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Vážení spoluobčania, rodáci, 
v tomto roku sa vám prostredníctvom našich obecných novín prihováram 
v nezvyklom čase. Máme už takmer po lete, takmer všetci už máme za sebou 
aspoň čiastočný relax a krátku pauzu od bežných pracovných povinností.
Po dlhom dvojročnom období neistoty z pandémie sme aj my s nádejou pripravo-
vali kultúrne podujatia, na ktoré ste boli v minulosti zvyknutí.
Rozhodnutia to boli ťažké, nakoľko tieto podujatia sa pripravujú v predstihu a 
nikto ani len netušil ako sa bude situácia naďalej vyvíjať. Nakoniec všetko dobre 
dopadlo, väčšina kultúrnych podujatí sa uskutočnilo, o čom svedčí veľké 
množstvo návštevníkov, či už domácich alebo cezpoľných.
Začiatkom roka sme si uctili pamiatku Š. Baniča, v marci sme zorganizovali 
potravinovú a materiálnu pomoc pre odídencov z Ukrajiny. V apríli sme v kultúr-
nom dome predstavili meteorit Smolenice, kde boli zároveň pokrstené aj 2 knihy 
„

Anton Chrvala, starosta obce

Krasové územia Malých Karpát“ a „20 rokov v podzemí“. Model meteoritu 
Smolenice aj s  originálnym odrezkom z meteoritu bol uložený v múzeu Molpír. 
V spolupráci s OZ Karpatoš sme na zámku pripravili charitatívne podujatie 
Smolenice pre Ukrajinu.
Stavanie májov sa v tomto roku netradične uskutočnilo až 1. mája. V Smoleniciach 
sa nám svojim programom predstavili deti zo súkromnej materskej školy Lienka a 
v Neštichu máj ručne postavili členovia OZ Neštišané. Deň matiek sme spoločne 
oslávili 8. mája programom detí zo Základnej školy s materskou školou a SMŠ 
Lienka.
V nedeľu 19. júna sme po dvojročnej nútenej prestávke opäť zorganizovali Cestu 
rozprávkovým lesom s novými stanovišťami, ale hlavne s novou logistikou, kde 
boli zabezpečené až 3 vstupy, čím sme zabránili dlhým radom z minulosti. 
Zároveň sme v tomto období riešili aj problémy s nedostatkom vody v našej obci, 
ktoré našťastie boli len krátkodobé. Pre nás všetkých však platí, že šetriť vodou 
treba i naďalej.
Začiatkom júla naši dobrovoľníci z DHZ Smolenice usporiadali na školskom dvore 
pre deti výchovnú akciu s ukážkou hasičskej techniky a ukážkami prvej pomoci.
20. augusta sme sa opäť stretli na tradičnom smolenickom jarmoku. Aj napriek 
zlým predpovediam počasia, jarmok sa vydaril a suchom vytúžený dážď sa spustil 
až  po poslednom vystúpení hudobníkov z Mafia Corner. 
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Rekonštrukcia časti kanalizácie v Základnej škole 

Skolaudovaná I. etapa Cyklotrasy

Realizácia vrtu pre zásobovanie obce vodou

Servisný stojan s pumpou na bicykle a vozíky pre všetkých

ŠKOLSKÝ KLUB  POD SMOLENICKÝM ZÁMKOM

Školský klub detí je neoddeliteľnou súčasťou našej školy
v Smoleniciach. Školy, ktorá je vďaka pani riaditeľke a pani 
zástupkyni zameraná na človeka, kde môžeme rásť, objavo-
vať, spoznávať, uspieť, ale i zlyhávať, tvoriť a byť. V tejto škole 
sa môže každý cítiť prijatý, byť sám sebou a rešpektovaný. 
V Školskom klube detí to platí rovnako. Každý deň je iný a 
každý deň je výzvou. Rozmanitosť detí považujeme za prí-
ležitosť, ktorú možno vo výchove a vzdelávaní pozitívne 
využiť, a nie za prekážku.
Naším cieľom je pomôcť dieťaťu získať kompetencie, teda 
vedomosti, zručnosti a postoje v rôznych smeroch. Naučiť 
deti správne identifikovať a analyzovať problémy a navrho-
vať riešenia. Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelec-
ké či psychomotorické a pracovať s nimi. Posilňovať úctu
k ľuďom, ku kultúrnym a národným hodnotám a k  tradí-
ciám. Pripraviť deti na zodpovedný život v slobodnej spo-
ločnosti bez rozdielov. Učiť sa rozvíjať svoju osobnosť, 
vzdelávať sa, pracovať v skupine a preberať za seba zodpo-
vednosť, ale aj naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje 
správanie a  rešpektovať  etické hodnoty.

Darí sa nám to, pretože vytvárame pre deti motivujúce  
prostredie a priateľskú atmosféru, podporujeme záujmy, 
osobnosť a schopnosti každého dieťaťa, posilňujeme 
vzťahy medzi deťmi,  citlivo pristupujeme  k deťom z menej 
podnetného prostredia, alebo k deťom so špecifickými 
potrebami. Vedieme deti k prosociálnemu správaniu
v zmysle tolerancie k osobitostiam a potrebám iných, 
podporujeme fyzickú zdatnosť, rozvíjame estetické cítenie, 
venujeme pozornosť environmentálnej a ekologickej vý-
chove, formujeme pozitívny vzťah k životnému prostrediu, 
využívame zážitkové metódy a formy práce vďaka 
informačno-komunikačným technológiám no najmä 
uplatňovaním  rešpektujúcej výchovy (partnerský vzťah
k dieťaťu). Striedame relaxačnú, rekreačnú činnosť so 
záujmovou činnosťou a to vo vzdelávacej,  spoločensko-
vednej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-
výchovnej, pracovno-technickej a telovýchovno-zdravot-
nej a športovej oblasti.  ŠKD má vlastný výchovný program, 
štruktúru, vízie, ciele, stratégie a plány, no najdôležitejšie 
pre nás, vychovávateľky je, aby z detí vyrástli slušní a tole-
rantní ľudia so správnym postojom, aby vedeli, že 
spoločnosť je multikultúrna, aby chápali význam kvality 
medziľudských vzťahov pre harmonický rozvoj osobnosti, 
aby si uvedomovali jedinečnosť každého bytia, národa, 
kultúry, ktorú je potrebné redukovať či úplne odstrániť. 
Sme tím vychovávateliek, ktoré sa nielen vzdelávajú a  
pracujú na profesijnom raste, sme tiež vychovávateľkami,  
ktoré sú k deťom úprimné, empatické, ktoré svojím 
prístupom vytvárajú bezpečné prostredie, sú príkladom 
slovami i činmi. 

