smolenická  Nová Ves, do roku 1950 
nazývaná Neštich, pod spoločným názvom Smolenice. 
Toto zlúčenie bolo prirodzené a dlho sa očakávalo, lebo už pri  
vzniku malej osady Neustift, neskoršie Neštich, založenej 
nemeckými osadníkmi okolo roku 1450 bola vzdialenosť od 
vtedajšej obce Villa Solmus založenej v roku 1256, neskoršie 
Smolenice, okolo troch kilometrov. Postupným zvyšovaním 
počtu obyvateľov oboch obcí a ich stavebnou činnosťou sa obe 
obce k sebe približovali a už v 18. storočí došlo k ich napojeniu  
pri hlavnej ceste. Prirodzenou hranicou medzi nimi bol potok 
Hložie a Kostol Nanebovzatia Panny Márie postavený asi v 16. 
storočí a prestavaný do dnešnej podoby na konci 17. stročia. 
Zaujímavé je, že obce, v tak blízkej vzdialenosti od seba, mali 
v minulosti rozdielnu svetskú i cirkevnú vrchnosť. Podľa písom-
ných pamiatok Smolenice v 13. storočí patrili šľachtickej rodine 
Elefánthyovcov, v 14. storočí ku korlátskemu panstvu, v polovici 
15. storočia Ctiborovi zo Ciboríc a neskoršie jeho synovi Ctibo-
rovi II.  V druhej polovice 15. storočia získal smolenické panstvo 
i hrad rod pezinských a svätojurských grofov, začiatkom 16. sto-
ročia rod Orsághovcov a neskoršie na krátku dobu rodina 
Ungnádovcov. Koncom 16. storočia prechádza hrad i s pans-
tvom rodu Erdödyovcov, ktorý bol vlastníkom obce takmer po 
dve storočia. Najväčší význam a rast obce nastáva od osemde-
siatich rokov 18. storočia, kedy smolenické panstvo získal rod 
Pálffyovcov a vlastnil ho až do ukončenia 2. svetovej vojny. 
V obci bola samostatná farnosť začlenená do Trnavského vika-
riátu a neskoršie s jednou filiálkou a to Lošonec. Prakticky všetci 
občania boli rímsko-katolíckeho vyznania, okrem krátkeho 
obdobia, kedy tu bývali židovskí občania a určitú dobu mali 
i vlastnú školu a  synagógu.
Obyvatelia Smoleníc svojou prácou zabezpečovali vlastníkov 
panstva základnými druhmi potravín, krmivom, drevom a ostat-
nými službami na zabezpečenie jeho chodu. Neskoršie sa v obci 
rozvíjali aj potrebné remeslá, obchod, ale aj budovanie výrob-
ných zariadení ako sladovňa, mlyny, pivovar a liehovar s predur-
čením na získanie spotrebného tovaru z  dopestovaných 
poľnohospodárskych surovín. Najväčšia zmena nastala  
koncom 19. storočia, kedy Jozefom Pálffym bola postavená 
prvá chemická továreň v tejto oblasti na využitie bohatstva  
pánskych lesov k spracovaniu požadovaných produktov ako 
drevené uhlie, kyselina sírová a iné. Ďalej v tomto období sa 
obyvatelia v značnom počte podieľali na pomocných prácach  
pri budovaní Smolenického zámku s využitím miestnych zdro-
jov (piesok, štrk, pálené vápno, drevo) a doprave materiálu 
konskými i kravskými povozmi na jeho výstavbu.
Osada Neštich vznikla v roku 1450 na pozemkoch patriacich 
obci Boleráz a tak neštišskí poddaní patrili po svetskej i cirkev-
nej stránke pod bolerázske panstvo a to celé patrilo trnavským 
mníškam klariskám. Prvými obyvateľmi obce boli Nemci, preto 
aj ten názov Neustift, ktorí sa venovali predovšetkým vinohrad-
níctvu. Toto je zvýraznené aj na erbe obce, kde sú dva strapce 
hrozna a štepársky nôž. Po zrušení kláštorov v roku 1782 vlast-
níkom obce sa stala Uhorská kráľovská komora, ktorá 
spravovala cirkevné majetky. Avšak už v roku 1814 kupuje 
panstvo Boleráz vrátane Nešticha František Pálffy z pezinskej 
vetvy Pálffyovcov, ktorý obec vlastnil až do roku 1888. Po jeho 
smrti toto panstvo zdedil Ján Pálffy, člen červenokamenskej 
vetvy Pálffyovcov, na ktorého počesť  bola obec premenovaná 
na Jánostelek. Po ukončení I. svetovej vojny v roku 1918 skon-
čilo i panstvo Jána Pálffyho a obec sa vrátila k pôvodnému 
názvu. Zvolený obecný úrad, dňom 14.12.1818, prevzal vedenie  
obce do vlastných rúk. Po dobu existencie obce sa jej  obyva-
telia okrem vinohradníctva začali venovať roľníctvu a neskoršie 
aj výrobe  príslušných  potravinárskych produktov. A tak v obci 
bola postavená sladovňa, zaniknutá koncom 19. storočia a na 
potoku Hložie postupne od 17. storočia vybudované tri vodné  
mlyny. Najväčší a najmodernejší z nich, nachádzajúci sa v blíz-
kosti kostola, bol v činnosti ešte niekoľko rokov po ukončení II. 
svetovej vojny. V roku 1949 bol v blízkosti obce otvorený kame-
ňolom, avšak po deviatich rokoch ukončil činnosť.

