
Vážení spoluobčania, rodáci, 

ani nevieme ako, ale všetci sme sa zrazu ocitli v situácii, ktorá nemá v ďalekej 
histórii našej obce, Slovenska, ba dokonca celého sveta obdoby. Zrazu začali platiť 
nové, nepoznané obmedzenia na úradoch, u lekárov, zatvorené školy, pracoviská 
a prevádzky. Zo dňa na deň sa nám všetko otočilo. Z rodičov sa stali učitelia, 
z učiteľov rodičia, tí čo chceli byť nie v práci, ale doma, sú teraz doma a nie v práci.
Na ulici zrazu nespoznávame svojich známych, priateľov, matne len tápeme kto to 
asi môže byť. Aj keď sme sa zo začiatku akosi hanbili za tie naše rúška na tvári, 
postupne sme si začali zvykať. Tu treba pochváliť takmer všetkých občanov za 
poctivé nosenie rúšok. Ulice sa nám vyprázdnili, ľudia zostali doma. A teraz, keď je 
viac ľudí doma, treba si spomenúť na susedu, suseda, či niečo nepotrebujú, či nie 
sú smutní, hlavne tí starší. Možno stačí len zazvoniť, usmiať sa cez okno, zatele-
fonovať, pomôcť, niečo im doniesť z obchodu.
Život na našom úrade sa nezastavil, len z bezpečnostných dôvodov sme obme-
dzili úradné hodiny pre verejnosť, prijali nové opatrenia na zabránenie šírenia 
koronavírusu. Začiatky boli veľmi ťažké, nebolo kde nakúpiť rúška, dezinfekciu... 
Každý deň prichádzali nové opatrenia, ktoré boli potrebné aj realizovať do života 
obce, školy. Podarilo sa nám zakúpiť prvých 50 rúšok, čo bol v začiatkoch 
pandémie veľký problém. Neskôr sa zapojili aj dobrovoľníci z obce, ktorí nám ušili 
a darovali rúška z vlastnej produkcie v počte 4, 10, 20 a viac rúšok. Za všetky rúška 
srdečne ďakujeme. Boli takmer obratom rozdané našim seniorom. Začali sme od 
tých najstarších, najzraniteľnejších. Postupne ako nakupujeme rúška, distribu-
ujeme ich aj tým mladším seniorom. Veľké poďakovanie patrí aj smolenickému 
podnikateľovi z čínskeho obchodu pánovi Phong Nguyen Ngoc, nášmu Ferovi, 
ktorý nám aj s manželkou ušil a daroval až 300 rúšok.

Sme na jednej lodi, ako to povedal aj pápež František 
a len spolu vieme pristáť bezpečne v správnom 
prístave. Nech Boh žehná našu obec, celé Slovensko a 
všetkých ľudí dobrej vôle. My všetci veríme že táto 
„bitka“ raz skončí a my ju aj vyhráme a skončíme 
v tom správnom prístave.

Anton Chrvala, starosta obce
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AKTUALITY Z ÚRADU

Takmer dokončená fasáda KSD Smolenická Nová Ves

Aj interiér KSD sa dočkal zmeny

Rekonštrukcia na Centrum integrovanej zdravot. starostlivosti (CIZS)

Rekonštrukcia budúcich interiérov zdravot. strediska v SmoleniciachNové vozidlo IVECO pre našich hasičov

Vážení občania,
dovoľte mi, aby som vás v skratke poinformoval o investičných  
akciách ktoré sa realizujú, alebo sú pred dokončením, ale i 
o nových, ktoré sa pripravujú.
V minulom čísle ste boli informovaní, že sa uskutočňuje 
rekonštrukcia KSD Neštich pod názvom  „Zníženie energetickej 
náročnosti kultúrno-spoločenského domu“. V súčasnosti je 
tento projekt tesne pred dokončením a následne príde k reali-
zácii interiéru ktorý nebol súčasťou projektu. V tejto súvislosti 
bolo oslovené aj OZ Neštišané o pomoc pri skrášľovaní či už 
interiéru alebo exteriéru. OZ Neštišané prisľúbili, že v rámci 
svojho voľného času zrekonštruujú dve miestnosti v starej 
škole a tak prispejú k celkovej obnove objektu. Predpokladaný 
termín ukončenia celej rekonštrukcie je plánovaný na mesiac 
august. V týchto ťažkých chvíľach je náročné stanoviť presný 
dátum ukončenia a odovzdania objektu do prevádzky.
Dlho očakávaný projekt CIZS, po našom rekonštrukcia starej 
základnej školy (aj bývalá materská škôlka) dňa16.03.2020 
nadobudol reálne kontúry. V tento deň Obec Smolenice odovz-
dala stavenisko výhercovi súťaže RP-Invest.  Pri tomto projekte 
nastanú aj obmedzenia, nakoľko je zamedzený prechod z dô-
vodu bezpečnosti medzi ulicou SNP a Komenského. Týmto by 
som vás chcel požiadať aby ste dodržiavali nasledovný zákaz  
prechodu medzi ulicami vo vlastnom záujme. Viem, že pri 
rekonštrukcii sú počas stavebných prác aj určité obmedzenia  
susedov dotknutej stavby-prach, hluk , atď., preto by som ich 
chcel poprosiť o trošku zhovievavosti a vopred ďakujem za 
pochopenie. Rekonštrukcia by mala byť ukončená v mesiaci 
november. Opäť je to iba orientačný dátum, nakoľko v dobe  
šírenia Coronavírusu sa neustále menia pravidlá pri záso-
bovaní stavby a ostatnej infraštruktúry.
Ďalšou akciou, ktorá je v súčasnosti rozrobená je budovanie 
vstupu do kotolne pri KD Smolenice. Pri tejto akcii je nutné 
prerobiť prívod vody (nakoľko vedenie – prípojka vody je ešte
z liatinových rúr a sú v nej trhliny a následný únik vody). Je 
potrebná aj prekládka plynovej prípojky - nové predpisy pri 
umiestňovaní merania plynu. Projekty Cyklotrasa a Bikesharing 
sú v súčasnosti na kontrole. 
Nakoniec mi dovoľte, aby som v týchto zložitých časoch 
poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú nám všetkým ako tak 
trošku zmierniť dianie okolo nás. Veľké ďakujem patrí 
predavačkám, sestričkám, lekárkam a lekárom, doručovateľom 
pošty, zamestnancom Obecného úradu, všetkým dobrovoľní-
kom, ktorí pomáhajú pri šití rúšok a ich distribúcie starším 
občanom v našej obci. Verím, že pri písaní ďalšieho článku už 
bude optimistickejšia nálada a budeme sa tešiť z nových akcii a  
užívať nové priestory  v obci.

Radoslav Horník, zástupca starostu
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HISTORICKÝ KALENDÁR
APRÍL – JÚN  2020

HISTÓRIA STAREJ ŠKÔLKY

· V dňoch 2. až 4. apríla 1945 prebiehali v Smoleniciach a v 
Neštichu oslobodzovacie boje vojakov druhého ukrajin-
ského frontu pod vedením maršala Rodiona Malinovského 
s nemeckým vojskom. Počas prechodu frontu zahynulo 69 
sovietskych vojakov, veľa Nemcov a do 20 občanov 
Smoleníc. Materiálne škody boli rozsiahle, zhoreli všetky 
slamené strechy  na domoch a stodolách, elektrické aj 
telefónne vedenie bolo zničené (75. výročie).