pokračovanie na strane 7
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Fašiangy už sú dávnou minulosťou. Ale tento rok boli, 
veru boli. Krojované páry, usmievavý rozospievaný 
harmonikár, cigáni s kočíkom, čert so sestričkou aj 
ľahká deva rozospievali a rozveselili vo februári
nejedného domáceho i okoloidúceho. Hoc boli naše rady a 
hlavne maškari preriedené, kvôli vtedy stale úradujúcej korone, 
po premlčanom roku protipandemických opatrení sme boli 
radi, že sa nám konečne podarilo vyjsť do ulíc. A že bolo veselo, a 
že sme pekne spievali, a že sme toho navyvádzali…
Zaspomínajte si na ten veselý fašiangový deň spolu s nami 
pohľadom na fotky hodné úsmevu.

Neštišské hody sa konečne dostali do koľají, v akých fungovali 
kedysi. Piatkový futbal sa odohral už tradične na neštišskom 
ihrisku za tabuľou, ako domáci hovoríme na “Kopanicách”. Tento 
krát sme sa hecli a vyzvali sme súpera z vedľajšej dediny – Drvič 
Lošonec. Šatne a tribúnu žiaľ nemáme, ale inak bola príprava 
svedomitá. Na bránkach sitá, krásne vykosená a vylajnovaná 
hracia plocha. Starší, mladší, Neštišanci i Lošončania sa do 
zápasu pustili naplno a tak padal gól za gólom a sem-tam i hráč 
za hráčom. Návštevníci nestíhali hlavy otáčať. Výsledok bol 
priam hokejový a hovoril za všetko – 9:8. Samozrejme, ako sa 
patrí, vyhrali domáci. Za športové výkony všetkých vekových 
kategórií futbalistov klobúk dolu. Výkony ale podávali tiež deti 
šantiace na skákacom hrade, členovia tímu domácich rozdáva-
júci ľadové občerstvenie pre deti, domáce gazdinky hostiace 
deti i dospelých malým občerstvením a v neposlednom rade 
povzbudzujúci diváci ochotní pomáhať ošetriť ranených telom 
či duchom. Jednoducho, praví ľudia na pravom mieste. O tom 
naša piatková futbalová tradícia vždy je a veríme, že nám ju i 
ďalší rok pomôžete zachovať.
V nedeľu sme už tradične hodovú omšu obohatili o krojový 
sprievod, tento krát však bez zmätkov, s nacvičenými krokmi. 
Ďakujeme každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k prie-
behu hodovej omše, darovaniu obetných darov a neskôr k ho-
dovému poomšovému občerstveniu. Atmosféra, ktorá tam 
každoročne vzniká nás nabíja pozitívnymi emóciami do ďalších 
dní. Veríme, že aj vy cítite tie pozitívne vibrácie a spokojnosť po 
celom hodovom víkende. Za tieto hody bez protipande-
mických opatrení, ako sa hovorí: ,,Pán Boh zaplac a uchovaj!” 
Verím, že aj ďalšie už budú len také…

Natália Slováková

TENTO ROK KONEČNE VESELO

Fašiangový sprievod v Smolenickej Novej Vsi (Neštichu)

Hodový futbalový zápas

Krojový sprievod s obetnými darmi

Po svätej hodovej omšiEj, ale nám bolo veselo
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   PREDCHODCA SMOLENICKÉHO ZÁMKU

Smolenický zámok, nazývaný aj “Perlou Malých Karpát“ pozná 
značná časť obyvateľov Slovenska i zo zahraničia. Po jeho 
dostavbe a odstránení rôznych poškodení pôsobených  bojo-
vou činnosťou za 2. svetovej vojny stal sa v roku 1954 majetkom 
Slovenskej akadémie vied, ktorá ho používa ako svoje kongre-
sové centrum. Zámok sa dostal do povedomia ľudí aj tým, že sa 
v ňom nakrúcali niektoré slovenské rozprávky a v poslednej 
dobe i zásluhou poznávacích zájazdov „výletnými vlakmi 
Pálffy“ organizovaných v letných mesiacoch roku 2021. Na dru-
hej strane je už menej známa história Smolenického hradu, na 
ktorého rumoviskách bol súčasný zámok postavený. Dokonca 
niektoré časti starého hradu, po stavebných úpravách a nad-
stavbe, boli využité aj pri výstavbe zámku koncom 19. a začiat-
kom 20. storočia.
Hlavným cieľom vybudovania kráľovského smolenického hra-
du bolo strážiť a ochraňovať cestu cez pohorie Malé Karpaty 
v úseku Trstín (Nádaš) – Buková (Biksárd) – Jablonica, spolu so 
skôr postavenými  kráľovskými hradmi Ostrý Kameň a Korlátka,    
ktorá bola súčasťou významnej „českej cesty“ spájajúcej  Uhor-
ské a České kráľovstvo už od 14. storočia. Ďalším dôvodom  
jeho postavenia bolo, v prípade potreby, brániť západnú hrani-
cu Uhorska proti ohrozeniu zo strany Českého kráľovstva,  
nájazdom Turkov i útokom  povstalcov. Na plnení tejto úlohy by 
sa podieľal s ďalšími vybudovanými hradmi v Malých i Bielych 
Karpatoch. Podľa schémy „Politická organizácia a hrady kon-
com 14. storočia“ uvedenej v publikácii (1), okrem župného 
hradu Bratislava v pohorí Malých Karpát by túto úlohu plnili    
najmä hrady Devín, Pajštun, Biely Kameň, Červený Kameň, 
Plavecký hrad, Ostrý Kameň, Korlátka, Dobrá Voda a Branč.
Vo väčšine dostupných materiáloch a publikáciách je uvedené, 
že smolenický hrad bol postavený v 13. až 14. storočí (2). Jedine 
v publikácii „Smolenice“ od autora Štefana Jastrabíka je termín 
vybudovania posunutý až do 15. storočia. Autor vychádza 
z poznatkov historika a náboženského spisovateľa Pavla 
Jedlicsku (1844- 1917), ktorý bol farárom v Horných Orešanoch, 
neskoršie zastával funkciu rektora seminára v Trnave a zaoberal 
sa regionálnou históriou Malých Karpát (3).  Svoj názor opieral o 
skutočnosť, že obec Smolenice, ktorá vznikla v roku 1256, ešte 
v roku 1388  vlastnilo panstvo hradu Korlát, pod ktoré by určite 
nepatrila, keby už existoval smolenický hrad so svojim pan-
stvom.
Hrad za vyše päťsto rokov svojej existencie patril viacerým 
vlastníkom. V publikácii  „Slovenské hrady“ od autorov Jána a 
Petra Hajducha, vydanej v roku 1980 je uvedené, že už v roku 
1390 tento kráľovský hrad daroval uhorský kráľ Žigmund 
Luxemburský (1368-1437) svojmu vernému prívržencovi 
veľmožovi Ctiborovi zo Ctiboríc a z Beckova (1347- 1414). Ten,
v tej dobe, vlastnil už viac hradov na severozápade Uhorska a 
využívali ich uhorskí vojaci na plnenie ochranných a obranných 