Za vyše päťstoročné pôsobenie samostatných obcí v malej 
vzdialenosti od seba sa vytvorili medzi mnohými ich obyva-
teľmi silné rodinné putá, dobré pracovné vzťahy, majetková 
previazanosť a známosti i priateľstvá vznikajúce už v školských 
laviciach. Známosti i dobré pracovné vzťahy vznikali pri spoloč-
ných prácach na panských lesoch a neskoršie v štátnych lesoch, 
v starej a neskoršie i v novej chemickej továrni, v zlúčenom JRD 
od roku 1960, ale aj pri zabezpečovaní prevádzky a chodu 
Rekreačného strediska Jahodník, ktoré po vzniku v roku 1935 
patrilo medzi prvé zariadenie v Trnavskom okrese. Treba pripo-
menúť a oceniť významný podiel niektorých obyvateľov oboch 
obcí na objavení, výstavbe, ale i prevádzke jaskyne Driny, ktorá je 
jedinou sprístupnenou jaskyňou v Malých Karpatoch i celom 
Západnom Slovensku.
Deti z Nešticha chodili od roku 1634 do Bolerázskej ľudovej 
školy a od roku 1850 už do Smoleníc, kde chodia aj v súčasnej 
dobe. V 19.storočí škola v Neštichu ešte nebola. Deti chodili do 
smolenickej školy a prvý záznam o nich je z roku 1850. Začiat-
kom 20. storočia začali Neštišania pomýšľať nad stavbou vlast-
nej školy, ktorá tu bola aj zriadená 1. februára 1907. Najskôr sa 
vyučovalo v súkromnom dome č. 19, ktorý patril Tomášovi 
Zatkovi. V tom istom dome bola postavená jednotriedna 
budova školy, v ktorej sa začalo vyučovať  v decembri 1907. Od 
roku 1928 boli v škole už 2 triedy s priemerným počtom 100 
všetkých žiakov v jednom roku. Niektorí zo žiakov Nešticha 
v tejto dobe chodili do smolenickej meštianky pôsobiacej v obci 
už od roku 1931. Škola v Neštichu, neskôr v Smolenickej Novej 
Vsi  fungovala  až do roku 1977, kedy vyučovanie v tejto budove 
skončilo ukončením školského roku v júni 1977. Budova školy   
však už vtedy patrila pod Smolenice. 
Obec Neštich bola v roku 1950 oficiálne premenovaná na 
Smolenickú Novú Ves. Zlúčenie obcí Smolenická Nová Ves a 
Smolenice bolo pripravované v roku 1959 - v období, kedy 
predsedom MNV Smolenice bol Jozef Vitek, zrealizované bolo 
1.1.1960 - už za nového predsedu Jozefa Zezulku. V tej dobe 
predsedom MNV Smolenická Nová Ves bol Ján Rakovský. Toto 
zlúčenie bolo vykonané na základe rozhodnutia vtedajšieho 
zastupiteľstva MNV. 
Šesťdesiat rokov od zlúčenia obcí sa ukázalo, že to bol správny 
krok a prispel k vytvoreniu lepších podmienok na ich rozvoj i ku 
zvýšeniu autority a postavenia obce v rámci okresu. Všetci, 
najmä mladší obyvatelia oboch bývalých samostatných obcí sa 
cítia ako smoleničania a Neštich berú ako prirodzenú súčasť 
obce, napríklad ako Prílohy a iné časti obce. Napriek tomu 
neštišania sú stále hrdí na svoju minulosť a prostredníctvom 
aktívneho občianskeho združenia Neštišané so záujmom a 
nadšením udržiavajú staré zvyky predkov ako je pochovávanie 
basy, oslavy hodov a iné zvyky.

Viliam Forner, smolenický rodák
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      MEMORIÁL ŠTEFANA  BANIČA          150.  výročie narodenia (z pandemických dôvodov sa oslavy konali až v roku 2021)

Čestná stráž a kladenie vencov pri pomníku Š. Baniča

Príhovor starostu obce

Župan TTSK Jozef Viskupič

Čestná stráž pri pomníku Š. Baniča

Pamätný zoskok parašutistov

Organizačný tím výsadkárov

Členovia klubu vojenských výsadkárov

Bývalá pani starostka P. Hornáčková
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TAK SI TU ŽIJEME

Dobrovoľní hasiči - úkažka techniky pre deti Základnej školy

Tréning zľaňovania k zranenému figurantovi (DHZ počas cvičenia)

Skupina Desmod na koncerte v Smoleniciach (areál Včelco)

Letný Medokvas (areál Včelco)

Kladenie vencov pri príležitosti Konca II. svetovej vojny 

Hodový sprievod v Neštichu

Nielen na Spartaku to buráca, ale aj v Neštichu

40 prváčikov pribudlo do našej ZŠ
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Pamätník nenarodeným deťom  (práca dobrovoľníkov)

Detail pamätníka 

Nové lavičky na cintoríne (práca dobrovoľníkov)

Svätá omša pri kaplnke Panny Márie Karmelskej v Neštichu

Náročná vynáška nového dvojkríža na Záruby

Svätá omša pri príležitosti osadenia nového dvojkríža na Zárubách

Posvätenie nového dvojkríža (Záruby 768 m)

