
Náš najznámejší rodák sa narodil v Neštichu 

(dnes súčasť Smoleníc) v rodine roľníka.

V roku 1907 odišiel za lepším zárobkom do 

USA, kde pracoval ako robotník a baník v okolí 

New Yorku, v Pensylvánii a naposledy v meste

 Greenville. Zaujímal sa o letectvo

a v roku 1913 zostrojil prvý 

použiteľný letecký padák. 

Vynálezca svoj

padák najskôr

sám vyskúšal

a potom

predložil patentovému

úradu USA. 25. augusta 1914 

dostal pamätnú patentovú 

listinu, ktorá ho oprávňovala 

vyrábať padák 17 rokov. Štefan 

Banič sa za svoj patent stal 

čestným členom americkej 

spoločnosti na podporu letectva. 

Svoj patent však žiaľ predal za 

pár dolárov a v roku 1920 sa

vrátil do rodnej obce. Po návrate sa venoval aj 

Karpatskému krasu a bol spoluobjaviteľom 

jaskyne Driny. Zomrel v rodnej obci. 

V roku 2014 sme spoločne oslávili 100 rokov 

patentnej listiny Baničovho padáka za účasti 

viacerých členov výsadkového vojska

a predstaviteľov samosprávneho kraja, čím 

sme si uctili pamiatku nášho rodáka.

SMOLENICKÉ 
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Vážení spoluobčania,

uplynulo už veľa rokov, keď ste si mohli 

prečítať informačný občasník SMOLENICKÝ 

SPRAVODAJ vydávaný priamo obecným 

zastupiteľstvom, starostom, alebo starostkou 

obce.

Dnes sa Vám dostáva do rúk úplne nový 

informačný plátok, SMOLENICKÉ NOVINY.

Tieto noviny budú vydávané Obcou 

Smolenice, budú mať svojho šéfredaktora

a redakčnú radu, ktorá bude pre všetkých 

občanov pripravovať jednotlivé vydania 

obecných novín. V tomto roku by sme chceli 

noviny vydávať, ako informačný občasník, ale 

od budúceho roka budeme noviny už 

vydávať v pravidelných štvrťročných 

intervaloch. Nakoľko veľa občanov nemá 

možnosť navštíviť internetovú stránku obce

je pre mnohých 

občanov jediným zdrojom informácií práve 

tlačená forma novín. Chceme pre Vás 

pripravovať informácie a novinky priamo zo 

zdroja, z Obecného zastupiteľstva, chceme 

Vás vtiahnuť do histórie obce, ale aj do blízkej

budúcnosti. 

Predstavíme 

známe, ale aj 

menej známe 

zákutia našej 

obce, význam-

ných ľudí, ale aj 

produkty, ktoré 

sa vyrábajú alebo 

tvoria v našich 

Smoleniciach.

Pripravíme pre 

Vás články, ktoré 

tu chýbali a 

zaujímavosti,

o ktorých ste 

možno ani 

nevedeli. 

Anton Chrvala, starosta obce

 

www.smolenice.com, alebo facebookovú 

stránku Obec Smolenice, 

www.smolenice.com

Osobnosti našej obceSmolenice na veľtrhu

Začiatkom roka na rozhraní mesiacov január
a február sa konal v Bratislave medzinárodný 
cestovateľský veľtrh ITF Slovakiatour, na 
ktorom sa už tradične po 6-krát prezentovala 
aj obec Smolenice. Obec ako zakladajúci člen 
oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Trnava Tourism je už stálym vystavovateľom 
na tomto veľtrhu. Aj keď počtom vystavo-
vateľov bol tento ročník asi najsilnejší,
s účasťou návštevníkov to bolo poslabšie. 
Veľtrhy v poslednej dobe akosi pociťujú 
menšiu návštevnosť. Prezentovali sme sa 
naším najznámejším rodákom Štefanom 
Baničom, nemenej známou „Najlepšou 
medovinou sveta“ vyrábanou práve v Smole-
niciach a samozrejme krásnou prírodou, 
ktorá obklopuje našu obec. Na zvedavé 
otázky návštevníkov počas veľtrhu odpo-
vedali Mgr. Monika Anettová a starosta obce 
Anton Chrvala. Veľtrhu sa aktívne zúčastnil aj 
predseda Klastra Smolenice pán Radko Mráz 
a pán Peter Suchán z Infotours Smolenice. 
Pre návštevníkov boli pripravené infoletáky,
k nahliadnutiu Monografia obce Smolenice
a samozrejme na ochutnanie už spomínaná 
najlepšia a svetová medovina Včelovina. 
Domov sme si priniesli hŕbu nových vizitiek
s kontaktmi a ešte väčší balík skúseností od 
priateľov z iných turistických destinácií.

Štefan Banič 

(23.11.1870 -2.1.1941)
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ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok 

O b e c n ý ú r a d S m o l e n i c e

Adresa:
Obecný úrad Smolenice
Ulica SNP 52,  919 04 Smolenice

E-mail:
 

IČO: 312 983
DIČ: 2021175684
Číslo účtu IBAN: Sk6402000000000004224212 BIC: SUBASKBX

Tel.č.:  033/5571 100     Fax:  033/5571 133

info@smolenice.com
podatelna@smolenice.com
matrika@smolenice.com

   

Anton Chrvala  - starosta obce

Radoslav Horník - zástupca starostu

Ing. Peter Zamborský - stavebný úrad, výrub stromov

Ing. Anna Lošonská - ekonomický úsek

Mgr. Darina Vrtochová - ekonomický úsek, správa náj.bytov

Mgr. Monika Anettová - podateľňa, pokladňa,zást. matrikárky

Mgr. Adriana Fričová - matrika, ohlasovňa pobytu, soc. služby

Alena Hirnerová - dane, poplatky, odpady, správa cintorínov

starosta@smolenice.com

radoslav.hornik@smolenice.com

peter.zamborsky@smolenice.com

anna.losonska@smolenice.com

darina.vrtochova@smolenice.com

monika.anettova@smolenice.com

adriana.fricova@smolenice.com

alena.hirnerova@smolenice.com

7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:30 - 17:00
7:30 - 16:00
7:30 - 12:30

www.smolenice.com

Poslanci OZ 2014-2018

Michal Holkovič 
Komisia bytová (predseda)
Komisia športu a kultúry
Komisia obchodu a cestovného ruchu
E-mail:
michal.holkovic@oz.allianzsp.sk

Radoslav Horník
Zástupca starostu
Komisia výstavby (predseda)
Komisia pre územný plán obce 
(predseda)
E-mail:radoslav67@icloud.com

Ing. Peter Janiga 
Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcionárov
(predseda)
E-mail: pejaniga@gmail.com

Ing. Peter Križan 

Komisia finančná (predseda)
Komisia obchodu a cestovného ruchu
E-mail: krizan.petko@gmail.com

Tibor Lančarič
Komisia verejného poriadku, dopravy
a bezpečnosti (predseda)
Komisia bytová 
E-mail: tibislovakia@seznam.cz

Ing. Svetlana Petrovičová
Komisia školstva, zdravotníctva a soc. vecí
Komisia finančná
E-mail: 
petrovicova.smolenice@gmail.com

Ing. Vladimír Polák
občianska iniciatíva
 „Smolenice bez spaľovne“

Prof. Ing. Libuša Radková, PhD. 