· 20. apríla 1910 sa v horárni na Škarbáku (na dnešnom 
Jahodníku) narodil pedagóg, hudobný skladateľ a dirigent 
PhDr. Teodor Hirner, pôsobiaci aj ako riaditeľ Konzervatória 
v Košiciach (110. výročie).

· 14. mája 1950 bol slávnostne otvorený Smolenický zámok 
pri príležitosti I. etapy jeho dostavby (70. výročie).

· 14. mája 1975 zomrel v Bratislave pedagóg, hudobný 
skladateľ a dirigent PhDr. Teodor Hirner, je pochovaný na 
cintoríne v Smoleniciach (45. výročie).

· 16. mája 1895 sa v Smoleniciach narodil učiteľ Vojtech 
Chudoba, pôsobil ako učiteľ a riaditeľ školy v Smoleniciach, 
Horných Orešanoch a v Lošonci, bol tiež organistom a prvým 
kronikárom obce (125. výročie).

· 23. mája 1930 zomrela vo Viedni Irma Pálffyová. Počas I. 
svetovej vojny sa angažovala v starostlivosti o ranených 
vojakov a zajatcov. Je pochovaná v rodinnej hrobke v Smo-
leniciach (90. výročie).

· V júni 1935 bola slávnostne otvorená pre verejnosť jaskyňa 
Driny v dĺžke 175 m.

· 27. júna 1870 sa vo Vrbovom narodil Mons. ThDr. Pavol 
Jantausch, biskup a apoštolský administrátor Trnavskej 
apoštolskej administratúry, v 90-tych rokoch 19. storočia 
pôsobil v Smoleniciach ako kaplán (150. výročie).

· 30. júna 1975 bola smolenickému dobrovoľnému 
hasičskému zboru odovzdaná do užívania nová požiarna 
zbrojnica, ktorá bola postavená za budovou obecného 
úradu (45. výročie).

Budovu budúceho zdravotného strediska poznáme pod 
viacerými menami. Hovorí sa jej stará škôlka alebo stará škola, či 
meštianka. Všetky pomenovania sú pravdivé. 

Jej existencia bola vyše 70 rokov spojená so školstvom. 
Postavili ju v medzivojnovom období, v časoch prvej Česko-
slovenskej republiky. O jej vybudovaní sa rozhodlo v roku 1928 
a o dva roky neskôr na hody 7. septembra 1930 bola slávnostne 
daná do užívania pod názvom Rímskokatolícka ľudová škola.
V dnešnom ponímaní to bola základná škola s prvými piatimi 
triedami. Mimochodom, 7. september 1930 bol pre Smolenice 
významný aj v inej oblasti. V rovnaký deň sa konala aj posviacka 
troch novouliatych zvonov a ich inštalácia do veže smolenic-
kého kostola.

Budova bývalej škôlky je výnimočná z viacerých hľadísk. V dobe 
svojho vzniku išlo o veľkú vec. Zrazu sa v centre obce objavila 
budova, ktorá vyzerala úplne inak, ako dovtedy všetky budovy 
naokolo. Rozmermi, výškou, aj architektonickým riešením 
dominovala hlavnej ulici. Bola prvou a dlho jedinou budovou 
s rovnou strechou v Smoleniciach a vonkajším vzhľadom 
pripomínala pri sebe stojace kvádre. Postavili ju totiž v štýle 
vtedy nového funkcionalizmu, ktorý kládol hlavný dôraz na 
účel. Vnútorná dispozícia pozostávala z rozmerných učební, 
širokých chodieb a schodiska.
V porovnaní so starou budovou, v ktorej sa deti učili doposiaľ, 
to bol neuveriteľný rozdiel. Pôvodná školská budova stála na 
dnešnej ulici SNP vedľa „Baričovej uličky“ a dnes už neexistuje. 
Deti sa tlačili v dvoch triedach s malými oknami.
Na novej budove boli výrazné veľké okná, ktorými sa dovnútra 
dostávalo veľa svetla tak potrebného pre učiace sa deti. To bolo 
veľké nóvum. Výnimočné bolo aj posunutie stavby smerom 
dozadu parcely mimo radovej zástavby, čím sa vpredu vytvoril 
dvor a možnosť detí tráviť čas na čerstvom vzduchu. 
V budove školy zároveň v rokoch 1931 až 1948 s prestávkou 
počas II. svetovej vojny sídlila aj Štátna meštianska škola, akýsi 
druhý stupeň dnešnej základnej školy. Žiakov zo zrušenej 
meštianky počas vojnových rokov prevzala ľudová škola a 
otvorila pre nich 6. až 8. ročník.
Po odchode sovietskej armády z kaštieľa sa do týchto priesto-
rov presťahovala obnovená meštianka.
V povojnovom období v rámci reorganizácie školstva zmenila 
ľudová škola názov na Národná škola a meštianka bola 
premenovaná na Strednú školu. V roku 1953 sa obe školy spojili 
pod názvom Osemročná stredná škola v Smoleniciach, ktorá 
zodpovedala dnešnej základnej škole. O sedem rokov neskôr 
sa jej názov menil znovu, od roku 1960 fungovala ako Základná 
deväťročná škola. Hoci išlo o jednu inštitúciu, sídlila v troch 
budovách. V kaštieli boli triedy druhého stupňa, v starej škole 
v Neštichu (v dnešnom Kultúrno-spoločenskom dome) bol 
prvý stupeň pre Neštišanov a v budove bývalej ľudovej školy 
boli umiestnené takisto triedy prvého stupňa základnej školy. 
Prvý až piaty ročník žiaci navštevovali v tejto budove  až do 
roku 1977.

Po postavení terajšej základnej školy a presťahovaní tried 
začala pre budovu nová životná etapa. V roku 1981 sem 
presunuli z kaštieľa materskú školu a tá v nej sídlila do roku 
2004. Po jej presune do budovy základnej školy zostala 
prázdna.

Významným míľnikom v existencii budovy je jej rozsiahla 
rekonštrukcia a adaptácia na zdravotné stredisko. Po mnohých 
rokoch bez využitia ju čaká  nový život.

Ivana Janáčková
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ZASA BOLO V NEŠTICHU VESELO...