úloh. V rokoch 1438 až 1453 bol hrad v rukách sväto jurských a 
pezinských grófov. Začiatkom 16. storočia hrad získali Orszá-
govci, ktorí ho vlastnili až do roku 1567, kedy zomrel posledný 
člen rodu Krištof. Členovia tohto rodu na hrade väčšinou 
nebývali, lebo mali dobre vybavené sídlo v Pezinku. Po 
viacerých dedičských sporoch hrad pripadol cisárskej korune. 
Cisár Maximilián I. dal hrad do zálohy v roku 1569 rodine 
Ungnadovcov, ktorá ho vlastnila do konca 16.storočia. Krištof 
Ungnád nezanechal mužského potomka. Jeho jediná dcéra 
Anna Mária sa vydala za Tomáša Erdödyho (1558-1624) a tak po 
tomto období sa majiteľom hradu i smolenického panstva stal 
rod Erdödyovcov. Niektorí členovia na hrade aj bývali a zaslúžili 
sa o prestavbu najmä hlavnej budovy. Tento rod vlastnil hrad i 
panstvo až do roku 1777. Po tomto roku smolenické panstvo po 
Krištofovi Erdödim III. , po určitých majetkových a finančných 
sporoch, v roku 1782 definitívne získal Ján Pálffy. Nový vlastník 
prevzal hrad značne spustnutý a zanedbaný, lebo predchádza-
júci majiteľ už nemal finančné prostriedky na jeho údržbu a 
odviezli z neho všetky cennosti. Spustnutie hradu naplno 
prepuklo v období napoleonských vojen začiatkom 19. storo-
čia, kedy zhorela hlavná budova aj s vežou a z pyšného hradu 
zostali len holé múry, ktoré sa časom premenili na zrúcaninu(4 ).
Smolenický hrad tvorili: hlavná trojposchodová budova  licho-
bežníkového tvaru s päťhrannou vežou na západnej stane,  štyri 
bašty pospájané  vonkajším múrom a vedľajšie stavby väčšinou 
pripojené z vnútra k vonkajšiemu múru. Hlavná budova bola 
pokrytá pálenou škridlicou, bašty a vedľajšie budovy šindľom.
Pod hlavnou budovou boli veľké pivnice na uskladnenie vína, 
potravín i ostatného materiálu potrebného pre zabezpečenie 
chodu hradu. Tretie poschodie bolo vyčlenené najmä pre  uby-
tovanie vlastníka hradu  s rodinou. Ostatné poschodia slúžili  na 
prípravu stravy a stolovanie, zábavu, kancelárie, knižnicu, ubyto-
vanie kňaza, hostí a potrebného obslužného personálu. Vo veži 
boli štyri poschodia, z ktorých tri boli využívané na uskladnenie 
obilia a posledné na uloženie pušného prachu. Pod strechou sa 
nachádzali dva menšie zvony používané na zabezpečenie 
chodu hradu i oznamovanie poplašných správ. Bližšie o roz-
miestnení jednotlivých miestností a ich vybavení je uvedené 
v publikácii (4 ).
Južná najmohutnejšia bašta, najbližšia k obci, bola určená na 
obranu hradu. V roku 1596 gróf Tomáš Erdödy v bašte vybudo-
val kaplnku sv. Kríža vybavenou malým oltárom i organom.  Ku 
konci 18. storočia bola výbava celej kaplnky Jánom Erdödym  
premiestená do kaplnky jeho sídla v Galante. Severne, asi 55 
metrov od južnej bašty, sa nachádzala menšia bašta a ďalej tým 
istým smerom asi po 30 metroch bola ďalšia obranná bašta. 
Posledná  obranná bašta  bola od predchádzajúcej postavená 
západným smerom asi vo vzdialenosti 35 metrov. Všetky bašty 
boli pospájané hradobným múrom, ktorý medzi treťou a štvr-
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ČISTÁ PRÍRODA = ČISTÝ REVÍR

