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Pozor na zmeny
v dopravnom

značení
od 21. 11. 2011

Nefajčite, myslite na zdravie svojich detí

Každý rok na jeseň v mesiaci
októbri vyhlasuje Európska aso-
ciácia líg proti rakovine Týždeň
proti rakovine. V rámci neho aj
Liga proti rakovine SR, ktorá je
tiež členom tejto asociácie, or-
ganizuje a zapája sa do viace-
rých aktivít – prevažne výchov-
ného a preventívneho charak-
teru.

Počas Týždňa proti rakovine
sa koná tradične Deň jabĺk, ke-
dy dobrovoľníci rozdávajú oko-
loidúcim čerstvé, šťavnaté jabl-
ká, aby aj takto pripomínali ob-
čanom potrebu pamätať na
zdravý životný štýl. Jabĺčko tak-

tiež symbolizuje náhradu za ci-
garety, ktorých sa, žiaľ, dnešná
mládež omnoho častejšie chytá
ako tohto zdravého ovocia.
Preto LPR si dala tento rok
heslo: Neodfajčite deťom ich
detstvo!

O tomto zlozvyku – či skôr zá-
vislosti – sa skutočne hovorí veľ-
mi často a možno sa nám aj
zdá, že je to otrepaná fráza
dospelých, ale dnes je jedno-
značne dokázané, že fajčenie
zdraviu naozaj mimoriadne ško-
dí! Je čoraz nevyhnutnejšie o faj-
čení hovoriť ako o fenoméne,
ktorý nielen ohrozuje samot-

ných fajčiarov, ale významne
mení životné podmienky ľudí v
ich bezprostrednej blízkosti.
Pasívne fajčenie je takmer rov-
nako škodlivé ako fajčenie ak-
tívne. A o čo viac je tento fakt
alarmujúci, ak aktívnymi fajčiar-
mi sú rodičia a nechcenými pa-
sívnymi fajčiarmi deti, ktoré sú
neustále vystavované škodlivé-
mu dymu. Fajčením v prítom-
nosti detí vplývajú nielen na ich
zdravie fyzické, ale aj na ich po-
stoje, celkový vývoj, návyky a
preferenciu životného štýlu.
Deti takto „odpozerajú“ zlý ži-
votný štýl, zlé návyky. Zamys-

lime sa nad týmto zlozvykom,
čo všetko získame, keď s fajče-
ním prestaneme. Zároveň pro-
stredníctvom kampane chce li-
ga osloviť aj mladých ľudí, budú-
cich rodičov, mladé ženy a diev-
čatá – teda matky a budúce mat-
ky, ako aj tehotné ženy.

Liga proti rakovine SR v rámci
Týždňa proti rakovine (17. - 21.
10.) spustila edukačno-pre-
ventívnu kampaň na jeden z naj-
rozšírenejších karcinogénnych
vplyvov – fajčenie. V Deň jabĺk
(21.10) dobrovoľníci aj v pezin-
ských uliciach rozdávali okoloi-
dúcim bezplatne jabĺčka a upo-

POCHOD ZA ZDRAVÍM: Účastníci kráčali
z námestia do Zámockého parku.
FOTO: M.Oravec

zorňovali ich na hlavnú myš-
lienku kampane – Nefajčiť, zdra-
vo sa stravovať, radšej ovocie
ako cigaretu.

Pezinský klub VENUŠA pri-
pravil na 21. októbra aj Pochod
za zdravím. Účastníci akcie sa
zišli na Radničnom námestí, od-
tiaľ po Ulici M.R. Štefánika
prešli pešo do Zámockého par-
ku, kde urobili ešte jedno koleč-
ko. Potom každý účastník po-
chodu dostal čerstvé, zdravé
jabĺčko. Táto akcia sa v Pezin-
ku robila prvýkrát a medzi oby-
vateľmi našla značnú podporu.

Anna Štilhamerová

Mesto Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom
organizujú v dňoch 16. - 18. de-

cembra tradičné Vianočné trhy.
Centrum mesta bude opäť žiť
vianočnými nákupmi, stretnu-
tiami Pezinčanov pri teplom
punči či varenom víne. Pripra-
vený je predaj vianočných tova-
rov a nebude chýbať ani kultúr-
ny program, ktorý ovládne pó-
dium na Radničnom námes-
tí. Vystúpenia budú v piatok
16. 12. o 16.00 hod a v sobotu
a nedeľu o 10.00 hod.

Aj tento rok sa môžete tešiť na
živý vianočný orloj ( v piatok) a
vianočný charitatívny bazár po-
čas Vianočných trhov pod ges-
torstvom REVIE – Malokarpat-
skej komunitnej nadácie. (pv)

Príďte sa nadýchať vianočnej atmosféry

Vianočné trhy vás naladia na najkrajšie sviatky roka.

FOTO (mo)

Oznamujeme občanom a
návštevníkom mesta Pezinok,
že od 21. novembra 2011 sa
rozširuje zóna spoplatneného
parkovania o parkovisko pred
Domom kultúry, na časti Po-
točnej a Holubyho ulici. Celá
parkovacia zóna je vyznačená
zvislým a vodorovným doprav-
ným značením schváleným inži-
nierom PZ SR.

UPOZORŇUJEME na noveli-
záciu zákona č.8/2009 Z. z. o
cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
ktorá patrí od 1.11.2011, predo-
všetkým na § 52, odst.2, podľa
ktorého nie je možné v zóne s
plateným alebo regulovaným
státím parkovať na chodníku.
Týka sa to Holubyho ulice v
oboch smeroch v časti vyzna-
čenej zóny. (pms)

Upozornenie
na spoplatnené
parkovanie

V samotnej Bratislave, ale tiež
vo viacerých mestách Brati-
slavského kraja, ba i v najmen-
ších dedinkách, obyvatelia iste
zaznamenali podujatie, ktoré or-
ganizoval Bratislavský samo-
správny kraj pod názvom Žup-
ná jeseň po prvýkrát vo svojej
histórii.Ako je bohatá farebnosť
jesenného lístia, tak bol bohatý
a rozmanitý program, ktorý mes-
tá a obce ponúkali v celom kraji.
V našom meste medzi najvyda-
renejšie patrilo Jablkové hodo-
vanie, ktoré bolo nielen o vý-
zname jabĺk pe naše zdravie,
ale aj o neuveriteľnom množ-
stve zákuskov a koláčov, v kto-
rých sú jablká hlavnou surovi-
nou. Všetky sa dali ochutnať,
ba i kúpiť. Zásluhu na vydarenej
akcii mali hlavne pracovníčky
Malokarpatského múzea pod
vedením riaditeľky PhDr. Danky
Kopálovej. Svojou účasťou akti-
vitu vystavujúcich poctil i vice-
župan Ing. Martin Berta. (ra)

Viac o Jablkovom hodovaní
na 6. strane

Boli ste na Župnej
jeseni?
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Od 1.novembra 2011 sa legislatívne menia osobitné ustanove-
nia o chodcoch upravené v zákone NR SR č.8/2009 Z. z. o cestnej
premávke v znení neskorších predpisov.

Do 31. októbra 2011 mohli chodník využívať okrem chodcov aj
iní účastníci cestnej premávky, a to v prípade, ak to bolo určené do-
pravnou značkou alebo dopravným zariadením alebo ak išlo o
zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostala voľná šírka chod-
níka najmenej 1,5 m. To znamená, že predchádzajúce znenie zá-
kona umožňovalo vodičom parkovanie na chodníkoch pri pone-
chaní 1,5 m voľnej šírky aj zónach, kde bolo inak státie zakázané
alebo regulované.

Príkladom takéhoto nechceného parkovania vozidiel na chodní-
koch v našom meste je Holubyho ulica, kde legislatívna úprava
umožnila vodičom parkovať vozidlá na chodníkoch, čoho dôsled-
kom je nepekný vzhľad centrálnej mestskej zóny a nemožnosť rie-
šenia tohto stavu policajnými zložkami.

Novela zákona o cestnej premávke dáva obciam resp. mestám
novú možnosť obmedziť (zakázať) parkovanie vozidiel na chodní-
koch, a to v zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v záka-
ze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulova-
ným státím. Najmä v centrálnych častiach miest sú zriadené zóny,
v ktorých je zastavenie alebo státie vozidiel regulované. Práve v
týchto zónach sú chodníky širšie, čo umožňuje zachovanie 1,5 m
voľnej šírky pre chodcov a možnosť parkovania vozidla na chod-
níku.

Cieľom uvedenej novely zákona o cestnej premávke bolo teda
zamedziť takému počínaniu – parkovaniu vozidla na chodníku

Od novembra na Holubyho zákaz parkovania na chodníku

zo strany vodičov v zónach s vymedzeným dopravným obme-
dzením.

Mesto Pezinok rovnako, ako veľa iných miest, využije danú zá-
konnú možnosť a v mesiaci november tohto roku zrealizuje zme-
nu dopravného značenia na ulici Holubyho. Pôjde o Zónu s do-
pravným obmedzením, v ktorej v zmysle uvedeného už nebude
dovolené zastavenie a státie (parkovanie) vozidla na chodníku. V
prípade porušenia tohto zákazu bude mestská alebo štátna polí-
cia oprávnená takýto priestupok proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky sankcionovať. (MsP)

Tri otázky primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na tieto otázky:

-

Svätomartinské požehnanie mladého vína sa stalo už
tradičným spoločensko-kultúrnym podujatím v našom
meste. Bývate jeho pravidelným návštevníkom, ako vní-
mate to posledné stretnutie?

V sobotu 12. novembra sa uskutočnila ďalšia z pracov-
ných sobôt zameraná na revitalizáciu pezinského chotára.
Množstvo dobrovoľníkov sa zišlo, aby pomohlo naplniť
predstavu, s ktorou prišlo Združenie pezinských vinohrad-
níkov a vinárov spolu s vedením mesta. Čo sa podarilo uro-
biť?

V ostatnom čase navštívili naše mesto prezidenti poli-
cajných zborov šiestich európskych krajín, bola tu tiež sku-
pina židovských rabínov z Čiech, Izraela a USA. Aký bol
účel ich návštev?

(r)

- Svätomartinské požehnanie v Mestskej vinotéke je v prvom ra-
de stretnutie vinohradníkov a vinárov, členov Združenia pezin-
ských vinohradníkov a vinárov a ich priateľov v deň veľkého
sviatku. Od nepamäti sa práve v tento deň, na sviatok svätého
Martina, po prvýkrát od oberačiek mohol "načnút súdek", teda
okoštovať nové víno.
Tohtoročné stretnutie bolo príjemné nielen preto, že sa tu stre-
távajú výrobcovia a milovníci vína, ale aj preto, že sme mohli s
radosťou i zadosťučinením konštatovať, že tento rok sa po kaž-
dej stránke vydaril. Na budúci rok bude teda vína dosť a bude aj
kvalitné. Mladé víno požehnali pani farárka Benková a pán farár
Ragula, strýco Lajo v pezinčine vyhodnotil uplynulý rok a ja ako
primátor som predniesol prípitok, v ktorom som vyjadril našu
spoločnú vieru, že sa nám podarí prekonať tieto pre vinohrad-
níctvo a vinárstvo na Slovensku ťažké a neprajné časy.

- V prvom prípade mi dovoľte využiť túto príležitosť a poďakovať
sa približne päťdesiatke ľudí, ktorí sa brigády zúčastnili. Ich prá-
ca má veľký význam, a to hneď v niekoľkých smeroch. Urobili
sme ohromný kus práce, ktorú by len ťažko urobili mechanizmy.
Likvidovalo sa krovie a náletové dreviny, čistili sa zarastené me-
lioračné kanále a potoky, spriechodňovalo sa zanesené potru-
bie pod cestami. Takáto práca sa tu nerobila viac ako dvadsať
rokov. Práve preto voda pri búrkach alebo topení snehu poško-
dzovala cesty, odnášala úrodnú zem z vinohradov a devastova-
la celé podhorské prostredie. Veľmi si vážim každého, kto pri-
šiel pomôcť. Potešilo nás nielen krásne počasie, ale aj dobrá ná-
lada počas práce. Ľudia odchádzali domov s dobrým pocitom,
že videli, čo všetko užitočné urobili. Ja práve toto považujem za
prejav toho najrýdzejšieho lokálpatriotizmu a vyjadrenie vzťahu
k svojmu mestu. Ďakujem tiež pezinskej spoločnosti ecorec,
ktorej pracovníci vyčistili a opravili ďalší kus historickej kameni-
ce nad Rybníkom. Celý tím na čele s pánom riaditeľom pracoval
s nadšením a pocitom, že urobili niečo pre mesto, ktoré sa stalo
východiskovým pre ich podnikanie na Slovensku. Ak by som za
všetkých mal symbolicky spomenúť aspoň tri osoby, ktoré sa
o tento výsledok najviac pričinili, tak je to Oľga Bejdáková,
Gabriel Guštafík a Vladimír Píš. Moja vďaka však patrí všet-
kým, pretože sa podujali na veľké dielo. ktoré možno bude trvať
desaťročie. Jeho cieľom je zrevitalizovať vinohrady a ich okolie,
zveľadiť naše životné prostredie a v neposlednom rade zaktivi-
zovať čo najviac ľudí k práci v prospech svojho mesta.