,,V tém Neštichu na fašangy, šecky baby sú 
tam hned!“ Príde vám táto veta známa? Tak to 
ma nesmierne teší! Znamená to totiž, že sa 
neštišské fašiangy vryli do mysle tunajších 
obyvateľov a opäť sa po mnohých rokoch 
stali neodmysliteľnou súčasťou našej miest-
nej časti. V sobotu dňa 22.2.2020 už piaty krát maškary 
obchádzali príbytky tunajších obyvateľov. Kam sa pohli, tam 
znela hudba, smiech, bujaré výkriky, zastavovali sa autá, cyklisti 
či peší a nič netušiaci okoloidúci. Už piaty rok po sebe v pos-
lednú sobotu pred škaredou stredou maškary šírili radosť a 
u starších, čo to pamätajúcich, obnovovali spomienky na 
mladosť. Medzi maškarami nechýbala rozjarená cigánečka, 
cigán pýtajúci drobné (,,tetra kóra džindžikos?“), sestrička s ob-
jemným pozadím i popredím, miestna ľahká deva, fešná 
vojačka, kominár, smrtka, kučeravý čert, fúzatý hasič(ka?), pán 
dôstojný a krojované dzifčence s chlapcáma. Rozmanité ako 
každý rok... Avšak v niečom boli tieto fašiangy predsa odlišné. 
Po obchôdzkach domov sa pochovanie basy nekonalo tradične 
v „Starej škole“, ale v KD v Smoleniciach. Nebol v tom žiaden 
taktický zámer, bol to takzvaný nutný ťah. Stará škola je totižto 
stále „mimo provoz“. Členovia OZ Neštišané sa zhodli, že bez 
pochovania basy by to neboli pravé fašiangy a preto sa rozhodli 
usporiadať akciu v KD Smolenice. Viacej miesta na sedenie, veľ-
ké pódium, viac miesta na tancovanie. A nielen to boli pozitíva 
tohto priestoru. Návštevníci si mohli pochutnať na dobrom 
gulášiku a šiškách od najlepších neštišských gazdiniek a zanôtiť 
čo to pri rezkých tónoch, ktoré tento rok vydávali zo svojich 
nástrojov a hrdiel Mirgovci. O pól noci sa za sprievodu hasičov a 
veľadôstojného pána farára s miništrantami a plačkami pocho-
vala basa, čo ležala tam jak zdochnuté prasa a zazneli posledné 
veselé tóny pred škaredou stredou. Keď dnes píšem tento 
článok, opantáva ma sentiment, lebo fašiangy 2020 sú už 
minulosťou. Avšak, po sumarizácií a zhodnotení tohto ročníka 
nemusím smútiť. Mnoho šťastných ľudí, mnoho smiechu, nôh 
boľavých od tanca... 
„Tak predsa majú vypadat neštišské fašangy!“ 
A keď ste ich tento rok nestihli, nesmúťte, o rok budú zasa.  

Natália Slováková

Fašangová zestava maškár

Aj s táčkama sa lítalo

Pekný, krajší...

Ked pochovat, tak pochovatKed treba ratuvat
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TAK SI TU ŽIJEME

Tradičné MALÉ VIANOČNÉ TRHY v Smoleniciach „Jak nás vodzilo“ kultúrny program počas vianočných trhov v KD

Obec Smolenice na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020

Obecný dvojkoterec pre zatúlaných psov ako dočasný domov

Základná škola Smolenice ako ukážka inklúzie pre ostatných

Aj takéto Vianoce majú občas naši hasiči (namiesto balenia darčekov)

Vzhľadom na vznik krízovej situácie spojenej s ochorením COVID-19 a 
platbám, ktoré občania v tomto ročnom období realizujú, vydáva obec 
Smolenice dočasné usmernenie, ktoré sa týka úhrady niektorých 
platieb a poplatkov:

Poplatok za komunálny odpad (ďalej len KO)
Vlastníci rodinných domov, chát a pod., ktorý nestihli uskutočniť 
platbu za KO si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie na obecnom úrade, 
dobdržia známku, ktorú je potrebné nalepiť na nádobu, inak im 
nebude odpad vyvezený. Platbu je možné zrealizovať šekom, alebo cez 
internetbanking. 
Vlastníci bytov, ktorí ešte poplatok za KO neuhradili a nemajú ani 
rozhodnutie, si ho predbežne v mesiaci máj vyzdvihnú na obecnom 
úrade alebo im bude doručené spolu s rozhodnutím za daň z nehnu-
teľnosti. 

Daň z nehnuteľnosti a poplatok za psa
Vlastníci akejkoľvek nehnuteľnosti a psa si rozhodnutie vyzdvihnú 
predbežne v mesiaci máj na obecnom úrade alebo im bude 
doručené.

Zber elektroodpadu a veľkého komunálneho odpadu
Termín jarného zberu elektroodpadu a objemného komunálneho 
odpadu sa ruší. Jesenný termín bude upresnený podľa aktuálnej 
situácie. 

Žiadne platby v hotovosti a cez POS terminál sa momentálne 
nemôžu realizovať priamo na obecnom úrade. Poplatníci môžu využiť 
platby internet bankingom, prípadne poštovou poukážkou. 

Uvedené termíny sú predbežné a môžu sa priebežne zmeniť! 
Zmena bude závisieť od aktuálnej situácie.
V prípade otázok týkajúcich sa úhrad odpadov, daní a pod. môžete 
kontaktovať pracovníčku OcÚ p. Alenu Hirnerovú na tel. čísle  
033/5571112,  alebo  mobil 0918 430 312 počas pracovnej doby.

DANE A POPLATKY V ROKU 2020
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KEĎ SOM SA TÚLAL DEDINOU

Rozhovor s Máriou Čeligovou  (91 rokov)     27.04.2018

Teta, kde ste chodili do 
školy? Tu v Neštichu 
alebo...  ?
Né... tu som čo to je včúl 
pri doktoroch na predku, 
čo to tak zrichtúvali, pos-
chodové. Je to teraz 
všetko vytlčené, okná 
pozatĺkané. 
Nerobá s tím ništ. Takú 
peknú... 5 tríd tam bolo.
Na jennej strane dve a na druhej tri. A toto prízemné jak sa ide 
k doktorom to bola kuchyna. Tam varili. Tuto ten výklenek. 
Potom boli schody tam do nútra. Ja som chodzila tam na mléko. 
Mléko nám tam varili a ždicky nám tam o devátej zazvonili, a 
zme si každý šálky vzali. Sme mali na ušku takú umelú hmotu, 
poznačené šálky. Do regálu sme si šli vzat a vypili sme aj tri, štyri 
šálky mléka uvareného. A chleba nakrájali plný vandel. To 
sedláci nám zadarmo chudobným dzecom dávali mléko varené 
o devátich hodinách.
Vy ste fasovali zošity keď ste začínali školský rok?
Né, to sme si všetko kupúvali. Jedzine ket sme išli voláke výkrese 
robit, to nám dala oné, učitelka alebo učitel ten papír čo sme 
mali.
To ste písali atramentom vtedy.  Že?
To sme mali v tých lavicách dzírky. Tam bola ampulka a tam bolo 
nalíte na každej lavice. On mal pred sebú aj ja som mala. Tam 
bolo tak za také lyžice hrubé lebo to sa vylévalo. Síca sme 
nestačili. Ked som pritlačila, rozčapilo sa péro. V tej rúčke, muse-
lo sa vyhodzit, dát nové. Musel si citlivo písat s tým. Učitel, kerý 
to že nemal cit, laváci najvác, tlačili, péra sa im rozčapili v tej  rúč-
ke, žák pero nastrčil, učitelé boli nervózny péra dávat. To bolo 
zadarmo.
Vy ste tie rúčky a perá dostávali?
Péra to sme prvý raz dostali a vác ne. Rúčky vydržali. S tímy 
nebolo ništ. Len to čo sa pichalo za ten nechet to sa pokazilo. 
Nesmél silno tlačit na papíry ked šel písat. A nosili sme jednu 
dve knižky do školy. A dneskaj ledva idú dzeci s kabeláma. My 
sme šetky knižky doma mali. Doma sme si šetko každý den 
vymenily. Mluvnicu, počtovicu, počty, a ket čítaní tak nám dali 
knišku na čítaní. Šlabikár sa temu hovorilo. A potom jedna taká 
tenká bola, že mluvnica. A tú počtovnicu tam sme mali len počty 
počítat. Také knišky sme mali. Tri a vác ništ. A dobre bolo. Neskáj 
tý dzeci chúdatká otroci a tí ruksaky nosá nabalené jak keby na 
štrnást dní šli turistúvat.
A neviete kde by sa dali zohnat takéto staré písacie potreby?
Ludé to všetko povyhadzúvali. Aj ja som to. My sme to všetko 
popálili...všetko čo bolo ze školy. Rodičé to šecko popálili. U nás 
sa to šecko pálilo.  
A vlastne kde ste kupovali vtedy písacie potreby?
Tak to boli židé. Tí mali obchody s tíma vecáma. Jeden obchod 
bol kde je zelovoc v Smolincách, tam v tom míste kde je zelovoc 
a tá ulička čo tam je. Tam boli židé. Tam bývali. Tam bol obchod a 
tam mali písacé potreby. A písanky, to sme si šli kúpit.
A atramenty, to ste dostávali aspoň?
To ždicky mala školnýčka nastarosci podolévat.
Taký štamperlík mala, taký maličký. To naléla do tích 
skleničék. Na tabuli kdo si čo napísal, to si musel vždy po 
sebe utrít. To si pamatám.