Hlboča (práca dobrovoľníkov)
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Štefan Banič vyhol narukovaniu do Rakúsko-Uhorskej armády 
počas prvej svetovej vojny a takto ju aj v zdraví prežil. Po návrate 
domov v roku 1920 už monarchia neexistovala, Slovensko bolo 
súčasťou demokratického Československa založeného v roku 
1918. Prvá Československá republika bola jedným z nástup-
níckych štátov po zaniknutej monarchii a trvala takmer presne 
20 rokov. Nakoniec Štefan Banič zažil aj nástup nacizmu a 
rozpad prvej ČSR po septembri 1938. Následne bol v marci 1939 
vyhlásený vznik Slovenského štátu a v septembri vypukla 
druhá svetová vojna. Konca vojny sa však už Štefan Banič 
nedožil, zomrel 2. januára 1941.
Nie menej turbuletný ako politické udalosti bol v období života 
Štefana Baniča aj vývoj vedy a techniky, ku ktorému sám svojimi 
patentmi prispel. Keď sa Štefan Banič v roku 1870 narodil, život 
bol veľmi odlišný od toho, aký ľudia žili o 70 rokov neskôr, keď 
v rodnej obci zomrel. Elektrické zariadenia, telefóny, zdravotná 
starostlivosť a nemocnice, kultúra a hygiena bývania so 
všetkými vymoženosťami, automobily, asfaltové cesty či práve 
lietadlá, ktoré tak veľmi zasiahli do života Štefana Baniča, boli 
v čase jeho mladosti len utópiou alebo raritou, avšak keď bol 
v pokročilom veku stali sa už súčasťou bežného života. 
Keď ale chceme začať od počiatku: Aký bol teda život na 
prelome 19. storočia a 20. storočia tu v okolí Smoleníc a aký život 
mal Štefan Banič predtým, ako v roku 1907 emigroval do 
Spojených štátov amerických? Život človeka určuje najmä jeho 
zamestnanie. Štefan Banič nemal vyššie technické vzdelanie. 
Bol povolaním murár ale z dnešného pohľadu bol človekom 
viacerých povolaní a živil sa aj ako drobný roľník, lesný robotník 
a v Spojených štátoch pracoval tiež rôzne v baniach alebo na 
farmách. Najväčšími pozemkovými vlastníkmi v okolí Smoleníc 
boli Pálffyovci, ktorí podnikali vo viacerých oblastiach, čím viac 
alebo menej výrazne ovplyvnili aj život miestnych obyvateľov. 
Ak drobní roľníci nepracovali u väčších gazdov alebo ich 
neživilo remeslo, mohli teda pracovať na panskej pôde, na 
majeri, v lesoch alebo v chemickej továrni Pálffyovcov. Týmto 
boli najčastejšie možnosti zárobku v bezprostrednom okolí 
vyčerpané. Aj keď miestna chemická továreň založená 
Pálffyovcami v roku 1880 a pracujúca od roku 1883, tak 
Slovensko bolo v závere 19. storočia stále prevažne agrárnou 
krajinou na počiatku industrializácie a ľudia sa utiekali najmä 
k pôde. Pritom nutnosť častej kombinácie viacerých povolaní 
vyplývala práve z faktu, že pozemková držba väčšiny roľníkov 
bola zanedbateľná a len z pôdy nedokázali svoje rodiny vyživiť. 
Čo presne však treba chápať pod pojmom industrializácia 
spolu s ktorou nastalo aj obdobie modernizácie?
V prvom rade to bolo budovanie priemyslu a vďaka zavádzaniu 
moderných technológií zvyšovanie produkcie vo všetkých 
odboroch. Napriek prudkému rozvoju nový priemysel nedoká-
zal odčerpať vysoké prebytky pracovnej sily, preto sa už od 70. 
rokov 19. storočia stretávame s vysťahovalectvom ekonomicky 
aktívnych ľudí. 
Práve v roku 1907 sa rozhodol vycestovať za zárobkom do USA 
aj Štefan Banič. Zo Smoleníc sa do Ameriky vysťahovali 
dokonca celé rodiny a to natrvalo. Od roku 1885 až do začiatku 
prvej svetovej vojny sa zo Smoleníc vysťahovalo 160 
obyvateľov, z ktorých sa neskôr vrátilo asi 30.  Ak sa pozrieme na 
vysťahovalectvo ako celok, tak sa počet Slovákov, ktorí sa 
v rokoch 1870 až 1900 vysťahovali do Ameriky sa odhaduje na 
180 tisíc. Od začiatku storočia po prvú svetovú vojnu 
emigrovalo zo Slovenska takmer 400 tisíc ľudí a len necelá 
tretina sa aj vrátila. V roku 1914 sa na pôde Spojených štátov 
amerických nachádzalo okolo pol milióna Slovákov, teda 
približne jedna pätina slovenského etnika. V sociálnej štruktúre 
emigrantov prevažovali najmä drobní roľníci. Väčšinou