Komisia školstva, zdravotníctva
a sociálnych vecí (predseda)
Komisia finančná
E-mail: libusa.radkova@seznam.cz

Ing. Ondrej Repa
Komisia výstavby (podpredseda)
Komisia pre územný plán obce 
Komisia športu a kultúry
E-mail: ondrej.repa37@gmail.com

Pavol Zárecký
Komisia obchodu a cestovného
ruchu (predseda)
Komisia športu a kultúry
E-mail: palozarecky@gmail.com

Anton Chrvala
Starosta obce

E-mail: starosta@smolenice.com

Mgr. Tomáš Mráz 
Komisia športu a kultúry (predseda)
Komisia verejného poriadku, dopravy
a bezpečnosti  
Komisia bytová 
E-mail: tomimraz1@gmail.com

Rozpis plánu verejných zasadnutí poslancov OZ na rok 2015     12.2. 2015     9.4. 2015     11.6. 2015     13.8. 2015      15.10. 2015    10.12. 2015

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA 2015 
V SMOLENICIACH

 
 

  

  

 

 

  

  

 

DEŇ MATIEK

Vystúpenie DFS ČEREŠENKA

BURZA KNÍH

Dni otvorených pivníc MVC

Mobilný odber krvi

HASIČSKÁ SÚŤAŽ - O pohár starostu

KONCERT skupiny KORTINA

DOPR. IHRISKO PRE NAJMENŠÍCH

Koncert FRAGILE

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM

CYKLISTICKÉ PRETEKY MTB XCO

NEDEĽNÝ PIKNIK

ZÁMOCKÝ KONCERT

TRADIČNÝ JARMOK

NA KOLESÁCH PROTI RAKOVINE

VÝROČIE SNP, Š.BANIČ

KONCERT VESELÁ TROJKA

VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY

JABLKOVÉ HODY

Maškarný ples „NOC DUCHOV“

STRAŠIDELNÝ ZÁMOK

KONCERT BLACK BAND

PROGRAM PRE DETI

KONCERT DUO ADAMIS

VIANOČNÉ TRHY

VIANOČNÁ KAPUSTNICA

10.5.

16.5.

17.5.

22.-23.5.

26.5.

6.6.

7.6.

Jún

19.6.

21.6.

4.-5.6.

Júl

7.8.

8.8.

9.8.

28.8.

7.9.

25.-28.9.

25.10.

30.10.

31.10.

31.10.

December

20.12.

14.-20.12.

20.12.

Ďalšie akcie budeme priebežne dopĺňať
zmena dátumu vyhradená

Obec Smolenice nezastrešuje všetky akcie

f Obec
Smolenice

www.smolenice.com
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Milí spoluobčania,

som veľmi rád, že obecné zastupiteľstvo podporilo myšlienku vydávať 

noviny, ktoré budú podávať pravdivý obraz o práci obecného 

zastupiteľstva  Dovoľte mi, aby som Vám v tomto 

zmysle, v prvom čísle našich Smolenických novín, poskytol informácie 

o prebiehajúcich, ukončených i plánovaných projektoch. Sú to pro-

jekty, na ktorých sa podieľame a ktorými sa, aj keď malými, ale predsa 

krokmi, posúvame opäť o niečo ďalej. Prvým významným krokom bolo 

spustenie rekonštrukcie I. etapy cesty II/502 cez Smolenice. Tento krok 

podporil a sústavne sledoval i predseda TTSK Ing. Tibor Mikuš, PhD., 

ktorému za to patrí veľká vďaka. Avšak, uisťujem Vás, že nezostane len 

pri prvom kroku. Pristúpme v tomto zmysle k už spomínaným 

investičným akciám na rok 2015:

1) V súčasnosti prebieha proces stavebného povolenia na TTSK 

ohľadom II. etapy rekonštrukcie cesty (II/502) cez Neštich. 

Projektová dokumentácia a kalkulácia zadania sú už hotové. Po 

vydaní stavebného povolenia by mala prebehnúť verejná súťaž, 

respektíve verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela, čo môže trvať 

90 dní.  Až potom sa môže pristúpiť k následnej realizácií.

2)  Budovanie odvodu dažďových vôd z Trnavskej ulice, ktorý prebiehal 

v súčinnosti s  rekonštrukciou cesty, konkrétne v marci 2015.

3)  V apríli bol dokončený ďalší krok, čo sa týka rekonštrukcie ciest a 

kanálov. Konkrétne mám na mysli vybudovanie odtoku pre 

vyústenie dažďovej vody, v smere na Boleráz. 

4) Odvodnenie Štúrovej ulice bude realizované v troch etapách.

 V súčasnej dobe prebieha výber projektanta. Prvá etapa bude 

spočívať v uložení odvodňovacích žľabov od uličky k lekárni smerom 

ku „kaštieľskému múru“.

5) Bude vypracovaný protipovodňový projekt, ktorý vyplýva zo 

zákonnej povinnosti.

6) Projekt zameraný na výmenu autobusových zastávok v Smole-

niciach, konkrétne 6 kusov. Dňa 27.4.2015 bolo ukončené výberové 

konanie. Predpokladaný termín realizácie je máj – jún 2015.

7) Projekt rozšírenia materskej školy o jednu triedu. Podklady boli už 

odovzdané, termín vyhotovenia projektu bude oznámený v prie-

behu mesiaca máj. Týmto projektom sme reagovali na výzvu 

Ministerstva školstva SR. (po uzávierke časopisu-podľa dostupných 

informácií z webu, zaradili sme sa medzi úspešných žiadateľov, 

dostaneme 43 000 € na rekonštrukciu)

8)  Revitalizácia centra Smoleníc, úsek od p. Halenára až po križovatku 

smerom na Boleráz. Pri danom projekte bola ukončená projektová 

dokumentácia, v súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie. 

Predpokladaný dátum realizácie je stanovený na jún. 

9)  Čo sa týka projektu Zberného dvora, v prvom kroku prebehne výkup 

pozemkov. Následne bude prebiehať realizácia zberného dvora. 

Uvedenú akciu by sme chceli realizovať v spolupráci s Environ-

mentálnym fondom.

10)Spolufinancovanie projektu hradiska Molpír spolu s občianskym 

združením Naše Smolenice.