rozprával sa Jozef Heteš 

                                                           
V minulých storočiach v Smoleniciach, okrem významných 
šľachtických rodov Erdodyovcov a Pálffyovcov, žili aj zemian-
ske rodiny. Najvýznamnejšia z nich bola rodina Kollerovcov. 
Podľa listu Jána Kollera smolenické panstvo získali od rodiny 
Ferenčovičovej v roku 1779. Toto panstvo zahrňovalo rodinnú 
hrobku na Kalvárii, pozemky, ale najmä obytný dom s  parkom a 
vinohradom. Cieľom tohto článku je stručne zhrnúť históriu 
využívania obytného domu, v ktorom sa v súčasnej dobe  
nachádza Obecný úrad Smolenice. Tieto riadky sú písané na 
základe informácií uvedených v dostupných publikáciách, 
osobných poznatkov z detstva a spomienok mojej spolužiačky 
zo základnej školy  pani Jozefíny Slobodovej. 
Pôvodný obytný dom bol menší o 2 izby. Jeho prestavbu 
uskutočnil Július Koller okolo roku 1875.  Pristavil dve izby,
v strede budovy vybudoval nový vchod, nad ktorým dal zhoto-
viť erb rodiny. Zároveň bola urobená aj bohato zdobená uličná 
fasáda budovy, ktorá pretrváva do súčasnej doby. Celá kúria 
bola ohradená kamenným múrom. Vzadu pod horným múrom 
bola malá kaplnka, zrúcaná po II. svetovej vojne. Nad kúriou sa 
nachádzal vinohrad s druhou kaplnkou odstránenou už po 
I. svetovej vojne. Medzi vinohradom a horným kamenným 
múrom viedol ešte v päťdesiatich rokoch minulého storočia 
úzky chodník, neskoršie rozšírený na príjazdovú cestu pre 
zabezpečenie výstavby novej ulice Pod Molpírom. Vo dvore 
ľavý trakt budovy tvorili kuchyňa, ubytovacie priestory pre 
obslužný personál a hospodárska časť. V zadnej časti dvora  
bola zeleninová záhradka, ovocné stromy a park s okrasnými 
drevinami. V súčasnej dobe sú všetky stromy zlikvidované 
okrem veľkej čerešne.
Park a dvor patriaci k bývalému Kollerovmu domu postupne 
chátral a slúžil na vybudovanie objektov potrebných na chod 
obce a to: sobášnej miestnosti, požiarnej zbrojnice, telefónnej 
ústredne a v prednej časti obchodu s potravinami.
Členovia rodu Kollerovcov, ktorí získali smolenické panstvo, 
pôsobili vo významných spoločenských postoch, najmä
v oblasti súdnictva. Preto sa väčšinou zdržiavali v miestach 
svojho pôsobenia, najmä Bratislave a Trnave, kde sú aj  
pochovaní. Dom v Smoleniciach využívali najmä ako letné 
sídlo. V obci sa najviac zdržiaval prvý vlastník domu Anton 
Koller, ďalej jeho druhý syn Ján, manželia Imrich a Jozefína 
Kollerovci a ich syn Július. Všetci menovaní boli po smrti  po-
chovaní v rodinnej hrobke na Kalvárii, a to: Ján Koller v roku 
1830, Imrich Koller v roku 1853, Jozefína Kollerová v roku 1876 
a ako posledný Július Koller v roku 1880.
Július Koller nezanechal po sebe mužských potomkov. Svoj 
majetok poručil nemanželskej dcére Izabele, ktorá sa vydala za 
advokáta Pekoviča. Finančne náročný spoločenský život 

KOLLEROV DOM (dnes Obecný úrad)
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manželov viedol ku značnému zadlženiu a nakoniec až k samo-
vražde advokáta. Celý majetok aj s kúriou odkúpil na verejnej 
dražbe Jozef Pálffy. Už predtým mal v prenájme  ich pôdu, o ktorú 
sa nikto nestaral. Nový majiteľ tento dom využíval nana 
ubytovanie svojich zamestnancov i rodín dôležitých pre 
zabezpečenie činnosti obce.
V prvej polovici 20. storočia v dome bývala rodina MUDr. Viktora 
Hubnera, narodeného v roku 1869. Prvá zmienka o pôsobení 
MUDr. Viktora Hubnera v Smoleniciach je uvedená v Monografii 
obce, kde sa hovorí, že pobočku vojenskej nemocnice v roku 1916 
v Smoleniciach viedol menovaný miestny lekár. Táto rodina vo 
svojom dome zamestnávala aj obyvateľov obce i z blízkeho okolia 
na vykonávanie rôznych prác v kuchyni, v domácnosti, v parku a vo 
vinohrade. V rokoch 1931 až 1935 bola medzi nimi aj moja matka 
Helena Vávrová z Horných Orešian. Tu sa zoznámila aj s budúcim 
manželom a vznikla láska na prvý pohľad i na celý život. Doktor 
Viktor Hubner mal rád hudbu a v lete často organizoval v parku  
domu hudobné koncerty, na ktorých sa občas zúčastňoval aj ich 
rodinný priateľ hudobný skladateľ Mikuláš Schneider Trnavský. 
Priamo v dome mal aj svoju ambulanciu všeobecného lekára, kde 
určitú dobu pracoval aj jeho syn MUDr. Viliam Hubner, ktorý však 
ešte pred II. svetovou vojnou natrvalo odišiel do zahraničia. Viktor 
Hubner zomrel v roku 1948 a je pochovaný na miestnom cintoríne.
Smrťou posledného bývajúceho člena rodiny Hubnerovcov ostal 
celý objekt voľný a ďalej bol využívaný podľa potrieb obce. 
V ambulancii všeobecného lekára až do roku 1950 pôsobil veľmi 
dobrý  všeobecný a občas i zubný lekár Leonid  Kvetan,  pôvodom 
ruskej národnosti. Neskoršie uvoľnené priestory ambulancie 
využívalo zastupiteľstvo slovenskej sporiteľne, vedenej určitú 
dobu už dôchodcom, bývalým riaditeľom miestnej školy, Vojte-
chom Chudobom. Po zrušení zastupiteľstva  slovenskej sporiteľne  
v uvoľnených priestoroch boli v rokoch 1960 až 1961 kancelárie 
miestneho JRD. V uvoľnených priestoroch, po presťahovaní 
kancelárií JRD do iného objektu, bola zriadená predajňa potravín, 
neskoršie premiestnená do novopostavenej budovy priamo 
u hlavného vchodu do dvora Kollerovcov.
Najdôležitejšie obdobie využívania objektu nastalo v päťdesiatich  
rokoch minulého storočia, kedy bol do budovy presťahovaný 
miestny národný výbor z priestorov obecného domu, ktorý sa 
nachádzal v blízkosti domu Kollerovcov. Premiestnenie sa usku-
točnilo v roku 1950 v dobe, kedy bol vo funkcii predsedu MNV 
Pavol Gergely.
Od premiestnenia  až do súčasnej doby  pôsobili v tejto budove vo 
funkcii  predsedu MNV alebo starostu OcÚ  títo obyvatelia obce:

