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Bíňovce
Obec Bíňovce sa rozprestiera na ploche 779 ha v severozápadnej časti okresu Trnava, vzdialená 18 kilometrov od
okresného mesta. Susedí s Trstínom, Hornou Krupou, Dolnou Krupou, Bolerázom a Smolenicami.
Kostol sv. Michala Archanjela
Najzaujímavejším objektom je Kostol sv. Michala Archanjela. Pôvodne išlo iba o malú kaplnku, ktorú dal v rokoch 1733 - 1740 postaviť smolenický zeman Michal Počuch. V rokoch 1760 - 1764 ju rozšíril farár Juraj Hruškovič. V roku 1782 bol patrónom kostola gróf Adam
Baťan. Kostolná veža bola pristavaná v roku 1788.
Podľa Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok SR č.
770, vo veži sa nachádzajú zvony z rokov 1740 a 1745.
Koncom 19. storočia patril kostol k najbohatším v okolí.
Jednoloďový barokový interiér s polygonálnym uzáverom je zaklenutý valenou klenbou a lunetami s oválnymi štukovými obrazcami. Na západnej strane kostola sa

týči prestavaná veža,
zakončená cibuľovou
plechovou strechou
s latinským krížom.
Okolo kostola sa rozprestiera cintorín so
starou márnicou. Zachovala sa časť starého kamenného múra.
Zaujímavosťou v obci sú aj sošky Panny Márie, zasklené
v priečeliach starších
rodinných domov.

Borová
Na západnom Slovensku sa na začiatku 4. tisícročia vytvorila tzv. lengyelská kultúra. Jedno
nálezisko sa podarilo lokalizovať na okraji Borovej, blízko hranice s ružindolským chotárom.
Odkrývané bolo v rokoch 1990 - 1992. Okrem
primitívnych dobových nástrojov, kostier podarilo sa lokalizovať tzv. rondel - charakteristické
opevnenie kruhového tvaru s dvoma kruhmi,
pričom priemer vnútorného kruhu mal asi 80 m
a vonkajšieho 150 m. Pri
výkopoch sa zistila jedna
priekopa v vnútorným
priemerom 93 m, i keď
opätovné snímky preukázali existenciu dvoch
priekop opevnenia. Magnetometrické merania
odhalili ešte pred odkrytím pôdorys objektu. Do
areálu viedli dva vchody,
jeden zo severu, druhý
z juhu. Takýto typ opevnenia je v rámci doteraz
známych objektov ojedinelý. Priekopa dosiahla
v niektorých miestach
maximálnu hĺbku päť
metrov a čas jej vzniku
možno datovať do mlad-

šej fázy stupňa I. lengyelskej kultúry (3500 rokov pred Kristom). V hornej časti zásypu sú nálezy o niečo mladšie. Výstavba fortiﬁkácie nebola nikdy ukončená, jednotlivé úseky opevnenia
mali rôzny stupeň rozostavanosti.
Zaujímavosti:
Novo ranobarokový rímskokatolícky kostol sv. Štefana s patrocíniom sv. Štefana, uhorského kráľa, bol postavený v r. 1670.
Retranslačná TV veža (telekomunikácie)
v lokalite Dubník v nadmorskej výške 260,3 m
severozápadne od dediny.
Značkované cyklotrasy: Trnava - Ružindol - Borová - Dlhá - Častá - Červený Kameň,
Borová - Dlhá - Košolná - D. Orešany - H. Orešany - Smolenice - Smolenický zámok.

PREZENTÁCIA OBCÍ OKRESU TRNAVA

237

Bučany
Prvá písomná správa o Bučanoch je z roku 1258,
keď kráľ Belo IV. daroval Bohunice a v roku 1268 daroval aj Bučany synom trnavského richtára Cunta. V roku 1289 sa stali Bučany sídlom rodu Bučányovcov, neskôr Očkayovcov, Zayovcov Pongrácovcov. Bučany sú
oveľa staršou dedinou, sú prastarým sídlom. Osídlenie
sa dokladá archeologickými vykopávkami, ktoré boli
objavené v auguste v roku 1978, keď sa začali prípravné práce na diaľnici 061 Trnava - Hlohovec.
Úrodnú pôdu a výhodné podnebie, ktoré sa nachádzajú na našom území, využili ľudia už veľmi,
veľmi dávno. Boli tu dobré podmienky na pestovanie obilia, na lov zveri a rýb a tiež na stavbu obydlí,
preto naša obec bola osídlená už v 5. tisícročí pred
n. l. O tisíc rokov neskôr tu vznikla osada roľníkov.
V osade bol rondel. Tvoria ho dve sústredné priekopy
a palisádová ohrada. Priemer ohradeného priestoru
bol 45 m, a vonkajšej priekopy 70m. Predpokladá sa,
že to bolo miesto kultové s astronomickou orientáciou. Na miestach, kde bola objavená kolová stavba,
na Kopanici sa našli aj hlinené sošky žien a zvierat.
Najvzácnejšia je soška vysoká 6,5 centimetra pomenovaná ako Bučianska Venuša. Bolo tu vykopané aj
pohrebisko z čias Keltov (5. až 3. storočie pred n. l.).
Mŕtvi mali pri sebe keramické milodary, odevy zdobené bronzovými sponami, kopije a meče. Vo Vinohradoch sa
našlo jedno z najväčších pohrebísk z poveľkomoravského
obdobia na Slovensku.
Kostol sv. Margity Antiochijskej
Pôvodne gotický - postavený asi v r. 1410 rodinou Tardy.
Spomína sa na listine z r. 1440. Jeho počiatky však siahajú až
do r. 1307. V r. 1821 bol klasicisticky prestavaný a v r. 1870
upravený. Posledné rozsiahlejšie úpravy boli urobené v r.
1968 - omietnutie brizolitom a vydláždenie, výmena škridle,
nové oplechovanie veže a pozlátenie gule a kríža na veži, vymaľovanie v r. 1980. Kostol je jednoloďový s polygonálnym
uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou a bočnou
barokovou kaplnkou. Presbytérium je zaklenuté jedným

poľom krížovej hrebienkovej klenby, v lodi je pruská klenba a v kaplnke kopula. Fasády sú klasicistické, členené
pilastrami a rímsovými hlavicami. V uzávere sú taktiež pilastre a rímsové hlavice. Uzáver presbytéria podopierajú
oporné piliere. Chórus
je nový, železobetónový. Z vnútorného zariadenia staršieho dáta
sa zachovali kamenné
ranobarokové kropeničky zo 17. storočia.
Z toho istého obdobia
pochádza aj zvonček.
K výbave kostola patrilo viacero vzácnych
starých kalichov a svätých držiakov, ale najstaršie a najzaujímavejšie tepané umelecké
pamiatky sa v r. 1845
pri vykradnutí kostola
stratili. Zachoval sa
iba renesančno-barokový kalich zo 17. storočia a barokový relikviár z 18. storočia. Klasicistická monštrancia pochádza z r. 1845. V júli
1856 bol starý organ z kostola u organového majstra Martina Šašku z Brezovej vymenený za 8-registrový. Ku kostolu
patrí aj krypta, ktorá je pod kaplnkou sv. Jozefa. Vchod do
nej bol z presbytéria.
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Dechtice
Dechtice (villa Degce), ktoré sa prvý raz spomínajú v listine uhorského kráľa Bela IV. z roku
1258, boli cirkevným centrom už pred rokom
1172. Keď panstvo získali Erdödyovci, dostali
Dechtice v stavebnej a kultúrnej sfére perlu - kostol a kláštor sv. Kataríny. Založenie kláštora pre
františkánov písomne potvrdil gróf Krištof Erdödy vo svojom chtelnickom kaštieli v decembri
1618. Stavbu dokončila v roku 1646 jeho manželka Judita, rod. Amadeová. Z pozostalých ruín
možno usudzovať na ranobarokový sloh. Kostol
bol dlhý 52 m, široký 12,9 m a výška veže presahovala 30 m. Mal osem, zväčša drevených oltárov.
Sochy boli z dreva a sadry, niektoré pozlátené. Vo
veži kostola boli štyri zvony. Na rohoch veže stáli
štyri kamenné sochy františkánov. R. 1905 ich
nechal gróf Pálffy previesť do Smoleníc, kde stoja
pri pálffyovskej rodinnej hrobke. Dva oltáre sú
dnes v jablonickom kostole. Hoci kostra kostola
stojí dodnes, z kláštora ostala len južná časť. V 19. storočí sa strácajú stopy po strážcoch objektu, budova kostola
a kláštora pustla a dnes už iba zrúcaniny pripomínajú jej
niekdajší majestát.
Kostol Všetkých svätých bol postavený v roku 1172.
V roku 1741 bol renovovaný, pristavili k nemu barokovú vežu a v roku 1756 chórus v lodi. Pôvodný románsky pôdorys
pritom narušený nebol. Apsida má podkovovitý, polkruhový
uzáver, zaklenutý konchou prechádzajúcou do valenej klenby. S loďou ju spája víťazný oblúk. Jej priestor, kde je dnes
insitný barokový oltár, osvetľuje kruhové okno na východ
a na juh. Kostol bol renovovaný v roku 1932, kedy dostal
nové zvony. Pri renovácii kostolíka boli objavené unikátne
fresky na južnej stene apsidy a lode.

Farský kostol sv. Kataríny bol postavený v XIV. storočí.
K pôvodne gotickému kostolu bola v roku 1612 pristavaná
renesančná veža a v roku 1652 bol renesančne - barokovo
rozšírený. V roku 1869 poškodil kostol strašný požiar. Kopula veže sa zrútila, zničila sanktuárium, zhoreli aj dva bočné oltáre a ostatné zariadenie kostola. Poškodený bol organ.
Tri zvody sa spiekli s hodinami do kovovej hrudy... V roku
1870 sa zozbierali ožobráčení a zbedačení farníci na tri
zvony od Jozefa Pozdecha. Terajší veľký zvon odliali bratia
Fischerovci v Trnave v roku 1925. Kostol sa v rámci interiérovej modernizácie zmenil na síce funkčný, ale strohý. Z pôvodného zariadenia zostali iba sochy, časti bočných oltárov,
spovednica, organ Riegel a krížová cesta. V roku 1998 dostal kostol vonkajšie osvetlenie veže. V roku 1999 boli vymenené lavice a v roku 2000
bola dokončená plynoﬁkácia kostola a ústredné
vykurovanie. Kostol má
stredoveké opevnenie so
vstupom pod zvoničku.
Na zvoničke nad bránou
je umieráčik a pod ním latinský nápis z roku 1663.
Kaštieľ Planinka na
rozhraní s chotárom Dobrej Vody dal postavil gróf
Jozef Erdödy staviteľovi Františkovi Částkovi z Hlohovca v rokoch
1774 - 1775. Planinka
bola vlastne podkovovito
rozostavaná skupina klasicistických budov. Centrálnou budovou bol poloposchodový kaštieľ. Po
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oboch stranách kaštieľa uzavieralo nádvorie až po bránu päť
domčekov pre panstvo i služobníctvo. V októbri roku 1808
sa na Planinke zúčastnil na veľkej poľovačke aj cisár František s manželkou. Areál s kaštieľom kúpili Pozemné stavby
Trnava. Kaštieľ upravili, zriadili v ňom kuchyňu, jedáleň,
v suteréne vináreň. Namiesto troch domčekov na ľavej strane postavili ubytovňu tábora pre deti.
Bohaté a čisté pramene pod výbežkami Malých Karpát využil gróf Móric Pálffy, vojenský gubernátor Uhorska
a vlastník panstva Smolenice - Dobrá Voda, a v rokoch
1870, 1879 a 1897 realizoval projekt výstavby rybníkov.
Porybný Anton Brandstetter už pred I. svetovou vojnou
urobil rybáreň v Dechticiach známou v Európe. Bolo tu 32
menších a väčších rybníkov, pospájaných 11 kanálmi. Areál
rybárne v Dechticiach je ojedinelým živým hospodárstvom
i technickou pamiatkou, dokumentujúcou racionálny chov
rýb u nás už vyše 120 rokov.

Bohdanovce nad Trnavou
Bohdanovce nad Trnavou ležia na Trnavskej pahorkatine, severozápadne od okresného a krajského mesta
Trnava. Katastrálne územie zahŕňa plochu v rozlohe
1042 ha. Celým územím preteká potok Trnávka. Nadmorská výška sa pohybuje od 145 do 197 m n.m.
Na najvyššie položenom bode v obci sa nachádza
a tvorí dominantu viditeľnú v širokom okolí farský kostol sv. Petra a Pavla. Prvá písomná zmienka o obci je
dochovaná z roku 1332. Podľa záznamov vyberačov pápežských desiatkov, v obci existovala riadna fara. S prihliadnutím na husté osídlenie v období Veľkej Moravy
a raného stredoveku treba však počiatky stavby kostola
hľadať v hlbšej minulosti.
Najstaršou stavebnou časťou kostola je zachované polygonálne uzavreté presbytérium s krížovou rebrovou gotickou klenbou, dnes vo funkcii
bočnej kaplnky. Svätyňa bola
orientovaná v smere východ
- západ. Mala päť gotických
okien. Zvonku ju podopierali
štyri pultové piliere. Postavili ju
z na plocho kladeného kameňa,
zalievaného haseným vápnom.
V roku 1397 bola k nej pristavaná kostolná loď. Osemboká
veža bola vybudovaná v polovici 16. storočia. Zakončovala
ju medená prilbica. Nachádzali
sa v nej tri zvony. Posvätil ich
Pavol Revay, svätiaci biskup
ostrihomský. Svätyňu a loď
pokrýval šindeľ. Následkom
delostreleckej paľby vojsk Gabriela Bethlena bol kostol veľmi
poškodený. Pohnuté udalosti

z 23. novembra 1623 dodnes pripomínajú delové gule osadené vo výklenku okna v pôvodnom sanktuáriu. Patrón Ján
Pálffy ho dal opraviť. Tri okná na sanktuáriu
boli zamurované a dve zostávajúce zmenené
na románske. Zničený gotický oltár nahradil
barokový, ktorý existuje doteraz. Na prelome
storočia mala farnosť 1500 veriacich. Kostol
však nemohol pojať tento počet. V roku 1939
sa začalo s prestavbou. Orientácia kostola sa
zmenila na smer sever - juh. Stavba patrí k pamiatkovo chráneným objektom, najmä veža,
pôvodné sanktuárium i barokový kríž z 18.
storočia, zamurovaný v obvodnom múre.
Medzi ďalšie najstaršie zachované pamiatky v obci patrí budova farského úradu
s pamätnou tabuľou osadenou v roku 1992
na počesť členov Slovenského učeného tovarišstva, kaplnka z r. 1835, kríže pri požiarnej
zbrojnici a Na vŕšku, pamätník padlým v I.
svetovej vojne pred školou. Zaujímavosťou sú
lipy lemujúce cestu do kostola, ktoré boli vysadené v roku 1793.
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Dlhá
Obec Dlhá sa rozprestiera v juhozápadnej časti Trnavského okresu. Stred obce je vo výške 185 m n. m., chotár
sa pohybuje v rozmedzí od 180 do 222 m n. m. Historické
názvoslovie Dlhej vychádza z toho, že bola veľkou a dlhou
dedinou. Prvý písomný záznam o jej existencii pochádza
z roku 1296, keď pod názvom Hwzywfolw-Huﬁefolu patrila
panstvu Červený Kameň, ktoré tu v prvej polovici 16. storočia vybudovalo rybníky. V polovici 16. storočia sa v Dlhej usadilo 16 chorvátskych rodín. V r. 1543 mala 29 a v r.
1583 88 poddanských rodín, v r. 1715 sa popisujú vinice
a 23 daňovníkov, r. 1820 dva mlyny, r. 1828 79 domov a 567
obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.
Farnosť Dlhá sa spomína r. 1390 pod názvom Hozufalw.
Farský kostol s. Margity Antiochijskej existoval už v roku
1543, ale kto a kedy ho postavil, sa nevie. Stojí na kopci,
západne od Dlhej. Je z tehál a kameňa, zaklenutý, krytý šindľom. Klenba je gotická, vybielená, chór drevený. Podlaha
je vyložená tehlami. Murovaná veža je zakončená ihlanom.
Vo veži sú dva zvony. Menší odlial Michal Orfandel v r. 1750
v Trnave, väčší Jozef Wulff v r. 1760 v Bratislave.