11)Budovanie chodníkov v rámci rekonštrukcie parku v areáli kaštieľa. 

V súčasnosti sa robia vrstvy chodníka a úpravy priestorov parku. 

Tento projekt prebieha taktiež v spolupráci s OZ Naše Smolenice, 

pod vedením p. Birošíka. 

a obecného úradu.

12)Územný plán obce. Dňa 14.5.2015 bude prebiehať verejné prero-

kovanie pripomienok fyzických osôb. Následne budú dokončené 

podklady na schválenie nového územného plánu obce. 

13)Prebiehajúca úprava kanalizácie a odstránenie balastných vôd. 

14)Plán týkajúci sa strategického hospodárskeho rozvoja (vyplývajúci

z povinnosti zo zákona) bude vypracovaný do konca roka 2015. 

15)Vypracovanie projektu budovania inžinierskych sietí a podkladov na 

cestu v lokalite Ulice Na lúkach. 

16)Prebiehajúce jednania týkajúce sa výkupu pozemkov v areáli školy.

17)Osadenie dopravných značiek na uliciach Štúrova, Za bránou, 

Hviezdoslavova, Kukučínova, Budovateľská a Záhradnícka. 

Investičná akcia bola dokončená v mesiaci apríl. 

18)Medzi ukončené akcie patrí i osvetlenie prechodov pre chodcov na 

Ulici SNP pri fare a na križovatke pri KD.

19)Rekonštrukcia osvetlenia (presný názov projektu je Modernizácia 

verejného osvetlenia), na ktorej momentálne pracujeme a v týchto 

dňoch sa pripravuje svetelno-technický posudok. Na základe tohto 

posudku bude možné urobiť projekt.  

20)V rámci obce nemožno zabudnúť na našu ZŠ s MŠ. V mesiaci máj 

nám bude pridelená dotácia na opravu podlahových krytín pre 

Základnú školu v Smoleniciach, vo výške cca 85 000 €. Obec požia-

dala taktiež o výpomoc na doriešenie kanalizácie v areáli ZŠ s MŠ vo 

výške 30 000 €.

Toto sú v skratke investičné akcie, ktoré budú realizované v našej obci

v priebehu rokov 2015-2016. Samozrejmosťou je, že obec bude v čo 

najvyššej možnej miere využívať a prijímať výzvy, ktoré budú nastolené 

v priebehu roka. Prioritou bude v maximálnej miere prijímať dané výzvy 

a využívať eurofondy, nakoľko začalo nové programové obdobie na 

čerpanie finančných prostriedkov. Dané množstvo faktov som sa Vám 

snažil poskytnúť v zjednodušenej forme. Či už hovoríme o ukončených, 

prebiehajúcich, alebo ešte len plánovaných akciách, všetky svedčia

o tom, že Smolenice sa s novým volebným obdobím dostali na novú, 

perspektívnu cestu. Je to pre nás doposiaľ neprebádaná cesta, na ktorej 

nás čaká ešte mnoho úskalí. Ja však verím, že našou prácou, Vašou 

zhovievavosťou a spoločnou spoluprácou dospejeme k úspešnému 

cieľu – ku krajším, upravenejším Smoleniciam. 

Radoslav Horník, zástupca starostu obce

A k t u a l i t y z O c Ú

 

  
  

   

Novovybudovaný a osvetlený prechod pre chodcov pri múzeu a fare

Oprava prejazdu na Trnavskej a osádzanie dopr. značiek na Štúrovej ulici
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Nie, nepomýlili sme sa, ani netreba ísť k očnému lekárovi. Jar sa síce 

tohto roku trochu oneskorila a na motýle v našich záhradkách si 

budeme musieť ešte trocha počkať. Motýliky však prileteli do škôlky už 

vo februári a to do novej, rodičmi toľko očakávanej triedy. Motýlikov 

máme 17 a sú to detičky od 2 do 3 rokov. O naše „bábatká“, ako ich

v škôlke familiárne voláme, sa starajú šikovné pani učiteľky Andrejka

a Martinka. Obidve pani učiteľky majú dlhú prax v iných predškolských 

zariadeniach a pedagogické vzdelanie priebežne dopĺňané školeniami

a kurzami. Vedeli ste, že pani učiteľka Martinka má špeciálnu liečebnú 

pedadogiku (pre rôzne postihnutia), liečebné terapie (muzikoterapia, 

ergoterapia, pohybová terapia atď.) Montessorri pedagogiku?  

Ani ostatné pani učiteľky nezaostávajú, naďalej sa vzdelávajú a priná-

šajú nové, moderné trendy do výchovy a vzdelávania našich škôlkarov. 

Najnovšie z medzinárodnej konferencie zo Šale, kde absolvovali 

zaujímavé workshopy a na chvíľku sa stali samé deťmi.

Do triedy Mravčekov, Včielok, Žabiek a Motýlikov chodí 84 detí. K našim 

deťom sa správame s láskou a rešpektom. Detičky so špeciálnymi 

potrebami sú prirodzene včlenené do kolektívu, ale zároveň 

zohľadňujeme ich individuálne potreby. Denný program majú vyplnený 

pestrými aktivitami, v ktorých sa striedajú vzdelávacie, športové, 

oddychové a hravé bloky. V našej škôlke sa spája to najlepšie zo 

štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 so zážitkovým učením

a individuálnym prístupom ku každému dieťaťu. Učebné osnovy 

Farebné kamienky sú upravené na potreby dnešnej doby. 

Kladieme dôraz na všestranný pohybový rozvoj dieťaťa a vytvárame

u nich vzťah k športu ako k celoživotnej aktivite. Krásne smolenické 

prírodné prostredie využívame na zdravotné vychádzky a ponúka nám 

vzácne príležitosti na poznávacie pobyty. V triedach majú deti 

vytvorené hracie centrá, kde si zlepšujú komunikačné schopnosti

a výtvarné činnosti, rozvíjajú grafomotoriku, logicko-matematické 

schopnosti, hudobné schopnosti a konštrukčné centrum. V každej 

triede je PC zostava, kde pracujeme s rôznymi edukačnými 

programami, hráme interaktívne hry. Deti sa tešia na prácu s progra-

movacou včielkou BEE BOOT a majú veľmi rady interaktívnu tabuľu.  

Ponuka krúžkov je tiež široká – krúžok angličtiny pre 5-6 ročné deti, 

krúžok angličtiny pre 4-5 ročné deti, hudobno-pohybový krúžok, 

krúžok šikovných ručičiek, krúžok Veselo s harmonikou, turistický 

krúžok, náboženstvo, futbalový krúžok.