tou baštou bol najvyšší. V troch väčších obranných baštách boli  
priestory na použitie diel i uloženie ostatného materiálu a výz-
broje potrebnej na obranu. Medzi treťou a štvrtou baštou bol 
v strede múra vybudovaný jediný vchod do hradu o šírke asi 4 
metre. Pred vonkajšou branou hlavného vchodu bola hlboká  
priekopa s vyťahovacím mostom. 
Medzi vedľajšie stavby patrili: zbrojnica, pekáreň, väznica, lekáreň, 
ľadovňa, miestnosti na koče, vrátnica, ubytovne pre žoldnierov, 
byty i ubytovne pre obslužný personál hradu. Na nádvorí bola aj 
záhradka na pestovanie zeleniny a studňa s pitnou vodou  
vykresaná v skale do hĺbky asi 51 metrov. Vodu z nej vyťahovali 
pomocou kolesa na hriadeli. 
Smolenický hrad počas svojej existencie nemusel odolávať 
útokom a dobývaniu zvonka. Najbližšie k tomu bolo v máji 
v roku 1704, kedy v priestore pod hradom až smerom k Trstínu sa 
uskutočnila krátka bitka, medzi cisárskou armádou ( Labancami) a 
Rákocziho armádou (povstalcami nazývanými aj kuruci),  patriaca 
do poslednej tretej etapy protihabsburgského povstania uhorskej 
šľachty proti vláde Habsburgovcov. Tento boj vyhrali kuruci, pre 
ktorých to bolo najväčšie vojenské víťazstvo v otvorenej bitke. 
Smolenický hrad,  bránený asi osemdesiatimi cisárskymi vojakmi, 
nebol povstalcami obsadený. Začiatkom roka 1705 sa pri Smole-
niciach opäť zhromaždilo okolo 8000 povstalcov, ale generál 
Heister ich 7. januára 1705 porazil ešte skôr ako sa dostali ku hradu. 
Do rúk povstalcov sa hrad dostal až 10. júla 1705 nie po boji, ale 
z dôvodu, že na hrade, v dôsledku veľkého sucha, vyschla studňa a 
cisárski vojaci boli nútení hrad opustiť (5). Až po dvoch rokoch, po 
porážke povstalcov, sa na hrad znova vrátili. Správa hradu bola od 
čias jeho vzniku zverená kastelánovi,ktorého pomocnou rukou 
boli vrátnici a hajdúsi. V prípade ohrozenia obrana hradu bola 
posilnená vojakmi kráľovstva Uhorsko a neskoršie cisárskymi 
vojakmi. Žiadny z vlastníkov hradu trvale na ňom nebýval, okrem 
niektorých z vlastníkov rodu Erdödyovcov, z ktorých časť je aj 
pochovaná v smolenickom kostole. Za ich obdobia na hrade mal 
svoju kanceláriu aj správca smolenického panstva.

Verím, že týmto článkom som čitateľom Smolenických novín 
aspoň čiastočne pripomenul už menej známy objekt z bohatej 
histórie obce.                            

Literatúra a zdroje :
(1) Kolektív: Vojenské dejiny Slovenska, 1. diel. Vojenský kartogra-fický ústav 

Harmanec  rok 1993.
(2) Kolektív: Malá encyklopédia Slovenska, Vydavateľstvo SAV  r.1987
(3) www: Pavol Jedliczka
(4) Štefan Jastrabík: Smolenice, Vydavateľstvo SAV r. 1975
(5) Kolektív: Monografia obce Smolenice,  Kasico, a.s. Bratislava r. 2011
                                                              

 Viliam Forner,  smolenický rodák

Poľovnícke združenie Driny Smolenice – Lošonec v rámci 
akcie poriadanej Slovenskou poľovníckou komorou,  
reláciou Halali zorganizovalo v spolupráci s KC SAV Smoleni-
ce a obecným úradom Smolenice brigádu dňa 30. marca 
2022 na vyčistenie revíru od rôzneho druhu odpadu. 
Vyčistili sa všetky prístupové cesty, obaľovačka, Mákové, 
Jahodník, Smutná, ako aj všetky potoky. Našli sa dobre 
ukryté poklady ,,poriadkumilovných" občanov ako 
napríklad plasty z celého auta, pneumatiky, televízory... 
Nazbieral sa veľký kontajner a traktorová vlečka. Členovia 
PZ Driny celoročne zbierajú odpadky, ktoré nám zanechajú 
po sebe turisti z blízkeho aj ďalekého okolia, ktorí sa prídu 
pokochať krásami prekrásnej smolenickej prírody. 
Dúfame, že táto akcia aspoň trochu pomôže prírode 
vysporiadať sa s nezodpovedným správaním občanov.

                                                                     Imrich Lančarič
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BOJE VEDENÉ V OKOLÍ SMOLENÍC