Dolné Dubové
Uprostred dediny, na mierne vyvýšenine nad hlavnou
komunikáciou je situovaný centrálny objekt obce - kostol
Nanebovzatia Panny Márie. Na základe datovanie gotickej architektúry na území Slovenska sa určuje jeho vznik
do 2. polovice 13. storočia. Pôvodne na tomto mieste stála
románka kaplnka, ktorá sa zachovala a dnes slúži ako sakristia. Druhou najstaršou časťou stavby je presbytérium
kostola. Rebrá svätyne majú vyžľabený klinový tvar, typický pre rebrá z raného obdobia gotiky a kružba použitá
na pastofóriu je trojlístková, charakteristická pre tzv. prechodné obdobie. V roku 1642 pri prestavbe bola gotická
loď kostola zbúraná. Loď predĺžili a strop klenby znížili.
Vďaka tomu možno na povale vidieť zamurované fragmenty pôvodných gotických okien. Pôvodná loď kostola tvorila
asi polovicu dnešného kostola a bola presvetlená gotickými
oknami. V r. 1782 bola pristavená veža o výške 17 metrov.
V r. 1794 urobil prestavbu kostola osvietenecký kňaz Jozef
Ignác Bajza. Kostol spolu s vežou dal prestavať v novom
barokovom slohu do dnešnej podoby. Dokladom je rok nad
vstupom do kostola.
Interiér kostola je jednoloďový s polygonálne ukončenou
svätyňou, loď má valenú klenbu s lunetami. Priestory medzi
lunetami, ktoré sa nedotýkajú, vypĺňajú štyri pozdĺžne fresky. V strednej časti uzáveru svätyne je gotické okno. Po pravej strane sa nachádza barokový obraz Nanebovzatie Panny
Márie. Vo vstupnom priestore pod chórom je pamätná tabuľa
osvieteneckého kňaza Jozefa Ignáca Bajzu, ktorý pôsobil vo
farnosti v Dolnom Dubovom v rokoch 1783 - 1805.
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Dobrá Voda
Severne nad obcou sa vypína zrúcanina Hradu Dobrá
Voda. Prvá zmienka o ňom je z roku 1392, kedy ho uhorský
kráľ Žigmund daroval rodu Stiborovcov. Obec i hrad sa tu
nazývajú Jókö, čo v maďarčine znamená Dobrý Kameň. Až
neskôr sa ujal súčasný názov. Hrad strážil obchodnú cestu
na západ. Ako na prvom hrade na území dnešného Slovenska bol pri jeho výstavbe použitý nový systém opevnenia,
ktorého súčasťou nebola obytná časť. Hrad Dobrá Voda nebol nikdy dobytý. Viackrát však vyhorel. V posledných storočiach boli pánmi hradu Erdödyovci, po nich Pálffyovci.
Naposledy objekt slúžil ako väzenie, neskôr bol ponechaný
svojmu osudu.
Básnik a národný buditeľ Ján Hollý zomrel na Dobrej
Vode 14.4.1849. V roku 1854 bol nad jeho hrobom na cintoríne severne nad obcou postavený zo zbierok vďačných
rodákov pomník. Podstavec zhotovili miestni kamenári,
viac ako 4-metrový pomník a 1,04-metrovú bustu vytvoril
slovenský peštiansky sochár Ladislav Dunajský. Na pomníku sú verše Ľudovíta Štúra. Pamätná izba Jána Hollého bola otvorená v roku 1985 pri príležitosti 200. výročia

narodenia básnika. Expozícia je rozšírená o históriu obce.
Pamätná izba je otvorená celoročne a záujemcovia o návštevu sa môžu prihlásiť na obecnom úrade na č. telefónu
033/5575 004.
Ochrannú ruku nad obcou Dobrá Voda drží Panna Mária, ktorej je zasvätený klasicistický kostol
z roku 1820. Vystavili ho
na základoch starého kostola v rokoch 1788 - 1819.
Posvätený bol v roku 1920
a je zasvätený Narodeniu
Panny Márie. Vnútorné
zariadenie kostola je novorománske. Krížová cesta
bola dovezená z Tirolska,
odkiaľ pochádza aj maľba
hlavného oltára, urobená
na plechu. Pôvodne kostol
vymaľoval pezinský maliar
Augustín Bárka, naposle-

dy Eduard Massányi z Nitry. Kostol má tri
zvony. Organ Martina Šašku je z roku 1830,
v r. 1936 bol prestavaný Otakarom Bažanským z Nitry.
V roku 1730 dal pri krasovom prameni
Mariáš, severozápadne od obce, miestny občan Juraj Pavlovič postaviť jednopriestorovú
barokovú kaplnku, ktorá je zasvätená Najsvätejšej trojici.
Prírodná pamiatka - občasná vyvieračka pod Bachárkou je ojedinelý krasový jav v Dobrovodskom krase na
východ od obce. Má výdatnosť 20-120 litrov za sekundu
a je súčasťou vápencovodolomitického masívu Vrátna. Za
chránený prírodný výtvor bola vyhlásená 1.7.1982. Štátna prírodná rezervácia Slopy, severne od obce, je jedinečnou ukážkou skalných
a sutinových typov
geobiocenóz, s výskytom sucho a teplomilných spoločenstiev.
Odporúčané turistické trasy s východiskom na Dobrej Vode
majú tieto ciele: Brezová pod Bradlom,
Ľahký kameň, Katarínka, Buková, Prašník, Výtok. Z hradu
na Hradište pod Vrátnom.
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Dolná Krupá
Dolná Krupá - dedina hudby, ruží a siedmich divov - leží
10 kilometrov severozápadným smerom od krajskej Trnavy. Unikátne výtvory ľudských rúk a ľudského umu, pamätihodnosti spojené s jedinenčnými tradíciami - beethovenovskou a ružiarskou, odlišujú Dolnú Krupú od iných obcí.
Siedmimi divmi sú monumentálny klasicistický kaštieľ,
park, kaštieľske divadielko, ružová záhrada, umelý kopec,
kostol a rodinné mauzóleum Chotekovcov.
Klasicistický kaštieľ, postavený v rokoch 1749 - 1754
v barokovom štýle, v minulosti známy bohatými umeleckými
zbierkami a veľkou obrazovou galériou, získal dnešnú podobu úpravami v rokoch 1821 - 1822 podľa projektu talianskeho
architekta Antona Pia Rigela. Dodnes sa zachovala fresková
výzdoba hlavnej sály. Štyri štíhle stĺpy a trojuholníkový štít sú
hlavné poznávacie znaky stavby, patriacej dnes k najkrajším
príkladom vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku.
Je národnou kultúrnou pamiatkou.
Majitelia kaštieľa dali upravil okolie kaštieľa i obklopujúcu prírodu podľa najmodernejších trendov anglických
parkov. V rokoch 1813 - 1819 tu pôsobil záhradný architekt
Henrich Nebbien. Park patrí medzi celoslovensky významné parky s veľkou historickou a biologickou hodnotou.
Pozoruhodným miestom v Dolnej Krupej bola ružová záhrada. Zakladateľka rozária grófka Mária Hentrieta
Choteková ružami obklopila svoj zvláštny dom krytý slamou, nazývaný „horný“ kaštieľ. Najväčší rozkvet zažívala
ružová záhrada pred rokom 1914, keď sa do Dolnej Krupej
dostalo asi 2000 ruží. V čase kvitnutia považovali odborníci
dolnokrupskú záhradu za jednu z najväčších krás v krajine.
Farský kostol sv. Andreja vyrástol v rokoch 1807 - 1811
na mieste staršieho chrámu. Je jednoloďový, s vežou a vstupným portálom orientovaným do ulice. Umelecký cenné sú
v klasicistickom duchu zhotovené oltáre, lavice, krstiteľnica
i kazateľnica. Oltárne obrazy pochádzajú z roku 1813.
Rodinné mauzóleum Chotekovcov dokončili na objednávku majiteľa kaštieľa Rudolfa Choteka v roku 1895.
Má prívlastok neorenesačné a zaraďuje sa k príkladom
neoslohovej architektúry z prelomu 19. a 20. storočia na
území Slovenska. V roku 1948 tu pochovali aj poslednú
členku grófskej rodiny - ružovú grófku Máriu Henrietu
Chotekovú.
Najznámejšia legenda sa spája s menom hudobného
génia Ludwiga van Beethovena, ktorý mal sídlo Brunsvikovcov viackrát navštíviť v rokoch 1800 až 1806. Či Beethoven naozaj Dolnú Krupú navštívil, ostáva doposiaľ neobjasnenou záhadou, aj keď spojenie obce s jeho menom je
stále živé a aktuálne. Po rekonštrukcii a sprístupnení v roku
1978 sa stal kaštieľ miestom koncertov, centrom stretávania hudobných skladateľov a umelcov. V Dolnej Krupej má
korene aj gitara „dobro“, ktorej vynálezca - Slovák John
Dopyera sa v r. 1908 ako 15-ročný vysťahoval z obce do
USA. Dolná Krupá sa pýši aj jednou z najstarších dychoviek na okolí - Dolnokrupanka existuje od roku 1872, teda
nepretržite 130 rokov.
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Dolné Orešany
Dolné Orešany ležia na severnom okraji trnavskej sprašovej tabule, na východnom úpätí Malých Karpát. V katastri
obce sú tri horárne a dva menšie kaštiele, v minulosti slúžiace
ako letohrádky. Najstarší zachovaný doklad o obci je listina
z roku 1235, uvádzajúca súpis majetku patriaceho k panstvu
Červený Kameň, ktoré sa síce striedalo, ale ostalo zemepánskou vrchnosťou pre Dolné Orešany až do zrušenia poddanstva v roku 1848. Od 17. storočia bola obec spravovaná
z kaštieľa v Suchej nad Parnou. Motiváciou pre vznik názvu
Dolné Orešany bolo hojné pestovanie stromu orech v záhradách, sadoch a vinohradoch. Od mena Gyos nunc vocata
z rokov 1235 - 1270, cez Gyows, villa Nucum Slavonicalis,
Oresya, Oressaan a.n. Diosffalu, Thothdyos, Dolne Oressany, Unter-Nussdorf, atď. sa vo všetkých modiﬁkáciách objavuje orech v nemčine, maďarčine, latinčine i slovenčine.
Pôvodný rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny
Márie zo 14. storočia je najstaršou stavbou v obci. Veža na
západnej strane kostola bola pristavaná v rokoch 1518 - 1521.
Do kostola sa vchádza vežou cez gotický
kamenný vstupný portál. Veža má barokizovanú fasádu a je ukončená ihlanovou
murovanou strechou a ukončená nie je
krížom, ale je na nej položený kráľovský

symbol - vankúš so štyrmi rohovými strapcami, na ňom uhorská
svätoštefanská kráľovská koruna
s nakloneným krížom. Kostol bol
renovovaný v rokoch 1749 a 1773,
posledná renovácia bola v roku
1876. Kostol je jednoloďový s presbytériom s polygonálnym uzáverom, v ktorom sú na južnej strane
lode gotické prútové kružbové
okná. Nová klenba lode z obdobia
neskorej gotiky pochádza z roku
1525. Drevený organ je z r. 1640,
opravovaný bol v r. 1852. V interiéri kostola je odkrytý fragment neskorogotickej nástennej maľby zo začiatku 16. storočia. Oltáre sú romantické z roku 1876, kazateľnica je baroková z prvej polovice 18. storočia. Súčasné štyri zvony kostola,
uliate bratmi Fischerovcami z Trnavy, sú z roku 1923. Oprava
fasády kostola a veže bola dokončená v roku 1966. V roku
1994 sa urobila oprava hlavného i bočných oltárov.
Kaplnka Najsvätejšej Trojice, ktorá je pápežom Piusom IX. potvrdeným pútnickým miestom, sa nachádza na
dolnom konci dediny. Bola postavená z vďaky, že dedinu
obišiel mor. Je z tehál a sú v nej umiestnené sochy sv. Rócha a sv. Rozálie. V roku 1946 bola obnovená, o rok neskôr
bolo vybudované oplotenie. V polkruhu okolo kaplnky je
rozmiestnených 14 božích múk - malých samostatných
jednoduchých kaplniek s drevenými reliéfmi jednotlivých
zastavení krížovej cesty. Z obdobia morovej epidémie, keď
bolo okolie kaplnky tiež cintorínom, sa zachoval za kaplnkou jeden neúplný kríž.
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Horné Orešany
Obec Horné Orešany sa nachádza na úpätí Malých Karpát, 17 km od mesta Trnava. Je to podhorská dedinka plná hôr a viníc, ktorej história siaha
do roku 1296. Už vtedy sa objavuje pomenovanie
obce Gyows, od r. 1388 Dios, r. 1397 Dios eclesia
sancti Nicolaj, r. 1417 unsere dorf Teutschen Nusdorf a od r. 1770 Horné Orešany. Názov obce sa
odvíja od stromu orech. Pôvodné osídlenie Orešian
bolo rozptýlené v podhorí, a preto pred vtedajšími
vrchnosťami ﬁgurovalo s označením „Terra Dyos“.
Koncom 13. storočia mala obec zemepána Matúša
Čáka. V roku 1388 patrili Orešany k hradu Korlát.
Žigmund Luxemburský spolu s Modrou a Smolenicami daroval Orešany Stilorovi zo Stiboríc. Po vymretí
rodu po meči kráľ Albert daroval panstvo svätojurskému
a pezinskému grófovi Jurajovi. Koncom 14. storočia uvádzajú niektoré pramene dvoje Orešian - dnešné Dolné
Orešany ako Slovenské Orešany a Horné Orešany ako Nemecké Orešany. R. 1552 patrili Orešany Štefanovi Loszoncimu, 1554 Krištofovi Országovi, 1570 Krištofovi Ungnátovi. Ungnát počas držby Nemeckých Orešian zriadil špitál
- nemocnicu, uvádzanú ako xendochium. Bola umiestnená
v niektorom z prvých
troch domov po ľavej
strane pri vstupe od
potoka do obce. Začiatkom 18. storočia bola
v tomto dome umiestnená obecná krčma.
Ungnát mal v obci aj
kúriu, bolo to na mieste, kde je dnes obecný úrad. V 16. storočí
sa v mestečku usadili
habáni. Koncom 18.
storočia tu bola ma-