Návšteva a slávnostné prijatie policajných prezidentov bolo
súčasťou Jesennej konferencie, ktorá sa tohto roku konala v
Bratislave. Návštevu Pezinka si vybrali aj preto, že vedenie Mi-
nisterstva vnútra ocenilo našu spoluprácu. Veď len pred pár týž-
dňami sme v Starej radnici prijali rektorov európskych policaj-
ných univerzít či policajných a vojenských pridelencov zahra-
ničných veľvyslanectiev. Prijatie rabínov malo charakter nielen
zdvorilostný, ale aj veľmi významný z hľadiska histórie nášho
mesta. Delegácia mi odovzdala list a posolstvo hlavného Jeru-
zalemského rabína Rabbi Tibora Weissa, ktorý je, mimocho-
dom, pezinský rodák. Týka sa bývalého židovského cintorína
na Slnečnej ulici, ktorý chcú zachovať a chrániť. Len málokto z
Pezinčanov vie, že táto významná komunita mala v našom mes-
te až tri cintoríny. Jeden, ten najstarší. ktorý stál niekde na konci
Záhradnej ulice, je už úplne stratený. Druhý bol približne v stre-
de Slnečnej ulice. Dnes sú tam záhrady, ktoré užívajú majitelia
domov. Mesto už v minulosti zabezpečilo na týchto pozemkoch
stavebnú uzáveru. Tretí cintorín je v dolnej časti Slnečnej ulice a
je najzachovalejší. Pochovávalo sa na ňom asi stopäťdesiat ro-
kov, až do druhej svetovej vojny. Záchrana a udržiavanie cinto-
rínov a úcta k svojim predkom je v židovskej komunite nesmier-
ne silná, je súčasťou ich viery, prejavom príslušnosti k národu,
jeho histórii i súčasnosti. Vedenie mesta sa zaviazalo k spo-
lupráci na záchrane a ochrane cintorínov i z dôvodu všeobecnej
ochrany historických pamiatok a z úcty k osobnostiam židov-
skej národnosti, ktoré sa narodili v našom meste a svojou prá-
cou či umením presiahli hranice našej krajiny.

Podľa dvoch z nich sme dokonca nedávno pomenovali aj uli-
ce. Jedna nesie meno svetového šachového veľmajstra Ri-
charda Rétiho, druhá je pomenovaná podľa slávnej herečky
Kataríny Franklovej.

�

�

�

XIV. pracovné zasadnutie
Bratislavského samosprávne-
ho kraja sa uskutočnilo 4. no-
vembra. Po búrlivom začiatku,
počas ktorého poslanci za stra-
nu Smer-SD podali návrh na
odvolanie podpredsedu BSK
Iva Nesrovnala a ich násled-
nom odchode z rokovacej sály
sa ďalší program niesol v pra-
covnom a konštruktívnom du-
chu.

K dôležitým bodom patrila in-
formácia o výsledkoch verej-
ných obstarávaní za prvý pol-
rok a zmeny rozpočtu. V nie-
koľkých bodoch sa poslanci ve-
novali aj budovaniu cyklotrás a
projektu Cyklomost II. zo Zá-
horskej Bystrice do rakúske-
ho Angernu. Zastupiteľstvo
schválilo aj spoločný zámer na
vybudovanie Alpsko-karpat-
ského koridoru a vstup BSK

ako partnera do projektu Trans
Danube, v ktorom ide o inten-
zívnejšie využitie lodnej dopra-
vy na Dunaji. Poslanci boli in-
formovaní aj o pokute 800 tis.
eur, ktorú župa dostala od ÚVO
za trojnásobné predraženie re-
konštrukčných prác na Gym-
náziu Gr slingova v Brati-
slave. Toto neúmerné predra-
ženie sa udialo bez vedomia
zastupiteľstva za predchá-

ö

dzajúceho vedenia BSK.
V závere rokovania sa pre-

beral aj bod, ktorý na začiatku
vyvolal spomínaný odchod po-
slancov Smeru - SD. Ako vyply-
nulo z informácie zúčastnených
poslancov, išlo len o admi-
nistratívne pochybenie kon-
krétneho úradníka, ktorý mate-
riál pripravoval do komisie.

poslanec BSKOliver Solga,

Z posledného zasadnutia Zastupiteľstva BSK

V utorok 1. novembra sa v lo-
kalite Starý Zámok II. uskutoč-
nila záverečná odborná komi-
sia, aby zhodnotila výsledky ďal-
šej etapy archeologického
výskumu zaniknutej stredove-
kej fortifikácie, ktorá sa tu na-
chádzala. Za účasti pracovní-
kov Krajského pamiatkového
úradu, Archeologického múzea
SNM, Slovenskej archeologic-
kej a historickej spoločnosti,
Malokarpatského múzea v Pe-
zinku a Mestského múzea v
Pezinku boli priamo na mieste
zhodnotené nálezové situácie
a celý výskum bol podrobený
odbornej analýze.

Členovia komisie sa jedno-
značne zhodli so závermi reali-

zátorov výskumu, t.j. Mestské-
ho múzea v Pezinku a Archeo-
logického múzea SNM v Bra-
tislave, že v 13. storočí sa v
uvedenej lokalite nachádzalo
drevozemné stredoveké opev-
nenie, ktoré zaniklo vojenským
útokom a následne bolo z veľ-
kej časti zničené ťažbou lomo-
vého kameňa. Nálezové situá-
cie dokázali na vrcholovej ploši-
ne lokality prítomnosť minimál-
ne jednej viacpriestorovej ale-
bo viacerých jednopriestoro-
vých stavieb. Minimálne jedna
z nich mala viac podlaží. Celý
vrchol bol chránený nejmenej
jednou priekopou, vysekanou
do podložia, ktorá zvyšovala pri-
rodzenú ochranu kopca, z troch

strán tvorenou veľmi strmými
svahmi. Všetky predmety zís-
kané archeologickým výsku-
mom sú dnes deponované v
Mestskom múzeu v Pezinku a

časť z nich tvorí súčasť jeho stá-
lej expozície.

Mestské múzem v Pezinku

Peter Wittgruber
a Petra Pospechová

Zhodnotili ďalšiu etapu výskumu na pezinskom hrade

Mesto Pezinok pristúpilo k realizácii druhej
etapy spoplatnených plôch v centre mesta,
a to pred Domom kultúry, Nákupným cen-
trom Plus z Holubyho ulice a na Potočnej
ulici. Spolu sa tak získa 101 parkovacích
miest. Vyznačenie parkovísk je vo veľkej
miere totožné s jestvujúcim parkovacími plo-
chami. Pribudli ostrovčeky a parkovací auto-
mat. Cena a doba parkovného sa nemení,
zostáva ako na parkovisku na Radničnom
námestí, a to 50 centov za 1,5 hod., a to len v
pracovné dni od 8.00 do 17.00 hod.

Termín spustenia spoplatneného parko-
viska je 21. novembra 2011. Prevádzko-
vateľom parkoviska je Pezinská mestská
spoločnosť, s.r.o. FOTO (mo)

Spoplatnené parkovanie
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V pondelok 19.decembra po
roku opäť príde do Pezinka
Vianočný kamión. Na poobedie
od 15. hodiny je pripravený pro-
gram Vianočná dedinka s množ-
stvom aktivít pre rodičov a deti.
Nebudú chýbať súťaže, hry,
pesničky a darčeky. Pred prí-
jazdom Vianočného kamiónu
(o 16.30 h) budete môcť navští-
viť vianočnú dedinku Santa
Clausa so stánkami, kde sa s
ním môžete aj odfotiť. Akcia sa
uskutoční v čase od 15.00 do
18.00 hod. (pv)

Do Pezinka príde
Vianočný kamión

Vyhodnotenie ponúk uchádzačov na výmenu okien a dverí na
Základnej škole Na bielenisku sa uskutočnilo 26. októbra, za
účasti výberovej komisie. Odborne spôsobilým pracovníkom
bola pôvodne odhadovaná suma stanovená na 82 tis. eur, vysú-
ťažená suma bola 61 658 aur. O realizáciu tejto zákazky sa u-
chádzalo trinásť firiem z celého Slovenska. Najnižšiu ponuku
dala firma FENESTRASk s.r.o. Zlaté Moravce. (ra)

Nové okná pre ZŠ Na bielenisku

Mestský úrad v Pezinku prešiel od 1. novembra tohto roku na
novú organizačnú štruktúru. Jej cieľom bolo zefektívniť prácu
jednotlivých oddelení a znížiť počet pracovníkov bez toho, aby
to malo vplyv na kompetencie a služby, ktoré úrad poskytuje
svojim občanom. Počet pracovníkov sa znížil o päť, na dne-
šných 74 zamestnancov. Od začiatku ekonomickej krízy v roku
2009 je to už druhé výrazné znižovanie stavu pracovníkov úra-
du. Niekoľkým oddeleniam pribudla nová agenda, ako úplne no-
vý vznikol útvar primátora. Niektoré činnosti bude úrad zabez-
pečovať externými pracovníkmi. Výsledkom bude najmä neza-
nedbateľné šetrenie finančných prostriedkov v čase krízy. (ra)

Nová štruktúra mestského úradu

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vy-
hodnotilo žiadosť mesta Pezinok o dotáciu na spracovanie no-
vej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN) ako úspešnú, pre-
tože spĺňala všetky požadované kritériá určené ministerstvom.
Na základe toho nám pridelili dotáciu vo výške 23 600 eur, čo
predstavuje 80 percent všetkých nákladov na nový územný
plán. Dotácia nás teší nielen preto, že nám umožní ušetriť pe-
niaze z mestského rozpočtu, ale aj preto, že počet žiadateľov
bol oveľa väčší ako množstvo finančných prostriedkov. Dotácia
je zároveň aj úspechom pracovníčok Oddelenia výstavby náš-
ho úradu, ktoré ÚPN pripravujú už bezmála dva roky. (ra)

Mesto získalo dotáciu na ÚPN

Začiatkom mesiaca sa na pô-

de Mestského úradu v Pezinku

uskutočnilo niekoľko dôležitých

stretnutí s tvorcami nového

územného plánu – spoločnos-

ťou Aurex, pracovníkmi Kraj-

ského stavebného úradu ako i

zástupcami právnickej kance-

lárie G. Lehnert, ktorá mesto za-

stupuje v spore „Skládka – No-

vá jama“. Napriek tomu, že v sú-

časnosti sa na skládku žiaden

odpad nevozí, toto nebezpe-

čenstvo do budúcnosti nie je za-

žehnané. Vedenie mesta preto i

v súčasnosti podniká kroky, kto-

ré povedú k tomu, že toto úze-

mie bude definitívne vyriešené

aj v novom územnom pláne a

VZN tak, aby ani v budúcnosti

tu nebolo možné prevádzko-

vať skládku komunálnych odpa-

dov.

V súčasnosti prebieha niekoľ-

ko konaní na súdoch. Spome-

nieme aspoň konanie na Naj-

vyššom súde SR ohľadom VZN

o vyhlásení záväzných častí

ÚPN. Pojednávanie ešte nebo-

lo vytýčené. Vedenie mesta zá-

roveň vyzvalo aktivistov i ob-

čanov, aby sa prihlásili ako ved-

ľajší účastníci konania. Ďalšie

konanie prebieha tiež na ÚS

SR ohľadne rozhodnutia Slo-

venskej inšpekcie životného

prostredia o posúdení skládky v

Novej jame. NS SR si vyžiadal

stanovisko Európskeho súdne-

ho dvora, ktoré však dosiaľ ne-

bolo doručené. Situáciu dosť

komplikuje aj fakt, že v súčas-

nosti neexistuje Plán odpado-

vého hospodárstva Bratislav-

ského kraja, ba dokonca ani

POH Slovenskej republiky.

Tento materiál je dôležitý pre-

to, že by mal riešiť perspek-

tívu likvidácie komunálneho

odpadu a jej zákonné rámce v

SR, BSK i v mestách.

(ra)

Snaha definitívne doriešiť problém so skládkou

Mestská polícia, oddelenie prevencie kriminality, pripravila v
novembri pre pezinské školy 12 prednášok. Do konca mesiaca
sa uskutočnia ešte tieto prednášky: 21. a 23. 11. ZŠ Bielenisko,
žiaci 8. a 9. ročníkov, téma: riziká dopingu a nesprávneho stra-
vovania, 25.11. ZŠ Kupeckého, 7. a 8. roč., téma: úcta a seba-
úcta, 28. a 29. 11. Špeciálna ZŠ, téma: úcta a sebaúcta, 30.11.
Špeciálna ZŠ, 5., 6., a 9. roč., exkurzia na pracovisko MsP spo-
jená s programom „Emka to vie...“ M. Schlesinger

Preventívne programy mestskej polície

V dňoch 20. - 23. októbra sa

uskutočnil jesenný zber objem-

ného odpadu v areáli bývalej

motokárovej dráhy na Fajgal-

skej ceste. Pezinčania vozili od-

pad zo svojich domácností, tu

sa ihneď pod dozorom pracov-

níkov Mestského podniku slu-

žieb triedil do kontajnerov alebo

ukladal na plochu. Veľká časť

dovezeného odpadu bola

zhodnotená alebo bola uložená

ako inertný odpad a neskončila

na skládke v Dubovej.

Z celkove dovezeného

množstva 275,99 ton sa od-

viezlo na zhodnotenie 17,21 t

suchého komunálneho odpa-

du, 27 t biologického odpa-

du, 7,98 t pneumatík, 2,8 t

skla, 2,3 t kovového odpadu

a 2,9 t pračiek a chladničiek.

Na zhodnotenie čakajú ešte

vytriedené televízory a drob-

né domáce spotrebiče, ktoré

zatiaľ neprevzala spracova-

teľská firma. Na skládku

inertného odpadu sa odviez-

lo 148,50 t drobného staveb-

ného odpadu a zvyšný od-

pad, ktorý sa nedal zhodnotiť

v množstve 67,30 t bol odve-

zený na skládku v Dubovej.

Náklady na jednu tonu odpa-

du, ktoré pri kontajnerovom

systéme sa pohybovali okolo

80 eur, boli pri tomto zbere vy-

číslené na 35,9 eur.

(OM-OŽP)

Na znížení nákladov má veľký

podiel firma ecorec Slovensko

s.r.o., ktorá poskytla počas zbe-

ru kontajnery na suchý komu-

nálny odpad. Prenájom kontaj-

nerov a odber odpadu bol pre

mesto bezplatný a za výhodnú

cenu firma ecorec Slovensko

s.r.o. odviezla na zhodnotenie

aj pneumatiky.