Spolupráca medzi rodičmi a pedagogickými pracovníkmi je na vysokej 

úrovni. Naši rodičia sa osobne zaujímajú denne o aktivity a správanie 

svojich detí  a aktívne sa zapájajú nielen do diania v škôlke. Ďakujeme za 

ich brigádnicku pomoc, sponzoring, spoluúčasť na zbierkach a mate-

riálnu výpomoc. 

Prileteli Motýliky

Dagmar Zbořilová

Pre tých, ktorí ešte nepoznajú Občianske združenie Naše Smolenice, by 
sme aspoň v krátkosti vysvetlili, že hlavnými prioritami združenia je 
obnova parku v bývalom kaštieli, revitalizácia hradiska na Molpíri
a kultúrno-spoločenské podujatie Vítanie jari. 
Občianske združenie Naše Smolenice sa venuje obnove parku od 
svojho vzniku v roku 2011. Naším cieľom je obnoviť a zrevitalizovať park 
podľa štúdie, ktorú si môžete pozrieť na našej webovej stránke

 Je to samozrejme dlhodobá záležitosť,  
preto sme náš zámer rozdelili do viacerých etáp. Prvá etapa, ktorá 
zahŕňala vyčistenie plochy od odpadu a náletových drevín sa 
zrealizovala ešte na jeseň roku 2011. Začalo sa aj s čiastočnou 
rekonštrukciou oplotenia z hlavnej ulice.
Ďalšia etapa, ktorá momentálne prebieha, predstavuje vybudovanie 
komunikácií. Ako sme už informovali, obec Smolenice prispela na konci 
roka 2014 sumou 10 000 € na realizáciu chodníkov a odvoz odpadu
z brigády z jesene minulého roka. V najbližšom období by malo prísť 
k dokončeniu komunikácií, za čo patrí vďaka aj mnohým dobrovoľ-
níkom a našim partnerom, ktorí poskytli veľké zľavy, inak by výstavba 
chodníkov v tejto sume nebola možná. Treba zdôrazniť, keďže ide
o historický park a Pamiatkový úrad nedovolil zámkovú dlažbu, 
chodníky budú vyplnené parkovým pieskom. Týmto by bola ukončená 
ďalšia fáza obnovy parku. Všetky faktúry aj so zľavami budú uverejnené 
na našej stránke  OZ.
Ďalšie práce budú pokračovať podľa finančných možností. Dlhodobo sa 
zapájame do rôznych programov na získanie finančných prostriedkov 
(Zelené oázy a pod.). Jedným z nich je aj zamestnanecký program firmy 
Henkel, z ktorého sa nám podarilo získať z pôvodnej žiadosti 10 000 €  
2000 €. Tieto peniaze mali byť určené na uzavretie parku z ľavej strany 
(zo strany obchodu Bala), rozpočet na parkové oplotene je 7500 €
s DPH. Ako naložíme s grantom 2000€ je ešte otázne. Že má tento 
projekt význam, dokazuje to, čo sa podarilo zo zalesneného a zanedba-
ného smetiska počas 3 rokov urobiť. Spolu sme za pomoci 
dobrovoľníkov zatiaľ odpracovali v parku do 300 brigádnických hodín, 
k čomu treba prirátať stavebné práce za pomoci stavebnej techniky
a mesiace vybavovania po úradoch. Vďaka patrí všetkým 
dobrovoľníkom, obci Smolenice a každému, kto akýmkoľvek spôsobom 
prejaví záujem o spoločné dielo.
Ďalším spomenutým projektom je revitalizácia hradiska na Molpíri. Vo 
februári tohto roku sme získali grant z Finančného mechanizmu EHP
a Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR v sume 
290 217 € a 10% účasťou našej obce v sume 32 246€. Cieľom projektu je 
Revitalizácia 1.a 2. nádvoria, archeologický výskum a následná obnova, 
taktiež vybudovanie časti parkoviska a prístupovej komunikácie. Keďže 
hlavné práce nás ešte len čakajú, ďalšie informácie poskytneme
v budúcom čísle.  (viac info na našej webstránke a facebooku).

Fantišek Birošík, predseda OZ Naše Smolenice

 
www.oznasesmolenice.sk

O B N O VA  PA R K U  
V BÝVALOM KAŠTIELI
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Cyklistický klub Karpaty Smolenice

Klub rok 2015 začal týždňovým 
sústredením na Dobrej Vode. Pod 
vedením Romana Holomka naši 
zverenci ako Matúš Lávečka, Tomáš

Sedlák, Denis Bartek, Richard Brázdovič, Daniel Vranko, Ruben Sobota  
a Joachim Holásek poctivo pripravovali na novú sezónu. Zimnú 
prípravu trénovali  v školskej telocvični. Keď im to počasie dovolilo, 
začali poctivo nabiehať kilometre. Trénujú svedomito každý deň.  
Máme v pláne zúčastniť sa 20 kôl Slovenského pohára a Majstrovstiev 
Slovenska cestnej cyklistike, 8 kôl Slovenského pohára a Majstrovstiev 
Slovenska v horskej cyklistike. Tento rok sme už absolvovali preteky SP 
na ceste v Suchej nad Parnou. Z mladších žiakov časovku najlepšie 
zajazdil Denis Bartek na 7.mieste. Prekvapil nováčik Richard Brázdovič, 
ktorý na svojej prvej časovke obsadil pekné 10.miesto a etapu skončil 
na 17.mieste.  Tomáš Sedlák skončil na 21.mieste. Starší žiak Matúš 
Lávečka časovku zajazdil na 19.mieste a etapu na 29.mieste. Z Kadetov 
mal dobré umiestnenie Daniel Vranko v časovke obsadil 14.miesto
a v etape 15.miesto.
CK Karpaty Smolenice pod vedením Romana Holomka, za podpory OcÚ 
Smolenice a KC SAV Smolenice v parku pod zámkom pre vás aj tento rok 
4.7.2015 usporadúva cyklo pretek pod názvom Karpaty CUP 2015, na 
ktorom sa môžu zúčastniť deti od najmenších na odrážadlách, až po 
dospelých, ktorí sa chcú zabaviť na bicykli. O zábavu a občerstvenie 
postarané. 5.7.2015 vás pozývame povzbudiť cyklistov z celého 
Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska ale aj zo Smoleníc na Slovenský 
pohár v horskej cyklistike, čo je najvyššia súťaž na Slovensku a má len 8 
kôl. Tento rok to bude už 7. ročník. Touto cestou by som chcel 
poďakovať všetkým sponzorom a priateľom cyklistiky, ktorí nám každý 
rok pomáhajú tento pretek usporiadať, či už materiálne, alebo pri 
zabezpečovaní celého preteku.  Len pre zaujímavosť, minulý rok sme 
narátali cez 50 dobrovoľníkov.  Ešte raz srdečná VĎAKA.