nufaktúra na vínny ocot a vínny kameň. Roku 1860 mala
obec 160 domových čísel. Roku 1872 postavili pálffyovskú
továreň na farby a laky.
Orešanské mlyny
Koncom 15. storočia bol pri kostole mlyn so 4 kameňmi,
z ktorých 3 slúžili na mletie obilia. Na území Smolenického
a Dobrovodského panstva bolo začiatkom 17. storočia 37
vodných mlynov, z toho v Horných Orešanoch päť. Mlyn
pod Hájom mal 2 kamene, Mlyn pri Môstku jeden - oba boli privátne, Mlyn pri Božom dome mal 4 kamene - na jednom sa obrábalo proso, a zemepánsky mlyn s 2 kameňmi.
Okrem najbohatšej skupiny remeseľníkov - mlynárov, boli
v obci džbankári, hrnčiari, kožušníci, čižmári - obuvníci,
krajčíri, murári, kováči a kolári.
Kostol Narodenia Panny Márie
Z kultúrnych pamiatok má najväčší význam kostol.
Pôvodne stál na návrší, kde je dnes kultúrny dom. V roku
1390 bola v obci zriadená fara a r.
1397 písomne doložené, že tu bol
kostol zasvätený Panne Márii. S výstavbou novodobého kostola Narodenia Panny Márie sa začalo
v r. 1758 a dokončený bol v r.
1764. Je postavený v neskorobarokovom slohu, jednoloďový s pozdĺžnym priestorom a polygonálne uzavretým presbytériom, zaklenutý
pruskými klenbami a medzipásmi. Finančné prostriedky
na budovanie kostola boli
z príspevkov panstva, milodarov poddaných a z peňazí
cirkvi, získaných vlastnou
produkciou z viníc a rôl vo
vlastníctve cirkvi. Do dnešnej
podoby bol kostol niekoľkokrát prestavaný a veža bola
dobudovaná neskoršie.
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Jaslovské Bohunice
Novodobá história obce Jaslovské Bohunice sa
začala písať dňa 12. júla 1958, kedy sa zlúčili obce
Jaslovce a Bohunice. O 18 rokov neskôr sa k nim
pripojili i Paderovce.
Pohľad do minulosti siaha až do praveku.
V Jaslovských Bohuniciach bolo objavené pohrebisko skrčencov spred 3 500 rokov, pozostatky
ľudu s kanelovou keramikou z mladšej doby kamennej, ale aj sídlisko z mladšej doby bronzovej.
Prvý písomný záznam, v ktorom sa Bohunice sposú sochy sv. Vendelína a sv. Floriána. Na bočných oltároch sa nachádzajú olejomaľby Ružencovej Panny
Márie a Božského srdca. 14 zastavení Krížovej cesty je
z r.1993. Na chóre je umiestnený drevený klasicistický
organ z r.1841, ktorý má klaviatúru Mozartovho typu.
V bočnej kaplnke je pôvodný oltár, s plastikou Panny
Márie s dieťaťom. K severnej stene presbytéria je pristavaná sakristia, k južnej stene kaplnka rodiny Dezasse.
Filiálny kostol sv. Martina biskupa sa nachádza
v miestnej časti Paderovce. Postavený bol v r.1848
v klasicistickom slohu. Je to jednoloďový priestor
s oválnym uzáverom presbytéria a s vežou, vstavanou
zo štítového priečelia. K severnej strane presbytéria je
pristavaná sakristia.

mínajú, pochádza z roku 1113. Paderovce sa v záznamoch
prvýkrát vyskytujú až v roku 1333 a Jaslovce sú dokumentované od roku 1438.
Rímskokatolícky kostol svätého Michala Archanjela,
bol postavený v r.1832-1836 v klasicistickom slohu, neskôr
rozšírený bočnou kaplnkou. Ide o pozdĺžny jednoloďový
priestor s oválnym uzáverom presbytéria s polygonálnym
vonkajším plášťom. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou,
uzáver presbytéria konchou. Hladké fasády členia iba okná
s polkruhovým zakončením. Predstavanú vežu, zakončenú
cibuľovou strechou, členia lizénové rámy a zvukové okná.
Hlavný oltár je pseudogotický, ústredná olejomaľba sv. Michala od maliara Weszelého pochádza z r.1871. Po stranách
Interiér kostola je zaklenutý pruskými klenbami na
vtiahnutých pilieroch. Klenby je zdobená ornamentálnou
freskovou výzdobou z r. 1968. Hlavný oltár je novogotický
s ústrednou olejomaľbou sv. Martina, pretínajúceho plášť
nahému žobrákovi.
K najčarovnejším zákutiam obce patrí rozsiahly park
anglického typu s neobarokovým kaštieľom a zvoničkou.
Kaštieľ pochádza z 18. storočia. Jeho posledný majiteľ, gróf
Platen, využíval kaštieľ ako letné sídlo. Ubytovacia kapacita
predstavuje 27 lôžok v trinástich luxusne zariadených jedno
a dvojposteľových izbách a apartmánoch. Relaxačné možnosti ponúka klimatizovaný bazén s vykurovanou vodou,
vírivkou, protiprúdom a vodnou masážou. Sauna je pre 4-6
osôb s ochladzovacím bazénikom.
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Kátlovce
Farský kostol Ducha Svätého bol podľa vizitácie postavený už v roku 1710 z ﬁnančných prostriedkov zbožnej
ženy Žoﬁe Grawobskej. V roku 1731 bol z darov veriacich
Kátlovčanov rozšírený a napokon obohnaný múrom. Nebol však ešte vysvätený, zasvätený bol k sláve a cti Ducha
Svätého, a toto zasvätenie sa každoročne slávilo v najbližší
utorok po sviatku Sv. Ducha. Neskorobarokový kostol stojí
v strede obce. Obnovený bol v roku 1818 a vežou doplnený
v roku 1830. Slávnostné posvätenie kostola za účasti biskupa Alexa Jordánskeho a vysokých cirkevných hodnostárov
sa uskutočnilo až v roku 1835.
Kalvária bola vysvätená v roku 1774, stála pred cintorínom a dal ju vyhotoviť Ján Šimkovič, povôdne obyvateľ
Kátloviec a tamojší panský mlynár, neskôr slobodný trnavský mešťan. Išlo o už spomenutú kalváriu s ukrižovaným
Kristom, pri nohách ktorého stála socha Panny Márie
s prebodnutým srdcom, po
stranách stáli dvaja plačúci
anjeli.
Socha sv. Floriána mučeníka bola postavená na
hornom konci dediny a vizitácia zaznamenáva, že ju
dal v roku 1812 postaviť Ján
Chorvatovič. Sv. Florián je
uctievaný ako patrón proti
nebezpečiu vody, povodniam, tiež suchu a búrkam,
a neskôr aj ohňu. Stal sa
patrónom hasičských spolkov a združení.
Rodná dedina Kátlovce reinštalovala v máji 1990 Paľovi Ušákovi-Olivovi pamätník pod lipami pred kostolom
s textom, ktorý napísal do pamätníka mladej poetke Angele
Čimovej, rodenej Jindovej. Text na pamätníku je posledná
sloha básne Zvonky, ktorá tvorí záver druhej časti zbierky
básní Oblakov. Inštalácia pamätníka sa mala uskutočniť
už v roku 1971 pred rodným domom Paľa Ušáka-Olivu,
ale z príkazu „normalizátorov“ vtedajšieho režimu
bola zastavená. Pamätník
čakal až do roku 1990 v rodnom dome básnika.
Socha Blahoslavenej
Panny Márie - Immaculata,
posvätená v roku 1774, bola
postavená v susedstve Kátloviec, blízko cesty, vedúcej
z Kátloviec do Chtelnice.
Kamenná socha sv. Jána
Nepomuckého bola postavená v roku 1780 na dolnom
konci dediny samotnými
Kátlovčanmi. Tí mali aj po-

vinnosť starať sa o ňu. Socha sv. Jána Nepomuckého sa nachádza na dolnom konci dediny na križovatke ciest smerom
na Dolné Dubové a Nižnú. Na soche je značka C.K. 1780.
Socha Svätej Trojice bola pôvodne bola postavená vedľa Paderovskej cesty, asi 300 m od odbočky cesty Dolné Dubové - Kátlovce, na ceste smerom
na Paderovce. Sochu dali postaviť Ján Srdoš s manželkou Evou,
rod. Ušákovou v roku 1912. V 50.
rokoch minulého storočia bola
socha presunutá do dediny pred
dom J. Oravca, kde t. č. stojí nový dom č. 139. V roku 2002 bolo
súsošie zrekonštruované a pri
príležitosti 1. sv. prijímania posvätené.
Sv. Vendelín bol oddávna považovaný za typického ľudového
svätca. Uctieva sa ako ochranca
proti moru a najmä ako ochranca
domáceho dobytka. Ku koncu 19. storočia sa rozšíril v Kátlovciach dobytčí mor. Vo viacerých po sebe nasledujúcich
rokoch uhynulo na morovú nákazu mnoho kusov dobytka.
Na ochranu proti moru dali občania postaviť sochu sv. Vendelína, ktorá v tom čase stála uprostred dediny. Sochu dal
postaviť Pavol Ušák a niekoľko občanov v roku 1894. Socha stojí pred domom č. 152 oproti domu, kde sa narodil
kňaz a básnik Paľo Ušák-Oliva.
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Košolná
Obec Košolná leží severozápadne od okresného
mesta Trnava na území Trnavskej pahorkatiny, na
úpätí Malých Karpát.
Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je ﬁliálny
kostol Povýšenia sv. Kríža, stojaci uprostred obce,
napravo od hlavnej cesty v smere do Dolných Orešian.
Je to jednoloďový kostol
s vežou predstavenou na
osi západnej fasády. Veža je zakončená ihlanovou betónovou strechou
s latinským krížom.
Kostol dal postaviť roľník Andrej Štrbík, o čom
dodnes svedčí nápis nad
oltárom: In honorem
exaltataess: Crucis ex voto curavit dnus: Andreas
Strbik. ANO 1732. Renov 1803. V priestoroch
kostola sú umiestené sochy sv. Terézie z Lisieux,
Matky Márie s Ježiškom
v náručí, sv. Jozefa a sv.
Antona Paduánskeho.
Na podstení víťazného
oblúka je Božské srdce

s srdce Panny Márie. Na víťaznom oblúku je nápis s údajom o výstavbe a rekonštrukcii kostola.
Interiét kostola dopĺňajú obrazy s náboženskou
tematikou, ktoré obetoval Martin Vavro. Pôvodne
boli vo veži dva zvony. Počas I. svetovej vojny boli
sňaté a monarchia ich použila na vojnové účely.
O tom, že kostol bol bez zvonov, sa dozvedáme zo
záznamov v roku 1923, keď obecné zastupiteľstvo
rozhodlo, že peniaze na nový zvon budú získané
z poľovného prenájmu.
Vpravo od vchodu do kostola stojí kríž na
štvorcovom podstavci s kamennou tvarovanou
doskou, nad ktorou je vztýčený kríž s korpusom
Umučenia. Kríž dala postaviť rodina Tajcnarová na pamiatku príbuzným zomretým mimo
domova.

Pavlice
Kostol sv. Mikuláša bol postavený na počesť sv. Mikuláša biskupa, keď predstavenou kláštora sv. Kláry v Trnave
bola Klára Szent Királyi. Hlavný oltár v historizujúcom slohu s obrazom sv. Mikuláša biskupa pochádza z roku 1855.
Cenné sú barokové sochy sv. Anny a Immaculaty z 18. storočia. Podľa súpisu pamiatok na Slovensku sa v kostole nachádza obraz Immaculaty a adorácie z konca 18. storočia
a ľudová maľba Ružencovej Panny Márie z 19. storočia. Naposledy bol renovovaný v r. 1999.