75 percent odpadu z jesenného upratovania sa zhodnotilo
predáva

pozemky na ulici Na bielenisku v Pezinku

29.11.2011 do 12.00 hod.

2. 12. 2011
o 9.00 hod

, v susedstve
základnej školy, vo výmere 2117 m2. Pozemky sú vhodné aj
na výstavbu rodinných domov. Predaj sa uskutoční elek-
tronickou aukciou.

Ponuky je potrebné dať do

Elektronická aukcia sa uskutoční v piatok
cez aukčný portál .

Minimálna kúpna cena je 105 850,00 EUR (v prepočte
50,00 EUR za m2). Pozemky je možné kúpiť len vcelku.

Bližšie informácie na tel. č. 033/6901 121,

https://www.etenders.sk

e-mail: peter.stet-
ka@msupezinok.sk http://www.pezinok.sk/, .

MESTO PEZINOKMESTO PEZINOK

V Bratislavskom kraji sa už po trinásty rok realizuje preventív-
ny projekt s názvom Správaj sa normálne. Program je určený
pre žiakov 5. ročníkov základných škôl. Príslušníci Policajného
zboru na pravidelných stretnutiach poskytujú deťom informácie
– o Policajnom zbore, jeho úlohách, o rôznych formách zá-
vislosti, predsudkoch a rasizme, násilí, krádežiach a o doprav-
nej problematike, ale najmä z hľadiska preventívnej funkcie po-
skytujú konkrétne rady deťom, ako sa nestať obeťami trestného
činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o po-
moc a iné.

Do uvedeného projektu sa v tomto školskom roku 2011/2012
zapojilo 55 ZŠ Bratislavského kraja. Absolvuje ho spolu 2025
žiakov.

V okresoch Pezinok, Senec a Malacky tento projekt realizuje
12 policajtov na 16 základných školách pre 547 piatakov.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Preventívny projekt „Správaj sa normálne“

Bratislavský samosprávny

kraj je pripravený na zimnú údrž-

bu ciest . Tá sa vykonáva v zim-

nom období (spravidla od 15.

novembra do 15. marca). Na tú-

to zimu je pripravených zatiaľ

takmer 2000 ton posypového

materiálu. Posypový materiál

spĺňa požiadavky platných tech-

nických noriem, právnych pred-

pisov v oblasti ochrany zdravia

ľudí, ochrany spotrebiteľa a

ochrany životného prostredia.

Zimnú údržbu v kraji zabezpe-

čuje správca II. a III. triedy Re-

gionálne cesty Bratislava, a. s.

(RCB).

V rámci prebiehajúceho zim-

ného obdobia a zimnej údržby

sa o cesty stará 40 pracovní-

kov. Cesty sú nepretržite moni-

torované dispečerskými stre-

diskami správcu RCB v jed-

notlivých regiónoch Malacky,

Pezinok a Senec. O stave ko-

munikácií a všetkých činnos-

tiach na nich sú na odbor do-

pravy každodenne zasielané

hlásenia jednotlivých dispeče-

rov podľa regiónov. V prípade

nepriaznivej poveternostnej si-

tuácie sa okamžite zabezpe-

čuje zjazdnosť ciest II. a III. trie-

dy, ktoré sú vo vlastníctve

BSK.

RCB zabezpečujú zjazdnosť

ciest v zimnom období – po-

syp vozoviek, odstraňovanie

snehu z vozovky, odstraňo-

vanie cestných prekážok, služ-

bu a pohotovosť, zimné znače-

nie a ochranu pred závejmi,

čistenie ciest po zimnej údrž-

be.

RCB spravuje cesty II. a III.

triedy, ktorých je spolu 511,68

km a 130 mostov , ktoré sú vo

vlastníctve BSK. (It)

Regionálne cesty sú pripravené na zimnú údržbu
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CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA
�Glazúrovanie vaní. Tel.: 0905 983 6021

NOVEMBER 2011 PEZIN ANČ

V okrese Pezinok, ale aj v iných okresoch polícia zaznamena-
la viacero prípadov vlámaní do osobných motorových vozidiel a
taktiež oznámení o krádeži kabeliek z nákupných košíkov. Aby
ste sa vyhli takejto nepríjemnej skúsenosti, odporúčame dodr-
žiavať tieto rady:

pri odchode z parkoviska uzamknite vozidlo, zavrite všetky ok-
ná
pri žiadnom (aj krátkodobom) opustení vozidla si v ňom nikdy
nenechávajte autorádio, GPS zariadenie, peniaze, doklady,
mobil, kufrík, kabelku, tašku na notebook a iné cenné veci na
sedadlách
v odkladacej skrinke vozidla si nenechávajte doklady, rezerv-
ný kľúč alebo iné veci
v noci parkujte na osvetlených miestach

v žiadnom prípade si nenechávajte kabelky, tašky, kufríky, ruk-
saky položené v nákupných vozíkoch
kabelky majte vždy zatvorené zipsom dopredu, na ramene pri-
tiahnuté k telu
peňaženky a doklady si nenechávajte navrchu kabelky
nenoste si veľký obnos peňazí v peňaženke počas bežného
nákupu, prípadne na platenie využívajte platobné karty
v žiadnom prípade si nepíšte PIN kód platobnej karty do tele-
fónu či peňaženky

Ak sa stanete obeťou trestného činu krádeže alebo ak ste spo-
zorovali podozrivé osoby, ktoré sa pohybujú v okolí vozidiel,
ihneď volajte na bezplatné číslo 158.

Skôr, než opustíte vozidlo:

Aj pri nakupovaní je vaša obozretnosť na mieste, zlodej vy-
užije aj vašu krátku nepozornosť, a preto:

(or pz)

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Vyvarujte sa nepríjemných skúseností

Pezinskí policajti vyhľadali a objasnili prípad krádeže v jednej
z firiem na Šenkvickej ulici z konca augusta. Z poškodenej firmy
boli odcudzené radiátory a medené káble, ktoré páchatelia odo-
vzdali v zberných surovinách. Majiteľovi tak spôsobili škodu naj-
menej za 265 eur. Proti trestne zodpovedným osobám bude
vznesené obvinenie za prečin krádeže. (or pz)

Polícia objasnila krádež

Aj na vaše dvere už zaklopal
tzv. externý pracovník a ponúkol
vám údajne lacnejšiu elektrinu
či plyn, ak prejdete k novému do-
dávateľovi? Máte pocit, že ste
uzavreli nečestnú, nevyváženú
zmluvu alebo vás dokonca okla-
mali? Kontaktujte spotrebiteľ-
ské poradenské centrum Spo-
ločnosti ochrany spotrebiteľov
(S.O.S.) v Poprade, ktoré vám
pomôže problém riešiť.

„Medzi dverami som neuvá-
žene sadla na lep pracovníčke
energetickej spoločnosti. Vraj
ak hneď prejdem k novému do-
dávateľovi energie, ušetrím.
Povedala mi, že je to len na rok,
ak nebudem spokojná, môžem
to zmeniť. O dva týždne mi
prišla faktúra za poskytnuté „ po-
radenstvo “ medzi dverami – 12
eur, “ rozhorčuje sa spotrebiteľ-
ka Janka.

Pán Jozef z Východného Slo-
venska tiež otvoril dvere pra-
covníčke energetickej spoloč-
nosti. Možnosť ušetrených pe-
ňazí ho zaujala. „ Súhlasil som
so zmluvou na jeden rok. Bolo
mi divné, že zmluvu vypisovala

ceruzkou, ale to vraj aby mohla
opraviť prípadnú chybu. Napo-
kon sme všetko skontrolovali.
Nesedel údaj o dobe platnosti
zmluvy. Namiesto obdobia jed-
ného roka bolo zaškrtnuté po-
líčko na päť rokov. Chybný údaj
vygumovala a označila jeden
rok. Potom ma požiadala, aby
som zmluvu podpísal vlastným
perom. Keďže som jej nechcel
dať originály požadovaných do-
kumentov, odskočil som vyho-
toviť kópie do susednej izby.
Keď som sa vrátil, zmluvu som
už nekontroloval. Na to, že je
uzavretá na päť rokov, som pri-
šiel až po vypršaní dvojtýždňo-
vej lehoty na odstúpenie od
zmluvy. Výška sankcie za pred-
časné vypovedanie zmluvy je
pritom 100 €, “ objasňuje svoj
príbeh pán Jozef.

Tieto zmluvy obsahujú aj
množstvo ustanovení, ktoré od
začiatku znevýhodňujú posta-
venie spotrebiteľa voči dodá-
vateľovi služby. „ Sám som ob-
chodné podmienky čítal niekoľ-
ko hodín, nie je ľahké rozlúštiť
to malé písmo. Nikdy sa výšku

konečných mesačných poplat-
kov nedozviete. Dodávateľ v
zmluve garantuje kvalitu elek-
triny a distribučných služieb
podľa príslušných právnych
predpisov. Používa pojmy ako
rezervovaná kapacita, okamži-
tý vypínací prúd, platný PDS, či
napäťové hladiny. No túto kvali-
tu nikto odberateľovi nedefinu-
je, technické pojmy nikto nevy-
svetlí, preto nemá možnosť ich
spochybniť, “ vysvetľuje mediá-
tor S.O.S Poprad Ing. Michal
Fáber.

Podľa jeho slov odberatelia
porušujú novouzatvorenú zmlu-
vu už pri jej podpise, pretože
stará zmluva je stále účinná.
Spotrebitelia odoberajú ener-
giu od iného dodávateľa, za čo
im hrozí podľa obchodných pod-
mienok sankčná pokuta. Na-
vyše pri takomto unáhlenom
„nákupe“, kvôli vidine uše-
trených eur, sa spotrebiteľ
sám ukracuje o možnosť po-
rovnať si ceny konkurencie či
potencionálne akciové ponu-
ky svojho pôvodného dodáva-
teľa.

Spotrebiteľa nikto pri podpise
zmluvy neupozorní na možnosť
odstúpenia od zmluvy bez sank-
cií. Takisto mu nikto nepovie, že
ak sa blíži koniec zmluvného ob-
dobia, musí písomne upozorniť
dodávateľa, že v zmluvnom
vzťahu nechce pokračovať,
inak sa zmluva predlžuje auto-
maticky. Osoba uzatvárajúca
zmluvu v mene dodávateľa zis-
ťuje jeho nacionálie, sama sa
však nepreukáže žiadnym plno-
mocenstvom. A čerešničkou na
torte je i fakt, že zľava z ceny,
kvôli ktorej spotrebiteľ zmení
zmluvného partnera, je pod-
mienená uhradením mimoriad-
nej mesačnej zálohy, ktorú mu
vrátia po ukončení zmluvy. To
znamená, že ak neuhradíte mi-
moriadnu zálohu, porušíte
zmluvnú podmienku a stratíte
nárok na zľavu, kvôli čomu ste
zmluvu uzatvorili.

Zdá sa vám to komplikované?
Riešenie je však jednoduché.
Neuzatvárajte zmluvy narých-
lo, neplánovane, doslova me-
dzi dverami...

Mgr. Petra Čakovská

Výzva spotrebiteľom, ktorí sa cítia oklamaní

Príchodom jesene pribúda po-
čet dopravných nehôd. Ranné
hmly a daždivé počasie kompli-
kujú premávku na ceste. Ne-
hovoriac o tom, že dni sa poma-
ly skracujú. Za šera odchádza-
me z príbytkov za prácou a za
tmy sa vraciame. Znížená vidi-
teľnosť či mokrá vozovka by ma-
li donútiť každého vodiča znížiť
rýchlosť a dodržiavať dostatoč-
né odstupy od druhých vozidiel.

V hmle a za dažďa smie vodič
použiť hmlové svetlá. Pre chod-
cov a cyklistov je životne dôleži-
té byť dobre viditeľný pre vodi-
čov. Preto používajte oblečenie
s reflexnými prvkami alebo re-
flexné pásky či reflexné vesty!
Zo zákona sú povinní byť takto
označení za zníženej vidi-
teľnosti cyklisti na ceste a chod-
ci idúci po okraji cesty mimo
obce.

Hrozbu na cestách v tomto
ročnom období predstavuje naj-
mä: odpad na ceste z jesen-
ných poľnohospodárskych
prác, mokré opadané lístie, les-
ná a poľná zver, ranné a nočné
primŕzanie vozovky.

Mnohým dopravným neho-
dám možno predchádzať.
Predvídavosť je na mieste!
Odporúčame preto znížiť rých-
losť a vyhnete sa tak riziku prí-

padného šmyku!
Polícia chce upozorniť všet-

kých účastníkov cestnej pre-
mávky na to, aby boli obzvlášť v
tomto období na cestách opatr-
ní, správali sa na cestách dis-
ciplinovane a ohľaduplne, ne-
preceňovali svoje schopnosti a
zručnosti, dodržiavali zásadu
„vidieť a byť videný“.

Mgr. Zuzana Mišovičová

Jeseň priniesla množstvo rizík na cesty

� Predám trojizbový zrekonštruovaný byt na Svätoplukovej ulici v
Pezinku. Cena dohodou: Tel. 0903 695 574

� Učiteľka nemeckého jazyka ponúka doučovanie. T. č. 0907 055
410

�Predám Škodu Felícia, 1,3 benzín, ťažné zariadenie, prvý majiteľ,
118 tis. km. Tel: 0904 160 080

� Predám alebo za veľmi výhodných podmienok prenajmem 10
árovú vinicu odrody Svätovavrinecké (červené) v chotári „Stará
hora“ k. ú. Pezinok. Kontakt: 0905 868 009é

�Predám dvojmesačné šteniatka Nemeckého ovčiaka, rodičia slu-
žobne vedení s papiermi. Šteniatka sú živé, temperamentné,
vhodné do rodín s deťmi ale aj na stráženie. Sú zaočkované a od-
červené. Potrebujú čo najskôr domov. Cena dohodou. Roman Brh-
lík - 0903 521 499

50. výročie súdnych procesov
s kapucínmi si 30. septembra
pripomenuli Rád menších bra-
tov kapucínov - kláštor Pezinok
a Konfederácia politických väz-
ňov Slovenska - Oblastná orga-
nizácia Malokarpatská so síd-
lom v Pezinku pri kapucínskej
hrobke na cintoríne v Pezinku,
keďže nespravodlivo odsúdení
kapucíni sú už vo večnosti.