neuvažovali o trvalom usídlení v cudzine ale chceli za krátky čas 
dosiahnuť čo najvyšší zárobok a vrátiť sa. Rovnako aj Štefan 
Banič odišiel za zárobkom, nie natrvalo. V roku 1907, keď 
prvýkrát opustil Neštich mal už 37 rokov a rodinu, ktorá zostala 
doma, preto sa ju snažil svojou prácou v USA finančne podpo-
rovať. Podobná ako vyššie popísaná pracovná genéza 
emigrantov bola aj tá jeho. Po príchode do Ameriky pracoval 
rôzne na farmách, kým sa nakoniec trvalejšie usadil v mestečku 
Greenville v Pennsylvánii. V čase jeho príchodu tu žilo asi 5 tisíc 
obyvateľov a okrem domáceho priemyslu bola dôležitá 
blízkosť priemyselných centier Pittsburgu a Clevelendu. Práve 
v Pennsylvánii končila takmer polovica slovenských prisťaho-
valcov, preto bolo dôležité, že prišelci do nového prostredia 
neovládajúci spočiatku reč mohli využívať pomoc a ochranu 
väčšej komunity svojich rodákov.
Štefan Banič bol okrem iného v USA svedkom prudkého 
rozvoja leteckej techniky, ktorej poskytol nové možnosti 
spoľahlivý, výkonný a ľahký spaľovací motor. Priekopníkov 
v oblasti lietania bolo viacero. V Spojených štátoch sú to jednoz-
načne Orwill a Willbur Wrightovci. Už od 90. rokov 19. storočia 
však experimentovali s konštrukciou jednoduchých klzákov. 
Medzi rokmi 1902 a 1903 skonštruovali klzáky Wright glider a 
Flying machine, ktoré boli z časti ovplyvnené prácou 
nemeckého konštruktéra Otta Lilienthala. Patent na tieto 
klzáky im bol udelený v máji roku 1906. Súbežne s prácou na 
klzákoch začali uvažovať o implementovaní spaľovacieho 
motora, pričom museli riešiť najmä problém pomeru váhy a 
výkonu. Ten vyriešili motorom vlastnej konštrukcie a stroj 
s názvom Flyer 1 úspešne otestovali v decembri 1903 v oblasti 
Kitty Hawk v štáte Severná Karolína. Táto skúška sa považuje za 
prvý len motorovým lietadlom.
Banič bol v čase spomínaných pokusov už v Spojených Štátoch 
a je len malá pravdepodobnosť, žeby mu bola unikla taká 
udalosť ako bol napríklad spomínaný let Wilbura Wrighta 
z roku 1908. Otázkou však zostáva odkedy začal aktívne 
premýšľať o vynáleze, ktorý by zachránil letcom v prípade 
potreby život. Literatúra uvádza, že týmto zlomovým 
momentom mal byť rok 1912, keď sa stal Štefan Banič priamym 
svedkom leteckého nešťastia. Aký veľký záujem prejavoval 
o leteckú techniku pred rokom 1912 nie je doposiaľ celkom 
objasnené. Tiež nie je dostatočne jasné, do akej miery bol 
Štefan Banič oboznámený s nápadmi iných vynálezcov 
zaoberajúcich sa padákovou konštrukciou. Totižto približne 
dva roky pred Baničom zostrojil padák RK-1 Rus Gleb 
Kotelnikov. K zostrojeniu padáka ho taktiež mala motivovať 
tragická letecká havária, ktorej bol svedkom v roku 1910. Padák 
na princípe RK-1 mal byť prvýkrát použitý pri zoskoku 
Francúzom Adolphe Pégaudom v roku 1913. A treba rovnako 
spomenúť ešte jedného vynálezcu, ktorý pracoval v rovnakom 
čase ako Banič a ich návrhy sa dokonca v istom zmysle 
podobali. Bol to Franz Reichelt, pôvodom z Čiech, ktorý ale 
pracoval a žil v Paríži. Povolaním bol krajčír, preto je často 
prezývaný aj ako lietajúci krajčír. Jeho padák mal fungovať na 
princípe konštrukcie, ktorá bola pripevnená na telo a na nej sa 
nachádzali kusy tkaniny. Po zoskoku sa mali tieto kusy okamžite 
napnúť a tak spomaliť pád. Skúška padáka však mala fatálne 
následky. Reichelt sa zabil 4 februára 1912 pri skoku z Eiffelovej 
veže a toto nešťastie je zaznamenané aj na filmovom páse.
Baničova padáková konštrukcia bola veľmi originálna. Za 
pomoci svojich priateľov zhotovil prototyp, ktorý v roku 1913 
predložil úradom na posúdenie. Princíp spočíval v teleskopickej 
konštrukcii dáždnikového typu, ktorá niesla tkaninové krytie. 
Padák sa upevňoval pomocou popruhov na telo letca v hrudnej 
časti pod ramenami. Letec bol teda do padáka zaklinený a 
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nevisel voľne na lanách tak, ako to poznáme dnes. V zloženom 
stave konštrukcia visela pozdĺž tela, čo bolo jej nevýhodou, 
pretože obmedzovala pohyb aj keď bola konštrukcia vďaka 
teleskopickým ramenám v zloženom stave o dve tretiny kratšia.
Dňa 3. júna 1914 Banič padák osobne vyskúšal pred zástupcami 
patentového úradu a letectva. Mal skočiť z 15 poschodovej 
budovy vo Washingtone. Baničov padák bol následne 
patentovaný pod číslom 1 108 484, a to dňa 25. augusta 1914.
V roku 1964, na 50. výročie udelenia patentu, publikoval Jaroslav 
Schmidt, neskorší spoluautor beletrizovaného životopisu Štefana 
Baniča  „Tichý Ikaros“, spomienku z Baničovho denníka, kde Štefan 
Banič píše:
„Keď som mal padák pripravený, pokojne som zoskočil. V tom 
okamihu, ako som zacítil, že padám, zatiahol som uvoľňovačom a 
struny ako blesk rozvinuli plochu padáka do formy dáždnika a ja som 
pomaly padal k zemi. Po tomto úspešnom zoskoku som skákal aj 
z lietadla. Zoskok z lietadla sa dobre vydaril.“
Podľa zistených informácií však Banič nebol prvým, ktorý zoskočil 
v USA z lietadla. Takto už v roku 1912 preukázateľne skákal Albert 
Berry. V porovnaní s vtedy známymi padákmi, mala spočívať hlavná 
výhoda Baničovho padáka v spoľahlivosti aj pri skoku z nižšej 
výšky. Padáky, kde bol letec po zoskoku zavesený na lanách v tej 
dobe nemali ešte prepracovaný systém otvárania, zvyčajne museli 
byť umiestnené na vonkajšej strane lietadla a boli nespoľahlivé. 
Zrejme aj toto mohlo byť Baničovou motiváciu pri práci na 
vlastnom padáku. Patent krátko po schválení odkúpila americká 
armáda.
Štefan Banič sa natrvalo vrátil domov do Smolenickej Novej Vsi po 
skončení prvej svetovej vojny, v roku 1920. Vynaliezaniu a 
patentovaniu sa už ďalej nevenoval a ani o jeho padáku sa 
prakticky dve desaťročia nevedelo. Zomrel dňa 2. januára 1941. 
Nie často sa spomína, že okrem padáka je aj držiteľom patentu na 
tzv. mechanické sane alebo na rôzne hlavolamy.
Teraz by som prešiel k druhej časti, a to je život samotného 
vynálezu. Po prvýkrát sa spomína v tlači na území Československa 
padák Štefana Baniča až v roku 1937. Následne v roku 1938 vyšiel 
v denníku Slovenský hlas rozsiahlejší článok pri príležitosti 25. 
výročia zostrojenia prototypu z roku 1913. Článok uvádza, že 
padákom bolo možné veľmi dobre kontrolovať smer dopadu aj za 
silného vetra a že sa okamžite začal sériovo vyrábať a používať. 
Prvým letcom, ktorému Baničov padák zachránil život mal byť už 
spomínaný francúzsky letec Adolphe Pegoud. Článok neobsahuje 
rozhovor so Štefanom Baničom aj keď v tej dobe ešte žil. Ako bol 
padák manévrovateľný pri zoskoku nebolo mimo zoskoku Štefana 
Baniča nikdy overené. 
Výskumom v 80. rokoch však historici dokázali, že Baničov padák 
napriek tomu, že patent odkúpila americká armáda, nebol 
vyrábaný sériovo a nebol ani zavedený do jej výstroje. Aj použitie 
iných druhov padákov bolo počas prvej svetovej vojny skôr 
vzácnou výnimkou. Padákom typu Paulus a Heinecke boli   
vybavení napr. pozorovatelia v balónoch v rámci nemeckej 
armády. Málo pravdepodobné je aj to, že by Adolphe Pegoud  
skákal v roku 1913 s Baničovým typom padáka. Ten bol 
v roku 1913 ešte len vo verzii prototypu a nie je dokázané, že by 
Banič bol s týmto letcom v kontakte. Samotný zoskok Pegouta je 
zdokumentovaný, pretože lietadlo po jeho zoskoku okamžite 
nespadlo ale urobilo slučku (loop), ktorú neskôr Pegout urobil 
znova ako prvý pilot v dejinách. Padák, ktorý použil pri zoskoku mal 
byť modelom od francúzskeho vynálezcu Monsiera Bonneta.
Opäť sa začalo o Baničovom padáku písať až po jeho smrti, a to 
v časopise Slovenské krídla z roku 1942 a článok bol následne 
prevzatý aj do iných tlačovín. Článok z roku 1943 popisuje, že 
Baničov padák používali v USA aj v civilnom letectve napr. na 
spúšťanie zásielok na odľahlých amerických farmách. Keď si však 
predstavíme samotnú konštrukciu padáka dimenzovanú pre 
jednu osobu, ktoré je v ňom zakliesnená, je ťažké si predstaviť ako 
môže tento padák slúžiť na dopravovanie tovarov. Článok sa 