Pavlice ležia na východnom okraji Trnavskej pahorkatiny, na nive potoka Gidra. Stred obce je 127 m n. m. Obec
Pavlice sa prvý raz spomína v roku 1266. V roku 1553 sa
v zoznamoch spomínajú v obci Páldy tri veľké domy, ktoré
s okolitými pozemkami boli majetkom trnavských klarisiek.
Ženskému rádu sv. Kláry patrili ako poddanská dedina. Boli
pričlenené k panstvu Boleráz.
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Križovany nad Dudváhom
Obec Križovany nad Dudváhom leží necelých 7 km juhovýchodne od krajského mesta Trnava, v blízkosti rieky Dudváh, 5 km vzdušnou čiarou západne od rieky Váh. Rovinatý
kraj s kvalitnou ornou pôdou, ktorej plody prinášali obživu,
predurčil odpradávna túto lokalitu pre založenie obydlia
človeka. Obyvatelia obce sa prevažne živili poľnohospodárstvom. Ženy sa mimo poľnohospodárskych prác zaoberali
vyšívaním, ktoré preslávilo obec cestou výšivkárskej školy.
Letopočet 1296, ktorý sa objavil ako najstarší v zachovaných písaných dokumentoch, nie je rokom vzniku našej
obce. Obec Križovany nad Dudváhom je významnou archeologickou lokalitou. Z archeologických nálezov možno
usudzovať, že osídlenie priestoru, na ktorom obec leží, je dokladovateľné od paleolitu, želiezovskej a lengyelskej kultúry,
eneolitu, doby bronzovej, halštatskej, laténskej až po dobu
rímsku a veľkomoravskú. V písaných dokumentoch v r. 1296
sa objavuje obec ako Kerestúr. Tento názov sa používal až do
roku 1948, odkedy to boli, a dodnes
sú, Križovany nad Dudváhom.
Obec viackrát zmenila svojich zemepánov. Prvý záznam o fare v obci
pochádza z roku 1397. Prvý záznam
o škole v obci je z roku 1708. Najstaršou staviteľskou pamiatkou v obci
je románska rotunda, o ktorej sa
donedávna udávalo, že pochádza
z roku 1246. Pri konzervovaní jej
nástenných malieb v júni 1938 bol
v rotunde pod omietkou odkrytý letopočet 1246, ktorý sa stal predpokladaným letopočtom vzniku objektu.
Prieskumné práce na rotunde, ktoré
v rokoch 1967 až 1970 viedol akademický maliar Vladimír Úradníček,
priniesli pozoruhodné skutočnosti. Tieto najnovšie výskumy
dokazujú, že rotunda je staršia a rok 1246 bol pravdepodobne
rokom rekonštrukcie stavby v ranogotickom štýle. O tomto
tvrdení svedčí odkrytie pôvodného románskeho okna v apside
rotundy. Vo vnútri objektu sa podarilo zistiť tvar románskych
sedíl, nepohyblivých sedadiel vo výklenku rotundy. Zvonka

v exteriéri pod strechou apsidy a lode rotundy je odkrytý dekoratívny románsky tehlový vlys. Apsida je osvetlená dvoma
románskymi oknami. Je orientovaná na východ, loď rotundy
je s ňou spojená vysokým, polkruhovo ukončeným víťazným
oblúkom. Súčasťou okolia rotundy a starého kostola bol cintorín, na ktorom sa pochovávalo až do roku 1775. V roku 1969
bola opravená strecha rotundy, ktorá je pokrytá krytinou zo
štiepaného impregnovaného šindľa.
V roku 1990 sa obec odčlenila
od sídelného útvaru Dudváh, ktorý
od roku 1975 tvorili tri susediace
obce - Opoj, Vlčkovce a Križovany
nad Dudváhom. V roku 1991 bola
dokončená plynoﬁkácia obce. Zriadila sa matrika a sobášna sieň. Postupne boli opravené nevyhovujúce
budovy požiarnej zbrojnice, domu
smútku a kultúrneho domu, ktorý
si vyžiadal náklady vo 3,9 milióna
korún. V septembri 1993 bol kultúrny dom po nevyhnutných opravách
otvorený. Využíva na početné kultúrne a spoločenské podujatia organizované obcou, na prenájom pre
spoločenské akcie spolkov a združení pôsobiacich v obci, ako i pre fyzické a právnické osoby pre
rôzne individuálne podujatia. V týždni tu má skúšky miestna
dychová hudba Križovianka, folklórny súbor Dudváh a skupina mažoretiek. Kultúrny dom je i miestom tradičných výstav výšiviek a ručných prác, výstav ovocia a zeleniny a prác
ľudových výtvarníkov z radov našich občanov a rodákov.
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Lošonec
V písomnej zmienke z rokov 1332-1337 sa píše
o oblasti Lošonca s rímskokatolíckou farou. Existuje tak veľká pravdepodobnosť, že tu bol kostolík už
v 14. storočí. Počas tureckých nájazdov v 16. storočí
bol Lošonec vypálený a zničený, tejto ničivej tragédií
podľahol aj kostolík. I keď v neďalekých Smoleniciach
bola farnosť a v nej farský
kostol, v rokoch 16001615 sa staval v Lošonci
nový kostol vďaka grófke
Anne Ungnad-Losonczy,
ktorá sa mimoriadne
pričinila o oživenie Lošonca. I preto bol kostol
zasvätený jej patrónke
sv. Anne. V roku 1714
sa uskutočnila oprava
a rekonštrukcia kostola
v štýle baroka. Postranné
kaplnky k hlavnej svätyni boli dostavané v rokoch 1714-1729 a v roku
1753, odvtedy má kostol
dnešnú podobu.
Aj keď obec Lošonec patrí k najmenším
obciam v regióne, má zachované kultúrne
tradície dotvárajúce folklór jej obyvateľov.
Jedným z najrozlišujúcejších prvkov je špecifický kroj, ktorý sa v rámci oživovania tradície vyskytuje aj dnes. Existujú tu ľudové
kroje pre rôzne príležitosti - chlapčenský,
mužský, dievčenský, ženský i slávnostný
kroj. Čierna sukňa s výšivkou a opásaná
pestrofarebnou stužkou, biela blúzka a pestrofarebne vyšívaný lajblík - to je dievčenský
kroj. Súčasťou folklórnej identity obyvateľov Lošonca je autentická výšivka.

Severozápadne od Lošonca, v jeho katastrálnom území, je prírodná rezervácia Čierna skala o rozlohe 29,7 ha v nadmorskej výške
662 m. Je to najväčší súvislý prirodzený skalný
masív v Malých Karpatoch, lákajúci nielen turistov, ale aj amatérskych horolezcov. Ponúka
nádherný výhľad do vzdialenosti niekoľkých
desiatok kilometrov všetkými smermi s výnimkou severu. Viac-menej relaxačný výstup z Lošonca na vrchol Čiernej skaly, s trocha strmším
zakončením, nezaberie viac ako 2,5 hodiny.
Cyklotrasy sú značené len časťou obce a vedú smerom z Horných Orešian
do Smoleníc, na Jahodník, na
Majdán či na Záhorie. Cesty
a chodníky vedú popri lese a po
lúkach, ponúkajú sa však aj výlety po lese a skalách. Atraktívne
sú i trasy pre pešiu turistiku, na
ktorých je Lošonec zastávkou
alebo medzistanicou na ceste za
hlavnými cieľmi. Lošonec môžu
turisti využívať celoročne - na vychádzky, lyžovačky, sánkovačky,
korčuľovanie na jazierku Močidlá s rozlohou 350-400 m2.
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Smolenice
Smolenice sú prvýkrát doložené v listine z roku 1256 ako villa Solmus. Názov obce je pravdepodobne odvodený od smoliarov, výrobcov smoly. V 13. storočí patrili do komplexu pezinsko-svätojurských grófov, v 14. storočí Ctiborovi
zo Ctiboríc, v 16. storočí Országovcom a od 17.
storočia sa stali poddanskou obcou hradu Smolenice, patriaceho Pálffyovcom. Na prelome 15.
a 16. storočia sa Smolenice stali mestečkom, boli ohradené stavaným múrom so strážnymi vežami, baštami. Mali svoj erb, stĺp hanby, drába
a dereš. Od 18. storočia sa tu konali týždenné trhy, výkladné
a dobytčie jarmoky.

Pôvodne gotický hrad bol postavený
v 15. storočí. Patril uhorskému kráľovi
Žigmundovi Luxemburskému a plnil
funkciu strážneho hradu pri obchodnej Českej ceste. Terajší Smolenický
zámok začali budovať na rumoviskách
hradu z roku 1853. Výstavbu hlavnej
budovy realizoval až v roku 1911 nový
majiteľ - Jozef Pálffy starší. V súčasnosti
má na zámku sídlo Kongresové centrum
Slovenskej akadémie vied Smolenice.
Krásna okolitá príroda a reprezentačné priestory sú ideálnym prostredím na
pracovné a spoločenské stretnutia. Informácie: tel. 033/
5586 191-2, www.savba.sk.
Svojou renesančnou výzdobou patrí farský rímskokatolícky kostol Narodenia Panny Márie k malému počtu dochovaných sakrálnych pamiatok na Slovensku. Vystavený
bol v rokoch 1642 - 1644, posvätený o dva roky neskôr. Dal
ho postaviť Gabriel Erdödy s manželkou Máriou Pálffyovou,
ktorí v tom čase obývali Smolenický zámok. Napriek zaradeniu sa nedá hovoriť o čistej štýlovej renesancii. Keďže na stavbe prevláda barokový štýl, vhodnejšie je kostol charakterizovať ako ranobarokový, s významným vplyvom renesancie.
Jaskyňa Driny je jednou z 12 jaskýň sprístupnených na
Slovensku. Nachádza sa asi 1,5 km od obce. Objavili ju v r.
1929 Ján Banič a Imrich Vajsábel, za pomoci vynálezcu padáka Štefana Baniča a Alojza Vajsábla, cez 36 m hlboký závrtový

komín. Je to jaskyňa puklinová, dlhá 680 metrov, prehliadkový okruh má 410 m a trvá asi 35 minút. Vchod do jaskyne je
v nadmorskej výške 399 m. Teplota vzduchu je 7,5 - 9 oC, relatívna vlhkosť 92 - 97 %. V jaskyni žije 11 druhov netopierov.
Náučný chodník Smolenický kras prechádza územím
národnej kultúrnej pamiatky hradiska Molpír, Národnej
prírodnej rezervácie Dolina Hlboče o výmere 123 ha.
V hornej časti Doliny Hlboče je jediný vodopád v Malých
Karpatoch, vysoký asi 9 metrov. Informačné tabule ponúkajú veľa zaujímavostí o histórii, vegetácii, zveri a pod. Nástup
na 7,5 kilometrový náučný chodník je pri kostole v Smoleniciach alebo na Jahodníku, pri prístupovej ceste do jaskyne Driny. Terén je
nenáročný, vhodný na rodinné, školské
výlety i individuálnu turistiku.
Okrem turistických podujatí zaradených do kalendára Internationaler
Volkssportverband, sú v Smoleniciach ideálne podmienky aj pre cykloturistiku. Cez obec vedie Malokarpatská cykloturistická magistrála so
značkovanými trasami, ktorá má dve
rozvetvujúce sa odbočky do Malých
Karpát. Zastávkou môže byť letné
kúpalisko v Chemike, vzdialené asi
5 km, alebo priehrada Buková, vzdialená asi 7 km.
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Suchá nad Parnou
Pôvodný gotický kostol sv. Martina bol pred rokom
1555 opravovaný. Nový kostol, tiež ku cti sv. Martina, biskupa z Tours, bol vybudovaný na mieste predchádzajúceho
menšieho kostola. Stavba svätyne je z r. 1699 - 1700, baroková kostolná loď bola ukončená v roku 1708. Svätyňa
kostola je trojbokého záveru a kostolná loď má lunetovú
klenbu, ktorej pásy dosadajú na oporné piliere. Z bývalého
kostola ostala masívna veža
štvorcového pôdorysu, ktorá
bola v roku 1735 nadstavená
osembokým trupom a barokovo zastrešená. V roku
1708 bol na kostole pamätný
nápis s chronostikom, ktorý
dal zhotoviť miestny farár
a rodák Juraj Suhay DIVO
MARTINO PRETIO ARAE

RECENTER ERECTA
(=1708).
Hlavný oltár z 18. storočia je barokový, stĺpovej
architektúry, ukončený vo-

lutovým štítom. V strede je nová maľba patróna sv. Martina, ktorý
namaľovala akademická maliarka Edita Ambrušová v 50. rokoch
20. storočia. V zadnej
časti kostola na masívnych stĺpoch, ktoré sa
smerom hore rozširujú
a spájajú v oblúky, je
kostolný chór s organom. Nový organ sa
spomína v roku 1767 a znovu v r. 1886.
V roku 1940 je zaznamenaná maľovka kostola, ktorú realizoval Ján Goga z Hlohovca.
Maľovka a opravy boli ukončené v roku
1949.
V časti Ružová dolina mali svoj kláštor
rehoľníčky, sestry rádu sv. Uršuly, patriaci
k trnavskému kláštoru. V roku 1910 sestričky odkúpili dom J. Kanoviča s pozemkom.
V roku 1923 bol dom prístavbou zväčšený

a v roku 1928 bola v dome vybudovaná kaplnka Svätej rodiny s menšou vežičkou a zvonom.
V roku 1950 boli sestry násilne vysťahované, kaplnka zrušená

a v kláštore bola zriadená
nemocnica TBC ako časť
trnavskej nemocnice.
Po roku 1989 bola rádu sestier uršulínok vrátená budova. Na jar roku
1998 bola zrekonštruovaná a zariadená a slúži
hlavne starším a chorým
rádovým sestrám.
Kaplnku Navštívenia
Panny Márie dal postaviť
na pozemku darovanom grófom Pálffym, trnavský senátor
Michal Pontel v roku 1729. Dokončená bola 8. júla 1729.
Konzekroval ju kanonik Imrich Esterházi 27. júla 1730. Na
oltári kaplnky boli umiestené sochy svätých Juraja, Martina,
Donáta a Urbana z darov ostrihomského kanonika Andreja
Kürtössyho (1691 - 1732), ktorý dal kaplnku aj
pokryť plechovou strechou. Po prevzatí jezuitmi
v roku 1929 bola kaplnka renovovaná, stavebne
upravená a zariadená. Na priečelí kaplnky nad
vchodom je plastický kríž so srdcom a tŕňovou korunou a latinský nápis. V roku 1990 prevzala kaplnku znova Spoločnosť Ježišova v Trnave. V roku
1991 sa v nej konala prvá svätá omša. Odvtedy sa
v kaplnke slúžia sv. omše dvakrát do roka, vždy na
sviatok sv. Urbana a Navštívenie Panny Márie.
Na ohradenom priestore pri kostole je socha Nepoškvrneného počatia Panny Márie.
Na kamennom podstavci je letopočet
1805 a rok premiestnenia 1884. Socha pôvodne stála pri moste,
kde je dnes socha sv.
Jána Nepomuckého
z roku 1805, ktorá
bola pôvodne pri kostole. V roku 2001 bola
socha Nepoškvrneného počatia Panny Márie zrekonštruovaná.
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Šelpice
Šelpice ležia šesť kilometrov severozápadne od mesta
Trnava. Dosiaľ najstaršou písomnou zmienkou o existencii
obce je listina českého kráľa Václava I. (1230 - 1253), ktorou daroval Šelpice (Selpe) ženskému kláštoru v Tišňove na
Morave. Dejiny Šelpíc sú spojené s dejinami hradu Červený
Kameň. V súčasnosti majú Šelpice 586 obyvateľov a 200
obývaných domov.
V obci sa nachádza kostol Krista Kráľa z roku 1946.
Je to stavba novogotického štýlu. K sakrálnym pamiatkam
patrí aj hlavný kríž z roku 1912 v priestore cintorína, stojaci naľavo od kostola. Na moste cez Trnávku je socha sv.
Jána Nepomuckého z roku 1907. Pred miestnou školou je
umiestený pomník s menami padlých I. svetovej vojny z roku 1928.