Po úvodnej piesni P. Lazara
Ondreja Tkáča OFMCap veno-
vanej zosnulým spolubratom
nasledovala bohoslužba slova
a modlitby za zosnulých kapu-
cínov pod vedením P. Stanisla-
va Kučáka OFMCap. Čítanie a
spoločné modlitby veriacich čí-

tali synovec a neter pátrov Wil-
dovcov - Oskár Hanúsek a sr.
Hana Beníková FMA. Na záver
odznelo svedectvo o väzení zo-
snulého P. Alojza Horvátha
OFMCap, ktoré prečítal Stani-
slav Pátek a spomienky Fran-
tiška Matiašovského, ktorého
otec Michal Matiašovský bol od-
súdený spolu s kapucínmi za
skrývanie kláštorných cenností
vo svojom dome. Po skončení
programu na cintoríne sa kona-
la svätá omša v Kapucínskom
kostole Najsvätejšej Trojice, o-
betovaná za zosnulých väzne-
ných kapucínov, ktorej hlavným
celebrantom bol P. Marián Tur-
ňa OFMCap a kazateľom P. To-

máš Konc OFMCap, ktorý v ho-
mílii priblížil svoje spomienky
na staršiu generáciu kapucínov
a ich odkaz pre nás. Okrem bra-
tov kapucínov boli prítomní aj
súrodenci, synovci, netere a
ďalší príbuzní väznených kapu-
cínov.

Slovenskí kapucíni po likvidá-
cii kláštorov naďalej udržiavali
rehoľný život, pravidelne sa stre-
távali a formovali rehoľný do-
rast. To bol dôvod ich zatknutia
a odsúdenia v roku 1961 v
dvoch súdnych procesoch: P.
Vojtech Rudolf Rajner a spol. a
P. Benedikt František Wild a
spol. Z väzenia boli postupne
prepúšťaní na amnestie a ako

posledný bol prepustený P. Voj-
tech Rajner a to až v lete 1968.
Traja mladí bohoslovci M. Van-
ček, D. Pavlík a J. Riecky boli vy-
svätení za kňazov priamo vo vä-
zení biskupom Jánom Korcom.

V súdnych procesoch v roku
1961 boli odsúdení nasledovní
kapucíni: P. Vojtech Rajner, P.
Metod Janovský, P. Angelus
Senáši, P. Matúš Vanček, P.
Daniel Pavlík, P. Honor Mihál,
P. Benedikt Wild, P. Fidel Su-
pek, P. Šebastián Jaďuď, P. Ján
Riecky, P. Alojz Horváth, P.
Augustín Filipovič, P. Ladislav
Rajner a dvaja laici Michal Ma-
tiašovský a Ladislav Lisý.

Peter Sandtner

Pripomenuli si 50. výročie súdnych procesov s kapucínmi

Pri pamätníku Milana Rastislava Štefánika pred Slovenským ná-

rodným divadlom sa uskutočnila 28. októbra pietna spomienka, pri

príležitosti vzniku prvej Československej republiky. V delegácii ve-

denej predsedom BSK Pavlom Frešom bol aj primátor Pezinka

Oliver Solga. (r)

Pietna spomienka na vznik prvej ČSR
Na pezinskej polícii boli nahlásené dve krádeže vozidiel značky

Škoda Octavia, ktoré boli odcudzené v noci z 19. na 20. októbra
na ulici Za hradbami. Polícia okamžite vyhlásila pátranie a bolo za-
čaté trestné stíhanie za prečin krádeže na neznámeho páchateľa.
V ten istý deň a na tej istej ulici bolo poškodené ďalšie vozidlo rov-
nakej značky. Po páchateľoch sa intenzívne pátra. (or pz)

Ukradli dve autá a jedno poškodili
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Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osvetové
stredisko pozývajú na tradičné ľudovo-umelecké trhy VIANOČ-
NÉ INŠPIRÁCIE, ktoré sa uskutočnia v dňoch 9. - 11. decembra
2011 na nádvorí Kaštieľa, Horná 20, Modra. Piatok: 15.00 –
19.00, sobota/nedeľa: 10.00 – 19.00 hod.

Príďte vychutnať pravú vianočnú atmosféru s vôňou varené-
ho vína a výbornej kapustnice v atraktívnom prostredí. (mos)

Vianočné inšpirácie na trhoch v Modre

Z dlhodobých prehľadov o po-

žiaroch vidno, že zimné obdo-

bie je spojené so zvýšeným poč-

tom požiarov v bytových pries-

toroch a rodinných domoch. Ich

príčinami sú činnosti spojené s

vykurovaním a používaním rôz-

nych ohrievacích a vykurova-

cích telies. Profesionálni hasiči

si dovoľujú upozorniť na dô-

sledné udržiavanie komínov a

dymovodov v takom stavebno-

-technickom stave, aby pripoje-

ním tepelných spotrebičov bola

dodržaná protipožiarna bez-

pečnosť počas celej ich pre-

vádzky. Nezanedbávajte pra-

videlné čistenie a kontrolu komí-

nov v lehotách a spôsobom, kto-

rý stanovuje vyhláška MV SR č.

401/ 2007 Z.z. Vždy dbajte na

správnu obsluhu vykurovacie-

ho a komínového telesa a od-

stráňte z ich blízkosti horľavé

látky. Pri manipulácii s popolom

buďte opatrní. Pri zakurovaní

nepoužívajte horľavé kvapaliny

ako napr. benzín, lieh, petrolej a

pod. Požiare od vykurovacích

telies v nemalej miere vznika-

jú nesprávnou inštaláciou, ne-

správnym umiestnením, tech-

nickou poruchou a taktiež ne-

správnou údržbou. Príčinou

vzniku požiaru je i nevhodná

konštrukcia komína, zamuro-

vaný trám v komíne, špáry v ko-

míne, vznietenie sadzí a ve-

ľakrát i nesprávna inštalácia dy-

movodu.

Keď sa budete riadiť pri pou-

žívaní spotrebičov týmito rada-

mi, predídete vzniku požiaru vo

vašom domove a prežijete vyku-

rovacie obdobie spokojne a bez

obáv z požiaru.

OR HaZZ v Pezinku

mjr. Ing. Jarmila Bartošová

Úskalia vykurovacieho obdobia

V sobotu 8. októbra sa uskutočnil na záver sezóny rozlúčkový
zraz veteránov pod názvom Posledné tankovanie. Toto poduja-
tie v našom meste má už dvanásťročnú tradíciu.Aj tentoraz, ho-
ci bolo nepriaznivé počasie, sa milovníci historických vozidiel
zišli na Radničnom námestí a odtiaľ svojimi autami a motocyk-
lami absolvovali naplánovanú trasu po Pezinskom okrese.

Rozlúčkový zraz veteránov

Už viac rokov existuje spo-
lupráca medzi Dobrovoľným ha-
sičským zborom SOU s Malo-
karpatskou knižnicou. Členovia
DHZ sú nielen dlhoročnými čita-
teľmi a zúčastňujú sa podujatí
organizovaných knižnicou, ale
pre čitateľov a širokú verejnosť
pripravili s knižnicou aj viacero
spoločných akcií. S veľkým zá-
ujmom sa stretla výstava k 85.
výročiu založenia hasičskej tla-
če na Slovensku. Zorganizovali
tiež predstavenie autora prvej
knihy o histórii profesionálnych
hasičov na Slovensku Ing. Šte-
fana Hronca. Pri tejto príležitos-
ti sa uskutočnil aj krst knihy a či-
tatelia rôznych vekových kate-
górií mohli besedovať s hasič-
skými publicistami.

Na tohtoročnú jeseň pripravili
dobrovoľní hasiči pre pracovní-
kov Malokarpatskej knižnice od-
borné zamestnanie zamerané
na hasenie malých požiarov jed-
noduchými hasebnými pros-
triedkami. V rámci zamestnania
najskôr vrchný inšpektor DPO
SR a predseda DHZ Pezinok-
SOU Peter Ronec informoval
o zložkách dobrovoľnej i profe-
sionálnej požiarnej ochrany a
tiež o povinnostiach fyzických i
právnických osôb na úseku
ochrany pred požiarmi. Potom,
po vyhlásení cvičného popla-
chu, bola vykonaná inštruktáž a
praktické hasenie požiaru ruč-
nými hasiacimi prístrojmi. Do
tejto činnosti pod dozorom Bc.
Jozefa Číža boli zapojení všetci

pracovníci Malokarpatskej kniž-
nice.

Po ukončení praktického ná-
cviku bolo vykonané vyhodno-

tenie zamestnania, pričom
všetci pracovníci sa kladne vy-
jadrili o jeho priebehu a získa-
ných vedomostiach. (pr)

Spolupráca dobrovoľných hasičov s knižnicou

Tretia novembrová nedeľa je Svetovou zdravotníckou organi-
záciou vyhlásená za Deň obetí dopravných nehôd. Krajské ria-
diteľstvo PZ v Bratislave v spolupráci s Vikariátom Ordinariátu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri tejto príležitosti pri-
pravilo preventívnu aktivitu „ Tretia novembrová nedeľa – Deň
pamiatky obetí dopravných nehôd“, ktorá sa uskutoční 20. 11.
2011 o 11.00 hod. na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.

Zámerom akcie je upozorniť všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky na dôsledky nezodpovedného správania na cestách,
na prevzatie zodpovednosti za porušovanie pravidiel a povin-
ností vyplývajúcich zo zákona a poukázať na opatrenia, ktorý-
mi možno zabrániť tragickým dôsledkom pri dopravných neho-
dách. (zm)

Pietna spomienka za obete dopravných nehôd

Občianske združenie Juva-
men, Komunitné poradenské
centrum Pezinok poskytuje bez-
platnú poradenskú službu pre
občanov so zdravotným postih-
nutím v regióne mesta Pezi-
nok.

S pomocou MsÚ Pezinok, na-
dácie REVIA a sponzorov Zá-
padoslovenská energetika a
Nábytok Galan sa podarilo na
Poliklinike Pezinok vybudovať
a prevádzkovať kanceláriu, kto-
rá slúži pre kontakt s občanmi,
ktorým je jej pomoc určená.
Kanceláriu využíva na svoje
stretnutia i Únia slabozrakých a
nevidiacich. Mesačne kancelá-
riu navštívi niekoľko desiatok
klientov.

Pre každého a zvlášť pre te-
lesne postihnutých občanov je
dôležité mať možnosť sa s nie-
kým poradiť a požiadať o pomoc
pri riešení situácií, na ktoré mu
nestačia vlastné sily. I zdravotne
postihnutí spoluobčania chcú
byť užitoční, chcú si nájsť prácu
a zlepšiť si sociálnu situáciu. OZ
Juvamen, KPC preto aktívne
vyhľadáva pracovné príležitos-
ti pre telesne hendikepova-

ných občanov
a uskutoč-
ňuje pracovné
stretnutia so
zamestnáva-
teľmi za úče-
lom vytvárania
pracovných
miest pre ob-
čanov so ZP.

Vďaka akti-
vitám OZ Ju-
vamen, KPC
bolo 14 klien-
tov zamest-
naných na tr-
valý pracov-
ný pomer, 10
klientov pra-
cuje na Do-
hodu o vykonaní práce a jedna
klientka začala podnikať.

Veľkému počtu klientov sme
pomohli vypracovať a podať žia-
dosti na pracovné pozície u za-
mestnávateľov a teraz čakajú
na výsledky výberových kona-
ní, či budú prijatí do pracovné-
ho pomeru. OZ Juvamen, KPC
taktiež viacerým klientom vyba-
vil aspoň brigády, aby si finanč-
ne prilepšili do doby, pokiaľ si

nenájdu trvalé pracovné mies-
to.

Činnosť občianskych združe-
ní len dopĺňa sociálne funkcie
štátu a obce. Vďaka dobrej spo-
lupráci s Úradom práce v Pe-
zinku a s Mestským úradom v
Pezinku i vďaka ochote nadá-
cie REVIA a sponzorov poskyt-
núť prostriedky na úhradu ná-
kladov na prevádzku kancelá-
rie sa darí napĺňať ciele, pre

Juvamen pomáha zdravotne postihnutým občanom

ktoré OZ Juvamen, KPC vznik-
lo – poskytovať bezplatné pora-
denstvo občanom so zdravot-
ným postihnutím a znevýhod-
neným obyvateľom regiónu Pe-
zinok.
Bezplatné poradenské služby
poskytujeme denne na adrese:
Mestská poliklinika, 2. poscho-
die, Hollého 2, Pezinok, tel. 033
/6412444.

predseda OZ Juvamen
Ing. Ján Matuský

Člen OZ Juvamen, KPC Jozef Veverka s klientami FOTO (mo)

Spoločnosť ecorec Slovensko položila základný kameň novej
investície do spracovania odpadov. V priestoroch existujúceho
strediska v Pezinku vyrastie nový spracovateľský závod zame-
raný na zhodnocovanie odpadov. Celkovo plánuje spoločnosť
preinvestovať 5 mil. eur, pričom projekt by mal priniesť aj 15 no-
vých pracovných miest. Investícia je zameraná na modernizá-
ciu drviacej linky, inštaláciu najmodernejších protipožiarnych
systémov a zlepšenie internej logistiky.

Projekt nesie pracovný názov Phoenix. V súčasnosti sa vyko-
návajú výkopové a demontážne práce. V rámci stavebných akti-
vít budú do konca roka dokončené aj preložky sietí a zrealizo-
vaná hrubá stavba nového objektu. Prevádzka nového závodu
by mala naplno začať v prvej polovici budúceho roka.

konštatuje riaditeľ spoločnosti ecorec Slovensko Chris-
tianAbl.