Obec Smolenice je rozmiestnená v blízkosti známej „českej 
cesty“, ktorá už od roku 1336 spájala hlavné mesto Českého 
kráľovstva Prahu s hlavným mestom Uhorského kráľovstva 
Budín. Zároveň cez obec prechádzala  „obchodná - vínna“ cesta  
spájajúca Bratislavu s mestečkami a obcami ležiacimi na juho-
východných svahoch Malých Karpát, ďalej s Považím a Sever-
ným Slovenskom. Tieto cesty, okrem využívania na bežné, 
hospodárske a obchodné účely, boli v minulosti v západnej 
časti Slovenska používané i na presuny bojujúcich vojsk  či už 
husitov v rokoch 1430 až 1433, ich pokračovateľov - bojovní-
kov bratríckeho hnutia v päťdesiatich rokoch 15. storočia a 
bojovníkov rôznych protihabsburgských ozbrojených povstaní 
vedených Štefanom Bočkajom začiatkom 17. storočia, Františ-
kom Rákocim začiatkom 18. storočia a iné. Tieto presunujúce sa 
vojská i povstalecké skupiny znamenali pre obec značnú záťaž, 
lebo musela zabezpečovať ich stravovanie, krmivo pre kone, 
občas ubytovanie a ďalšie služby. Avšak najväčšou pohromou  
pre obyvateľov Smoleníc a okolitých obcí boli nájazdy turec-
kých hôrd z druhej polovice 17. storočia, kedy turecké vojská 
obsadili a usadili sa v Nových Zámkoch. Spôsob ochrany obyva-
teľov Smoleníc proti týmto lúpežným nájazdom je opísaný 
v knihe  „Smolenice“ od autora Štefana Jastrabíka na strane 64 a 
65. Netreba zabudnúť i na lúpežné nájazdy jednotiek  napole-
onských vojsk bojujúcich o Viedeň v roku 1805, ktoré dokončili 
zničenie a podpálenie hlavnej budovy aj s vežou Smolenického 
hradu. Avšak v najväčšom rozsahu boli tieto dopravné tepny 
využívané pri príprave a vedení bojových operácií v 1. a 2. sve-
tovej vojne. Treba pripomenúť aj obrovský význam vybudova-
nia novej železničnej trate Trnava – Kúty v roku 1898 na 
zabezpečovanie prepráv vojenských transportov v oboch tých-
to vojnách.
V Smoleniciach a v okolí obce sa, podľa  dostupných materiálov,  
v minulých storočiach uskutočnili dve  bojové operácie, a to:
1. bitka medzi cisárskou armádou (Labancami) a Rákociho 
armádou (povstalcami nazývanými aj kuruci) v máji roku 1704
2. oslobodzovacie boje vedené Červenou armádou proti Nem-
com  počas 2. svetovej vojny  od 2. do 4. apríla 1945. 
K bodu 1) Bitka pri Smolniciach sa uskutočnila v poslednej a to 
tretej etape protihabsbuského povstania uhorskej šľachty proti 
vláde Habsburgovcov. Prvá etapa začala na Východnom 
Slovensku už v roku 1653 vedená Jurajom Rákocim. Toto 
povstanie bolo ukončené po vojenskej stránke prehrou pov-
stalcov v bitke u Trenčína v roku 1708. Bitka pri Smoleniciach 
dňa 28.5.1704 v publikácii  „Slovensko na prahu novoveku“ od 
autora Matúša Kučeru, vydanej v roku 1993 na strane 180 je  
popísaná takto. Citujem:  „Armáda Františka II Rákociho už mala 
v rukách takmer celé Slovensko a stála pred Bratislavou a 
Viedňou. Porazila cisársku armádu, pričom ustupujúce vojsko 
dorúbali v karpatských priesmykoch. Sila Rákociho armády  
v krátkom čase vzrástla aj preto, že na jeho stranu prestúpili 
mnohí cisárski velitelia spolu so svojim oddielmi (generál 
Alexander Karolyi, Vavrinec Pekri, Šimon Forgáč, Anton Esterhá-
zi a i.)“ koniec citátu. Bližšie je priebeh tejto bitky popísaný 
v publikácii „Smolenice“ od Štefana Jastrabíka na strane 188 a 
v „Monografii obce“ na strane 76. Stručný opis tejto bitky z uve-
dených publikácií znie takto: Dňa 28. mája 1704 sa odohrala pri 
Smoleniciach významná bitka. Cisársky generál Adam Ritschan 
mal k dispozícii asi štyri tisícové vojsko, ktoré viedol od Skalice 
cez Záhorie, Malé Karpaty a Bukovú k Smoleniciam. Po príchode 
do Smoleníc rozmiestnil vojsko a zaujal obranné pozície od 
Smolenického hradu až po Trstín v blízkosti „českej cesty“. 
Smolenický hrad vtedy chránilo proti povstalcom asi 80  cisár-
skych vojakov na čele s Castellim a Haslingerom. Proti vojakom 
generála Ritschana od Trnavy tiahol do boja jeden z veliteľov  

Rákociho vojsk generál Alexander Károlyi, ku ktorému sa pripo-
jil i gróf Mikuláš Bercsényi.  Zároveň od Jablonice do boja tiahlo 
aj kurucké vojsko, ktoré po získavaní a burcovaní poddaných  
malo k dispozícii okolo 15 000 osôb. Treba povedať, že aj obyva-
telia Smoleníc podporovali povstalcov, ktorí „bojovali i za ich 
záujmy“. Chýlilo sa k veľkej bitke, ktorá sa strhla 28. 5.1704 
v predvečer sviatku Božieho tela. Kuruci v tejto bitke zvíťazili a 
donútili Rischana na ústup cez pohorie Malé Karpaty. Časť cisár-
skeho vojska sa utiahla do kaštieľa v Jablonici, avšak po krátkom 
obliehaní sa dňa 29. mája 1704 napoludnie povstalcom vzdala. 
Zbytok cisárskych vojsk bol väčšinou zlikvidovaný pri bojoch 
v horskom masíve. Bitka pri Smoleniciach znamenala pre pov-
staleckých kurucov najväčšie vojenské víťazstvo v otvorenom 
boji. Smolenický hrad nebol povstalcami obsadený. Do ich rúk 
padol až 10. júla 1705 nie po boji, ale z dôvodu, že na hrade
v dôsledku veľkého sucha vyschla studňa a cisárski vojaci boli 
nútení hrad opustiť.
K bodu 2) Oslobodzovanie Smoleníc počas 2. svetovej vojny 
bolo súčasťou bratislavsko-brnenskej operácie vedenej vojska-
mi 2. ukrajinského frontu pod velením maršala Rodiona J. 
Malinovského. Operácia začala dňa 25.3.1945 z vychodiaceho 
pásma na čiare Brezno–Banská Štiavnica–Levice–Štúrovo so 
smerom hlavného úderu Nové Zámky–Malacky–Znojmo a ved-
ľajší smer Hlohovec–Trnava – Senica – Znojmo.  Vyvrcholením 
operácie bolo oslobodenie Bratislavy dňa 4. apríla a v ďalšom 
oslobodenie Brna dňa 26. apríla 1945. Na oslobodzovaní Smole-
níc sa podieľali zväzky a útvary 53. armády a to: 4. gardový jaz-
decký zbor a 10.  gardová tanková divízia.
Smolenice boli súčasťou obrannej línie budovanej Nemcami na 
juhozápadnom Slovensku s využitím už vybudovaných obran-
ných pevností v Petržalke a pohoria Malých Karpát, so začiat-
kom výstavby už koncom roka 1944. Na týchto prácach sa 
v plnej miere podieľalo civilné obyvateľstvo za riadenia  Nem-
cov a slovenských prisluhovačov. V úseku Smoleníc bol dôraz 
položený na budovanie protitankových zátaras v priesmyku 
Jablonica – Trstín, v obci protitankových priekop, pechotných 
okopov, guľometných hniezd a palebných postavení pre delo-
strelectvo i mínomety. Už od 1.11. 1944 bola v obci pracovná 
jednotka nemeckej armády, ktorá riadila vybudovanie tohto 
dôležitého obranného úseku. Na výkopových prácach sa podie-
ľalo vyše 500 občanov Smoleníc a z blízkeho okolia, asi 100  slo-
venských vojakov i príslušníkov pracovnej služby. 
Po oslobodení Trnavy dňa 1.4.1945 vojskami Červenej armády, 
Nemci zaujali vybudované postavenia v obrannom úseku 