Najlepšou najproduktívnejšou spoločenskou organizáciou je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý vznikol v roku
1924. V súčasnosti má 30 členov. Poľovné združenie Gajdáreň má tiež bohaté tradície. Začiatok roka sa nesie obecným
tradičným mužáckym plesom. Stavanie mája sa nezaobíde
bez majálesa. Deň matiek je udalosťou celej obce. V Mesiaci
úcty k starším pripravuje OcÚ posedenie pre seniorov s občerstvením a kultúrnym programom. Poďakovanie za úrodu
zaznamenalo už 6. ročník svojho trvania. V kostole Krista
Kráľa sa inštalujú prírodné obrazy duchovného a svetského
života z darov zeme.

Hlavná ulica - Socha sv. Jána Nepomuckého z r. 1907 - Budova bývalej školy - Filiálny kostol Krista Kráľa z r. 1946 - Panoráma obce - Hlavný oltár
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Vlčkovce
Obec Vlčkovce je starobylou dedinou, ktorá sa kedysi
formovala z odpočívacej na mýtnu stanicu. Rozprestiera sa
na ceste z Trnavy do Serede, na Trnavskej tabuli, ktorá je súčasťou Trnavskej pahorkatiny, patriacej do Podunajskej nížiny. Leží v nadmorskej výške 134 m. V rokoch 1975-1990
patrila s obcami Opoj a Križovany nad Dudváhom do zväzku pod názvom Dudváh.
O Farkašíne je známe, že prvý kostol tu bol veľmi dávno, ale nevie sa, kedy bol postavený, aký bol ani dokiaľ stál.
Možno súdiť, že už najstarší kostol stál na tom istom mieste,
kde stojí i terajší, lebo tu bol cintorín od pradávna až do roku 1776. Po úspešnej zbierke, keď už existujúci kostol v obci
nepostačoval, začali ho 5. augusta 1933 búrať a hneď na to
28. augusta začali stavať nový kostol podľa projektu architekta Michala Milana Harminca z Bratislavy. Farár Camillo
Kovácsy dal do základov vmurovať pamätné listiny. Kostol
sv. Terézie z Lisieux dokončili za rok a 14. októbra 1934
bol vysvätený. V roku 1939 postavila v kostole nový organ
nitrianska ﬁrma Važanský. Z predchádzajúceho kostola sa
zachovali svietniky na hlavnom oltári z roku 1872, doteraz
je používaná monštrancia z roku 1898 a kalichy z rokov
1857 a 1898, schránka na veľké nepremenené hostie je z roku 1874. Najstaršia zachovaná, nepoužívaná omšová kniha
vo vlčkovskom kostole je z roku 1799.
Na konci dediny je park, ktorý vtedajší majiteľ - veľkostatkár Jozef Slezák založil okolo r. 1930 a vysadil v ňom
tunajšie i cudzokrajné stromy, čo bolo v tom čase zvláštnosťou. V parku sa v osemdesiatych rokoch 20. storočia v akcii
Z vybudovalo kúpalisko, vyhľadávané návštevníkmi z celého okolia, avšak dnes jeho prevádzka nie je pre terajších
majiteľov rentabilná. Obec spolu s novými majiteľmi hľadá
riešenie, ako toto príjemné miesto na odpočinok do budúcnosti sprevádzkovať.
Územie Vlčkovského hája bolo Rozhodnutím referátu štátnej ochrany prírody Okresného úradu životného
prostredia v Trnave zo dňa 6.6.1994, vyhlásené za chránený prírodný výtvor s výskytom ohrozených druhov rastlín

a živočíchov. Dôvodom bol význam a potreba zachovania
tohto prírodného výtvoru, predstavujúceho zvyšok pôvodných lužných lesov, vyskytujúcich sa na nive Dudváhu
s najväčším výskytom snežienky jarnej na Podunajskej
nížine.
Cukrovar založil v roku 1925 Jozef Slezák, ktorý sa stal
po všetkých stránkach pre obec prínosom, čo sa ukázalo
hlavne v ďalších rokoch jeho existencie. Vylepšoval ﬁnančnú situáciu nielen samotných občanov, ktorí boli v cukrovare zamestnaní, ale aj celej obce, nakoľko odvádzal do
obecnej pokladnice vo forme daní pomerne vysoké čiastky.
Získané peniaze obec investovala do svojho zveľaďovania.
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Zeleneč
Dve zo zelenečských zaujímavostí - baroková kaplnka a hrobka Jána Klempu Jacovského - sa nachádzajú na
miestnom cintoríne. Ďalšie dve - školská budova z r. 1924
a kostol modernej architektúry z r. 1969 - sú dominantami
stredu obce s nadmorskou výškou 146-149 m.

 Dňa 25. novembra 1924 bol položený základný kameň pre novú školu. Na výstavbe pracovali všetci zelenečskí
murári, dovedna 38 ľudí. Do základov uložil richtár Ondrej
Legény v šrapneli ukrytú pamätnú listinu s podpismi detí.
Vyučovanie sa začalo 18. januára 1926.

 Barokovú kaplnku postavili v r. 1787. Počas I. svetovej
vojny bol na vojenské účely zrekvírovaný celý organ a zvon.

 V rokoch 1866-1894 pôsobil v obci archeológ, etnograf, historik, publicista a národný buditeľ Ján Klempa Jacovský. Okrem iného zozbieral 150 ľudových piesní, ktoré
vyšli knižne v r. 1880 tlačou Literárneho spolku v Prahe.

 Projektovú dokumentáciu kostola modernej architektúry vypracovali Ing. Jozef Hrašna, Ing. Čechovič, Ing. Mrvík a Baričič. Stavba sa realizovala väčšinou zo zbierok obyvateľov v r. 1969. Výstavba trvala tri roky.
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Banka
Banka leží na ľavom brehu rieky Váh,
na juhozápadných výbežkoch Považského
Inovca, kde sa vyskytuje veľa puklinových
i sutinových prameňov
vody, v tesnej blízkosti
mesta Piešťany, v nadmorskej výške 164 m.
Cez obec preteká Vápenický potok. V roku
1995 sa obec odčlenila
od Piešťan. Od roku
1996 patrí obec Banka do okresu Piešťany
v Trnavskom kraji.
Archeologické nálezy preukázali, že okolie obce bolo osídlené už v staršej dobe kamennej.
Z katastra obce pochádzajú paleontologické nálezy pravekej
fauny, prevažne mamuta. Nálezy
a písomné pramene poukazujú
na skutočnosť, že hrad Bana stál
na území dnešného chotára obce
Banka, na mieste dnešného pôvodne stredovekého rímskokatolíckeho kostola. V druhej polovici 13. storočia hrad Bana začal
strácať svoj strategický význam
a jeho majetky sa postupne dostávali do šľachtických rúk. Banka
historicky patrila k tematínskemu
panstvu. Prvá písomná zmienka
o obci pochádza z roku 1348, keď

kráľ Ľudovít I. daroval hrad Tematín a panstvo
Mikulášovi, synovi Vavrinca. V minulosti bola Banka úzko spätá s piešťanskými termálnymi prameňmi. Váh pri povodniach často menil
miesto, a tak sa termálne pramene niekedy ocitli
na strane obce. Vhodne prírodné a klimatické
podmienky predurčovali územie Banky už v minulosti na pestovanie viniča. Príjemný ráz počasia vytvára dobré klimatické podmienky pre
život, turistiku a cykloturistiku v Banke i jej okolí. O tom, že ide o významnú rekreačnú oblasť,
svedčí aj veľký počet hotelov, penziónov a rekreačných zariadení. V rekreačnej oblasti Sĺňava II
sa nachádza termálne kúpalisko, autokemping,
sauna a väčšina hotelových a ubytovacích zariadení. V zimnom období je v obci možnosť lyžovania v lyžiarskom stredisku Ahoj, kde sa nachádza
i lyžiarsky vlek. Pôvodne klasicistická budova
kaštieľa z 19. storočia bola prestavaná a znehodnotená použitím nevhodných materiálov pri rekonštrukcii.
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Martina. Spomína sa už začiatkom 14.
storočia a je pravdepodobné, že stojí na mieste
staršej stavby. Pri pustošení Považia krymskými Tatármi v roku 1599 bol poškodený - vypálený. V roku 1931 bol k jeho juhovýchodnej stene
pristavaný nový kostol a ich lode boli prepojené. V interiéri kostola na strope a čiastočne aj
na stenách je bohatá maliarska výzdoba, ktorá bola v roku 1989 zreštaurovaná. Pri veži je
umiestený kamenný kríž z roku 1799. V areáli
kostola sv. Martina na ľavej strane presbytéria
stojí jaskyňa Preblahoslavenej Panny Márie
Lurdskej.
Socha sv. Vendelína sa nachádza na križovatke Bananskej a Podhorskej ulice. Postavená bola
v roku 1885 a zreštaurovaná v roku 1996.
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Drahovce
Obec Drahovce s 2650 obyvateľmi
leží na hlavnej štátnej ceste medzi Trnavou a Piešťanmi, v južnej časti Považského výbežku Podunajskej roviny na
nive Váhu, v blízkosti okresného mesta
Piešťany. Katastrálne územie obce je
o výmere 2440 ha. V severovýchodnej
časti zasahuje do katastra vodná nádrž
piešťanskej Sĺňavy, ktorá je súčasťou
vodného diela Drahovce - Madunice,
vybudovaného v r. 1956-1960. Slúži
ako dodávky vody pre závlahy pozemkov, reguluje prietoky povodní, ale
využíva sa aj na rekreáciu, šport, rybolov a priaznivo vplýva na prírodné
prostredie. Hlavným objektom umelého jazera Sĺňavy je hať.
Drahovská hať je dlhá 132 m a je vybavená pohyblivým segmentovým hradením, vysokým takmer osem metrov.
Prvá listina, v ktorej je
zmienka o Drahovciach,
pochádza z roku 1113. Je
to listina zoborského opátstva, zachovaná v nitrianskom biskupskom archíve,
opatrená pečaťou a podpisom kráľa Kolomana. Prvá
písomná správa o obci pochádza z roku 1246.
Názov Drahovce je čisto
slovenského pôvodu. V 12.
storočí sa obec spomína
ako Debved. Ústna tradícia hovorí, že jadrom obce
bola osada, terajšia Važina.
Spomína sa aj osada Baková, ktorú však vlny Váhu v r.
1773 úplne zničili. Osadníci sa sťahovali do Drahoviec a chceli sa tu usadiť. Miestni
obyvatelia však žiadali vysoké ceny za pozemky a preto boli
nazvaní „drahými“. Z tohto pomenovania pravdepodobne

obec dostala pomenovanie Drahovce. Obec patrila k hlohovskému zemskému panstvu, hradnému kapitánovi. Bola
veľakrát napadnutá tureckými hordami, zúrili tu choroby,
požiare, povodne. Rieka Váh často postihla Drahovce povodňami. O pobyte Turkov svedčia aj vykopané predmety,
staré turecké meče a dýky.
Asi tri kilometre západne od Drahoviec ležia Dolné Voderady. Dnes sú súčasťou Drahoviec, so stovkou obyvateľov.
V historických listinách sa Dolné Voderady uvádzajú oveľa
skôr ako samotné Drahovce, už začiatkom 12. storočia.
V roku 1821 dal postaviť biskup Ján Kluh dolnovoderadský cenný klasicistický kostol Navštívenia Panny Márie. Ku
kostolu patrila fara, škola a spolu tvoria ucelený architektonický útvar, ojedinelý svojou slohovou čistotou a originálnosťou. Na farskej budove je pamätná tabuľa slovenského
básnika a spisovateľa Juraja Slottu Rajeckého, rímskokatolíckeho kňaza. Pochovaný je na miestnom cintoríne.
Na severnej strane obce, cestou k Váhu stojí rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1777. Patrónom
kostola je sv. Martin a postavený je v barokovom slohu.
Uprostred obce je kaplnka, tiež z obdobia baroka. Z roku 1872 je kalvária, ktorá bola vybudovaná pred kostolom
z milodarov veriacich. Zaujímavou pamiatkou obce je zvonica, ktorú pôvodne postavili v strede obce v roku 1770.
Svedkom dávnych udalostí je lipa, krásny košatý strom,
ktorého vek sa odhaduje
na viac ako 350 rokov.
Rastie pri futbalovom štadióne, v blízkosti kostola.
Na jej drieku je vyrytý kríž
označujúci hladinu vody
počas povodne. Pri lipe sa
nachádza socha sv. Jána
Nepomuckého. Drahovce
patria k obciam s nárastom obyvateľstva, o čom
svedčí aj pribúdanie mladých rodín.
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Ducové
Obec Ducové sa prvýkrát
spomína v roku 1348 v darovacej listine, ktorou kráľ Ľudovít I.
daroval hrad a panstvo Tematín
magistrovi Mikulášovi Kontovi.
V roku 1453 sa majiteľom panstva stáva sedmohradský vojvoda
a močovský pán Mikuláš Ujlaki
z rodu Konta. Ducové v tom čase
vystupuje pod názvom Duczev. Po
smrti Ujlakiho sa majiteľom stáva
jeho syn Vavrinec Ujlaki. V roku
1521 dal kráľ Ľudovít II. panstvo
Alexejovi Turzovi. Po vymretí Turzovcov bez potomkov pripadli
majetky opäť kráľovskej komore.
V priebehu 17. a 18. storočia, tak
ako sa menili majitelia tematínskeho panstva, bolo aj Ducové
viackrát predmetom darovania,
zálohy a kúpy medzi kráľovskou
komorou a šľachtou. V úradných
písomnostiach vystupuje obec pod
názvami Duczo, Dutzo, Duczove.