Spoločnosť ecorec, ktorá sa od roku 1996 zaoberá spracova-
ním odpadov, je dcérskou spoločnosťou koncernu Holcim. Jej
hlavnou činnosťou je ekologické spracovanie odpadov na alter-
natívne palivá pre cementárenské pece. Takýmto spôsobom sa
redukuje množstvo odpadu na skládkach a zároveň sa znižuje
spotreba uhlia v energeticky náročnej výrobe cementu. Ecorec
spracováva odpady väčšinou z priemyselnej výroby a komunál-
nej oblasti. Plánovaná ročná kapacita závodu ecorec Sloven-
sko v Pezinku je 50 tis. ton odpadov.

„Napriek
aktuálne zložitej situácii predpokladáme, že v horizonte niekoľ-
kých rokov záujem o zhodnocovanie odpadov na Slovensku
vzrastie. Už o niekoľko rokov sa totiž Slovensko dostane pod
silný tlak smerníc EU, ktoré vyžadujú zhodnotiť minimálne 50
percent komunálneho odpadu v roku 2020 oproti dnešným
15 %,“

Nové investície spoločnosti ecorec

www.predskolacik.sk

súkromná škôlka
s vyu

ž piaty rok
vo Vajnoroch

čovan m
angličtiny

u

0905 312 280

V historickej budove v centre mesta PEZINOK, ponúkame
voľné bytové a nebytové priestory nachádzajúce sa na
2. nadzemnom podlaží v rozlohe 100,96 m2.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na:
- t. č.: 0903 718 296
- e-mail: @eva.havlova medea.sk
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Malokarpatská komunitná nadácia REVIA v rámci svojho

grantového programu prijíma žiadosti o finančnú podporu na

dobrovoľnícke projekty neziskového charakteru – priebežne do

30.11.2011. Projekty v elekronickej forme na príslušnom tlačive

zašlite na , majú byť zrealizované a vyúčtované

do 19. 12. 2012. Konzultácie poskytne kancelária nadácie pod-

ľa telefonického dohovoru na 033/6413011, 0905960797. Viac

na www.revia.sk

revia@revia.sk

Občianske združenie EX
LIBRIS AD PERSONAM HLO-
HOVEC usporiadalo 13. ročník
medzinárodnej výtvarnej súťaže
v tvorbe knižnej značky pre 6 až
15 ročné deti EX LIBRIS HLO-
HOVEC na tému Divy mojej kra-
jiny. Do súťaže bolo prihláse-
ných 1739 prác detí z 12 krajín –
Bieloruska, Bulharska, Českej
republiky, Číny, Estónska, Ma-
ďarska, Poľska, Ruska, Slovin-
ska, Srbska, Taiwanu a Sloven-
ska.Súťaž mala tri kategórie: 1.
ZUŠ EX-LIBRIS 12 – 15 roč., 2.
voľná kategória 6-11 roč., 3. ZŠ
– návrhy EX – LIBRIS 12-15. r.
Práce hodnotila odborná porota.

V tretej kategórii súťažila aj

Pezinčanka Kristína Kuzmo-
vá, žiačka 9.A zo ZŠ Kupec-
kého , ktorá získala pekné tre-
tie miesto. Gratulujeme.

(MŠ)

povedala predsed-
níčka Občianskeho združenia
EX LIBRIS AD PERSONAM
Helena Pekarovičová.

„Súťaž propaguje mesto Hlo-
hovec, ale i Slovensko ďaleko
za našimi hranicami, a nekla-
die si za cieľ len rozvíjať tvori-
vosť detí, ale aj ich srdce. Di-
vom krajiny detí sa stali dreve-
né kostolíky, krásny strom ras-
túci osamelo na lúke, kamzík
v horách, vtáčiky na strome, ale
aj láska, historické i súčasné
osobnosti, skvosty architektúry
a prírody,“

Žiadosti o finančnú podporu

Výtvarná súťaž na tému Divy mojej krajiny

Kristína Kuzmová s diplomom za 3. miesto
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Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku spolu s Bratislavským sa-
mosprávnym krajom pripravili
8. októbra ďalší ročník akcie
Jablkové hodovanie. Do štvrté-
ho ročníka osláv ovocia, ktoré
symbolizuje zdravie a lásku, sa
zapojili obce Stupava, Malacky,
Senec, Dunajská Lužná, Jablo-
nové, Modra a Pezinok.

Malokarpatské múzeum v
spolupráci s Mestom Pezinok
zabezpečili pre predajcov stán-
ky, ktoré umiestnili pred budo-
vou a vo dvore múzea na Ulici
M. R. Štefánika. V dôsledku ne-
priaznivého počasia organizá-
tori časť podujatia presunuli do
interiérov. Návštevníci si v piv-
ničných priestoroch múzea

mohli zakúpiť jablčné dobroty,
varené i pečené, tuhé i tekuté ,
nechýbali ani hand-made vý-
robky s námetom jabĺk od vý-
robcov zo sashe.sk a ďalších.
Mnohí využili aj možnosť zakú-
piť si čerstvé jablká a jablčné
šťavy.

Podujatie začalo príhovormi
riaditeľky múzea Danky Kopá-
lovej, primátora mesta Olivera
Solgu a podpredsedu BSK
Martina Bertu.

Súčasťou akcie bol aj kultúr-
ny program, v ktorom sa pred-
stavili DFS Dolina z Bratislavy,
divadlo pre deti MaKile a trio ĽH
Matúša Kyseľu. Detskí náv-
števníci si mohli spolu s rodičmi
tiež vyrobiť svietniky z jabĺk.

Malokarpatské múzeum ďaku-
je za spoluprácu Bratislavské-
mu samosprávnemu kraju, Ma-
lokarpatskému osvetovému
stredisku v Modre, Mestu Pezi-

nok, TV Pezinok a všetkým, kto-
rí majú zásluhu na tejto príjem-
nej a sladkej akcii.

Mgr. Miroslava Kišoňová

Jablkové hodovanie v Malokarpatskom múzeu

FOTO: Ľuboš Janečka

Na základe prísľubu predse-
du Matice slovenskej Mariána
Takáča sa sedem členov pe-
zinského folklórneho súboru
Obstrléze na čele s predse-
dom pobočky MS Mirkom Tur-
čanom vybralo na Matičné
dni do Martina. Na každoroč-
né najväčšie stretnutie mati-
čiarov sme vyrazili autobusom,
spolu s nami cestovali nie-
koľkí noví členovia MS z Pe-
zinka a zástupcovia z družob-

nej pobočky v Petržalke.
Keďže sme sa rozhodli v Mar-

tine vystúpiť s novým progra-
mom, piesňami – áriami z folko-
vej opery Hodina H, ktorej auto-
rom je Mirko Turčan, po ceste
sme ešte horlivo nacvičovali,
aby sme dobre reprezentovali
nielen nás, ale aj Pezinok.
Hneď potom, čo sme v cieli na-
šej cesty vystúpili z autobusu,
zamierili sme na pódium miest-
neho amfiteátra. Boli sme zara-

dení v hlavnom programe. Mali
sme z toho poriadne nervy, keď
sme videli, že tu vystupujú sa-
mé profesionálne súbory. Sna-
žili sme sa vrchovato a z celého
srdca, ba aj čosi navyše. Pri
doznievaní posledných taktov
a slov sme sa nemohli ubrá-
niť dojatiu, keď sa z hľadis-
ka ozývalo mohutné Bravóóó!
Niektorí sme ani nevedeli, ako
sme sa dostali z pódia, kde
nás hneď obklopila skupina ob-

divovateľov. Skandovali: Pezi-
nok! Obstrléze! Boli zvedaví, čo
znamená ten názov Obstrléze,
ale Pezinčanom to netreba
prekladať. Po ukončení progra-
mu sa pri nás zastavili uspo-
riadatelia, zvukári, kamerama-
ni a chváliac nás, hovorili, že
sme boli najlepší. My, ama-
téri, medzi profesionálmi. Teda
prišli sme, videli sme a zaujali
sme...

Jozef Pták

Ako sme prekvapili a nadchli Martinčanov

Členovia a priatelia Klubu sprievodcov mesta Pezinok pri prí-

ležitosti Svetového dňa sprievodcov navštívili 27. septembra

mestskú časť Cajla. Najskôr sa uskutočnilo stretnutie v Den-

nom klube, kde prítomných privítala Eva Slezáková. Pred-

stavila im činnosť miestneho klubu dôchodcov, kultúrne tradície

Cajle a tiež ich informovala o vystavených exponátoch – kro-

joch z Malokarpatského regiónu. Tieto nádherné ručné práce

sú dokladom šikovnosti rúk pani Slezákovej i ďalších, ktorí na

ich tvorbe spolupracovali.

Potom sa účastníci akcie prešli po Cajle, pozreli si staršie stav-

by a na pozvanie bývalého richtára Emana Penáka navštívili je-

ho dvor, záhradu a pivničku, kde ochutnali dary prírody. Záver

patril prehliadke okolia miestneho kostolíka a besede v bufete

Pod hruškou, kde spolu s Mgr. Máriou Turňovou spomínali aj na

významné osobnosti Cajly ako boli RNDr. Ján Štohl, don Štefan

Sandtner, PhDr.František Bokes a ďalší. Peter Ronec

Sprievodcovia navštívili mestskú časť Cajla

Už po sedemnásty raz sa v je-
senných mesiacoch október a
november rozbehla celosloven-
ská kampaň Slovenského Čer-
veného kríža a Národnej trans-
fúznej služby ŠTUDENTSKÁ
KVAPKA KRVI. Mottom kampa-
ne je heslo: Čas na život. V
Pezinku sa Študentská kvapka
krvi uskutočnila 31. októbra v
priestoroch Domu kultúry. Na jej
realizácii sa podieľali Miestny
spolok SČK Pezinok a Národná
transfúzna služba – pracovisko
Ružinov.

Krv prišlo darovať 51 darcov.
Z nich mohlo krv darovať 46. Z
tohto počtu boli 5 prvodarcovia
a 20 študentov stredných a vy-
sokých škôl. Po odbere každý
darca dostal malý darček – nára-
mok s motívom Študentskej
kvapky krvi.

Vyvrcholením tohtoročných ak-
tivít v bezpríspevkovom darcov-

stve krvi v Pezinku bude sláv-
nostné odovzdávanie ocenení
za darcovstvo krvi, ktoré sa
uskutoční 2. decembra o 16.00
hod. v Dome kultúry v Pezinku.

predseda MS SČK

Andrej Alena (7x), Katarína Au-
gustiňáková (5), Alena Barto-
ňová (5), Soňa Belačková (1),
Matej Benko (2), Milena Cádro-
vá (21), Monika Cíferská (6),
Marek Cíferský (2), Pavol Cífer-
ský (9), Štefan Cíferský (3), Ale-
na Drahošová (5), Roman Far-
kaš (9), Zuzana Gašparovičová
(6), Renáta Gaštanová (9), Ive-
ta Gschwandtnerová (17), Zu-
zana Hanúsková (2), Mgr. Lucia
Horváthová (7), Mgr. Katarína
Hubinská (1), Katarína Hyllová
(4), Ing. Katarína Hyllová (15),
Petra Idešicová (1), Mária Jur-

Matej Belan

Dňa 31. októbra krv darovali:

číková (4), Jana Kanková (2),
Zuzana Kavecká Halanová (8),
Rastislav Kevežda (4), Nadež-
da Keveždová (3), Matúš Klamo
(48), Ľubica Lukšíková (3), Ri-
chard Malatin (2), Jana Milková
(3), Mária Nemcová (14), Lýdia
Plešková (8), Elena Pokopcová
(11), Ing. Katarína Rolková (11),

Richard Rybanič (7), Jakub Se-
dláček (2), Patrik Schneider (4),
Jozef Slezák (3), Michal Stre-
zenický (41), Zuzana Šípošová
(4), Lucia Tomašovičová (1),
Ing. Katarína Vaculová (28), Zu-
zana Veselá (1), Marián Vino-
hradský (4), Martina Vyšatová
(2), Tatiana Žemišová (2).

Mladí ľudia na Študentskej kvapke krvi

Ilustračné foto (mo)

Na našej škole je už dlhoročná tradícia vítania jesene. Je to
akcia, pri ktorej sa deti veľa naučia o prírode i plodoch jesene.

Tekvičková promenáda bola veľká, do súťaže o najzaujíma-
vejšie vyzdobenú tekvičku sa zapojilo 114 detí a bolo z čoho vy-
berať. Porotou boli samotné deti, ktoré po skupinách hodnotili
vystavené tekvičky, ktorých nápaditosť bola veľmi bohatá: la-
buť, loď, pirát, ježko, rôzne rozprávkové postavičky, samozrej-
me nechýbali ani strašidelné tekvičky. Najviac sympatií získala
labuť, ktorá upútala nielen deti, ale i ostatných návštevníkov
školy. Táto slávnosť však nie je len výstavou tekvičiek, ale i ďal-
ších sprievodných podujatí, výroba maškŕt, ktoré prevažne pre
deti pripravujú mamičky či babičky – sladké či slané maškrty z
jesenných plodov. Ale ani deti sa nedali zahanbiť, v rámci súťa-
že aranžovania ovocia a zeleniny vytvorili úžasné kreácie ako
ananásové lode, slniečko, smajlíkov, tučniakov, ovocnú záhra-
du, zeleninové všeličo, záhradu plnú prekvapení, deduška far-
mára, kytičku pre zajačika, zeleninovú ZOO, ježka a iné.

Ako odmena pre rodičov bol pestrý program, ktorého sa zú-
častnili takmer všetky deti 1. stupňa. Svojou rozmanitosťou a mi-
lým prevedením navodili príjemnú atmosféru a spokojný úsmev
na tvárach rodičov. žiaci 3. roč.