pokračovanie na strane 9
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V ŠKD sa okrem rozvoju rôznych zručností venujeme aj projektovej 
činnosti na medzinárodnej úrovni. Založili sme 2 projekty v plat-
forme eTwinning, ktorá zastrešuje viac ako milión učiteľov z celej 
Európy.  V projektoch s názvom Čo s odpadom? a Škola redukuje,  
sa zameriavame na odpadové hospodárstvo a najmä na 5 R - 
Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot (odmietnutie, redukovanie, 
znovavyužitie, recyklovanie a kompostovanie)
Prostredníctvom výskumu, spolupráce a inovatívneho myslenia si 
deti osvojujú princípy udržateľnosti a starostlivosti o našu planétu. 
Deti vedia, že odpad je hlavnou príčinou zhoršovania životného 
prostredia, ale my môžeme začať malými zmenami v našich rodi-
nách, našej škole, v komunite, v obci. 
Vďaka projektu budujeme priateľstvá, prekonávame stereotypy, 
dozvedáme sa viac o ľuďoch z iných krajín, zlepšujeme si svoje 
znalosti anglického jazyka, stávame sa zodpovednejšími a organi-
zovanejšími. Sme tiež kreatívnejší a verím, že tak inšpirujeme 
ostatných. Účasť na tímových aktivitách pomáha rozvíjať základné 
komunikačné a kolaboratívne schopnosti, podporuje aktívne uče-
nie a rozvíjať kritické myslenie. Učíme deti uvedomiť si , že naše činy 
ovplyvňujú svet okolo nás.
Vieme, že problém odpadového hospodárstva je dôležitý pre nás 
všetkých a ak spojíme sily možno nájdeme riešenia. Existuje nádej  
že môžeme niečo zmeniť.
Na projekte Čo s odpadom? spolupracujeme so školami z Grécka, 
Gruzinska, Chorvátska, Poľska, a Turecka. Na projekte Škola redu-
kuje pracujeme so školou v Manzanares v Španielsku.
Vďaka prepracovaným plánom a stanovením cieľov, kreatívne 
využívame papierový, sklený, či plastový odpad, pracujeme 
s recyklovaným materiálom, separujeme odpad, odpadový 
materiál sa stal súčasťou našich hier  či športových aktivít.  Dosiahli 
sme aj  úspechy. Vyhrali sme súťaž o logo projektu, zorganizovali 
sme okrem iných výnimočných aktivít a besied aj zbierku nepo-
trebných ale funkčných vecí, ktoré putovali do Reuse centra 
v Trnave a niekomu tak ešte poslúžia, no a vďaka bezodpadovému 
vianočnému trhu sme si do ŠKD zadovážili vermikompostér
s kalifornskými dážďovkami, kde sa deti môžu učiť, čo sa deje
s odpadom zo zeleniny a ovocia, ktoré my už nespotrebujeme. Má 
ich kto zjesť. Odmenou nám bol prvý červíčí čaj ako super hnojivo 
na kvety. No najväčší zážitok mali deti, keď sa mohli virtuálne spojiť 
a zoznámiť so svojimi projektovými partnermi z Grécka, Španielska 
a Turecka. Tieto krátke stretnutia sú výnimočné aj pre nás dospe-
lých. Núti nás to vyjsť z našej konfortnej zóny, prispôsobiť sa, 
naplánovať a zorganizovať aktivitu, zdokonaliť sa v anglickom 
jazyku, mať technické zručnosti, byť flexibilnými, robiť veci navyše 
a s radosťou a toto nadšenie dokázať preniesť na  deti. 

ŠKOLSKÝ KLUB  POD SMOLENICKÝM ZÁMKOM
pokračovanie zo strany 2

My vychovávateľky sme každá iná. Každá z nás pracuje iným 
spôsobom. Každá však predstavuje jeden dielik skladačky, 
ktorý určitým spôsobom  k sebe zapadá a spoločne tvoríme 
Puzzles názvom Školský klub. 
 

To, že školský klub dobre funguje, to nie je zásluha jedného 
človeka. Je to tímová práca . 
Vďaka vzájomnej podpore, pomoci, dobrých a priateľských 
vzťahov s učiteľmi a odbornými pracovníkmi nás práca baví, 
teší a  napĺňa.