Šperk nájdený
ený na pohrebisku
pohrebis Kostolca

Návršie Kostolec leží na ľavom brehu rieky Váh v katastri
obce Ducové, sedem kilometrov od Piešťan, smerom na
Moravany nad Váhom. Národná kultúrna pamiatka Ducové
- Kostolec a stopy jeho osídlenia pochádzajú z mladšej doby
kamennej. Návršie - ostroh Kostolec sa nachádza v nadmorskej výške 240 m a prevýšením 60-70 m sa vypína nad
vážskou nivou. Poznatky o Kostolci a jeho dôležitosť odhalil
archeologický výskum v rokoch 1968 až 1975. Odkryli sa
tu základy kostola - rotundy z druhej polovice IX. storočia,
s kruhovou loďou a podkovovitou apsidou. V okolí rotundy
sa našlo pohrebisko z obdobia Veľkomoravskej ríše, ale aj
dávno pred týmto obdobím, ďalej sa tu našli základy obytnej
časti pre dve zrubové stavby. Uvedený veľmožský dvorec bol
ohraničený palisádovou ohradou, ktorá sa po archeologickom výskume znova vybudovala. Každoročne na sviatok sv.
Cyrila a Metoda sa tu koná púť. Národná kultúrna pamiatka
Ducové - Kostolec je udržiavaná, správcom je Balneologické múzeum Piešťany.
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Hubina
Jedna z najmalebnejších obcí ľavého brehu
stredného toku Váhu je Hubina. Stred obce sa
nachádza v 200-metrovej nadmorskej výške,
v chotári však výška kolíše od 163 do 758 m n.m.
Názov je odvodený od slova hlbina, údolie pri
potoku, pozdĺž ktorého sa oddávna koncentrovalo ľudské osídlenie. Hubina leží na západnom
úpätí strednej časti Považského Inovca pri rozhraní s Podunajskou nížinou. Je budovaná vápencami, dolomitmi stredného a vrchného triasu. Svahy sú zalesnené dubovo-hrabovými lesmi
a umele vysádzanými ihličnanmi.
V písomných správach sa Hubina
objavuje po prvýkrát v roku 1353, kedy patrila pod panstvo hradu Tematín.
Jeho vlastníkmi boli Kontovci, potom
Ujlakyovci a Thurzovci. V roku 1433
daroval uhorský kráľ Ladislav Mikulášovi z Iloku za zásluhy obec Hwbinu
a hneď nasledujúceho roku stolično-belehradská kapitula uviedla M. Ujlakyho do funkcie hradného vladyku
Tematína. Možno oprávnene predpokladať, že popri hubinskom chotári

prechádzali rímske vojská pod vedením Marka Valéria Maximiliána, ktorý
spolu s 855 vojakmi prišiel v roku 179
n. l. do Trenčína (Laugarícia). Ďalšie
osídlenie v Hubine možno sledovať až
v dobe veľkomoravskej v 9. storočí n.
l. V 16. storočí ničivo zasiahli do vývinu piešťanského regiónu výpravy
Turkov. Okolie Piešťan plienili najmä
v roku 1530, 1599 a 1663.
V obci sa nachádzajú dva katolícke cintoríny a jeden židovský približne s dvadsiatimi pomníkmi.
Obecná zvonica bola postavená
v 18. storočí. Je murovaná, vežového
typu, s ihlanovou strieškou. V minulosti zvonil zvonár ručne, v súčasnosti je zvonenie napojené na elektrickú energiu.
Zvoní sa na obed o 12. hodine, večer o 18. hodine a v prípade, keď niekto zomrie. Vtedy sa zvoní dvakrát - o 9. a o 13.
hodine. Taktiež sa vyzváňa na Silvestra o polnoci.
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Krakovany
Prvá písomná zmienka o obci Krakovany pochádza z roku 1113, kde sa v listine Zoborského
opátstva uvádza pod menom Craco. Aby sme sa
mohli vrátiť do histórie musíme poznamenať, že
1.1.1944 bola k obci Krakovany pričlenená aj
obec Stráže. Zlúčené obce Krakovany aj Stráže mali od svojho vzniku, ktorý ťažko presne
datovať, svoju vlastnú históriu i predhistóriu
vtedy, keď ešte nemali svoje dnešné pomenovanie. Obidve boli osídlené už v dobe kamennej.
Slovanské osídlenie zo staršieho obdobia (7. až
8. stor. po Kristovi) situované do lokality Krakovian,
možno pripísať už najstarším
slovanským predkom, ktorí
prišli na toto územie počas
veľkého sťahovania národov
na uprázdnené miesta po
Keltoch a Germánoch. V najstaršej písomnej správe z roku 1113 sa spomínajú ako
Villa Spectaculi, čiže strážna
dedina a sú vedené ako hraničný bod zoborských majetkov. Krakovany patrili najprv
hradu Bana, potom prešli do
vlastníctva zoborského kláštora až do prevzatia majetkov
kláštora nitrianskym biskupom a Krakovany zostali aj
potom sídlom správy týchto majetkov pod názvom Dominium Krakovany. Stredovek týchto
dvoch dedín prebiehal podľa atribútov, ktoré im
boli dané od počiatkov ich existencie. Stráže sa
menili na dôležité mýtne miesto na cestnej odbočke smerom na Nové Mesto n. V. V Krakovanoch bola v stredoveku tiež pevnosť zo skoršieho obdobia ako v Strážoch, ale skromné písomné pramene neumožňujú určiť presný dátum jej

výstavby. Zaujímavé
bolo pomocou archeologického výskumu
vyriešiť záhadu starého kostola v Krakovanoch, ktorý sa v 18.
storočí zrútil. Musel
pochádzať z 11. storočia, kedy ešte nebola vyvinutá stavebná
technológia, ako napr. v 13. storočí, z ktorého pochádza kostol
v Strážoch, ktorý sa
zachoval v pôvodnej
podobe dodnes.
Zasvätenie kostola sv. Gálovi (latinsky Gallus,
slovansky aj Havel) poukazuje na pôsobenie írskych mníchov na našom území. Možno predpokladať, že tu stál oveľa starší kostol. Súčasný bol
postavený približne v druhej polovici 14. storočia.
Má jednoloďový priestor, v presbytériu je pôvodná rebrová krížová klenba, v lodi valená lunetová
klenba. Zariadenie interiéru pochádza zväčša
z 18. storočia. Jednotlivé architektonické články
sú peknou ukážkou gotiky. Celková kompozícia
chrámu je malým šperkom gotiky, v súčasnosti
sa reštauruje. Významnou kultúrnou pamiatkou
v Krakovanoch, časť Stráže je i opevnenie zo stredoveku situované okolo kostola sv. Gála.
Rímskokatolícky kostol
sv. Mikuláša, biskupa z Mýry, je postavený na mieste
staršieho kostola (1702)
v rokoch 1770 - 1773. Kostol je jednoloďová pozdĺžna
stavba. V exteriéri nachádzame prvky barokizujúceho
klasicizmu. V interiéri je neskorobarokový oltár (1773),
reliéfny obraz sv. Mikuláša,
ostatné časti sú tiež neskorobarokové. V súčasnosti kostol
slúži sakrálnym účelom, je farským kostolom farnosti Krakovany. Zaujímavé sú najmä kazateľnica, reliéf sv. Mikuláša
a krstiteľnica z 18. storočia.
Vodný mlyn v Strážoch, v blízkosti potoka Holeška, je
významnou technickou pamiatkou v rámci širšieho regiónu, ojedinelou zachovaním strojovo-technologického zariadenia, ktorého niektoré súčasti možno považovať za unikátne. Stará časť mlynu bola postavená približne pred 600
rokmi (15. storočie). Nová časť bola postavená v polovici
19. storočia, o čom svedčí viacero zachovaných zariadení,
ktoré sú vyrobené remeselne - z dreva.
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Ostrov
Obec Ostrov sa nachádza na strednom Považí, päť
kilometrov na západ od Piešťan, v nadmorskej výške 180
m. Je križovatkou troch historicky významných miest
- Piešťany - Vrbové - Nové
Mesto nad Váhom.

Prvá písomná zmienka je z r. 1113 v Zoborskej listine,
s názvom obce Stro. Vtedy sa Stro nachádzal na hranici
konfínia, bol vnútornou obrannou hranicou Slovanov. Názov Ostrov sa používa od roku 1349. Ostrov bol dôležitý bod
obchodnej sliezskej cesty v pätnástom storočí. Ostrov bol
zničený vypálením po osmanskom vpáde Bega Memmeda
v r. 1530, vtedy počet obyvateľov klesol na polovicu. K vypáleniu obce Osmanmi došlo aj v roku 1651. Počet obyvateľov okolo 1000 je stály od sčítania v roku 1900. Erb obce
symbolizuje Ostrov, aj miestnu časť Malé Orvište. Na erbe
je patrón Ostrova sv. Imrich, kľačiaci pred Pannou Máriou
v náručí so synom.
V obci je okruhlicové námestie oproti kultúrnemu
domu. Tento druh usporiadania domov je na Slovensku
vzácny. V súčasnosti sú v obci dva významné podnikateľské subjekty: Nakladateľstvo Argus, vyvážajúce pohľadnice a blahoprajné karty do celého sveta, a závod na výrobu
osív, ktoré expeduje aj do štátov Európskej únie, hlavne do
Nemecka.
Rímskokatolícky kostol sv. Imricha bol pôvodne barokový, prestavený v r. 1804 v klasicistickom štýle. Poblíž
obce na nachádza Očkovská mohyla a turistický chodník na
Čachtický hrad.
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Piešťany
Mesto Piešťany má v súčasnosti 30 463 obyvateľov.
Štruktúra obyvateľov sa vyznačuje vysokým podielom vzdelanosti a kvaliﬁkovanosťou pracovných síl. V regióne dominuje obyvateľstvo slovenskej národnosti (97,6%).
Prvú písomnú zmienku o Piešťanoch (pod názvom
Pescan) nachádzame v Zoborskej listine uhorského kráľa
Kolomana I. z roku 1113. V rokoch 1299, 1301-1321 boli Piešťany súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianskeho,
pána Váhu a Tatier. Roku 1720 daroval panovník Karol VI.
panstvo Hlohovec (a s ním i Piešťany) Jánovi Leopoldovi
Erdödymu. Erdödyovcom patrilo mestečko Piešťany až
do roku 1848 a kúpele až do roku 1940. Okolo rokov 1820
-1822 dal Jozef Erdödy vybudovať v klasicistickom štýle
prvé murované kúpeľné budovy, ktoré boli dobudovávané
a prestavované v priebehu celého 19. storočia. Gróf Erdödy
založil aj kúpeľný park. Najväčší rozmach kúpeľov nastal
po roku 1889, potom ako si kúpele prenajala od Erdödyovcov rodina Winterovcov.
V období rokov 18891940 ﬁrma Alexander
Winter a synovia zmenila kúpele na podnik
medzinárodného významu a mestečko Piešťany
a obec Teplice na známe
kúpeľné mesto. Koncom
19. storočia, v roku 1894
vzniká symbol kúpeľov
– barlolamač, ktorý je
i dnes v znaku mesta
Piešťany.
Vodná nádrž Sĺňava, lokalizovaná smerom
na juh od Piešťan, vznikla
prehradením rieky Váh koncom 50. rokov 20. storočia. Chránený areál patrí medzi najvýznamnejšie zimoviská vodného
vtáctva na Slovensku. Na Vtáčom ostrove uprostred Sĺňavy
každoročne vyhniezdi niekoľko tisíc párov čajok smejivých.
Pozornosť si zasluhuje hniezdna kolónia rybára, labute
hrbozobé. Na Sĺňave, ktorá bola v roku 1980 zaradená do
siete chránených území, prebieha intenzívny ornitologický
výskum. Chránený areál má rozlohu 430 hektárov.

Kolonádový most
bol v centre mesta nad
Váhom postavený v roku 1933 podľa projektu
architekta Emila Belluša. Postaviť ho dal Ľudovít Winter. Pri vstupe
na most je postavená
socha barlolamača, ktorú podľa návrhu akademického sochára Rudolfa Kühmayera odliali do bronzu vo ﬁrme
Barták v Prahe. Nad vstupným portálom je názov oslavnej
básne Adama Trajana: Saluberrimae Pistinienses Thermae
(Najuzdravujúcejšie piešťanské kúpele) a na portáli z ostrovnej strany biblický citát Surge et ambula (Vstaň a choď).
Kolonádový most
- s prívlastkom
„sklený“ je architektonickým unikátom, patrí k najdlhším krytým mostom na Slovensku.
Jednoposchodovú rozložitú budovu
Kúpeľnej dvorany
- Cour salon s dvoma átriami dal postaviť v mestskom
parku Alexander
Winter podľa projektu projektanta
budapeštianskych
palácov Ignáca Alpára. V roku 1894 bola Kúpeľná dvorana
s jedálňami, kaviarňou, cukrárňou, hudobnou a tanečnou
sálou, čitárňou, herňou, menšími separovanými salónikmi
a hosťovskými izbami na prvom poschodí slávnostne otvorená. Dnes je v priestoroch „kursalónu“ obradná miestnosť,
jedáleň, ale aj Balneologické múzeum. Založili ho v roku
1928 nájomcovia kúpeľov, bratia Imrich a Ľudovít Winterovci s nadšencami.
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Veľké Kostoľany
Veľké Kostoľany ležia na styku severozápadného okraja
Trnavskej sprašovej pahorkatiny s nivou Dudváhu a Váhu.
Vznikli na starej významnej obchodnej ceste pozdĺž Váhu,
ako potočná radová dedina popri potoku Chtelnička.
V listine z roku 1229 sa Kostoľany spomínajú ako dedina svätého Víta, alebo Svätý Vít. Tento úradný názov obce sa
neujal, postupne ho vytlačilo ľudové pomenovanie Kostoľany. Svätý Vít bol synom bohatého pohana Hylasa na Sicílii. Kresťansky ho vychovávala jeho pestúnka s manželom,
ktorý ho aj pokrstil. Počas prenasledovania kresťanov Víta
odsúdili a hodili do kotla s vriacim olovom a olejom. Spolu
s pestúnmi zomrel okolo roku 305. Ich liturgická spomienka je 15. júna. Kostol v obci bol preto zasvätený sv. Vítovi,
ktorý je jeho patrónom.
Za prvú písomnú
zmienku o kostole možno pokladať záznam
o Kostoľanoch ako o dedine svätého Víta z roku
1229. Pravdepodobne
išlo o románsku stavbu.
Listina z roku 1464 spomína kostol ako „veľmi
dávny“.
Po skončení ničivých
husitských výprav pristúpilo sa v Kostoľanoch
k prestavbe kostola.
V roku 1464 tu postavili
neskorogotický kostol, pri stavbe ktorého použili štvorhranné
kamene z hradu Mateja Korvína. V roku 1560 bol kostol úplne zničený. Po pominutí tureckého nebezpečenstva sa v roku
1693 začalo s jeho renováciou. Pri zväčšení kostola sa použil
kamenný materiál z ruín hradu. V roku 1736 ku kostolu dve
polkruhovo uzavreté kaplnky. Hlavný oltár z roku 1815 je
klasicistický. V strede stĺpovej architektúry má obraz svätého Víta. V kaplnke Ružencovej Panny Márie sú po stranách
oltára sochy sv. Petra a Pavla. V kaplnke svätej Anny sú sochy
sv. Jána Krstiteľa a sv. Jozefa. Kamenná krstiteľnica s ľaliovým

ornamentom je zo 17. storočia.
Klasická kazateľnica v lodi kostola je z konca 18. storočia. Kostol má tri krypty. Pod kaplnkou
sv. Kríža bola kostnica.
Misionárska kaplnka stojí
na cintoríne ešte z dôb rekatolizácie. Má tvar trojbokého hranola s otvormi kvôli lepšej počuteľnosti kazateľa. V nej je kríž
s Pánom Ježišom a so sochou
Márie Magdalény pri jeho nohách. Krížová cesta sa nachádza po oboch stranách cesty vedúcej cintorínom ku kostolu.
Namiesto starej kalvárie, pozostávajúcej zo siedmich murovaných obrazov, novú dal postaviť roku 1924 kostoliansky
rodák Jozef Magula z USA.
Lurdská jaskyňa sa nachádza pri vchode do cintorína.
Bola posvätená 15. augusta 1954.
Farská kaplnka bola postavená z pálenej tehly roku
1768 tesne pri fare. Priestrannejšia baroková stavba má
polkruhovú apsidu, zaklenutú kopulou. Vzadu je malý
chór. V nízkej stavanej
vežičke sa nachádza
malý zvon. Na drevenom oltári z druhej
polovice 18. storočia
je stĺpová architektúra
s obrazom Sedembolestnej Panny Márie,
ktorej je kaplnka zasvätená. V tejto mariánskej kaplnke sa
uchováva oltárna sviatosť pre verejnú úctu
a posilnenie veriacich.
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Veselé
Na južnom okraji obce Veselé sa rozprestiera Hradisko. Je to mierna vyvýšenina, ktorá dosahuje výšku 8 až 10
metrov nad potokom Holeška. Má tvar nepravidelného
oválu, plocha má výmeru asi 0,92 ha. Archeologické výskumy na Hradisku sa uskutočnili v r. 1932 - 1933, našlo sa
veľké množstvo nálezov z viacerých kultúr. Pozoruhodné je
kostrové pohrebisko, objavené v r. 1939, kde mŕtvi spočívali v skrčenej polohe, s tvárou vždy obrátenou na juh. Štyri
hrobové celky boli vyzdvihnuté pre múzeá.