Tekvičková slávnosť v ZŠ Na bielenisku

Program na Tekvičkovej slávnosti



SPEKTRUM7 NOVEMBER 2011 PEZIN ANČ

18. 2. – degustácia najlepších vín z Pezinka a okolia v 30
pivniciach v Pezinku – v centre najznámejšej vinárskej oblasti na Slovensku

26. 5. – 6. ročník – ochutnávka vín na Malokarpat-
skej vínnej ceste

21. - 23. 9.

PEZINSKÉ VÍNNE PIVNICE 2012

OTVORENÉ PIVNICE NA sv. URBANA

VINOBRANIE 2012

20. - 21. 4. – XVII. ročník - jedno z najväčších prezentačných vi-
nárskych podujatí na Slovensku (ochutnávka vyše 500 vzoriek vín slovenských i za-
hraničných výrobcov)

14. 7. – degustácia vín pezinských vinohradníkov spojená s prehliad-
kou levanduľovej záhrady Vladimíra Píša v lokalite Stará hora

16. - 17. 11. – XIII-.ročník – ochutnávka vín na Malokarpatskej vín-
nej ceste

VÍNNE TRHY PEZINOK 2012

VÍNO A LEVANDUĽA

DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC

Aj v budúcom roku sa na Malokarpatskej vínnej ceste uskutočnia desiatky menších i väč-
ších vinárskych podujatí. K tým najväčším v Pezinku budú patriť:

Najväčšie vinárske podujatia v roku 2012 v Pezinku

Združenie Malokarpatská vínna cesta, Bratislavský samo-
správny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Malokarpatské osve-
tové stredisko organizujú v dňoch 18. a 19. novembra XII. roč-
ník podujatia DEŇ OTVORENÝCH PIVNÍC na Malokarpatskej
vínnej ceste. Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok 18.
11. v priestoroch Hotela Zochova chata, Modra-Piesok. Jeho sú-
časťou bude aj ocenenie šíriteľov dobrého mena, promócia
Kalendára 2012 a promócia vinohradníckeho a vinárskeho ro-
ka zo štetca Petra Cpina a pera Prof. Fedora Malíka. (r)

Vinári na Malokarpatskej vínnej ceste
otvoria pivnice ochutnávačom

Bohatý program mal Konzu-
látfest Európskeho vinárskeho
rytierskeho stavu na Slovensku,
ktorý sa uskutočnil v našom mes-
te 5. novembra. Slávnosti sa za-
čali v rímskokatolíckom kostole
Premenenia Pána ekumenic-
kým obradom, akreditáciou no-
vých členov a intronizáciou. V
Dome kultúry pokračoval prog-
ram koncertom vynikajúceho sú-
boru Bohémiens, príhovorom pri-
mátora Olivera Solgu a privíta-
ním nového honorárneho kon-
zula SR v Rakúsku pánaAlfréda
R. Tombor – Tinteru. Nasledova-
lo odovzdávanie pamätných lis-
tov jubilujúcim členom rytierske-
ho rádu a vyhlásenie víťaza sú-
ťaže vinár roka. Stal sa ním
Miloš Grančič zo Svätého Jura.
Večer pokračoval udelením cer-
tifikátov a promóciou absolven-
tov Slovenskej vinárskej akadé-
mie a ukončený bol degustáciou
vybraných vín. (ra)

Slovenskí vinárski rytieri snemovali

Z akreditácie nových členov Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu v Dolnom kostole.
FOTO (mo)

PREČITALI SME SI

Nedávno v sobotnom vydaní
Pravdy bol uverejnený niekoľ-
kostranový rozhovor s popred-
ným slovenským vinárom, Pe-
zinčanom,

, ktorý je spoluautorom
a spolumajiteľom slávnej vinár-
skej značky Víno Mrva Stan-
ko. Z rozhovoru vyberáme:

O úpadku slovenského vino-
hradníctva a vinárstva hovorí:

Ing. Vladimírom
Mrvom

&

Po páde socializmu vrátili vi-
nohrady potomkom pôvodných
majiteľov, z ktorých mnohí za-
budli obrábať vinič, alebo im
chýbali peniaze či chuť na roz-
beh vinárstiev a najjednodu-

�

„

chejším riešením pre nich bolo
predať pozemky developerom
na výstavbu víl. Rýchlo si spo-
čítali, že na víne nezbohatnú,
ale na predaji pozemkov áno. A
keďže sa v poslednom období
nepochopiteľne uvoľnila aj le-
gislatívna ochrana viníc, pri-
chádzame o mimoriadne cen-
né plochy vinohradov. Je to tra-
gédia, pretože tieto vinohrady
sa obrábali nie sto či dvesto ro-

kov, ale takmer tisícročie. Už
raz musíme povedať, že toto je
dedičná historická vinohradníc-
ka pôda, na ktorej sa zo zákona
nikdy nebude stavať.“

Osobne si myslím, že áno.
Tam, kde je ľahostajný štát, nie
sú našťastie ľahostajné vino-

Ďalej na otázku, či udržíme
aspoň súčasných 10 tisíc hek-
tárov vinohradov odpovedá:

„

�

hradnícke komunity. V Pezinku
začalo mesto chrániť vinohrad-
nícke pozemky. Radnica kontro-
luje, či sú vinohrady obrobené a
majitelia zaburinených či opus-
tených viníc dostávajú pokuty.
Kvitujem tento postup, na jednej
strane sú obrobené vinice, mo-
zole poctivých vinohradníkov, a
hneď vedľa spustnuté vinohra-
dy, z ktorých choroby a škodco-
via útočia na obrábaný vinič. “

Vladimír Mrva o problémoch vo vinohradníctve

Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť pripravila na sobot-
né popoludnie a večer 5. novembra veľkolepé otvorenie tunaj-
šieho Zámku a jeho sprístupnenie verejnosti.

Podujatie bo-
lo prvým z množstva pripravovaných podujatí, na ktorých budú
môcť návštevníci nielen degustovať kvalitné vína, ale sa aj oboz-
námiť s históriou Zámku. Kompletná prehliadka je doplnená
portrétmi šľachticov, ktorých osudy sú zviazané s jeho históriou.
Po prvýkrát si môžeme na fotografiách v jednotlivých miestnos-
tiach pozrieť, aké bolo pôvodné dobové zariadenie Zámku.
Absolútnym unikátom je prehliadka novoobjavenej hradnej
kaplnky a mnohé doteraz skryté architektonické detaily. ako je
napr. ústredný krb, ktorým sa vyhrievali miestnosti bývalých sa-
lónikov či zamurované skrine.

Podujatia na Zámku budú pokračovať aj 9. a 10. decembra
podujatím nazvaným . Ich sú-
časťou bude napr. aj bohatý program pre deti, v ktorom nebude
chýbať pečenie a ozdobovanie medovníkov či maľovanie
obrázkov s vianočnou tematikou.

Slávnosť mladého vína na Pezinskom zámku

Vianoce na Pezinskom zámku

(ra)

Pezinský zámok po rokoch ožil

Malokarpatský banícky spolok usporiada pre svojich členov,
priateľov a priaznivcov 3. decembra tradičný Svätobarborský
šachtág. Uskutoční sa v priestoroch Strednej odbornej školy na
Komenského ulici v Pezinku. (ra)

Tradičný Svätobarboský šachtág

V reštaurácii Radnica v Starej
radnici budú pokračovať poduja-
tia , ktorých cie-
ľom je predstaviť vinárov a ich
produkty. Stretnutia s vinármi sa
konajú

podľa dohodnutého progra-
mu. V jednotlivých termínoch sa
predstavia títo vinári a firmy:

- Fedor Malík a syn (Modra),
- Víno Ivan Rusnák (Svätý

Jur), - Víno Krasňanský
(Šenkvice), - Repa Winery
(Modra), - Večer sektov,
Klaudia Tretinová (Pezinok),

- Víno Rajnic (Pezinok),
– Vinárstvo Čavojský (Pezi-

nok), - Corner veľkoobchod
s vínom (Bratislava), - Vin-
kor (Vinosady), - Limbavin
Laco Puček (Limbach), -
Víno Hacaj (Pezinok), -
Víno Pavelka a syn (Pezinok),

- Víno Miloš Maťuš (Rača),
- Vins vinery (Vinosady),

- Vinidi (Báb).

Večery s vínom

vždy v stredu o 19.00 ho-
dine

16.
11.
23. 11.

30. 11.
7. 12.

14. 12.
21.

12. 11. 1.
2012

18. 1.
25. 1.

1. 2.
8. 2.

15. 2.

22. 2.
29. 2. 7.
3. T. Pitoňák

Večery s vínom

Na pôde Úradu BSK sa 9. novembra uskutočnil odborný semi-
nár na tému „Európa 2020 - regionálne rozvojové stratégie na
podporu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti: úze-
mie Bratislavského kraja“. Za Mesto Pezinok sa ho zúčastnila
vedúca stavebného oddelenia MsÚ Ľubica Mezeiová. (ra)

Seminár o rozvojovej stratégii v kraji

V októbri sa uskutočnilo v Klube dôchodcov na Kollárovej
ulici slávnostné stretnutie členov pri príležitosti Mesiaca
úcty k starším. Seniorov prišiel pozdraviť aj primátor mes-
ta Oliver Solga, ktorý im poďakoval za celoživotnú prácu i
súčasné aktivity v prospech rozvoja mesta. Kultúrny pro-
gram pripravil spevácky súbor Šafrani. Foto:(mo)
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Významný slovenský pedagóg, redaktor, ve-
decký pracovník a organizátor

vydal novú knihu nazvanú
Myš-lienočka na tento deň s podtitulom

Pezinčan Ľubomír Pajtinka je
autorom troch kníh a stoviek článkov a od-
borných štúdií. Z jeho novej knihy vyberáme

aspoň krátky úryvok nazvaný Štyri vedenia:

PhDr. Ľubo-
mír Pajtinka

(ra)

„365 plus jeden povzbudení, aby rozum ne-
zhrdzavel, city nespráchniveli a srdce ne-
zdrevenelo.“

Ten, kto vie a nevie, že vie, spí - zobuďte ho.
Ten, kto nevie a vie, že nevie, je dieťa - učte ho.
Ten, kto vie a vie, že vie, je múdry - učte sa od neho.
Ten, kto nevie a nevie, že nevie, je sprostý - stráňte sa ho.

Klub VENUŠA ďakuje športovému klubu neprofesionálov

„Cvičule“ pod vedením Mgr. Oľgy Herdovej za pomoc pri prí-

prave akcie Pochod zdravia v našom meste (píšeme o nej na 1.

strane). Napriek krátkemu času na prípravu a obmedzeným

možnostiam na propagáciu sa podujatie vydarilo a zúčastnilo

sa ho prekvapivo niekoľko desiatok účastníkov. V tejto spo-

lupráci by sme radi pokračovali.

vedúca klubu Venuša

Anna Štilhamerová

Klub Venuša ďakuje

Knižnica Ružinov organizovala v spolupráci s ružinovskými

seniormi súťaž .

Keď sme rozmýšľali nad kultúrnym programom, ktorý by vhod-

ne doplnil súťažné zápolenie, ktosi poznamenal, že by sme

mohli pozvať súbor Šafrani z Pezinka.Atak sa i stalo.

Bolo by možné podrobnejšie hodnotiť vystúpenie tohto spe-

váckeho zboru, ktorý naplnil všetky naše očakávania. To však

nie je podstatné. Tým hlavným je atmosféra, ktorú dokážu jeho

členovia vykúzliť priamo „na pľaci“. Kombinácia spevu s hovo-

reným slovom je v ich podaní ťažkým kalibrom, ktorý nenechá

nikoho ľahostajným. Jednoducho z toho vanie úprimnosť, pre-

svedčenie o správnosti toho, čo sa robí a ako sa to robí.

Keď sa tak na tým zamyslím, máme v Bratislave všeličo od vý-

myslu sveta, ale niečo také ako Šafrani veru nemáme. A preto

Pezinku tak trochu aj závidím, že majú takýto zmiešaný spe-

vácky zbor. Nepatrím už k najmladším a počul som už všeličo,

ale treba povedať, že toľko nadšenia, chuti do muzicírovania

spojenej s nemalou erudíciou a k tomu patričná noblesa či hr-

dosť na seniorský stav spolu s dôstojným spoločenským vystu-

povaním – sú atribúty, ktoré možno takto „na jednej kope“ stret-

núť málokedy a málokde.

A tak súboru Šafrani pod vedením opernej speváčky Márie

Turňovej prajem všetko najlepšie v mene svojom i v mene všet-

kých, ktorí ich mali tú česť vidieť a počuť u nás v Ružinove.

„O najstaršiu starú mamu“

Peter Kuzma

Spestrili seniorské podujatie v Ružinove

Nová kniha Ľubomíra Pajtinku

Výstava známeho výtvarníka sa uskutočnila v
bývalej predajni na Kollárovej ulici č. 20. Výstava bola mimo-
riadna nielen zaujímavými obrázkami v „nevýstavnom“ priesto-
re, ale aj skutočnosťou, že sa výtvarné umenie vrátilo do pries-
torov, kde bol pred tridsiatimi rokmi výtvarný odbor Základnej
umeleckej školy.

Fera Guldana

(ra)

Výstava výtvarníka Fera Guldana

V sídle Okresného riaditeľ-
stva Hasičského a záchranné-
ho zboru v Pezinku sa uskutoč-
nilo 10. novembra slávnostné
odovzdanie nového hasičské-
ho rebríka, ktorý pre nich zakú-
pilo Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky. Slávnosti sa zú-
častnil minister vnútra SR
JUDr. Daniel Lipšič, prezident
HaZZ SR plk. Ing. Pavol Mi-
kulášek, zást. Krajského riadi-
teľstva HaZZ mjr. Ing. Jaroslav
Kašička, generálny sekretár
DPO SR Vendelín Horváth,
prednosta OÚ Ing. Jaroslav
Garaj a ďalší. Mesto Pezinok
zastupoval viceprimátor Ing.
Ján Čech. Pri tejto príležitosti
sme požiadali o krátky rozhovor
riaditeľa OR HaZZ v Pezinku
plk. Ing. Emila Moťovského.