stavebných prác začiatkom tohto storočia by mohla 
najfundovanejšie čitateľov Smolenických novín informovať 
ich hlavná organizátorka, jediná žena a tri volebné obdobia 
vo funkcii starostky obce, pani Paulína Hornáčková.
V druhej polovici 20. storočia v ubytovacích priestoroch, 
nachádzajúcich sa vo dvore bývalého Kollerovho domu, 
bývala mnohodetná rodina Mruškovičovcov. Všetci súro-
denci tejto rodiny boli mimoriadne nadaní a zastávali alebo 
ešte zastávajú významné posty v našej spoločnosti. 
O jednom zo súrodencov, a to o PhDr. Štefanovi Mruškovi-
čovi CSc. bol uverejnený článok aj v Smolenických novinách  
v čísle 1/2016. Druhou významnou osobnosťou  tejto rodiny 
je PhDr. Viliam Mruškovič. Patril medzi najlepších sloven-
ských lingvistikov.  Aktívne alebo pasívne ovládal niekoľko 
desiatok európskych jazykov. Vyvrcholením jeho vedeckej 
práce je dielo „Európa jazykov a národov na prahu tretieho 
tisícročia.“ V minulosti zastával určitú dobu aj funkciu 
správcu Matice slovenskej. Bohužiaľ tento rok 2. marca 
zomrel vo veku necelých 80. rokov svojho života. 
Priestory bývalej kuchyne rodiny Kollerovcov využívala
v päťdesiatich rokoch minulého storočia smolenická 
mládež ako svoju klubovňu na poriadenie rôznych spolo-
čenských akcií i nácviky divadelných predstavení pod 
vedením pána Michala Indrichoviča. V týchto priestoroch  
mali svoj kútik s kuchynkou aj miestni hasiči. 

Rod Kollerovcov získal dom pred 241. rokmi. Kedy a kto 
tento dom postavil v dostupných materiáloch nie je 
uvedené. Preto sa obraciam na obyvateľov obce, aby na 
základe rodinných archívov, alebo z iných zdrojov spresnili  
uvedené údaje a doplnili aj o ostatné dôležité skutočnosti. 
Tým by určite prispeli ku komplexnejšiemu pohľadu na 
históriu a vyžívanie tohto významného objektu v obci.
 

                                  Viliam Forner, smolenický rodák

Predsedovia MNV
  
- Jozef  Sládek            1950 - 1954
- Jozef  Vitek               1954 - 1960
- Jozef Zezulka/         1960 - 1964
   Vojtech Brazdovič                   
- Ján Rakovský           1964 - 1971
- Ján Hrádela              1971 - 1973
- Ing. Vojtech Forró  1973 - 1982
- Alois Riška                1982 - 1990
- Stanislav Jajcay       1990 - 1994

Starostovia OcÚ 
 
- Ing.  Augustín Gašparovič  1994 - 1998
- Pavlína Hornáčková             1998 - 2002
- Pavlína Hornáčková             2002 - 2006
- Pavol Zárecký                         2006 - 2010
- Pavlína Hornáčková             2010 - 2014
- Anton Chrvala                        2014 - 2019
- Anton Chrvala                        2019

Väčšina uvedených hlavných predstaviteľov obce, okrem bežných 
úloh, musela zabezpečovať aj špecifické úlohy v jednotlivých 
obdobiach ako organizačné zabezpečenie znárodňovania a 
vytvárania JRD v päťdesiatich rokoch minulého storočia, 
zlučovanie obcí Smoleníc a Smolenickej Novej Vsi v roku 1960, 
problémy so vstupom spojeneckých vojsk na naše územie v roku 
1968, administratívne zlúčenie Smoleníc a Lošonca v rokoch 1976 - 
1990, prechod MNV na OcÚ v roku 1992 a dôležité stavebné 
úpravy objektu. O vykonaní  najväčších, ale aj veľmi náročných 



8 S M O L E N I C K É N O V I N Y

Najdôležitejšou udalosťou pri náhlej 
zástave srdca je to, čo sa udeje

potom
Defi brilátor AED Powerheart G5

SMOLENICE
chcú pomôcť aj vám



1 / 2 0 2 0 9

DEFIBRILÁTOR aj v našej obci SMOLENICKÉ ETNOGRAFICKÉ fragmenty 

Posvieťme si na jeleňa....