podobne zmieňuje aj o využívaní padáka v americkej 
armáde, čo sa, ako už bolo spomínané, nepodarilo overiť na 
základe výskumu dokumentov. 
Ďalšie články pripomínajúce si osobnosť Štefana Baniča sa 
objavili až v druhej polovici 50. rokov. O popularizáciu jeho 
osobnosti sa zaslúžil najmä Štefan Jastrabík, ktorý stál aj za 
iniciatívou postavenia pamätníka nad hrobom Štefana 
Baniča v roku 1968 a postavenia pamätníka na bratislav-
skom letisku.
Okrem toho sa venoval osobnosti Štefana Baniča aj Jaroslav 
Schmidt, ktorý bol okrem množstva popularizačných 
článkov aj spoluautorom beletrizovaného životopisu z roku 
1968 s názvom „Tichý Ikaros“. V knihe je Štefan Banič často 
prezentovaný v duchu doby kedy životopis vznikol, t.j. ako 
robotník a roľník, ktorému bolo odopreté študovať. Napriek 
tomu na vzdelanie nezanevrel a po príchode do USA, kým iní 
trávili čas po práci pri pijatike, on sa venoval samoštúdiu 
v knižnici, napriek výsmechu nadriadeného inžiniera podá-
val zlepšovateľské návrhy a pod. Keď od neho chceli 
zástupcovia armády odkúpiť patent na padák, urazil sa, 
pretože mu nešlo o peniaze ale výhradne o záchranu 
ľudských životov. Pravdou nie je ani tvrdenie ako počas 
prvej svetovej vojny navštevoval Štefan Banič v USA kino a 
vo filmových týždenníkoch videl ako sa zostrelení letci na 
európskom bojisku zachraňujú použitím jeho padáka. 
Takého idealizovanie nie je problematické, pretože beletri-
zovaný životopis si vyhradzuje právo aj na čiastočnú 
fabuláciu. Problematickým sa stáva až keď niekto nekriticky 
takéto informácie prevezme a publikuje. Žiaľ v článkoch 
o Štefanovi Baničovi sa môžeme stretnúť aj s takýmito 
nepresnosťami.
Záverom treba povedať, že Štefana Baniča právom radíme 
medzi slovenských vynálezcov, teda medzi osobnosti, ktoré 
prispeli k vývoju vedy a techniky. Je obdivuhodné, že aj keď 
nemal vyššie vzdelanie technického smeru a nebol 
aktívnym letcom, zaoberal sa problémami, ktoré väčšinou 
riešili kvalifikovaní leteckí odborníci. 
Odkaz Štefana Baniča zostáva aktuálny nie len tým, že ho 
môžeme označiť za jedného z priekopníkov parašutizmu, 
ale samotný Štefan Banič je inšpiratívnou osobnosť najmä 
pre svoju zručnosť a pracovitosť. Ako pri každej osobnosti 
ho však treba hodnotiť na základe historických prameňov, 
aby sme z neho nerobili to, čím by sme chceli aby bol, ale aby 
sme ho prezentovali historicky pravdivo.