Pán riaditeľ, môžete nám
priblížiť novú techniku, ktorú
ste dnes získali?

- Dostali sme od ministerstva
vnútra hasičský rebrík známe-
ho výrobcu hasičskej techniky
METZ s označením L 39, ktorý
je na podvozku vozidla Mer-
cedes Benz Atego 1529 F. Pri
maximálnom vysunutí rebríka
sa dá dosiahnuť výška 39

�

metrov. V koši na vrchole rebrí-
ka možno prepravovať 3 osoby
do hmotnosti 270 kg. Vozidlo sa
po ceste pohybuje rýchlosťou
100 km/h.

- Je to rebrík na záchranné prá-
ce vo výškach. Dostaneme sa
ním už do všetkých výškových
budov v pezinskom i seneckom
okrese. Nebude teda problém
zachraňovať ľudí a hasiť ani v
dvanásťposchodových bytov-
kách, aké tu máme. Aj keď ne-
mávame veľa takýchto požia-
rov, predsa sa vyskytujú a zá-
chrana čo i len jedného alebo
dvoch životov stojí za to.

- Mali sme len plošinu, s ktorou
sa dá dostať maximálne do výš-
ky 27 metrov. Vo vyšších budo-
vách sme zasahovali buď le-
zeckou technikou alebo pomo-
cou lán. Do bytov vo vyšších
podlažiach sa dalo dostať
spustením zo strechy. Mohli
sme požiadať tiež o pomoc ko-
legov z Bratislavy alebo Trnavy,

Nový rebrík bude pre vás iste
prínosom. Na čo ho budete po-
užívať?

Ako ste doteraz hasili vo výš-
kových budovách?

�

�

kde majú rebríky až s dĺžkou 50
m. Existuje aj možnosť využí-
vania leteckej techniky, k čomu
slúži vrtuľník ministerstva vnút-
ra. Pochopiteľne, že prísun ta-
kejto techniky môže trvať o čosi
dlhšie, preto je lepšie mať svoju
techniku.

- Dá sa povedať, že dobre.
Máme techniku na hasenie po-
žiarov v prírode, v bytoch, prie-
mysle, ale aj na likvidáciu eko-
logických havárií a zásahy pri
automobilových nehodách. Za-
sahovali sme aj pri zrážke vla-
kov. Máme vycvičených potá-
pačov, lezcov, letcov, ktorí sú
schopní spúšťať sa alebo zasa-
hovať priamo z vrtuľníka. V Pe-
zinku máme aj Modul pozem-
ného hasenia lesných požia-
rov. Títo zasahujú po celom
Slovensku, nedávno sa podie-
ľali na hasení požiaru v Dono-
valoch či na východnom Slo-
vensku. Títo naši ľudia musia
mať psychické, odborné a fy-
zické danosti, aby boli schopní
zasahovať aj v najťažších pod-
mienkach.

Ako ste vybavení technikou i
personálne na hasenie požia-
rov a záchranárske práce?

(mo)

�

Pezinskí hasiči dostali novú výškovú techniku

Hasiči s novou technikou dosiahnu aj na tieto vežiaky

Hasičský rebrík v celej svojej
39 metrovej výške.

Vozidlo Mercedes Benz s výškovým rebríkom.
FOTO (mo)

Na slávnostnom odovzdaní novej techniky sa zúčastnil aj mi-
nister vnútra SR Daniel Lipšic (druhý sprava).
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V Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Ma-

lackej ulici v Pezinku bola v októbri otvorená výstava obrazov

JUDr. Aleny Polakovičovej pod názvom . Mo-

tívom autorkinej tvorby sú kvetinové zátišia, krása prírody a po-

hľady do miest. Na vernisáži sa k prítomným prihovorila a diela

A. Polakovičovej predstavila správkyňa GIU a kurátorka výsta-

vy Bc. Iveta Žáková. Za pozvaných členov Klubu sprievodcov

mesta Pezinok sa poďakoval a úspechy v tvorbe autorke po-

prial predseda klubu Peter Ronec, ktorý je aj spoluorganizáto-

rom výstavy. Kultúrny program zabezpečili pedagógovia a žiak

Základnej umeleckej školy E. Suchoňa v Pezinku. Na záver sa

uskutočnila beseda s autorkou.

Hľadanie krásy

(pr)

Výstava obrazov Aleny Polakovičovej

Finančná krí-
za nepostihuje
len najdôleži-
tejšie sektory
hospodárstva,
ale nedosta-
tok finančných

prostriedkov je zreteľný aj v
športovom odvetví a Pezinok
nie je výnimkou.

Preto šetrenie finančnými
prostriedkami sa dotklo aj mlá-
deže v PŠC Pezinok, kde na zá-
klade rozhodnutia prezidenta
klubu PŠC Pezinok Vladimíra
Mikletiča bola futbalovej mláde-
ži v objekte vypnutá teplá voda
na sprchovanie, prestali sa prať

dresy hráčom a platiť delegova-
ní rozhodcovia. Tieto úlohy za-
čali riešiť tréneri s rodičmi, ktorí
zabezpečujú pranie dresov po
každom zápase, prepravu detí
na jednotlivé zápasy svojimi au-
tami a deti sa skladajú na roz-
hodcov. Mládež si taktiež sama
hradila letné sústredenia, na
ktoré ktoré klub nič neprispel,
lebo nebolo z čoho.

Predovšetkým z týchto dôvo-
dov a taktiež na podnet prezi-
denta klubu p. Mikletiča vznikla
iniciatíva rodičov v spolupráci
s trénermi mládeže zaregis-
trovať na MV SR občianske
združenie PŠC Pezinok Ju-

nior, ktoré by malo zabezpečiť
priaznivejšie podmienky pre
mladých futbalistov.

Dňa 19. októbra 2011 sa v Do-
me kultúry konala členská schô-
dza, na ktorej členovia odsúhla-
sili stanovy občianskeho zdru-
ženia a zo svojich radov zvolili
do výkonných funkcií vhodných
zástupcov. Prezidentom PŠC
Junior sa stal Ing. arch. Marcel
Miškovský a za viceprezidenta
bol zvolený Ing. Peter Slimák.
Do výkonného výboru do rôz-
nych funkcií boli zvolení Marek
Matyšák, Daniel Federl, IgorAn-
del, Marek Gavalec a Bc. Maroš
Skovajsa, ktorý bude vykonávať

aj funkciu športového riaditeľa.
Hlavným cieľom občianskeho

združenia, tak ako je zakotvené
v stanovách združenia, je vy-
tvorenie optimálnych podmie-
nok pre rozvoj detí a mládeže,
ich futbalový, ale aj morálny
rast, získavanie finačných pro-
striedkov na chod združenia a
organizácia tréningov, športo-
vých zápasov i mimofutbalo-
vých aktivít pre deti a mládež.

Z týchto dôvodov je potrebné
rozvíjať spoluprácu predo-
všetkým s Mestom Pezinok, ro-
dičmi, s vedením klubu PŠC
Pezinok a sponzormi.

PŠC Pezinok Junior

Mládež PŠC Pezinok osobitne v občianskom združení

Pezinské volejbalistky na víťaznej vlne
Priaznivcov pezinského volej-

balu v minulom ročníku poteši-
lo konečné 3. miesto žien v ex-
traligovej súťaži. Bolo to veľké
prekvapenie. Naše dievčatá
zvládli súťaž bravúrne a do-
siahli mimoriadny úspech. Ten
kto sa nádejal, že úspešný tím
zostane pohromade, bol iste
sklamaný odchodom hráč-
skych opôr – Snopkovej-Hnáto-

vej (kapitánka), Bognárovej a
Kručovskej do Paneurópa Bra-
tislava. Vyzeralo to zle-nedob-
re. Do tímu kormidelníka Ladi-
slava Popeláša prišli však nové
hráčky – Michaela Halmová (na-
posledy hrala v Senici), Radka
Skálová (Přerov) a Veronika Si-
vičeková (Poltár) a tie sa veľmi
rýchlo v kolektíve udomácnili.
Deväť odohratých kôl v extrali-

ge a dva pohárové zápasy na-
značili, že VTC VISTA real Pe-
zinok bude aj v tejto sezóne
silným tímom a jeho hra nás bu-
de opäť tešiť. Z doterajších de-
viatich zápasov v extralige 8
vyhrali a jeden prehrali, čo ich
vynieslo na prvé miesto v tabuľ-
ke. Dve víťazstvá dosiahli aj
v Pohári.

Doterajšie výsledky v extrali-

ge: Žilina - VTC 1:3, VTC - COP
Nitra 2:3, Spišská Nová Ves -
VTC 1:3, Kežmarok - VTC 0:3,
VTC - UKF Nitra 3:2, Paneu-
rópa Bratislava - VTC 1:3, VTC
- Žiar nad Hronom 3:0, VTC - Ži-
lina 3:0, COP Nitra - VTC 1:3.

Pohárové stretnutia : 1 kolo pr-
vý zápas VTC - UKF Nitra 3:1,
druhý zápas: UKF Nitra - VTC
1:3. (mo)

Prvý novembrový víkend skončila prvá polovica nižších futba-

lový súťaží. Treťoligový zástupca PŠC Pezinok skončil po je-

sennej časti na peknom štvrtom mieste. Škoda, že v poslednom

zápase na domácej pôde vybuchol s predposlednou Nitrou, s

ktorou prehral 4:0. V IV. lige z dvoch našich účastníkov si lepšie

viedol Baník Pezinok, ktorý skončil na 11. mieste, ale s týmto

umiestnením v klube, a ani priaznivci, nie sú určite spokojní.

Druhým pezinským zástupcom je GFC Grinava, ktorý má naj-

viac starosti s výkonnosťou a jeho doterajšie účinkovanie a po-

sledné miesto je pre mnohých sklamaním.

TABUĽKY PO JESENNEJ ČASTI

Skončila jesenná časť futbalových súťaží

1. Šaľa
2. Slovan jun.
3. Šamorín

5. Trnava B
6. N. Mesto n/Váhom
7. Sereď
8. Dun. Lužná
9. Vráble

10. Nové Zámky
11. Púchov
12. Vrbové
13. Nitra jun.
14. Topoľčany
15. Nemšová
16. Moravany

4. PŠC Pezinok

15
15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15

11
9
9

7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
4

8

0
4
2

2
4
3
3
4
3
3
2
4
4
5
1

2

4
2
4

6
5
6
6
6
7
7
8
7
7
7

10

5

32:16
36:23
27:12

31:21
24:24
25:21
10:18
24:25
15:16
18:21
15:25
17:19
20:30
21:27
17:34

17:17

33
31
29

23
22
21
21
19
18
18
17
16
16
14
13

26

IV. liga – Bratislava, B-skupina

III.liga Západ

1. Viničné
2. Báhoň
3. Rohožník
4. Závod
5. Jablonové
6. Veľké Leváre
7. Šenkvice
8. Malacky
9. Budmerice

10. Jakubov

12. Záhorská Ves
13. Zohor

11. Baník Pezinok

14. Grinava

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

13
13

13

13

8
8
6
7
5
6
5
5
5
5

3
2

5

0

1
1
5
2
5
2
5
3
2
2

2
4

2

6

4
4
2
4
3
5
3
5
6
6

8
7

6

7

32:21
26:19
29:18
18:14
19:16
25:25
22:23
26:19
28:20
19:19

22:31
13:25

25:28

16:42

25
25
23
23
20
20
20
18
17
17

11
10

17

6

V sobotu 12. novembra sa

uskutočnila oslava 60. výročia

založenia Klubu orientačného

behu Sokol Pezinok. Stretnutia

v klubovni klubu sa zúčastnili

nielen súčasní členovia, ale aj

mnohí pamätníci, ktorí stáli pri

zrode jedného z najväčších

orientačných klubov na Slo-

vensku. Otvárací príhovor mal

súčasný predseda klubu MUDr.

Pavol Poláček, ktorý spomínal

nielen na nedávne úspechy klu-

bu, ale aj na výkony pezinských

orientačných bežcov spred nie-

koľkých desaťročí. Tých, ktorí

sa tejto oslavy, bohužiaľ, už ne-

dožili, si prítomní pripomenuli

minútou ticha.

Po úvodnom príhovore pred-

sedu odzneli spomienky star-

ších členov klubu, ako napríklad

Mgr. Stanislav Pátek vyrozprá-

val nejednu vtipnú príhodu z mla-

dosti. Po všetkých príhovoroch

súčasných a bývalých členov

sa priestormi niesla klubová

hymna, ktorú si každý hrdo za-

spieval. Potom nasledovala

ešte gratulácia členom klubu

z úst primátora

mesta Pezinok

Mgr. Olivera Sol-

gu. Jeho príhovor

bol posledným

bodom oficiálne-

ho programu, a

tak zúčastnení

mohli spomínať

na rôzne zážitky

zo sústredení, z

tréningov alebo

pretekov v orien-

tačnom behu.

Jakub Dikej

Orientačný beh oslávil 60. výročie vzniku

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnu-

tých č. 123 usporiadala 6. novembra tradičné Posedenie pri

hudbe. Zúčastnilo sa ho 180 členov a ich rodinných príslušní-

kov z Pezinka, Modry, Šenkvíc a Tomášova. O dobrú náladu sa

postarala hudobná skupina Melody. Chutnú večeru pripravili ve-

dúca kuchyne Bc. Eva Marcineková a kuchárky zo SOŠ Ko-

menského. Obsluhovali študenti I. ročníka a nadstavbového

štúdia odboru spoločného stravovania.

Veľké poďakovanie za pomoc pri organizovaní podujatia patrí

aj riaditeľke SOŠ Mgr. Elene Jurčíkovej.

Veľmi sme vďační tiež za priazeň vyše sto sponzorov z Pezinka

a okolia, ktorí nám poskytli dary do tomboly.