Roman Holomek, predseda CK KARPATY

ŠPORT
Dovoľte mi, v dnešnom článku Vám predstaviť 

Obecný športový klub Smolenice. Je to športový 

klub s dlhoročnou tradíciou a bohatou históriou.

V súčasnosti má pod svojimi krídlami jeden 

nohejbalový a päť futbalových tímov. Z toho sú 

štyri mládežnícke a jeden mužský tím.

Nohejbalisti sa zúčastňujú na turnajoch a reprezentujú našu obec po 

celom okrese. Majú za sebou aj mnoho ocenení. Trénujú a domáce 

turnaje organizujú v areáli OŠK Smolenice a v zime v ZŠ  Smolenice.

Rozdelenie futbalových tímov:

1. Futbalový tím pracujúci s najmladšími deťmi a to vo veku 5 až 7 rokov 

je tím predprípravky U8. Trénermi tohto tímu sú Daniel Hodulík a Maroš 

Slezák. Tím má 10 chlapcov a dievčat. Deti sa učia najmä základy práce

s futbalovou loptou a tí starší z nich hrajú aj majstrovské zápasy 

prípravky.

2. Ďalší tím je prípravka U13. Máme v ňom 30 už registrovaných 

chlapcov vo veku 8 až 12 rokov, ktorí hrajú okresnú súťaž skupinu A. 

Trénerom je Tomáš Neitz a vedúcim tímu Radoslav Janurík. Prípravka 

Smoleníc pravidelne bojuje o prvé miesto v skupine. Minulý rok 

skupinu vyhrali a v boji o víťaza okresu ju zastavil až FK Cífer a mladíci 

skončili na úžasnom druhom mieste v okrese.

3. Nasleduje tím žiakov U15. Máme v ňom 15 chlapcov, ale aj dievčat vo 

veku 12 až 15 rokov, respektíve v prípade dievčat až do 16 rokov. Mladíci 

hrajú okresnú súťaž OSA. Tak ako minulý rok skončili na peknom 

druhom mieste, i tento rok bojujú o primát v tejto súťažia postup do 

okresných majstrovstiev. Trénermi tímu sú Martin Poliak a Ivan Dubčák.

4. Tím dorastu U19 má 17 chlapcov vo veku 16 až 18 rokov. Dorastenci 

hrajú majstrovské zápasy v krajskej súťaži a to v 5. lige Západ. Po 

minuloročnom postupe do tejto súťaže sa podarilo tím upevniť

a chlapci dosahujú výborné výsledky aj v tejto vyššej súťaži. Trénerom 

tímu je Igor Sasko a vedúcim je Ivan Brázdovič.

5. A nakoniec je tím mužov. V kádri je 23 hráčov. Muži hrajú SELECT 

III.A., okresnú súťaž. Po minuloročnom zostupe sa káder skonsolidoval 

a doplnil. Všetci si nič iné ako opätovný postup do vyššej súťaže 

nepripúšťajú. Trénerom je Stanislav Šoka a vedúcim tímu je Pavol 

Smolek. Prezidentom klubu je Martin Poliak, podpredsedom Ivan 

Dubčák. Členovia výkonného výboru klubu sú ďalej Radoslav Janurík, 

Pavol Smolek a Gabriela Križanová.

Radoslav Janurík

bezkontaktný flag futbal (od 15 rokov) alebo americký futbal (od 18 
rokov). Tréningy a domáce zápasy flagového tímu sú iba v Smole-
niciach. Budeme radi, ak sa nám záujemcovia prihlásia na našich 
kontaktoch. Tešíme sa na vás či už ako hráčov, alebo ako fanúšikov 
počas zápasov.
Zakladateľ: Ivan Labuda
Vedenie: Ivan Labuda, Mikuláš Holásek, Ján Zajac, Rastislav Škrabák
Kontakt: facebook.com/SmoleniceEagles, www.smoleniceeagles.sk,  
info@smoleniceeagles.sk,
Tréneri „A“ tímu: Hl. tréner J.Trabalka (pôsobil v Rakúsku, Kanade, 
Česku a na Slovensku), Tréner defenzívy – Greg Anderson (Američan, v 
80-tich rokoch bol profesionálny hráč tímov NFL v USA)
Úspechy: 2x Majstri Slovenska/SFL 7 (Slovenská futbalová liga 7na7) 
r.2013, r.2014; Naši odchovanci v Slovenskom národnom tíme – r.2010 
CZE vs SVK 2 hráči a 1 asistent, r.2012 SVK vs SLO 3 hráči a 1 asistent, 
r.2013 SVK vs CZE 3 hráči v základnej zostave.

Prví na Slovensku sme mali vlastné roztlieskávačky v sezóne 2012-13.

Vznikli sme v roku 2008 v Smoleniciach. Od toho 
času sa vystriedalo v tíme viacero hráčov a prišli

kvalitní tréneri. Od jesene 2012 sme nadviazali úzku spoluprácu
s tímom Trnava Bulldogs a z nezmieriteľných rivalov sa stali dva veľmi 
úspešné kluby. Naši hráči pomáhajú Trnave v Českej a Slovenskej  lige 
11na11 (SFL) a hráči Trnavy zase veľmi vhodne a úspešne dopĺňajú náš 
tím – Smolenice Eagles v Slovenskej lige 7na7 (SFL 7). Máme spoločné 
tréningy, trénerský tím a tak žneme úspechy doma aj v zahraničí. 
Väčšinu roka trénujeme v Trnave na „Energu“. Pred a počas súťaže SFL 7 
už trénujeme a hráme v Smoleniciach a za Smolenice Eagles. Vďaka 
spolupráci s TT sme dotiahli do tímu aj viacero reprezentantov 
Slovenska. Okrem amerického futbalu aktuálne dávame dokopy aj 
kvalitný tím flag futbalu – t.j. americký futbal bez kontaktu. Vo flag 
futbale plánujeme odohrať v roku 2015 niekoľko zápasov, prípadne 
súťaží na Slovensku aj v zahraničí a stabilizovať a vyformovať tím, ktorý 
by sa mohol budúci rok zapojiť do niektorej z kvalitných zahraničných 
súťaží flag futbalu. Aktuálne prebieha nábor do flagového tímu. 
Budeme radi, ak sa k nám pridá čo najviac smoleničanov, či už na

Americký sen v Smoleniciach,

alebo ako dedinka

porazila veľké mestá.