Viete, ako vznikol názov našej 
obce? Od čoho je odvodený? 
Ponúkam vám viacero vysvetle-
ní, ktoré pochádzajú z histo-
rických prameňov i ústnej 
ľudovej slovesnosti a je na 
vás, ktoré si osvojíte. 
Každopádne, všetky 
sú rovnako zaujímavé.
Historici, ktorí písali o našej 
obci, najmä však P. Jedlička 
a P. Beránek i Š. Jastrabík uvádzajú
takmer totožnú povesť o vzniku 
názvu mestečka Smolenice 
„smolia ves„.  Možno ju i viacerí 
poznáte. Hovorí sa v nej, že pri love divej zveri sa hnali 
šľachtickí majitelia smolenického hradu za krásnym jele-
ňom, prenasledovaným lovcami a psami. Splašený jeleň 
skočil do voza so smolou, ktorý mu križoval únikovú cestu. 
Voz sa prevrátil a preľaknutý smoliar vykríkol:  „smole nic“. 
Od tej doby miesto kolapsu nazývali Smolenicami. 
Výroba smoly bola samozrejme podmienená dostupnosťou 
dreva. Smola je vlastne výroba dechtu tepelným rozkladom 
štiepaného ihličnatého dreva, brestu, brezovej kôry bez 
prístupu vzduchu v jamách. Bol to vedľajsí produkt pri 
výrobe dreveného uhlia. V období Veľkej Moravy bolo 
dechtárstvo špecializovanou činnosťou. Dodnes zachované 
názvy obcí: Brezoluby, Dechtáre, Dechtice, Smolenice, 
Smolník, svedčia o jeho značnom rozšírení v rannom 
stredoveku. Decht bol surovinou na výrobu kolomaže pre 
kolárstvo, garbiarstvo ba i na liečenie. 
Lákavú variantu vzniku názvu nasej obce mi ponúkol 
nebohý Ing. Vincent Študenc, amatérsky historik, kronikár 
obce Smolenice. Bol významným informátorom pre Štefana 
Jastrabíka pri vzniku poblikácie Smolenice. Pán Študenc 
odvádza názov od činnosti – výroby tzv. „smolničiek“, 
drevených štiepaných paličiek namáčaných v smole, ktoré 
po zapálení osvetľovali príbytky. Táto varianta nie je 
historicky doložená, ale je viac menej pravdepodobné, že 
existovala. Pred demoláciou najstarších usadlostí v obci, sa 
informátor stretol v domoch s výklenkami v stenách obydlí, 
kde boli umiestnené smolničky na svietenie. Smola bola 
teda dôležitým výrobným i obchodným artiklom tej doby.
Erb Pálfyovcov, v spodnej časti z ktorého spoza trojvŕšia  
vyčnieva polovica dreveného kolesa, na ktorom je 
zobrazený jeleň v skoku. Neviem, ako vznikol samotný erb s 
týmto heraldickým motívom, ale Pálffyovci boli majitelia 
hradu - zámku až od roku 1977. Od 16.-17. storočia to boli 
Országovci, Ungnádovci a Erdodiovci. Predok mena 
Palffyovcov sa volal  „Kont“  a dal sa premenovať v roku 1425 
na Pálffy. /Pavlovič/. Je neprevdepodobné , že udalosť s 
jeleňom v Smoleniciach mala tvorčí vplyv na heraldiku erbu 
Pálffyovcov. Veď i Bratislava mesto má v erbe zlomené 
koleso a jeleňa v skoku.
Obdobnú povesť o voze a prevrhnutej smole má i obec 
Smolinské v okrese Senica. Rozdiel je však v tom, že sa 
jednalo o prevrhnutie voza so smolou–tragača pri brodení 
potoka. Odvtedy chodník vedúci k potoku nazývali obyva-
telia „smolný“ a okolité obydlia pomenovali „Smolné“.
 Základom týchto legiend však vždy je miesto výroby smoly, 
ktorú potom rozvážali  smoliari,  jej výrobcovia .                                                                                                                                        

pokračovanie na strane 10

Určite ste už viacerí zaregistrovali, že na budove Obecného úradu 
nám pri vchode pribudla akási plastová blikajúca skrinka. 
Obec Smolenice zakúpila pre potreby občanov, prípadne návštev-
níkov automatický elektrický defibrilátor, skratka AED. Defibrilátor 
je voľne prístupný a slúži v prípade zlyhania srdca. Prístroj je plne 
automatický, vy sa len riadite zvukovými hláškami, ktorými ste 
navigovaný pri záchrane postihnutého. Hlasové upozornenia sú 
v slovenskom jazyku, je možné prepnúť aj do jazyka anglického.

Ak potrebujete AED použiť pre záchranu človeka, ktorý je v bezve-
domí a nedýcha, v prvom rade volajte tiesňovú linku 112 alebo 
155. Pacienta uložte na chrbát. Ak je postihnutý v bezvedomí a 
nedýcha, je potrebné obnažiť hruď postihnutému a začať stláčať 
hrudník až do chvíle, kedy máte defibrilátor. Poproste niekoho, aby 
doniesol zo skrinky na Obecnom úrade Automatický defibrilá-
tor. Spustí sa pri tom alarm skrinky AED. Vy sa venujte postihnu-
tému. Ak už máte k dispozícii defibrilátor, otvorte veko prístroja. 
Nalepte elektródy na hruď postihnutého podľa znázornenia na 
samotných elektródach. Nedotýkajte sa vtedy postihnutého, 
prístroj vyhodnotí analýzu rytmu. V prípade potreby prístroj podá 
výboj. Po výboji nasleduje stláčanie hrudníka, až pokým nepríde 
Zdravotná záchranná služba a neprevezme si pacienta.
Po použití je potrebné nahlásiť Obecnému úradu použitie 
defibrilátora, nakoľko je potrebná kontrola prístroja a výmena 
použitých elektród.

Veríme, že uvedený prístroj nebude potrebné nikdy použiť. 
Umiestnenie prístroja v centre obce zároveň zvyšuje šancu 
prežitia postihnutého. 

AED

SMOLENICE
OBECNÝ ÚRAD

GPS
48.506832, 17.430695

O našom AED Automatickom 
elektrickom defibrilátore vedia 
aj na Tiesňovej linke záchrany a 
budú vás informovať, že je 
možné použiť tento prístroj v 
prípade potreby.
Taktiež je AED zaevidovaný aj v 
Google mapách pre lepšiu 
orientáciu.
Skrinka s prístrojom je pod 
dozorom kamerového systému 
so záznamom.
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Ako vytopiť Tatárov...
Na jar v roku 2006 Smolenice zažili niečo neobvyklé. Dolu 
Hlbočou sa valil prúd vody, ktorý zastihol nepripravených 
obyvateľov Pivovarskej ulice až na hlavnú ulicu SNP. Stará 
pravda bola potvrdená: „Pred ohňom unikneš, ale pred vodou 
nie...“ 
Hlboča, úžasná dolina končiaca jediným občasným vodopá-
dom Malých Karpát „Padlá voda“, prekvapila. Nevsiaknuté vody 
silného dážďa v priebehu noci urobil svoje. Nastekané vody 
z Veterlínskeho čela, Zárub a Havranice sa ako riava spojili na 
Vlčiarni a „šupito“cez hlbočskú úžinu do Smoleníc. Pripojili sa aj 
vody z Cejtašskej Bukoviny. Uzáver doliny Hlboče prestrieľaný 
až v 19. Storočí prerušil prirodzenú hrádzu oddeľujúcu dolinu 
od vlčiarenskej lúky. Vlčiareň, východisková lúka turistických 
trás pre návštevu Malých Karpát, vydala 100-ročnú vodu. Isteže, 
veď odvždy bola považovaná za zdroj vody, s ktorým uvažovali 
aj stavitelia zámku. Voda z rezervoárov na Vlčiarni gravitačne 
steká – tlačí potrubím po „klaužovom chodníku“ do štyroch 
rezervoárov. Dostatok vody však záleží na množstve naakumu-
lovanej vody v ústí vlčiarenskej lúky. Práve udalosti z roku 2006 
mi pripomenuli rozprávania o pobyte Tatárov v okolí  Smoleníc, 
tradovanou povesťou. 
V ústnom podaní sa traduje, že vody Vlčiarne vytopili i Tatárov 
počas ich plienenia v 13. storočí na území Slovenska, resp. 
Smoleníc. Ústna tradícia pripomína, že Tatári, utáborení v doline 
Hlboča so strategicko-obrannou polohou pri „návšteve„ 
Smoleníc, boli vytopení. Ak dáme fantázii voľnosť, horský 
uzáver Hlboče tiahnuci sa od Molpíra cez Malé a Veľké Mníšky, 
robil z Vlčiarne vodnú zdrž. Nevieme, ako to smolinčania urobili , 
ale iste našli spôsob, ako uvolniť nahromadenú vodu Vlčiarne na 
tábor Tatárov. Že vraj po riadnom nočnom výplachu si sušili 
svoje stany na lúkach dnešných Zalázien kde po nich zostali ako 
pamiatka - jedlé gaštany. Tie nosili so sebou ako krmivo pre 
svoje kone. Skúste si to predstaviť cestou cez Hlboču na Vlčiareň. 