Pri príležitosti 150. výročia narodenia Štefana Baniča podľa 
písomných podkladov Mgr. Michala Ďurča, PhD. upravil 
Anton Chrvala.
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Takmer v centre obce, na mieste bývalého Pálffyovského 
kaštieľa, v tesnej blízkosti kaštieľskeho parku začala spoločnosť 
Rockville s.r.o. budovať nové zariadenie pre seniorov. 
Stavba bude pozostávať z dvoch budov, každá s kapacitou pre 
40 klientov, ktorí budú umiestnení v jedno a dvojlôžkových 
izbách. Budova od hlavnej ulice SNP bude mať názov St.Moritz 
po zakladateľovi bývalého kaštieľa Moritzovi Pálffym a budova 
z južnej strany od parku sa bude nazývať Platan podľa 
dominantného stromu na južnom rohu. 
Zariadenie bude mať vlastnú kuchyňu, práčovňu, kaplnku a 
telocvičňu. Pre účely klientov bude slúžiť aj wellness, masážna 
miestnosť, kaderník, spoločenská miestnosť a tematické denné 
miestnosti – kuchyňa, hudobný salón, miestnosť pre 
spoločenské hry, čitáreň a  tvorivá dielňa. 
V zariadení bude pracovať 40 zamestnancov, z toho polovicu 
bude tvoriť odborný zdravotnícky a ošetrovateľský personál.
Z projektového zámeru investora vyplýva, že domov seniorov  
bude postavený na troch pilieroch – zdravá strava, zdravé telo, 
zdravá myseľ. Kaplnka bude stelesňovať duchovný rozmer 
zariadenia.
Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia priľahlej obecnej 
komunikácie v „ Zlatej uličke“ na náklady investora.

ZARIADENIE PRE SENIOROV 

Spoločnosť Platanum n.o., ktorá bude prevádzkovať toto 
zariadenie, má ambíciu rozvíjať sociálne služby v Smoleniciach 
v rámci komunitného plánu obce v spolupráci s Obecným 
úradom.
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Ako ste si iste všimli, naša obec opäť zaviedla do praxe novinku 
v oblasti separácie biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu, konkrétne jednej z jeho zložiek, a to biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad.
Čo je vlastne biologicky rozložiteľný komunálny odpad a ako sa 
člení?
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO) je taký druh 
odpadu, ktorý vzniká v záhradách, parkoch, domácnostiach a 
stravovacích zariadeniach. Po jeho vytriedení je možné ho 
zhodnocovať v bioplynovej stanici alebo kompostovať, čím sa 
zdroje opäť dostanú do kolobehu. Medzi biologicky rozložiteľ- 

NOVÝ SPRÁVCA NAŠEJ FARNOSTI

ný komunálny odpad patrí bioodpad z kuchýň a záhrad, jedlé 
tuky a oleje.
Druhy biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov sú:
Bioodpad z kuchyne
Medzi bioodpad z kuchyne patria zvyšky z rastlín a jedál, 
zelenina, ovocie, kávové a čajové zvyšky, podrvené vaječné 
škrupiny, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb, papier a 
papierové servítky použité pri manipulácii s potravinami a iné. 
Patria sem aj zvyšky izbových rastlín, menšie kosti zvierat, 
mäsové výrobky, syry, vareného jedla či pečivo.
Do kuchynského odpadu by ľudia rozhodne nemali 
vhadzovať potraviny v obaloch, príliš tekuté potraviny ako 
napríklad mlieko či polievky. Za kuchynský odpad sa 
nepovažuje ani zvierací trus, mŕtve telá zvierat či veľké 
zvieracie kosti. Do kuchynského odpadu nepatria ani oleje.
V prípade, ak uprednostňujete zber odpadu priamo do vriec, 
dôležité je používať iba rozložiteľné vrecká. Odpad v plasto-
vých vreciach je zakázané vhadzovať do kontajnera určeného 
pre zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, 
pretože znehodnotia obsah celej nádoby, ktorý sa má ďalej 
spracovávať! V prípade, ak nemáte rozložiteľné vrecia, môžete 
zbierať kuchynský odpad aj do plastového vreca alebo inej 
nádoby, z ktorých  ho potom vysypete do kontajnera.
Bioodpad zo záhrady
Bioodpad zo záhrady, tiež zelený odpad, pozostáva prevažne 
z trávy, konárikov, dreveného odpadu, kvetín, drevnej štiepky, 
popola, zhnitého ovocia a zeleniny a iných. 
Jedlé tuky a oleje
Jedlé tuky a oleje sa zbierajú na čerpacích staniciach. Olej musí 
byť čistý, aby sa mohol ďalej zhodnocovať. V našej obci ho môžu 
občania odovzdať v nádobách, ktoré si môžu vyzdvihnúť na 
obecnom úrade alebo vlastných.

Poplatky
Poplatok za zber bioodpadu a nádoby na jeho triedenie a 
kompostovanie je platený z miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD je taký 
odpad, ktorý sa rozloží za prítomnosti kyslíka alebo bez neho. 
Bioodpad je cennou surovinou. Predstavuje okolo 45 % 
objemu odpadu z domácností a dá sa 100 % recyklovať. Fyzické 
analýzy odpadov potvrdili, že 40 až 60 percent z obsahu nádob 
na zmesový komunálny odpad tvorí bioodpad. 
Prečo sa vlastne zaoberať touto témou?
Má to jednoduchú príčinu. Zistili sme, že ešte stále naši 
obyvatelia do bioopadu vhadzujú aj to, čo tam jednoducho 
nepatrí.  V kuchynskom odpade sa nachádzajú nerozložiteľné 
plastové vrecia, potraviny v kovových, tetrapakových obaloch a 
dokonca aj komunálny odpad.  
Zle vytriedený odpad nakoniec skončí na skládke. Naopak, ak 
bioodpad vyhodíme do bežnej nádoby na zmesový 
komunálny odpad, tam zapácha a hnije. Skončí na skládke, kde 
sa bez prístupu vzduchu rozkladá a vytvára najsilnejší
skleníkový plyn metán, ktorý má významný podiel na globál-
nom otepľovaní.