Ivan Labuda 
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    Folklór a láska k nemu je nákazlivá choroba. Keď k nemu raz človek 

„pričuchne“, keď mu ľudová hudba raz rozochveje srdiečko, obyčajne sa 

rozvinie láska na celý život. 
A presne to sa stalo štyrom mamám – bývalým folkloristkám. Kedysi 
aktívne žili folklórom, neskôr sa venovali materským povinnostiam, ale 
keď ich deti troška odrástli, folklórna nákaza sa vrátila. Z iniciatívy 
Kataríny Rábarovej slovo dalo slovo a tak sa najskôr z ich vlastných 
deviatich detí zrodil detský folklórny súbor Čerešenka. Prvá skúška 
súboru bola 6. apríla 2014 v priestoroch MŠ Lienka. Ale deti pribúdali 
veľmi rýchlo. Smoleničania a rodičia z Lošonca a Horných Orešian 

s radosťou privítali novú aktivitu v Smoleniciach. Netrvalo dlho a deťom 
už nestačili ani priestory Lienky ani bývalej internetovej kaviarne v KD. 
Momentálne nacvičujú dvakrát do týždňa vo veľkej sále Kultúrneho 
domu. Tri mamy – Katarína Rábarová, Helena Hirnerová rod. Kotásková 
a Gabriela Piecková rod. Hegerová sa im venujú umelecky a tá štvrtá 
Andrea Gregušová rod. Halenárová sa stará o to, aby mali malé 
Čerešenky vždy skvelú muziku. Deti sa učia tradičné piesne a tance
z regiónu Trnavskej roviny, najmä z Orešanskej oblasti, ktorá je v západ-
nom regióne dosť výrazná. Nadšenie a talent detí si asi po pol roku 
vyžiadali ďalšiu zmenu – do súboru prišla “teta Tonka“ teda pani 
Antónia Poláková, rod. Miková, rodáčka zo Smoleníc, ktorá sa po celý 
život profesionálne venovala vedeniu detského folklórneho súboru 
Iskerka  na Brezovej. Jej prínos je pre Čerešenky veľký. Deťom sa venuje 
s láskou a plným nasadením. Odovzdáva svoje bohaté skúsenosti, vďaka 
čomu je pokrok detí z tréningu na tréning ozaj výrazný. Treba tiež 
spomenúť, že na skúškach do tanca hrá ujo Kamil. Čerešenky majú za 
sebou už niekoľko vystúpení. Prvýkrát sa predstavili v KD v Smoleniciach 
4.7.2014 v prestávke vystúpenia skupiny z TV Šláger. Nasledovali 
VianočnéSmoleniciach a Lošonci, na ktorých deti vdýchli život 
tradičným koledám a vystúpenia 4.12., 21.12., 25.12. a 28.12.
v Horných Orešanoch, vianočným vinšom. Naposledy ich Smoleničania
mohli vidieť na Vítaní jari s Morenou a s krásnymi pletenými korbáčmi. 
No a Čerešenky sa už intenzívne pripravujú na svoje prvé veľké 
profilovévystúpenie, s názvom „Ve Smolincách na dvore“, na ktoré 
všetkých srdečne pozývajú dňa 16. mája 2015 o 17,00 hodine do 
Kultúrneho domu v Smoleniciach. Organizačné a finančné záležitosti, 
ktoré sú s fungovaním DFS vždy neodmysliteľne spojené, viedli 
zakladateľku súboru Katarínu Rábarovú k ďalšiemu nevyhnutnému 

kroku– k založeniu OZ Smolenická Čerešenka. Nadšenie pre folklór 
spojené s významnou pomocou zo strany rodičov dávajú tušiť, že o DFS 
Čerešenka bude vo folkloristických kruhoch ešte počuť. Súbor to má 
krásne „našliapnuté“ - talentované deti, nadšených dospelých, skvelú 
muziku a veľkú podporu zo strany pána starostu a OÚ Smolenice. Nuž, 
zdá sa, že „vírus“ zvaný FOLKLÓR bude v Smoleniciach a okolí ešte, 
chvalabohu, dlho úradovať. A tak ostane vzácne dedičstvo našich 
predkov nielen zachované, ale aj znovu oživené, svieže, krásne .....  

Katarína Rábarová

Ako malý osemročný chlapec som sa začal učiť hrať na gitare. 
Obdivoval som vtedy jedného gitaristu, ktorý mal dvanásťstrunovú 
gitaru, a tak som začal snívať sen o dvanásťstrunovej gitare. Neskôr, už 
ako dospelý som si kúpil obyčajnú „šestku“, ktorá je praktickejšia, a cítil 
som, že mať ešte aj „dvanástku“ by už bol prepych. A tak som sa 
postupne s týmto snom lúčil.

Keď som prišiel do Smoleníc za správcu farnosti a spoznával som 
(medzi iným) i všetky zákutia veľkej fary, objavil som v jednom kumbáli 
na poličke „dvanástku“. Srdce mi poskočilo. No keď som ju zobral do 
rúk, zistil som, že je zlomená, má natiahnutých len šesť strún, nejaké 
veci chýbali, ťažko sa na nej hralo a... zvuk bol strašný. So znechutením
a odporom som ju odložil naspäť na poličku a odišiel. Prešlo však 
niekoľko mesiacov a mne to nedalo. Čo ak sa dá s ňou niečo spraviť?

A tak som opäť išiel do kumbálu, vzal som ju do rúk, očistil, zalepil
(a bolo treba čakať 48 hodín, kým lep úplne vytvrdne – a všetci vieme, 
aké je ťažké čakať!), kúpil som jedny z najlepších strún, dotiahol som 
krk, aby boli struny v správnej výške a... a ten zvuk je nádherný! A ja 
žasnem, že Boh nezabudol na veľký sen malého chlapca. Nemám 8 ale 
38 rokov, no teraz to splnenie sna – „dvanástka“ – nerobí radosť len 
mne, ale i mladým, ktorí ju s radosťou využívajú pri sprevádzaní liturgie. 
Prišlo v správnom čase.

V tejto udalosti však vnímam ešte čosi oveľa hlbšie. Aké veľmi odlišné 
boli tie dva pohľady na ten istý „črep“ na poličke: prvý – znechucujúci, 
odsudzujúci, odmietajúci..., druhý – plný nádeje, obnovujúci, uzdra-
vujúci... Ten prvý mi pripomína „klasický“ pohľad človeka na človeka, 
kedy vidíme len to, čo je (momentálny stav) – a vtedy veľmi silno 
vystupuje práve to nedokonalé, zlé. A keďže každý z nás má v sebe kus 
toho „črepu“, to zlé sa len násobí... Preto je to pohľad mnohokrát 
ponižujúci, odsudzujúci, odmietajúci, ba dokonca paralyzujúci... Je tu 
však aj iný pohľad. Pohľad Niekoho, kto nevidí človeka len takého, aký 
je, ale i akým sa môže stať. A preto je to pohľad plný nádeje. Pohľad 
lásky, ktorý jediný má silu obnoviť, uzdravovať. Pohľad, ktorý je činný – 
vezme do rúk, čistí, zaceľuje zranené... Pohľad Niekoho, kto vie čakať – 
dáva priestor na dozrievanie. Nerobí nič nasilu, ale keď sa mu človek 
otvorí, dáva mu „nové struny“, novú krásu, ktorá sa zdala byť stratená...