Rodný dom biskupa Moyzesa sa nachádza v strede obce
vedľa školy. Je to prízemný dom zo surovej tehly, má sedlovú
strechu pokrytú škridlicou, pôvodne slamou. V rokoch 1988
- 1992 sa uskutočnili na dome rekonštrukčné práce. V roku
1995 bola otvorená literárnohistorická výstava, no vzhľadom
na obmedzené priestorové možnosti, predstavuje základné
životopisné údaje o biskupovi Štefanovi Moyzesovi a históriu
obce, významné osobnosti spojené s obcou - Juraja Zábojníka, Alojza Medňanského. Juraja Holečka. Rodný dom biskupa Moyzesa je národnou kultúrnou pamiatkou.
Štefan Moyzes sa narodil 27.10.1796 vo Veselom. Ako
deväťmesačnému mu zomrel otec, 7-ročný stratil aj matku.
O jeho i sestrinu výchovu sa starala bezdetná rodina Jelenčíkovcov. Študoval na gymnáziu, potom v bohosloveckom seminári v Trnave, teologické vzdelanie zavŕšil v Pešti v r. 1819.
Pôsobil ako vychovávateľ v Sečanke. V r. 1921 bol vysvätený
za kňaza a po kaplánskej práci vo viacerých slovenských obciach bol r. 1830 menovaný profesorom ﬁlozoﬁe na Chorvátskej kráľovskej akadémii v Záhrebe, kde pôsobil do roku

1847. Patril medzi zakladateľov chorvátskej žurnalistiky, bol
dôverníkom ministra polície Sedlnického. Bol tiež cenzorom
a revízorom záhrebskej tlače. Pre veľkú vzdelanosť, rozvahu
a politický nadhľad sa stal v revolučných rokoch 1848 - 1850
členom prvej chorvátskej krajinskej vlády. V roku 1951 bol
vymenovaný biskupom pre Banskú Bystricu.
Viedol deputáciu, ktorá v roku 1861 odovzdala cisárovi
Františkovi Jozefovi Memorandum národa slovenského. Na
základe jeho tlaku cisár povolil v roku 1862 založiť v Martine Maticu slovenskú, ktorej bol v auguste 1863 zvolený za
prvého predsedu. Nebál sa postaviť na obranu slovenčiny
a počas svojho účinkovania ju zaviedol na všetkých nižších i vyšších gymnáziách na území Slovenska. Významne
sa zapojil aj do literárnej činnosti. Zomrel 5. júla 1869, po
oslavách Cyrilo-metodského sviatku a tisícročnej pamiatke
smrti Cyrila - ﬁlozofa, v Tekovskom Sv. Kríži (v dnešnom
Žiari nad Hronom), kde je aj pochovaný.
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Vrbové
Mesto Vrbové leží na rozhraní Trnavskej roviny a Malých Karpát, desať kilometrov západne
od Piešťan. Ako dokladujú archeologické nálezy,
územie Vrbového bolo osídlené od nepamäti. Prítomnosť našich slovenských predkov je zdokumentovaná od 9. storočia. Prvá písomné zmienka,
vzťahujúca sa na Vrbové, je z roku 1113. V rokoch
1332 - 1337 sa spomína pod menom Ecclesia
Sancti Martini. Na sklonku 14. storočia sa v písomných prameňoch prvý raz uvádza už ako mestečko.
Oslobodenie od mýta a tridsiatku (cla) cisárom
Žigmundom v r. 1437 podporilo jeho ďalší hospodársky rozvoj, Vrbové sa postupne vyvinulo na
remeselno-obchodné centrum širšieho okolia. Až
do konca 19. storočia významnú úlohu zohrávalo
aj vinohradníctvo. Výraznejší rozvoj priemyslu nastal od polovice 20. storočia, po vzniku textilného
podniku Trikota, ktorý sa postupne stal najväčším
výrobcom spodnej dámskej bielizne v celoštátnom
meradle. V súčasnosti vo Vrbovom vyvíja činnosť
celý rad podnikateľských subjektov. V r. 1958 sa
od Vrbového oddelili početné vrbovské kopanice,
z ktorých vznikla obec Prašník. Tým mestečko stratilo dve tretiny svojho niekdajšieho chotára.
V mesta sa konávajú tri razy do roka vrbovské
jarmoky, ktoré majú stáročnú tradíciu.
Šikmá veža je stavebná pamiatka, ktorá tvorí dominantu mesta. Bola postavená v rokoch
1832 - 1835. Má výšku 38 metrov. V roku 1930 sa
v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov a nestabilného
podložia náhle odklonila od zvislej osi. Podľa najnovších meraní odklon činí 99 centimetrov.

Šľachtická kúria, v ktorej
sa narodil gróf Móric Beňovský, známy ako kráľ Madagaskaru, pochádza z druhej polovice 17. storočia. Na prvom
poschodí sa nachádza salónik
Mórica Beňovského. Okrem
toho je tam umiestená mestská knižnica a výstavná sieň,
v ktorej bude zriadená historická expozícia.
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Bojničky
Bojničky ležia na juhozápadnom okraji Nitrianskej
sprašovej pahorkatiny v doline
potoka Jáč. Obec je podľa dostupných prameňov písomne
známa od roku 1113. Patrila
panstvu Hlohovec, od roku
1256 hradu Posádka a od roku
1642 znovu prináležala panstvu
Hlohovec. V chotári obce bolo
objavené sídlisko velatickej kultúry z mladšej doby bronzovej
a pohrebisko z doby veľkomoravskej. Obyvatelia sa zaoberali
prevažne poľnohospodárstvom.
Už od roku 1820 dominuje obci klasicistický rímskokatolícky kostol. Patrónkou kostola je sv. Alžbeta. Ďalšou
sakrálnou stavbou v obci je moderný kláštor sv. Cyrila a Metoda, vybudovaný v roku 2000.
V súčasnosti žije v dedine 1275 obyvateľov s vekovým
priemerom 36 rokov. V roku 2001 a 2002 obec vystavala
51 nájomných bytov, čím sa zastabilizoval počet obyvateľov
v obci a počet žiakov v materskej a základnej škole.

Atletický klub Bojničky bol založený v roku 1988 a od
svojho vzniku vychoval majstrov SR v kategórii mladší
a starší žiaci v skoku do výšky, v skoku do diaľky a juniorského majstra SR v maratóne. Od roku 1988 poriada tradičný
Jarný beh obce Bojničky. Tieto bežecké preteky všetkých vekových kategórií sú zaradené do slovenskej bežeckej ligy.
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Bojničky bola založená v roku 2000. Dnes má 120 členov a je organizátorom výstav ovocia, zeleniny a ručných prác,
podieľa sa aj na príprave tradičných podujatí, ako je
napríklad pochovávanie basy, prvomájová veselica...
Základná škola s materskou školou Bojničky má
135 školákov a 45 detí v materskej škole. Od roku
1995 overuje experiment slovného hodnotenia na
prvom a neskôr i na druhom stupni, uplatňovaný
v rámci celej SR. Projekt je pod gesciou Ministerstva školstva SR, Štátneho pedagogického ústavu
SR a Univerzity Konštantína ﬁlozofa v Nitre. V roku
2004 sa slovné hodnotenie uviedlo do praxe ako alternatíva, ktorú môžu školy v rámci celej SR ponúkať
rodičom a žiakom pri ich vzdelávaní.
Hostia, ktorí vinohradnícku obec Bojničky navštívia, môžu zájsť do miestnej vinárne a využiť stravovacie i ubytovacie služby.
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Dvorníky
Prvá písomná zmienky o obci pochádza
z roku 1247. Obec leží na ľavom brehu rieky
Váh, v začínajúcej Nitrianskej pahorkatine.
V okolí obce boli v minulosti rozsiahle vinice
a jej obyvatelia sa zaoberali pestovaním hrozna, slúžiaceho na výrobu vína, ktorým zásobovali okolité panstvá, ako nitrianske a neskôr
hlohovské.
K obci Dvorníky patrí aj miestna časť Posádka, o ktorej je prvá písomná zmienka z roku 1217 a nachádzala sa tu pevnosť Szolgagyör, chrániaca brod cez rieku Váh.
Podľa archeologických výskumných prác
vykonaných v katastrálnom území obce, osídlenie územia Dvorníkov a Posádky siaha až
do neolitu, doby bronzovej, laténskej, rímsko-barbarskej. Erb obce Dvorníky sa skladá
z motyky, strapca hrozna a vinohradníckeho
noža, čo tiež hovorí o tom, že obec bola v minulosti vinohradníckou. Miesta časť Posádka
má vlastný erb, v ktorom je svätý Martin na
koni a pod ním žobrák s palicou.
Kultúrnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z roku
1788, postavený na mieste predchádzajúceho kostola. Na miestnych cintorínoch v Dvorníkoch
a na Posádke sa nachádzajú hrobové kamene a kríže
z 18. a 19. storočia.

V časti obce Posádka sa nachádza zvonica z 18. storočia a v katastrálnom území boli v minulosti
vykonané archeologické výskumné
práce pri odkrývaní stredovekého
hradiska. Ide o zaujímavú lokalitu, preto sa do budúcnosti uvažuje
o možnosti pokračovania archeologických prác.

Časť nájdených exponátov je možné si prezrieť vo Vlastivednom
múzeu v Hlohovci.
Obec Dvorníky patrí medzi najväčšie obce okresu Hlohovec,
s katastrálnym územím
2553 ha a počtom obyvateľov 1973. Obec má
niekoľko menších satelitov, ktoré k nej patria
a v rámci rozvoja agroturizmu môžu byť tieto
miesta využívané pre rekreačnú činnosť a rozvoj
cykloturistiky na danom území, s prepojením
na nové, zatiaľ nedostupné miesta.
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Hlohovec
Hlohovec sa rozprestiera v úvaline medzi južným výbežkom predhoria masívu Považského Inovca
a časťou Nitrianskej pahorkatiny.
Mestom preteká najdlhšia slovenská rieka Váh. Hlohovec je
križovatkou medzi historickými
mestami Trnava a Nitra, v tesnej
blízkosti svetoznámych kúpeľov
Piešťany. Vďaka svojej výhodnej
polohe bolo mesto osídlené už v mladšej dobe kamennej.
Prvým dôveryhodným záznamom o Hlohovci je Zoborská
listina z roku 1113, kde sa spomína stredoveký hrad s priľahlou osadou. V celej svojej minulosti bolo mesto dôležitým strediskom obchodu a administratívnym centrom regiónu. História Hlohovca je z časti zhmotnená v dochovaných a v súčasnej dobe funkčných stavbách a priestoroch.
Najvýznamnejšou a dominantnou stavebno-historickou pamiatkou mesta je zámok, pôvodne stredoveký
hrad. Je to stavba v tvare nepravidelného päťuholníka
s tromi podlažiami. Má asi 40 miestností. Po nutnej rekonštrukcii môže v budúcnosti slúžiť ako reprezentačné
sídlo, turisticko-rekreačné zariadenie, kultúrno-spoločenské centrum a pod. Súčasťou zámku je kaplnka s barokovým oltárom.
V areáli zámku sa nachádza i budova unikátneho empírového divadla z r. 1802. Tento vzácny historický objekt
vyniká predovšetkým empírovou interiérovou i exteriérovou výzdobou. Je to najstaršia zachovaná budova divadla na
Slovensku.

V strede mestského námestia stojí pôvodne gotický farský kostol sv. Michala s bohato zdobeným portálom. V súčasnosti sa v kostole konajú pravidelné bohoslužby a slávnostné obrady. Vedľa kostola sa nachádza kaplnka sv. Anny
z 18. storočia. V blízkosti námestia je zaujímavá stavba kostolíka sv. Ducha a špitálika, pochádzajúca zo 14. storočia.
Oba objekty slúžili v stredoveku charitatívnym a náboženským účelom. Svojím nezvyklým pôdorysom a bez vymedzenia presbytéria patrí kostolík sv. Ducha medzi unikátne
stavby na Slovensku.

Na severnom okraji centra mesta je umiestnený františkánsky kláštor s priľahlým kostolom Všechsvätých z 15.
storočia. Časť kláštora slúži svojmu pôvodnému účelu, časť
využíva Vlastivedné múzeum. Najcennejším priestorom
kláštora je refektár (pôvodná mníšska jedáleň) vyzdobený
renesančno-barokovým štukovým stropom, pochádzajúci
zo 17. storočia, s expozíciou historického nábytku. Slúži
ako mestský reprezentačný obradný priestor.
Najkrajším a najnavštevovanejším prírodným celkom
mesta je zámocký park s francúzskymi terasami. Jeho
súčasťou je jazierko, množstvo stromov v lesoparkovom
prostredí a ojedinelé sústredenie mohutných a vzácnych
platanov. Park je centrom oddychu obyvateľov mesta.