Čo na záver?
Ak ho dokážeme správne vytriediť zložky odpadu, tie sa budú 
následne dať zrecyklovať. Tým sa môžeme oveľa rýchlejšie 
priblížiť k európskym záväzkom, ktoré sme povinný dodržiavať 
aj v rámci našej obce  a najmä výrazne prispieť k lepšiemu 
životnému prostrediu. A to nám za to určite stojí.

Alena Hirnerová, OcÚ

Srdečne pozdravujem čitateľov tohto periodika, ktorý vydáva 
naša obec. V priebehu posledných rokov, keď sa v Smoleniciach 
vymenilo niekoľko kňazov, ľudia zrejme očakávajú, že už 
tentokrát tu kňaz pobudne dlhšie. Nemôžem si však suverénne 
povedať, že tu zakotvím na niekoľko rokov, hoci sa tu cítim 
spokojný a veriacimi prijatý. Nezávisí to len od nás, ale aj od 
potrieb arcidiecézy, ktorú vedie arcibiskup a každý kňaz skladá 
pri vysviacke poslušnosť svojmu biskupovi. Ako každý duchov-
ný i ja som tu pre spásu nesmrteľných duší. Človek nemá len 
telo, ale i dušu. O telesné zdravie sa stará lekár a o duchovné 
zdravie sa stará kňaz. Každý kňaz prichádza do farnosti, aby 
pôsobil v nej ako duchovný otec. Usiluje sa počúvať ľudí, 
ponúknuť im dobré slovo, či radu do života. Ohlasuje a 
vysvetľuje Božie slovo, podľa ktorého máme žiť a pretvárať sa na 
lepších ľudí a lepších kresťanov. Denne slúži svätú omšu, ktorou 
posväcuje seba i Boží ľud, ktorý túži po zjednotení so živým 
Bohom. Kňaz ďalej vysluhuje sviatosti – krstom víta nových 
kresťanov a členov Cirkvi, požehnáva zväzok muža a ženy, keď si 
sľubujú lásku a vernosť do konca. V spovednici sa stáva 
nástrojom Božieho milosrdenstva, ktoré rozhrešením 
sprostredkúva kajúcnikom. A kňaz nechýba ani pri poslednej 
rozlúčke, keď pochováva zosnulých. Je z ľudí a pre ľudí a tak 
prežíva s veriacimi farnosti radosti i smútok. 
Ako každý kňaz i ja si prajem a modlím sa, aby aj v tejto 
„chladnej“ dobe sme si boli blízky a aby nás spájala rôznorodosť 
vnútorných darov a viera v Boha. Nech v našich životoch viera 
neupadá a nestane sa nikdy neznámym pojmom, ale nech je 
živá a prejavuje sa peknými a zodpovednými skutkami. S Božou 
pomocou a spoločnými silami sa usilujme o obnovu seba 
samých i o obnovu našej obce a prispievajme k jej kráse a 
zveľaďovaniu.

 Milan Červeňanský

DOBRE VEDIEŤ
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Minulý rok som písala o hodoch 2020 – o hodoch v roku, kedy svet 
pohltila pandémia koronavírusu. Veľmi som si (nielen) v závere 
článku priala, aby táto pliaga vymizla... No tento rok píšem o ho-
doch 2021 – o hodoch, kedy pandémia pretrváva. Čiže moje 
prianie nebolo vyslyšané. Teším sa však aspoň z jedného dôvodu. 
Dokázali sme sa spojiť a stretnúť tak, ako tomu bolo pred tým, keď 
sa ľudia na ulici nebáli pri niekom pristaviť, porozprávať, či nebo-
daj objať alebo podať ruku. A nie len to. Stretli sme sa dokonca 
v hojnom počte, čo sa piatkového futbalového zápasu týka. 
O futbalovú česť sa tento rok opäť pobili Mladí vs. Duchom mladí. 
Futbalové ego išlo bokom, vyhralo to ľudské. Práve preto sme 
ducha mladosti sem – tam primiešali k tým naozaj mladým. Od 
minuloročného zápasu sa futbalisti mohli tešiť vylepšeným 
bránkam so sieťami. Možno ste si nevšimli, ale pred tým boli iba 
„holé trúbky“... Za toto vylepšienie patrí vďaka rodine D.  Tománka 
a nápomocným. Možno Vám to príde ako maličkosť, ktorú by si 
nikto nevšimol, ale domáci to tak určite nebrali. K budúcemu roku 
si dávame do poznámok zaobstarať osvetlenie, keďže tma bola 
hlavným vrátnikom pri odchode domov. Kulisu zápasu tvoril tento 
rok džavot veselých detí šantiacich v skákajúcom hrade (za ktorý 
ďakujeme tu nemenovanej rodine z Lošonca), vôňa čerstvých 
grilovaných dobrôt a v neposlednom rade (pre tých, ktorí mohli) 
svieža chuť čerstvo načapovaného „oroseného“. Futbalové 
výkony boli samozrejme, ako každý rok jedinečné a neopakovateľ-
né. Podaktorým hráčom sa od vyčerpania podlamovali kolená 
(častejšie, ako by sme čakali). Bodku za zápasom dal, ako inak, pán 
Horník nepremenenou jedenástkou. Nebolo by na nej nič 
nezvyčajné, ak by pred ňou 5 minút nepredvádzal tanec... 
postreleného jeleňa?! Nazvime to ako chceme, všetci sme sa 
pobavili. A o to pri tomto tradičnom zápase vždy ide. Svetovú 
situáciu neovplyvním, ale predsa budem smelá a opäť by som 
vyslovila jedno prianie. Buďme k sebe stále takí srdeční, 
kamarátski, nerobme rozdiely medzi staršími a mladšími, 
pôvodnými a prisťahovanými, futbalistami a nefutbalistami... Tak, 
ako tomu bolo vždy počas každého neštišského hodového 
zápasu. Vďaka Vám všetkým zúčastneným!