Bc. Milena Fulajtárová, Vedúca vychovávateľka ŠKD

(zľava – Mgr. Michaela Šimeková, Bc. Milena Fualjtárová, Blažka Udvornocká, 
                Mgr. Lenka Kurincová, Bc. Mirka Suchánová, Naďa Popovičová)
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TAK SI TU ŽIJEME

Strigy na zámku Cesta rozprávkovým lesom

Fašiangy v podaní OZ Neštišané SMŠ Lienka počas prvomájových osláv pred Obecným úradom

Klub dôchodcov upratuje okolie cintorína v Smoleniciach Vystúpenie detí v KD Smolenice, Deň matiek

Klub dôchodcov, aj v Smolenickej Novej Vsi sa upratovalo Dobrovoľní hasiči - ukážka hasičskej techniky
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NOVÉ JÓDOVÉ TABLETY - výdaj 

Smolenice a pripravovali sa na očakávaný útok sovietskych vojsk. 
Obsadili aj vežu Smolenického zámku, kde mali pozorovateľňu
s guľometným hniezdom. Pred blížiacim sa útokom obyvatelia  
obce húfne opúšťali svoje domy a odchádzali do hôr najmä do 
doliny Hlboča, Blatňák, jaskyňu Driny a iné.
Oslobodzovanie Smoleníc začalo ráno 2.4.1945 – na Veľkonočný 
pondelok, a to útokom vojsk Červenej armády smerom od Hor-
ných Orešian, Chemického závodu J. Pálffyho (kde mali Nemci 
kasárne a nemocnicu) a Lošonca. Na čele útoku boli kozáci na 
koňoch, za nimi tanky spolu s pechotou, podporovaní paľbou 
delostrelectva a známymi „kaťušami“. Do večera 2.4. obsadili 
Neštich a časť Smoleníc (po bývalú lekáreň a ulicu Krátka - Zalázne).  
Z dôvodu tuhého odporu nemeckej obrany, kde každý dom bol 
obsadený Nemcami a úporne bránený, bol útok zastavený. 
Pokračoval až po zaskočení Nemcov odzadu vojakmi jazdeckého 
zboru Červenej armády, ktorí prešli cez pohorie Malých Karpát
z Lošonca až do Plaveckého Mikuláša a bojovou činnosťou 49. 
streleckého zboru, ktorý prenikol cez priesmyk Trstín – Jablonica.  
Nemci boli zo Smoleníc vytlačení smerom na Jablonicu a Dechtice, 
až po troch dňoch húževnatého boja dňa 4.4.1945. Pri ústupe však 
„nezabudli“ na zapálenie hostinca na križovatke súčasnej ulice 
SNP a Trnavskej a na likvidáciu kráv – dojníc umiestených v Dol-
nom majeri tak, že ich poliali benzínom a zapálili. Pri oslobodzovaní 
Smoleníc padlo 69 sovietskych vojakov a 8 obyvateľov obce 
(Arpád Devan, Viktor Hubinský, Ján Drien, Imrich Bublávek, Karol 
Hrádela, Ján Waller, Vincent Križan a Agneša Selecká). Ďalej počas
2. svetovej vojny v rôznych bojových operáciách v Európe padlo 
ďalších 9 obyvateľov Smoleníc, ktorých mená sú uvedené na 
pomníku padlých vojakov obci. Počet padlých nemeckých vojakov 
nie je nikde uvedený. Zároveň boli spôsobené značné materiálne 
škody – väčšina domov a stodôl so slamenou strechou zhorela, 
vážne bolo poškodených až 50 rodinných domov, zničené elektric-
ké a telefónne vedenie a iné. Aj po mnohých rokoch si stále 
pamätám, že po návrate z Hlboče, kde som sa spolu s rodičmi 
ukrýval, do rodného domu videl som na ulici zabitého koňa, 
porozbíjaných väčšinu okien na našom dome a podľa spomienok 
rodičov na našej záhrade, v blízkosti betónového múra ohrady 
kláštora, bolo vybudované palebné postavenie pre mínomet so 
značnou zásobou nábojov-mín do tejto zbrane. Ešte dlho po ukon-
čení 2. svetovej vojny sa nachádzal v obci zničený ruský tank T34 
pri starej fare a nemecký tank asi o 200 metrov ďalej smerom na 
Trstín. Časť vojakov Červenej armády zostalo v Smoleniciach až do 
9. novembra 1945. Jednalo sa o tylové jednotky, ktoré v kaštieli po 
odchode grófa Jozefa Pálffyho mali svoje veliteľstvo a ošetrovňu 
na doliečenie vážne zranených vojakov a v Hornom majeri opravá-
renskú dielňu na opravu pásovej i kolesovej techniky. Vzťah miest-
neho obyvateľstva s ruskými vojakmi bol vcelku dobrý, až na 
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niektorých vojakov, ktorí sa dopúšťali malých krádeží a to 
najmä alkoholu a úžitkových predmetov.
V tomto roku si pripomíname 77. výročie od ukončenia 
2. svetovej vojny a to v Európe a vo väčšej časti sveta dňa 
8. mája, v Japonsku a niektorých štátoch juhovýchodnej Ázie 
dňa 2. septembra po kapitulácii Japonska. Uvedený deň 
2.9.1945 je oficiálnym dátumom ukončenia 2. svetovej vojny 
vo svete. 
Oslobodzovacie boje v Smoleniciach boli len malou kvap-
kou v mori v tejto vojne a pritom aké straty na ľudských 
životoch a materiálnych hodnotách spôsobili v našej obci. 
Preto verím, že súčasná generácia, poučená historickými 
skúsenosťami z minulých vojen, nedovolí rozpútanie ďal-
šieho vojnového konfliktu na našom území a prežívať všetky 
tie strádania a útrapy, ktoré zažili na vlastnej koži naši 
predkovia.

Doplnok:   Za 77 rokov od ukončenia 2. svetovej vojny
v Európe došlo k podstatným vojensko-politickým zmenám. 
Oslobodenie bývalého Československa i našej obce došlo 
vojskami Červenej armády z východu. V súčasnej dobe duje 
z Východu studený moskovský vietor. Všetci si prajeme, aby 
tento vietor nepriniesol k nám takú skazu, aká je na Ukrajine 
a aby súčasná generácia nemusela prežívať také ťažké 
obdobie ako opisujem v tomto článku.
 