Na záver treba ozrejmiť pôvod vody, lemujúcej cestu do Hlboče. 
Prameň „Tomáškovej vody“ je v strmine masívu Molpíra a 
potrubím je pod cestou vyústený na známe miesto, kde sa 
môžete z neho občerstviť. Sezónne vody „občasného vodopá-
du„ občas na jar sa napájajú na spoločné koryto odtoku poto-
kom trvale tečúceho prameňa Tomáška. 
V roku 1663 sa uvádza turecké pustošenie smerom od Vrbo-
vého až po Smolenice, pričom Turci táborili za hradbami 
–múrom Smoleníc, k čomu sa viažu i únikové chodby pod 
obydliami  smoleničanov.          

                                                                                                                

Hrajnoha – Rajnoha – versus Jánošík
Povesť, či skôr fakty o zbojníkovi Hrajnohovi pochádzajú z 18. 
storočia. Povesť rozpráva o postrachu kupcov, ktorí prechádzali 
po Českej ceste cez Malé Karpaty. Rajnoha, vlastným menom 
Juro Maxa, bol 50-ročný zbojník pôvodom z Myjavských kopa-
níc. V roku 1730 bol na základe žaloby grófa Erdodyho zlapaný 
a po výsluchu v Leopoldove odsúdený na smrť rozštvrtením za 
krádeže. Hlavnému hrdinovi tejto povesti sa v živote veľmi 
nedarilo. Mal síce peniaze zo zboja, ale nemal ženu, deti ani 
žiadnu rodinu. V tej dobe vrchnosť takéto tresty pre výstrahu 
bežne praktizovala. Po poprave ho údajne pochovali neďaleko, 
pri ceste za hradbami Smoleníc, smerom do Boleráza. Krátko po 
poprave sa vraj začali diať podivné veci. Z hradieb padali tehly a 
začali horieť dve stodoly. A pretože sa Rajnohu báli aj po smrti, 
na jeho hrob privalili obrovský kameň, ktorý ako artefakt ešte 
dnes leží v parku pri križovatke Štúrovej a Trnavskej  ulice.
Tzv. Rajnohov kameň bol v rámci urbanizačnej výstavby v obci 
viackrát fyzicky premiestnený, ale nikdy nie odstránený.
Dodnes tíško drieme v tieni mirabelkového kríka. Rajnohovo 
zbijanie a napokon i jeho odsúdenie dalo podnet k ľudovej 
obrazotvornosti spojenia s Jurajom Jánošíkom, ktorý nikdy 
nepôsobil na Bielej hore pri Trstíne. Ich spojenie je výplodom 
poddaného ľudu, ktorý ich skutky schvaľoval a spomínal v po-
četných piesňach, veršoch a povestiach. Jánošíkovská tradícia 
sa stala dôležitým činiteľom pri prebúdzaní a upevňovaní slo-
venského povedomia. S Jánošíkom nikdy nepôsobil, nakoľko 
ten bol popravený v roku 1713, čiže o 17 rokov skôr. Na Rajno-
hovom kameni sezónni žatevní robotníci z Kysúc pálili sviečky, 
chodili sa k nemu modliť a uctievali ho ako ochrancu. Rajnoha 
vraj uvádzal pri výsluchu aj piatich spoločníkov. Možno bol 
jeho „kumpánom“ i Janko Jablonický, o ktorom sa zachovala 
pieseň v zbierke Dr. Janka Blahu. 

Janku, Janku, Jablonický,   stavajú ti z dreva šibeničky. 
Z dreva, z dreva lipového, nebolo ti, Janku treba teho. 
Janku, Janku, tys byu dobrý zbojník, poznal si na Bílú horu 
chodník.
Od Naháča po Trnavu, sto dukátú na tvú hlavu...                      

Pavol Novák

pokračovanie zo strany 9
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STRACH PREMOŽENÝ ŽIVOTOM

Milí Smoleničania,
snáď by som si už mohol dovoliť aj oslovenie „vážení spoluobča-
nia“, veď som pred vyše rokom Smolenice prijal za svoj nový 
domov. Ale to zrejme teraz ani nie je dôležité. Najmä v situácii, keď 
zo všetkých strán počujeme výzvy „Zostaňte doma!“ Nuž, sme radi, 
že máme miesto, kde sme doma. Snažíme sa vychádzať čo najme-
nej. Na uliciach je ťažšie sa spoznať, lebo nám tváre zakrývajú rúška 
alebo čosi podobné. Ale nie sme si tým cudzejší. Práve naopak, 
spoločné prežívanie akejsi úzkosti z hroziacej choroby nás robí 
navzájom bližšími, hoci si nepodáme ruky, neobjímeme sa. No sme 
solidárni a žičliví voči druhým. Staroveký latinský výrok
 „mors tua, vita mea“ (tvoja smrť je mojím životom) charakterizuje 
aj modernú dobu v jej dravosti, prospechárstve, často na úkor 
druhých. No hrozba choroby COVID-19 mení spomínaný latinský 
výrok na oveľa pozitívnejší:  „vita tua, vita mea“, teda voľne by sme 
povedali: keď budeš žiť ty, budem žiť aj ja. Otvára sa nám naliehavá 
cesta pre vzájomnú zodpovednosť, ohľaduplnosť, žičlivosť… Tak 
môžeme myslieť na dobro druhých, aby nám nezostávalo toľko 
času myslieť len na seba. A tým sa ľudská spoločnosť – napriek 
hroziacej chorobe – uzdravuje.
Preto si dovolím povedať, že terajšia nevídaná a nečakaná situácia 
je dôležitým časom tak pre jednotlivca, ako aj pre rodiny, skupiny 
ľudí, obce, mestá, štáty, ba aj pre celú ľudskú rodinu. Som príliš 
optimistický? Veď ľudia žijú v strachu. Áno, je to prirodzený strach 
z málo poznaného, je to priam užitočný strach, ktorý nás aj chráni 
pred nerozumným hazardovaním so svojím zdravím alebo zdra-
vím druhých ľudí. Stretáme sa však aj so strachom, ktorý ubližuje, 
oberá nás o vnútorný pokoj, či dokonca o zmysel života. Môžeme 
sa totiž báť ľudí, s ktorými teraz trávime viac času, než sme 
v rozlietanej dobe bežne zvyknutí. A stávame sa nervóznejšími. 