NEŠTIŠSKÉ HODY 2021

vďaka za ústretovosť a podporu tejto našej činnosti. Vďaka 
patrí každému, kto priložil ruku k dielu či už účasťou, 
pomocou pri príprave omše, jej priebehu, darovaniu 
obetných darov, či len úsmevom pri obdarovaní 
posvätených pokrmov. Do budúceho roka by som si priala, 
aby ste sa viacerí odvážili a obliekli si na hody kroj, tak, ako 
my a pridali sa k nám do sprievodu. Vyjadríme tým úctu 
nielen našim tradíciám, ale i predkom, ktorí kedysi iný odev 
nepoznali a taktiež tak vyjadríme pocit spolupatričnosti. 
Lebo ak máte vieru a viete, že v tom nie ste sami, zvládnete 
toho oveľa viac, ako si myslíte. A naviac, zvládnete to 
s úsmevom. Tak, ako my, členovia OZ Neštišané. Či je
obyčajný deň, alebo sú hody.

Natália Slováková

To, že boli v Neštichu kolotoče si mohol všimnúť snáď každý, kto 
chodí cez našu obec. Boli na inom mieste, ako tomu bolo po minulé 
dva roky. A dôvod? Rekonštrukcia budovy bývalého obchodu a 
tým spôsobený nedostatočný priestor pre umiestnenie 
lunaparku. Preto by som touto cestou chcela poďakovať všetkým, 
ktorí mali kolotoče bližšie k domu, alebo im nejakým spôsobom 
ovplyvnili bežnú dennú rutinu. Boli tu kvôli naším deťom, kvôli ich 
radosti a potešeniu, preto verím, že sa to dalo tých pár dní vydržať. 
Víkend sme už tradične zakončili hodovým sprievodom v podaní 
členov OZ Neštišané a ich priaznivcov. Táto tradícia pomaly, ale isto 
naberá pevné črty a neteší sa z nej len staršia generácia. Práve 
naopak. Potešil sa i nový Vdp. Milan Červeňanský, ktorému patrí 
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vzdialeností medzi týmito miestami bola jazda týmto vláčikom 
aj zaujímavou atrakciou a zážitkom pre viac ako 500 domácich 
aj cezpoľných návštevníkov Smoleníc.  

Cieľom týchto vlakov bolo v spolupráci s Obcou Smolenice 
prilákať viac návštevníkov, a na druhej strane mať menej 
osobných áut v obci, čím sa čiastočne podarilo znížiť aj 
zaťaženie životného prostredia. Výhodou Smolenickej fčely 
bolo to, že lístok bol celodenný, na ktoromkoľvek stanovišti ste 
mohli vystúpiť a na inom opäť nastúpiť a odviesť sa na iné 
atraktívne miesto obce. 

V septembri sa síce herci vrátili naspäť na divadelné dosky do 
Trnavy, no predstavenie vo vlaku vystriedal cyklovozeň a dve 
prvé septembrové soboty patrili cyklistike v krásnej prírode 
Malých Karpát. Výletný cyklovozeň tak ukončil vlakovú sezónu 
v našej obci a my sa už teraz tešíme na ďalšie zážitky budúceho 
leta.

1 5

Toto leto zažili Smolenice 
niečo nové, dovtedy nevídané.

Veď predsa nie je veľa obcí, do ktorých je vypravovaný 
mimoriadny osobný vlak, ktorý okrem cestujúcich priváža aj 
tajomný príbeh, kus histórie a veľa nezvyčajných zážitkov. 
Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj v spolu-
práci s Trnavským samosprávnym krajom a Obcou Smolenice 
pripravili originálny projekt, ktorý umožnil objaviť krásy našej 
obce návštevníkom z blízkeho i vzdialeného okolia.

Výletný vlak Pálffy priviezol za celé leto do Smoleníc takmer 
600 ľudí a tešil sa veľkej obľube u rodín s malými deťmi, ako aj 
u nadšencov historických vláčikov. Vo vlaku priamo za jazdy sa 
odohrávalo divadelné predstavenie hercov Divadla Jána 
Palárika v Trnave, ktoré vtiahlo cestujúcich do príbehu rodiny 
Pálffyovcov a vzbudilo v nich zvedavosť a túžbu navštíviť 
Smolenický zámok a dozvedieť sa o histórii tohto rodu viac. 
Milovníci starých vlakových mašiniek si mohli pozrieť kabínu 
rušňovodiča, ale aj strojovňu motoráku. To všetko s odborným 
výkladom vlakvedúceho. Atmosféru starých čias dotváralo aj 
štikanie historických lístkov. 

Počas letnej sezóny prišiel Výletný vlak Pálffy do Smoleníc 
celkom šesťkrát z dvoch smerov - z Bratislavy a z Nového Mesta 
nad Váhom a priviezol takmer 600 návštevníkov. Po vystúpení 
z vlaku už na cestujúcich čakala Smolenická fčela, malý cestný 
vláčik, ktorý si určite počas prázdnin všimli aj Smoleničania a 
mnohí z nich sa ním aj previezli. Smolenická fčela premávala 
medzi železničnou stanicou, medovinárstvom Včelovina, 
Smolenickým zámkom a jaskyňou Driny. Okrem prekonávania
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