Keď hľadím na tú obnovenú „dvanástku“, keď na nej hrám či počujem 
jej krásny zvuk pri spevoch mladých, snívam nový sen. Sen, v ktorom my 
ľudia, a zvlášť obyvatelia Smoleníc, túžime po tom láskyplnom 

Snívam nový sen...



č í s l o  1 / 2 0 1 5- 7 -

NARODILI SA
Olívia Knapová

Rebeka Pinčeková
Ema Boledovičová

Patrik Šiška
Tobias Jaraba 

Matúš Koncsek
Simona Koncseková

Lea Matysová
Emil Marko Talarico

ZOMRELI 
Pavlína Hurdová, 88 rokov
Jozef Gašparík, 73 rokov

Gabriela Bušová, 62 rokov
František Hornáček, 78 rokov

Mária Grmanová, 61 rokov
Ladislav Vöröš, 65 rokov

Florentína Ružičková, 86 rokov
Ján Kováčik Ing., 89 rokov

Jozef Cisár, 63 rokov
Pavol Bukna, 58 rokov

Irena Šimončičová, 82 rokov
Štefan Hečko, 86 rokov

Dominik Holomek, 69 rokov

Prihlásení občania do obce:  19
Odhlásení občania z obce:    17

ŠTATISTIKY- Smolenice  v období  od 1.1.2015 – 30.04.2015

JUBILEÁ občanov:
70 – roční: 

Soňa Mruškovičová
Pavol Dedík JUDr.
Margita Jelenková
Terézia Brímusová

Rudolf Javorek
Jozef Oravec
Jozef Zárecký
Jozef Boháček

75 – roční: 
Ľudmila Smoleková
Blažena Olšovská

80 – roční: 
Melánia Heršlová

Gertrúda Hornáčková
Mária Pekarovičová

Irma Selecká
Ignác Vajsábel

85 – roční: 
Petronela Matisová

Oto Bortlík
Michal Galgoci Ing.

90  - a viac roční: 
Andelína Čillagová, 90 rokov

Ján Fančovič, 92 rokov
Jozef Jánošík, 96 rokov

V tomto období sa uskutočnilo 5 sobášov, 
z toho 1 sobáš naši občania, Daša Holomková a Jakub Žalud

Nikdy ma neprestane udivovať, aký pestrý repertoár príbehov si môže 
pamätať jeden človek. Pri poslednej návšteve mojej babičky som sa 
započúval do rozhovoru o jednoduchších časoch, kedy sa ľudia miesto 
do kina tešili na “drápačky“. Ja ako odchovanec deväťdesiatych rokov si 
žiadne driapačky už pamätať nemôžem. Vankúše sa neplnia husím 
perím. Nahradila ich syntetická výplň, ktorá sa driape kdesi na východe, 
v továrňach plných lacnej pracovnej sily. 
Ak chceme vankúš, ideme si ho jednoducho kúpiť do obchodu, hyper- 
marketu alebo si ho objednáme z pohodlia svojho domova. V súčas-
nosti je skôr problém tovaru sa vyhnúť alebo si vybrať z množstva 
tvarových, farebných či funkčných variácií. Zdá sa, akoby sme si túžbu 
po životnej skúsenosti začali nahradzovať hmotnými statkami. Náš život 
je miesto dobrodružstva plný vecí, ktorých život i smrť je viazaný na 
obchod a spotrebu. Pýšime sa pokrokom vedy, vyspelou technikou
a bohatými poznatkami vo všetkých vedných odboroch. Chýba nám 
však to, čoho majú naši starí rodičia plné truhlice. Príbehov.  
Nehovorím, aj my máme historky z barov, diskoték či z vychádzky v lese. 
Chýba nám však vek, ktorý postaví tieto spomienky pred prísny súd. 
Akési sito, ktoré oddelí príbehy, ktoré stoja za to rozprávať a obyčajné 
všednosti, ktoré zažívajú všetci každodenne. Starý človek vníma čas 
celkom inak ako my mladí. Musí si starostlivo prebrať ktorá spomienka 
stojí za rozpravu. 
Z môjho uhla pohľadu je dôležité počúvať starých ľudí už len kvôli tomu 
s akým zápalom rozprávajú o svojej mladosti. Iste, je k tomu treba istá 
dávka trpezlivosti. Nie vždy sa nám chce čakať, kým si autor príbehu 
spomenie na presný rok, mesiac a detailné poveternostné podmienky 
daného okamihu. No to je daň, ktorú platíme za krásny príbeh, ktorý 
nám pripomína dávne časy, plné tajomstiev a záhad. Príbehy starých 
ľudí tvorí akýsi miestny folklór. Neoficiálny. O tom oficiálnom rozhodujú 
spisovatelia, folkloristi a ľudia fundovaní v tejto oblasti. My však máme 
jedinečnú príležitosť vytvoriť si vlastný folklór, ktorý sa viaže na našu 
dedinu, ulicu či jeden jediný dom. Jedinečnú príležitosť usporiadať 
simyšlienky podľa svojej vlastnej vôle a rozprávačských schopností 
našich príbuzných. V tomto texte nechcem v žiadnom prípade kázať. 
Každý je predsa nastavený inak a každý rozhoduje o svojom voľnom 
čase podľa svojho. No pri rozprávaní so starým človekom sa nám 
naskytá výnimočná príležitosť nazrieť do minulosti cez optiku 
skúsených, životom skúšaných ľudí. Bola by škoda premeškať takúto 
príležitosť. Opýtajte sa teda svojich starkých na ich spomienky. 
Prebudíte v nich dieťa kúpajúce sa v potoku, mládenca vylihujúceho 
hodiny na stohu slamy, či dievku počítajúcu kukanie kukučky. Budú vám 
vďačne rozprávať veci, ktoré jedného dňa odovzdáte svojim potomkom 
ako vzácnu spomienku na svojich predkov. Veci, ktoré nie sú vecami
 a ktoré si cez internet nekúpite. 

Filip Horník

PRÍLEŽITOSŤ NA SPOMIENKU

a obno
srdce, ktoré je potom schopné hľadieť takýmto uzdravujúcim 
pohľadom i na iných... pohľadom, ktorý nerúca, ale buduje.
A ja verím, že Boh sa nedá zahanbiť v plnení dobrých snov... 

Juraj Schindler, správca farnosti 

vujúcom pohľade Niekoho, kto dáva nový život... Dáva nové 

Náš najstarší občan pán Jozef Jánošík, 96 rokov-BLAHOŽELÁME

P O Z V Á N K A
Srdečne Vás pozývame na profilové vystúpenie 

DFS Čerešenka  
pod názvom

“Ve  Smolincách na dvore“
organizované  na podporu činnosti súboru, 

ktoré sa uskutoční 
16.mája 2015 o 17,00 v KD Smolenice

Hostia večera : 
Ľudová muzika FidliCanti
Spevácka skupina Záruby

Čaká Vás veľa hudby a tanca, rýdzeho folklóru, 
pohostenie, príjemná spoločnosť  a výborná 

nálada.