                    Viliam Forner, smolenický rodák

pokračovanie zo strany 6

Po piatich rokoch nastal opäť čas pravidelnej distribúcie 
jódovej profylaxie verejnosti z preventívnych dôvodov. Pre 
občanov, ktorí si ešte tablety neprevzali, Obec Smolenice 
bude vydávať tablety jodidu draselného pre obyvateľov do 
21. októbra 2022 na obecnom úrade /počas úradných 
hodín/ stačí sa preukázať menom, adresou. Profylaxia sa 
vydáva len do rúk osôb starších než 18 rokov, pričom sa dá 
vyzdvihnúť aj pre ostatných členov rodiny. Na jednu osobu 
sa vydávajú štyri jódové tablety, pre deti vo veku do 8 rokov 
dve tablety.
Na profylaxiu majú nárok občania i cudzinci s trvalým, pre-
chodným pobytom v Smoleniciach, aj odídenci z Ukrajiny 
evidovaní na území obce.
Pre imobilných ľudí, ktorí z objektívnych príčin nemôžu prísť 
osobne na obecný úrad, zavolajte na telefónne číslo 
033/5571100, kde sa dá požiadať o dodanie jódových tabliet 
domov.
Jódové tablety sa užívajú v prípadoch jadrovej havárie alebo 
havárie jadrového reaktora podľa pokynov v príbalovom 
letáku.  Distribujú sa každých päť rokov preventívne. Ak 
máte doma staršie profylaktiká, môžete ich priniesť na 
obecný úrad, kde sa budú zbierať, alebo ich odovzdajte 
v lekárni. 
UPOZORNENIE:
Jódové tablety neužívajte bez dôvodu. Odložte si ich, slúžia 
pre prípad jadrovej havárie alebo havárie jadrového 
reaktora. V takom prípade budete na užitie tabliet jodidu 
draselného vyzvaní zo strany obce aj štátu.
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KALENDÁR ZBERU ODPADOV 

NÁDOBY-rodinné domy na rok 2022

KONTAJNERY v obci na rok 2022
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Posielajte SMS v tvare
STROM*10* 

na číslo 7773
(Ideálne je uviesť meno, priezvisko a emailovú adresu)

SMOLENICKÁ LIPA

Hlasujte za Smolenickú Lipu 
v súťaži STROM ROKA 2022

SMOLENICKÁ LIPA  SA  UCHÁDZA  O  TITUL  STROM  ROKA  2022

V 20. ročníku ankety Strom roka 2022 organizovanej nadáciou 
Ekopolis bola medzi 12 finalistov vybraná naša smolenická lipa. 
V súťaži môže vyhrať odborné ošetrenie, ktoré si naozaj zaslúži.

Preto potrebuje vašu podporu a pomoc v hlasovaní. Bola 
vysadená v roku 1647 pri príležitosti vysviacky kostola Narodenia 
Panny Márie, ktorý bol rekonštruovaný z iniciatívy Gabriela 
Erdödy a jeho manželky Márie Pálffyovej. Svojimi rozmermi 
(Obvod 682 cm, Výška 23m) a vekom 375 rokov sa smolenická lipa 
právom zaradila na 1. miesto medzi chránené lipy okresu Trnava.

Hlasujte do 30.9. 2022
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Vážení občania,
spustili sme pre vás službu MUNIPOLIS / Mobilný rozhlas, 
vďaka ktorej vás teraz budeme efektívne informovať priamo 
do vášho telefónu. Prihláste sa k odberu informácií a už 
nikdy nezmeškáte dôležité novinky a upozornenia z našej 
samosprávy. Informácie podľa vašich záujmov vám budeme 
posielať e-mailom, SMS alebo ako zprávu do aplikácie. 
Služba je pre vás zdarma!

Čo vám prihlásenie do MUNIPOLIS prináša?
● Upozornenie na krízové udalosti – výpadky 

energií, blížiace sa víchrice, dopravné uzávierky, 
varovania pred podomácimi predajcami, a pod.

● Novinky a dôležité upozornenia z úradu - 
poplatky, digitalizované hlásenia z obecného 
rozhlasu, ...

● Pozvánky na kultúrne a športové akcie

● Mobilná aplikácia samosprávy s užitočnými 
funkciami

V registračnom procese si sami môžete nastaviť, aké typy 
informácií vás zajujímajú (napr. kultúra, doprava, majitelia 
zvierat). Doporučujeme vyplniť vaše telefónne číslo a ulicu, 
aby sme vás mohli rýchlo varovať v prípade neočakaných 
udalostí (napr. havárie vody, prívalové dažde atď.) 
Vaše údaje sú v bezpečí a v súlade s GDPR.

Oficiálnu aplikáciu MUNIPOLIS / Mobilný rozhlas našej 
samosprávy si môžete stiahnúť priamo na App Store alebo 
Google Play. Potom si stačí pridať našu  a 
budete mať informácie vždy po ruke.

● Možnosť vyjadriť svoj názor v online anketách

obec Smolenice

SLUŽBA MUNIPOLIS pre občanov

Aplikáciu MUNIPOLIS postupne 
budeme dopĺňať informáciami
a aktualizovať novinkami 
z obce Smolenice

NEBEZPEČNÁ DROGA
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Demografické údaje k 31.12. 2021

Počet obyvateľov s trvalým pobytom 3212 Počet obyvateľov s prechodným pobytom 137

SMOLENICE SMOLENICEPrihlásení obyvatelia
(z toho 9 detí)

Odhlásení obyvatelia
(z toho 8 detí)

53 52

Chlapci

14
Dievčatá

12

Narodili sa

Uzavreté manželstvá

Občianske sobáše

Cirkevné sobáše

z toho domáci

17

11
6

6

Najstarší občan Najstaršia občianka

102 96rokov rokov

Zomreli

16 22

26 38

41,7 
Priemerný vek obyvateľov

rokov

 Muži

Deti do 15 rokov (497)

 ŽenyChlapci

247
Dievčatá

250

Dospelí (2634)  z toho občania nad 60 rokov(790)

12881346
 Muži Ženy

331459
ChlapciDievčatá

45

Mládež od 15 do 18 rokov (81)

36

Prehľad obyvateľov podľa veku a pohlavia
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