268

PREZENTÁCIA OBCÍ OKRESU HLOHOVEC

Leopoldov
Obec Leopoldov založili stavitelia pevnosti pre remeselníkov
a robotníkov, ktorí stavali pevnosť.
Po ukončení stavby sa malá časť
osadenstva tu natrvalo usadila,
hlavne však remeselníci z Bavorska a Moravy. O tom svedčí nielen
prehľad o prvých občanoch, ale aj
viaceré remeselnícke priezviská,
ktoré sú aj v súčasnosti v Leopoldove frekventované. Medzičasom
sa poslovenčili. Tak isto aj pôvodná
architektúra obce mala v sebe nádych a prvky kultúry týchto prvých
občanov. Spočívali v obdĺžnikovom
námestí, ktoré malo uprostred ako
centrálne objekty kostol a faru.
Postupne sa okolie námestia vyplňovalo ďalšími ulicami,
súbežne idúcimi s námestím. Na rozdiel od okolitých obcí,
Leopoldov nie je typickou obcou s prevahou poľnohospodárskej výroby. Dôvodom bol snáď malý kataster obce, ale
aj, a to treba zdôrazniť, možnosti zamestnania ako zdroja
obživy. To poskytovala predovšetkým pevnosť, remeselná
výroba a neskoršie hlavne železnica. Teda prevaha priemyselnej výroby a služieb, ktorá potom vytvárala charakter
mestečka ako takého. Tento stav je charakteristický pre
celý historický vývin Leopoldova.

Cestný most na Troláskoch sa nachádza na Gucmanovej ulici. Je to tehlový most na kamenných základoch s tromi
mostnými oblúkmi, ktorý v minulosti preklenoval barinaté
meandre Váhu a funkčne spájal mestečko s pevnosťou.
Na námestí, za kostolom sv. Ignáca, je situovaný renesančný stĺp - pranier. Pochádza z roku 1678.
Čudný sprievod. Čudný, no vo svetle zápisov mestskej
kroniky Leopoldova pravdivý. Vedie od mestského domu
námestím k pranieru, zvanému „stĺp hanby“. Tento je

nemým svedkom svojej doby, v ktorej mestské právo podľa cisára
Leopolda I dovoľovalo trestať previnilcov
verejnými
trestami
za krádeže, verejné
pohoršenie, ublíženie
a iné priestupky. Tresty sa vykonávali v nedeľu, vo sviatok alebo v deň
konania jarmokov, za účasti
všetkých obyvateľov mesta
aj hostí. Zatiaľ
čo hajdúsi priväzovali odsúdeného k stĺpu
hanby a trubači s bubeníkom dávali signál, miestoprísažný člen mestskej rady čítal rozsudok:
do rámika
„Dáva sa na všeobecnú známosť rozsudok Mestského
súdu v Mestečku pri pevnosti Leopoldov z 13. novembra
roku pána 1865. Mestský súd skrzeva podanú obžalobu
odsudzuje tu predvedeného Jozefa Blašku na trest vyvesenia na stĺp hanby za to, že odoral dve brázdy zo susedovej
role a hrubo urážal tam prítomného obecného vartáša.
V rozsudku sa dáleč hovorí, že dvaja strážni mu zavesá na
nohy guľu na desať hodín. Šľahať bičom a pľuvať na neho
bude moci každý okoloidúci občan až do zájdenia slnka
toho dna.“
Podpísaní: Jozef Ottinger, mestský richtár a Ján Braničkovič, miestoprísažný
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Madunice
Dominantou obce je kostol Narodenia Panny Márie, kráľovnej anjelov.
Do 18. storočia slúžila bohoslužobným účelom
kaplnka. O kostole môžeme hovoriť až v roku 1728,
kedy bola ku kaplnke postavená chrámová loď. Veža
kostola bola postavená v roku 1758. Kostol prestál
veľkú pohromu v januári 1775, kedy zastihla dedinu
veľká povodeň, voda vnikla aj do kostola až do výšky
95 centimetrov. Steny kostola popraskali, stopy bolo
možné vidieť ešte v roku 1788, keď kanonický vizitátor
zaznačil, že niet inej pomoci ako kostol zbúrať a postaviť nový. Slovami pisateľa cirkevnej kroniky: „Kostol
madunický v roku 1799 zo štedrosti jeho Excelencie
pána grófa Jozefa Erdödyho a veriaceho ľudu z tvrdého materiálu, t. j. z kameňa a pálených tehál bol vystavený a škridlou pokrytý. Kostol má tri oltáre: hlavný
– venovaný k úcte Narodenia Panny Márie, bočný
– venovaný ku cti sv. Jána Krstiteľa, druhý bočný oltár
je ku cti Sedembolestnej Panny Márie. Chór je pevne
stavaný. Kazateľnica
je dosť jednoduchá,
nehodí sa k štýlu
kostola, krstiteľnica
je umiestnená na ľavej strane kostola.
Dňa 6. septembra 1910 bol postavený nový bočný oltár Božského Srdca
Ježišovho . V roku
1911 sa zakúpil pre
kostol nový organ,
pneumatického systému v manuáli
s ôsmimi mutáciami a v pedáli s troma. Dodala ho ﬁrma Vincent Možný
z Bratislavy . Z veže kostola sa po prvej
svetovej vojne ozýval iba jeden zvon.
Z verejnej zbierky a z príspevkov zámožných občanov bol zadovážený nový stredný zvon, vážiaci 244 kg a v júli 1926 bola
posviacka najväčšieho zvona, vážiaceho
446 kg. Nástenná krížová cesta je dielom
tirolskej ﬁrmy. Rámy sú z tvrdého dreva,
v barokovom štýle a pozlátené.
V kostole sa nachádza aj oltár slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, zhotovený z duba, pod ktorým tvoril
slovenský Homér Ján Hollý. V Maduniciach dlhé roky pôsobil katolícky farár,
najväčší básnik Bernolákovej skupiny,
Ján Hollý. Navštívili ho tu významné

osobnosti, ako: Andrzej Kucharsky, profesor varšavskej
univerzity, Ľudovít Štúr, Janko Francisci, Jozef Miroslav
Hurban a ďalší. Každý národ
je pyšný na svojich veľkých
mužov, tak i naša obec sa odhodlala postaviť náležitý monument svojmu básnikovi.
Sochu postavil akademický
sochár Vincent Vosmik. Keď
bolo dielo hotové odovzdal
prácu Spolku sv. Vojtecha
v Trnave, aby slávnostne odhalili pomník 14.10.1923. Vzácni hostia, medzi nimi aj Andrej Hlinka, na kočoch,
ostatní pešo sa pobrali pred postavené slavobrány až pred kostol, kde bol
postavený oltár s obrazom sv. Cyrila
a Metoda, urobený z duba, pod ktorým
Hollý písal básne. Bohoslužbu celebroval trnavský administrátor dr. Pavol
Jantausch.
Vytvorené dielo básnika v Maduniciach, fara, v ktorej žil a pôsobil, pomník, pamätná izba i oltár sú miestami
trvalej návštevnosti. Sú spomienkou na
velikána našej literatúry, básnika Jána
Hollého.
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Jalšové
Kostol Ducha svätého, umiestnený na úpätí Považského
Inovca, tvorí dominantu Jalšového. Stojí na malom hradisku
nad obcou. Pôvodne bol románskou rotundou z 1. polovice
13. storočia, ktorá bola v 2. polovici 15. storočia upravená
a rozšírená v roku 1814. V rotunde je zachované pôvodné
okrúhle okno. Fasády sú členené lizénovým orámovaním.
Nad loďou kostola je štvorhranná veža s ihlicovou strechou.
Nad oltárom sa zachoval barokový obraz Zoslanie Ducha
svätého z polovice 18. storočia. Za zmienku stojí aj baroková socha šaštínskej Panny Márie z 2. polovice 18. storočia.

Tepličky
V okrese Trnava, na juhovýchodnej strane Považského Inovca
v smere Hlohovec – Radošiná, sa
nachádza naša obec Tepličky. Južnú
časť katastra tvorí Nitrianska pahorkatina. Cez obec preteká potok
Galanovka, ktorý ústi v rieke Nitra.
Do obce vedie cesta III. triedy.
Najbližšie mesto Hlohovec,
vzdialené 8 km. Piešťany 21km.
Prepojenie na diaľnicu pri Leopoldove je 12 km.
Prvá písomná zmienka o obci Tepličky sa našla v roku 1113:
Fornoseg. Predpokladá sa, že osídlenie tu bolo už 3000 rokov pred
Kristom. V chotári Kičíre sa našiel
kel z mamuta, ktorý je vystavený
v balneologickom múzeu v Piešťanoch. Zaujímavý nález
našiel na svojom pozemku pán Poitz v roku 1966. Je to rímska minca, medený antoninián Claudius II. Gothicus z roku
268 po K.. Claudius II. (268-270) bol cisárom len tieto dva
roky a dal popraviť sv. Valentína. Minca je dobre čitateľná.
Eviduje sa ako prvá nájdená na Slovensku. Nachádza sa
v depozite vlastivedného múzea v Hlohovci.
V minulosti patrila obec do chotára Koplotoviec, kde sa
spomínajú tri teplé pramene. V obci sa nachádza klasicistická kaplnka najsvätejšej Trojice z prvej polovice 19. storočia.
V jej výklenku je obraz najsvätejšej Trojice od maliara Žigmunda Kelemana.
Na miestnom cintoríne sa nachádza hrobka pána Šimona Schwitzera, veľkostatkára, ktorý tu hospodáril do svojej
smrti roku 1937.
Dobrovoľný hasičský zbor založilo 14 členov v roku
1933. Prvým veliteľom sa stal Silvester Ardon. Činnosť začali ručnou štvorkolesovou striekačkou, ktorá je dodnes
uchovaná a vystavená v Drôtovni Hlohovec.

Po krachu New Yorskej burzy sa dočasným vlastníkom
stala Dunajská banka. Časť majetku v roku 1943 odkúpila
Jozefína Dobiášova rod. Tisová. Ostatná patrila pánu Szorénymuu.V roku 1946 bol majetok skonﬁškovaný, pôda bola rozparcelovaná a pridelená ľuďom.
Nástupom komunistickej éry bol majetok zoštátnený
a začalo sa hospodáriť na spoločnom.
V roku 1952 vypukol v obci požiar pri ktorom zhorelo 5
veľkých drevených stodôl. V tom istom roku bola postavená
nová požiarna zbrojnica.
Miestny národný výbor v obci bol do roku 1970, kedy
došlo k zlučovaniu obcí a riadenie bolo zo strediskovej
obce Horné Otrokovce. Tepličky patrili medzi tzv. zánikové obce.
Po revolúcii v roku 1989 občania trvali na vzniku samostatnej obce a tak v roku 1990 vznikla samospráva i v obci
Tepličky. Starosta i poslanci boli volení priamo občanmi.
Obec sa začala rozvíjať.
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Trakovice
Obec Trakovice leží osem kilometrov západne od Hlohovca v nadmorskej výške 150 m n. m. V rámci územno-správneho členenia patrí obec do Hlohoveckého okresu
a Trnavského samosprávneho kraja. Dôveryhodná zmienka
o obci Trakovice je z roku 1275. Pod menom Korkouch sa
uvádza v listine uhorského kráľa Ladislava IV. v ktorej panovník daruje Hlohovec, ako zem kráľovských hostí, za zásluhy Abovi synovi Abovmu. Listina je nepochybným dôkazom existencie Trakovíc v 13. storočí, ale niektorí bádatelia
uvádzajú i konkrétny prvý dôkaz o existencii Trakovíc pred
rokom 1275. Pri popise hraníc osady Bohunice v roku 1229
sa medzi hraničnými obcami spomína i osada Wra, ktorú
stotožňujú s obcou Trakovice.
Najvýznamnejšou pamiatkou je kostol sv. Štefana.
Pred jeho postavením bola v obci kaplnka zasvätená sv.
Alexejovi. V roku 1788 vraj vyhorela a od tých čias nebola obnovená. Zachoval sa iba obraz
sv. Alexeja, teraz umiestnený
v kostole postavenom na náboženské účely miesto pôvodnej kaplnky. Kostol sv. Štefana
Kráľa je pôvodne klasicistický
a pochádza z roku 1811. Ide
o jednoloďový kostol, sakrálny objekt so vstavanou vežou
a polkruhovým presbytériom.
Prestavba sa uskutočnila v rokoch 1934-35, kedy bola vstavaná priečna loď, vybudované
sanktuárium a bola presunutá
sakristia. V roku 1970 sa uskutočnila generálna oprava veže
a vonkajších fasád. O pätnásť
rokov neskôr kostol znova vymaľoval majster J. Medom.
Posledné opravy kostola sv. Štefana sa uskutočnili v roku
1989 a roku 1999. Vybavenie kostola zväčša pochádza z rokov 1934-35, okrem obrazu sv. Alexeja a oltára sv. Anny.
Pôvodné zvony boli v roku 1917 zrekvirované na vojnové
účely a po vojne boli do kostola
odliate ﬁrmou Fischer z Trnavy
nové zvony. V súčasnosti sú vo
veži tri zvony. Najväčší je zasvätený Najsvätejšej Trojici s patrónom sv. Floriánom, prostredný slovanským vierozvestom sv.
Cyrilovi a sv. Metodovi s patrónom sv. Vendelínom. Tento zvon venovali Trakoviciam
rodáci z obce, bývajúci v USA.
Najmenší zvon daroval Spolok
katolíckej mládeže - Omladina
a je zasvätený Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu.

Pamiatkovými objektmi v obci sú kamenné kríže a sochy. Za obcou smerom na Malženice sa nachádzal pôvodný kríž, opravený hasičským zborom v roku 1904. Na
jeho mieste osadili v roku 1990 obyvatelia obce kríž, dovezený z Trnavy. Ďalší kríž je pred kostolom a dal ho postaviť Trakovičan Pavol Žemla. Kríž misionársky z roku
1927 je z dreva. Najstaršou
kamennou plastikou je socha Panny Márie, postavená Pavlom Bučkom v roku
1884, ktorú dal v roku 1999
zreštaurovať jeho vnuk Štefan Bučko. O rok neskôr
bola vybudovaná plastika
sv. Vendelína osadená pri
potoku Dudváh. Ďalšie sochy sú z dvadsiatych rokov
20. storočia. Je to socha sv.
Cyrila a sv. Metoda z roku
1924 a socha Najsvätejšej
Trojice postavená v roku
1923 Spolkom sv. Vojtecha.
Pri budove požiarnej zbrojnice je umiestnená plastika
sv. Floriána. V obci sa nachádza drobná sakrálna stavba - kaplnka sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola nedávno obnovená. Na miestnom
cintoríne majú pamiatkovú hodnotu pieskovcové kríže
z 19. a 20. storočia. Pochádzajú z kamenárskych dielní na
Dobrej Vode.
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