Vstupné je dobrovoľné ! 
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S M O L E N I C K É N OV I N Y

L E K Á R I
Ambulancia pre deti a dorast

Ambulancia pre dospelých

Gynekologická ambulancia

Zubná ambulancia

Očná ambulancia

Ambulancia pre dospelých 

MUDr.Gabriela Kaderová, zdr. sestra: Darina Zelenská

       7.00-12.00  12.30-15.00 poradňa, objednaní pacienti, návštevy

       7.00-12.00  12.30-15.00 poradňa, objednaní pacienti, návštevy

       7.00-10.00  10.00-12.00 školáci, preventívne prehliadky

       7.00-12.00  12.00-15.00 semináre, objednaní pacienti, návštevy

       7.00-12.00  12.00-14.00 objednaní, administratíva, návštevy

MUDr.Igor Stipanitz, zdr. sestra: Lenka Žaludová

       7.00-12.00    12.30-16.00 návštevná služba

        7.00-8.00        9.00-12.00 posudková komisia 

                            12.30-16.00 návštevná služba

       7.00-12.00    12.00-16.00 návštevná služba

        7.00-12.00    12.00-16.00 návštevná služba

       7.00-12.00    12.00-16.00 návštevná služba

MUDr. Erik Jankovský, zdr. sestra: Žaneta Ištvancová 

       7.45-11.00 gynekologická ambulancia 11.00-13.00 poradňa

       7.45-13.00 gynekologická ambulancia

      11.45-14.45 gynekologická ambulancia 7.45-11.45 administratíva

        7.45-12.00 gynekologická ambulancia 13.00-17.00 Hlohovec

        7.45-12.00 gynekologická ambulancia od 12.00  sanitárny čas

Odbery krvi: každý deň od 7.00-7.45 (okrem stredy)
PO, UT: od 13.00-15.00 návštevy administratíva

MUDr. Iveta Zamborská, zdr. sestra: Adriana Šildová

        7.30-12.00 ambulancia 12.00-12.30 obed

     12.30-14.00 ambulancia

     14.00-15.30 administratíva, sterilizácia

        7.30-12.00 ambulancia 12.00-12.30 obed

     12.30-15.30 administratíva, sterilizácia

Každý deň od 7.30 – 8.30 neobjednaní pacienti, 
                                                    bolestivé prípady, kontroly

MUDr. Jana Stipanitzová, zdr. sestra: Zuzana Kabzanová

      11.00-17.00
      11.00-17.00
      11.00-17.00  
         7.00-14.00  Perimetria Trnava - poliklinika Družba 1.posch. 

       11.00-17.00

MUDr. Dagmar Kočanová, zdr. sestra: Mária Grgačová

         7.00-12.00 13.00-15.00 návštevy, administratíva 

                 12.00-13.00 Chemolak -  preventívne prehliadky 

         7.00-12.00 13.00-15.00 návštevy, administratíva 

                 12.00-13.00 Chemolak -  preventívne prehliadky 

         7.00-12.00 13.00-15.00 návštevy, administratíva  
                 12.00-13.00 Chemolak -  preventívne prehliadky 

         7.00-12.00 13.00-15.00 návštevy, administratíva  
                 12.00-13.00 Chemolak -  preventívne prehliadky 

         7.00-12.00 13.00-15.00 návštevy, administratíva  
                 12.00-13.00 Chemolak -  preventívne prehliadky 

Každý 1.štvrtok v mesiaci – ambulancia Buková

Tel.č.: 033/5586 589

Tel.č.: 033/5586 236

Tel.: 033/5586 225

Tel.: 033/5586 281

Tel.: 033/5586 236

Tel.: 033/5589  273

S M O L E N I C E
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L E K Á R N E

PharmDr. Adriana Dobšovičová

POD ZÁMKOM

033/5586 266
8.00-12.00   14.00-16.00
8.00-12.00   14.00-16.00
8.00-12.00   14.00-16.00
8.00-12.00   14.00-16.00
8.00-12.00   14.00-16.00

P O R U C H Y

P O Š TA

Po:
Ut:
St:
Št:
Pi:

033/5589 423
7.30-15.00  
7.30-15.00
7.30-15.00
7.30-15.00
7.30-15.00

LEKÁREŇ LEKÁREŇ
TRSTÍN 188SMOLENICE

V októbri minulého roku obnovila partia mladých 
ľudí zo Smoleníc a okolia v našej obci činnosť 
Červeného kríža (ČK). Všetko však začalo ešte 
počas leta 2014, kde sa na letnom detskom tábore 
dala dohromady skupina veľmi schopných 
mladých ľudí. Skupinka, v ktorej som videl veľký

potenciál. Keďže ale tábor trval len týždeň, všetci sme sa rozišli do svojich 
domovov. Mne to ale nedalo, chcel som pokračovať a pomôcť aj ľuďom 
okolo mňa. Tak som si spomenul na svoju spoluprácu s ČK a navrhol som 
to ostatným. A oni súhlasili. Tak sme začali pracovať na aktivitách, ktoré 
by pomohli nielen obyvateľom Smoleníc. V súčasnosti je nás približne 20 
aktívnych členov a môžem povedať, všetkých generácií. Na tento rok 
plánujeme v spolupráci s obcou zorganizovať: aspoň dva mobilné odbery 
krvi, zorganizovať posedenia s prednáškami o základnom poskytovaní 
prvej pomoci, náučný letný tábor pre deti, dni zdravia s meraním krvného 
tlaku, zistenia krvnej skupiny, ale aj celkového zdravotného stavu
a mnohé iné veci. Nič z toho by som však nezvládol bez pomoci našich 
dobrovoľníkov a samozrejme vás, Smoleničanov. Preto chcem aj touto 
cestou poprosiť všetkých ochotných ľudí o pomoc pri našich aktivitách a 
taktiež vás pozvať medzi nás. Pre každého, koho by zaujímala oblasť 
zdravotníctva, bezpríspevkového darcovstva krvi, humanitárnej pomoci 
alebo pomoci pri katastrofách, sme tu. Radi oceníme dobrú radu 
starších, ako aj silu mladých. Najbližšie vás pozývame na mobilný odber 
krvi, ktorý sa uskutoční v utorok 26. mája 2015, od 8:00 do 10:00 
dopoludnia, v priestoroch kultúrneho domu v Smoleniciach.

Tomáš Fančovič, scksmolenice@gmail.com, 0949 160 723
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