Alebo sa začíname báť sami seba, lebo sme konfrontovaní
s vlastnou povahou, (ne)schopnosťami… A tak utekáme 
pred chvíľami, kedy by sme mohli objavovať hlbší zmysel 
svojho života, prekrývame ich novými či intenzívnejšími 
druhmi rozptýlenia. Ale čo ak sa bojíme kdesi vnútri aj 
samého Boha. Nejeden človek povie, že nás toto všetko 
postihlo ako Boží trest. Je tiež veľkým pokušením znovu a 
znovu sa pýtať: Ako môže byť Boh dobrý, keď trpia toľkí 
ľudia, keď trpia nevinní…?
Zoči-voči týmto otázkam a výzvam sa vynárajú hrdinovia. 
Nie však takí, čo sú „hrdinami“ v rečiach a komentovaní 
všetkého, ale hrdinovia, ktorí chápu svoje poslanie pred 
Bohom i pred ľuďmi a napĺňajú ho. Neraz sme im aj v tomto 
neľahkom čase z vďaky tlieskali… Hrdinom je tiež každý, 
kto sa nenechá deformovať strachom, ale trpezlivo buduje 
svoje vzťahy v rámci rodiny, prijíma seba s ochotou rásť, 
prijíma Boha, ktorý ponúka pravý život aj uprostred 
choroby – vlastnej či hroziacej naokolo. Áno, aj Boh, a 
predovšetkým Boh je Hrdina, ktorý vstupuje do ľudskej 
„epidé-mie“ zla, hriechu a smrti, aby to vzal na seba, keď 
prežil svoju Veľkú noc smrti a zmŕtvychvstania a ponúkol 
nám „ vakcínu“ vo sviatostiach kresťanského života.
Koľko pochybností však môže vyvolávať situácia, kedy sa 
nedá zúčastňovať na verejných bohoslužbách v kostole. 
Ktovie, dokedy to takto potrvá? Nie je nám vlastne znemož-
nený kresťanský život? Ak by sme to takto chápali, obávam 
sa, že zasa vôbec nechápeme, kto sme ako kresťania. Nie 
sme totiž bez kresťanského života. Sme dokonca pozvaní 
k jeho prehĺbeniu na osobnej i rodinnej úrovni. Aj tým, že do 
jednej ruky vezmeme ruženec a do druhej rúško… Ako 
slávime nedeľu, sviatky? Obyčajne tak, že „zbehneme“ do 
kostola. Ale teraz? Vari iba tým, že si niekde „pozrieme 
omšu“? Alebo nás to vedie k ešte aktívnejšiemu prežívaniu 
nedele, sviatočných chvíľ? Stali sa nedostupnými sviatosti? 
Pozrime sa nato z trochu inej strany. Celý život máme čerpať 
z úplného základu, ktorým je náš krst. Veľkonočné sviatky 
nám to pripomínajú, že sme Božími deťmi. Ďalej, s pokor-
ným srdcom máme obnovovať svoj život, keď sme urobili 
niečo zlé, upadli do hriechu. Keď v tomto čase nie je ľahko 
prístupné vyznanie hriechov vo svätej spovedi, nemôže nás 
to lepšie upriamiť na úprimnosť ľútosti nad svojimi 
hriechmi? A napokon, keď by sme aj radi prijali Ježiša 
v Eucharistii, ale nemusí to byť teraz tak ľahko uskutoč-
niteľné, ak to myslíme úprimne, nedáva nám Ježiš poznať 
bohatstvo svojej prítomnosti medzi nami, veď sme ho 
v Eucharistii pred nejakým časom prijali a on nás nechce 
opustiť, pokiaľ ho neopúšťame my sami? Koľko nových 
otázok táto doba prináša? A dáme na ne odpovede ustrá-
chanosti alebo pravej viery a dôvery?
Chcel by som napokon vyjadriť presvedčenie, že Boh sa na 
nás nepozerá zopodiaľ a nezabáva sa na nás, ale aj v slávení 
veľkonočných sviatkov nám dáva spoznať a prežiť, že sa stal 
radikálne prítomným medzi nami ako pravý Hrdina a Víťaz. 

Srdečne Vás všetkých pozdravujem a prajem požehnané 
sviatky +

Vladimír Kiš, farár 
www.smolenice.fara.sk
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Demografické údaje za rok 2019

Počet obyvateľov celkom k 31.12.2019:  3217
z toho občanov (nad 15 rokov):  2737

                  detí (do 15 rokov):   480
Priemerný vek:  41,3 roka

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia 
k 31.12.2019

Deti:  (do 15 rokov) 
dievčatá: 243  chlapci: 237   Spolu: 480

Mládež:  (od 15 rokov do 18 rokov)
dievčatá: 34   chlapci: 34  Spolu: 68

Dospelí: 
ženy:  1364   muži: 1305  Spolu: 2669 

z toho občania nad 60 rokov: 751

Zmeny v stave obyvateľov za obdobie 
od 1.1.2019 do 31.12.2019:

Prihlásených: 54 občanov, (11 detí)
Odhlásených: 75 občanov (15 detí)

Celkový úbytok  za rok 2019: -30  

Narodených: 29 detí (19 chlapcov a 10 dievčat)
Zomrelých: 38 občanov (17 mužov a 21 žien)

Uzavreté manželstvá v roku 2019: 43 sobášov
z toho: občianske 26 sobášov, cirkevné 17 sobášov
z celkového počtu občania Smoleníc:  21 sobášov 

-zahraničné:  5 sobášov

Zomrelí občania od 16.12.2019-31.12.2019 

Kristína Hečková – 32 r.
Emil Sitár – 87 r.

Zomrelí občania od 1.1.2020-31.3.2020 

Mária Šestáková – 91 r.
Emilián Demovič – 78 r.

Štefan Kučera – 72 r.
Ignác Vajsábel – 84 r.

Jozef Novák – 83 r.
Kvetoslava Čížiková – 78 r.

Jozef Repa – 61 r.

Spracovala Mgr. Adriana Fričová

Často si umývajte ruky mydlom a vodou 
minimálne 30 sekúnd alebo si ich natrite
prostriedkom s aspoň 60% alkoholu.

Vysušte si ruky po umytí, keďže vírusy
sa lepšie šíria z vlhkej pokožky.

Nedotýkajte sa tváre, ak je to možné.

Zakrývajte si nos a ústa, vreckovkou
alebo ohnutým lakťom, keď kašlete
alebo kýchate.

Noste rúško alebo respirátor,
ak ste mimo vašej domácnosti.

Ak sa cítite byť chorí, zostante doma
a zavolajte svojmu lekárovi.

Často vetrajte v byte a kontinuálne
vetrajte spoločné priestory v bytovkách.

Používajte schody namiesto výťahu,
ak je to možné.

Nedotýkajte sa rukami plôch v spoločných
priestoroch. Na stlačenie kľučky alebo tlačidla
použite lakeť alebo kľúče.

Umývajte často spoločné priestory a tiež
kľučky a tlačidlá svetiel a výťahov čistiacimi
prostriedkami s obsahom chlóru.

Udržujte aspoň 2 m odstup od ľudí
mimo svojej domácnosti.

Nepozývajte si domov návštevy
a nenavštevujte starých a chorých ľudí.

Ponúknite ľuďom v karanténe pomoc
s nákupmi potravín a liekov.

Vyhýbajte sa miestam s väčším počtom ľudí.
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