Všetci zúčastnení veria, že sa Posedenie pri hudbe uskutoční

aj v budúcom roku. Chceme dokázať, že aj napriek zdravotné-

mu stavu sa môžeme príjemne zabávať a zabudnúť na chvíľu

na každodenné starosti a zdravotné ťažkosti. Tie určite trápia

každého. Ešte raz ďakujeme.

podpredseda ZO SZTP

Jozef Veverka

Posedenie pri hudbe
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Spevokol Káčko pri kostole
Kapucínov v Pezinku vznikol v
septembri v roku 1996 z iniciatí-
vy brata Mareka, kapucína, kto-
rý už v tom čase pôsobil v Pe-
zinku a mával v piatok sv. omše
pre deti. Začali sme nacvičovať
v priestoroch bývalej kňazskej
charity v stiesnených podmien-
kach tzv. dennej miestnosti. Zá-
ujem detí bol zo začiatku veľký,
niekedy prišlo na nácvik aj do
30 detí vo veku od 4 do 15 ro-
kov. Prítomnosť malých detí
však mnohé staršie odradila a
tak sa vykryštalizoval detský
spevokol, v ktorom niektorí vytr-
vali až dodnes.

Kvalitatívny krok dopredu
sme urobili, keď sa k nám v ro-
ku 1998 pridala Daniela Baue-
rová, v tom čase študentka pe-
dagogickej školy. Okrem kvalit-
nej hry na gitaru priniesla aj no-
vé piesne, hry a hlavne pekný
vzťah k deťom. Z „ raného “ ob-
dobia spomíname tiež na po-
moc Betky Rajnerovej, Zuzky
Nagyovej a sestričky Terezky
Barokovej. Neskôr spevokol
dostal ďalšiu oporu – organist-

ku Oľgu Martonovú a s ňou veľa
nových piesní. Oľga sprevá-
dzala spevokol na keyboarde,
ktorý pre nás zakúpili bratia ka-
pucíni a svojím zamatovým al-
tom obohacuje zvuk spevokolu
o druhý hlas.

V roku 2000 pribudla v pezin-
skej farnosti nedeľná sv. omša
pre rodiny v kláštornom kosto-
le, čím sa rozšírilo účinkovanie
spevokolu, keď zo začiatku ne-
mal kto na týchto omšiach hrá-
vať .V roku 2002 sme sa zú-
častnili festivalu gospelových

skupín v Doľanoch a v rokoch
2003 - 2008 sme účinkovali na
koledovaní „ Dobrá novina “.
Spevokol spolupracuje s ob-
čianskym združením MaMaTa-
TaJa.

V roku 2006 sa spevokol zú-
častnil na oblastnom festivale
detských chrámových spevo-
kolov. V ďalších dvoch rokoch
sme usporiadali benefičné kon-
certy pre deti v Guatemale.

Za 15 rokov našej činnosti vy-
rástli medzi deťmi mnohé talen-
ty. Jedným z nich je gitarista

Michal Miškovič, vďaka ktoré-
mu si môže Daniela niekedy už
aj vydýchnuť. Veľkým prínosom
je aj ochota Mateja Brauna, kto-
rý sa venuje príprave mikrofó-
nov, vďaka, ktorým je zbor
dobre počuť v celom kostole.

Súčasný repertoár intenzívne
čerpá z „ Céčkarskej “ staršej aj
novšej tvorby (Céčko – spevo-
kol pri kostole sv. Cyrila a Me-
toda v Bratislave), potom sú to
veselé saleziánske piesne, spe-
vy z Taizé a máme aj zopár „ na-
šich “, ktoré pre deti napísala pa-
ni Marina Mesárošová a úspeš-
ne začal aj náš gitarista Michal
Miškovič. Pravidelne spievame
na piatkových detských sv. om-
šiach a nedeľných sv. omšiach,
určených pre rodiny v kostole
bratov kapucínov.

Keďže za 15 rokov nám veľa
detí odrástlo, potrebujeme spe-
vokol dopĺňať, pozývame preto
medzi nás všetky deti, ktoré ra-
dy spievajú. Našu činnosť mô-
žeme vykonávať vďaka podpo-
re bratov kapucínov, ktorým pri
tejto príležitosti za všetko ďaku-
jeme. Katarína Horváthová

Päťnásť rokov spevokolu Káčko

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Pe-
zinku organizuje XVIII. Ples Farnosti Pe-
zinok, ktorý sa uskutoční 10. februára 2012
o 19.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku. Do
tanca a na počúvaniu budú hrať DH
Cajlané, hudobná skupina Milkivej, country
skupina Bukasový masív a mažoretky

Tina. Vstupné: v hlavnej sále 13 €, vo foyeri 11 €. Večera: 6,50 €
Vstupenky a večeru si môžete zakúpiť u Františka Fédera od
1. 12. do 23.12. 2011 a 9. 1. 2012 na adrese: Farská 7, Pezinok.
Informácie a objednávky na tel. č. 0905 342261 alebo e-mailom:

Celý zisk z tohto podujatia je tradične venovaný na opravu
Farského kostola v Pezinku. Občerstvenie a bohatá tombola sú
zabezpečené. Na spoločne strávený večer v kruhu dobrých ľu-
dí sa teší hlavný organizátor František Féder.

fff@rsb.sk

Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji

Koncom septembra sa usku-
točnil v Dome kultúry v Pezinku
37. ročník medzinárodnej ta-
nečnej súťaže PEZINSKÝ
STRAPEC, ktorý bol zároveň 4.
kolom Slovenského pohára.
Organizátorom podujatia bol
Klub spoločenského tanca
PETAN, Tanečné centrum
CHARIZMA a Pezinské kultúr-
ne centrum. Výnimočnosťou
tohtoročného podujatia boli
oslavy 40. výročia založenia
KST Petan.

Na Pezinskom strapci 2011
súťažilo 143 párov v štandard-
ných i latinskoamerických tan-
coch. V kategóriách dospelých
štartovala slovenská špička, ne-
chýbali úradujúci majstri SR i

viaceré páry z finále majstrov-
stiev Slovenska. Návštevníci
podujatia mohli teda vidieť ta-
nečnú úroveň veľmi vysokej
kvality, najmä vo finále (štarto-
valo 12 najlepších párov) v o-
boch kategóriách. Podujatie sa
aj tentoraz nieslo v tradične vý-
bornej atmosfére.

V kategórii juniorov 2D STT si
víťazstvo vytancovali Erik Sr-
nák a Sabina Nováková z ta-
nečného klubu Extra Dance
Team Bratislava. V juniorskej
kategórii v latinskoamerických
tancoch triumfoval pár Filip
Kucman – Valéria Terézia Ziffo-
vá (Sun Dance Academy Brati-
slava). Na peknom treťom mies-
te sa umiestnil pezinský pár

Marek Feder – Lucia Hradská
(KST Petan).

V kategórii dospelí B STT zví-

ťazili Jakub Chudík a Kristína
Rollová (Interklub Madit Brati-
slava). Na skvelom druhom

Tohtoročný Pezinský strapec sa niesol vo sviatočnom duchu
mieste sa umiestnili tanečníci
KST Petan Pezinok Denis
Gschwandtner – Renáta Vičí-
ková. V latinskoamerických tan-
coch boli najúspešnejší Daniel
Bóka a Nikolett Szallai z Ma-
ďarska.

V Slovenskom pohári v junior-
skej kategórii v STT i LAT trium-
fovali Branislav Šoltýs a Emí-
lia Scherfellová z TC Fortuna
Poprad. Medzi dospelými v
štandardných tancoch vyhral
tanečný pár David Schawell –
Barbara Bilčíková (TK Danso-
via Bratislava) a v latinskoame-
rických tancoch Jiří Hein – Lu-
cia Krnčanová (TK Uni Dance
Bratislava). Najúspešnejším
domácim párom boli Richard

Forro – Petra Víťazková.
„

povedala nám dl-
horočná šéfka súťaže i klubu
Mgr. Kvetoslava Štrbová.

Tohtoročný Pezinský strapec
sa niesol v sviatočnom duchu.
Pripomenuli sme si 40. výročie
založenia nášho tanečného klu-
bu Petan. Na podujatie sme po-
zvali zakladajúcich členov, tré-
nerov a najúspešnejšie páry,
ktorým sme odovzdali upo-
mienkové predmety. Počas ve-
čera sme premietli film z našej
histórie. Po skončení podujatia
sa uskutočnilo milé spoločné
posedenie. Tohtoročný Pezin-
ský strapec sa teda vydaril nie-
len po tanečnej, ale i spoločen-
skej stránke,“

(mo)

Na parkete sa predstavilo vyše 140 tanečných párov.

GALÉRIA ISITNÉHO UMENIA
POZVÁNKADO MLYNA

Galéria insitného umenia – Schaubmarov mlyn

NOVEMBER
Vyrobme si svietnik

DECEMBER
Mikuláš v mlyne

, Pezinok –
Cajla, Cajlanská 255

– Pozývame šikovné detičky, mamičky a
babičky, aby si prišli vyrobiť svietniky na vianočný stôl. Fantázii sa
medze nekladú. Termín:

– Deti čaká rozprávočka a darček od Mikuláša.
Možno príde čert aj anjel. Pripravte si básničky a pesničky, aby
nám bolo veselo. Termín:

Kontakt: Iveta Žáková, 0911/334 552, 033/640 40 35, iveta.zako-
va@sng.sk, www.sng.sk

20. 11. 2011 o 15.00 hod.

4. 12. 2011 o 17.00 hod. Prihláste sa
telefonicky, počet detí je obmedzený.

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
Podujatia pre verejnosť a študentov:

1. – 24. 12.

6.12.

1.-31.12. Vianočná burza kníh:

Podujatia pre deti:

20. 12. o 16.00 h.

21. 12. a 22. 12. od 14.00 do 16.00 h.

Adventný literárny kalendár – ponuka nových titulov
kníh v oddelení pre dospelých.

Na svätého Mikuláša – upomienka odpúšťa sa.

akcia 3+1 zdarma (bežná cena
jednej knihy 0,50 centov).

Adventné čítanie z Biblie spojené so zdobením
vianočného stromčeka, ochutnávka prineseného vianočného pe-
čiva v oddelení pre deti.

Vyrob darček, vianočnú
ozdobu (découpage, origami, kirigami, maľovanie na kamene...)
V oddelení pre deti.

Pezinok sa 20. a 21. októbra
už deviatykrát stal hlavným
mestom hudby mladých talen-
tovaných žiakov základných u-
meleckých škôl z celého Slo-
venska, ktorí svojím umením
prišli vzdať hold životu a dielu
nášho vzácneho rodáka – hu-
dobnému skladateľovi majstro-
vi Eugenovi Suchoňovi.

Hudobnú atmosféru účinkujú-
cim a poslucháčom už pri vstu-
pe do spoločenskej sály Domu
kultúry navodila krásna scéna
„Spievajúci strom“, ktorú pripra-
vili žiaci výtvarného odboru ZUŠ
E. Suchoňa v Pezinku pod vede-
ním Mgr. art. Júlie Piačkovej.
Stačilo už len naladiť hudobné
nástroje a po zaznení slávnost-
nej festivalovej zvučky v podaní
komorného orchestra školy pod
vedením Maroša Mráza sa mo-
hlo začať nádherné bienále mla-
dých hudobných talentov – víťa-
zov celoslovenských a medzi-
národných súťaží ZUŠ.

Pestré nástrojové obsadenie,
široký charakterový záber skla-
dieb a vynikajúce výkony účin-

kujúcich priniesli počas oboch
festivalových koncertov poslu-
cháčom nevšedný umelecký
zážitok.

Je potešujúce, že aj pezinská
zuška mala na festivale svojich
zástupcov – víťazov celoslo-
venskej interpretačnej súťaže
ZUŠ „Schneiderova Trnava“ v
hre na husliach - Jerguša Čer-
máka a Dorotu Košťálovú z trie-
dy Paed. Dr. Ľubomíry Záhrad-
níkovej. Ďakujeme za skvelú re-
prezentáciu.

Porota, ktorá oba koncerty po-
zorne sledovala, mala veru ne-
ľahkú úlohu vybrať na záver lau-
reáta festivalu. Porotcami boli
tentokrát traja umelci a pedagó-
govia VŠMU v Bratislave Doc.
Mgr. art. Raimund Kákoni, Doc.
Mgr. art. Eugen Prochác a Mgr.
art. Marcel Štefko Art.D. Titul
Laureát festivalu E. Suchoňa
udelili v sólovej hre huslistke Li-
liane Dulanskej zo ZUŠ J. Kre-
sánka v Bratislave z triedy Jany
Spálovej a laureátom v komor-
nej hre sa stali Katarína Furdá-
ková a Alžbeta Popaďáková –

klavírne duo – zo ZUŠ Vranov
nad Topľou z triedy Viery Popa-
ďákovej.

Milým obohatením festivalu
bolo vystúpenie pezinského
chrámového zboru Ad una cor-
da pod vedením Ing. Mariána
Šipoša, ktorý predniesol niekoľ-
ko pekných skladieb aj z tvorby
majstra Eugena Suchoňa. Účin-
kovanie tohto zboru bolo priam
symbolické. Jeho súčasné zo-
skupenie tvorí ďalšie ohnivko v

reťazi spevákov a dirigentov,
ktorej súčasťou bol v minulosti
aj Ladislav Suchoň so svojím
synom Eugenom Suchoňom.

Všetkým účinkujúcim, peda-
gógom, organizátorom aj spon-
zorom – Ministerstvu školstva
SR, Mestu Pezinok, Rade rodi-
čov pri ZUŠ E. Suchoňa a ďal-
ším patrí veľká vďaka!

Tešíme sa na jubilejný 10. roč-
ník festivalu v roku 2013.

Mgr. Zuzana Andelová

9. ročník Festivalu Eugena Suchoňa

MESTSKÉ MÚZEUM
Katarína Vavrová: Zákon príťažlivosti – 9.12. 17.00

Zo zeme

otvorenie
výstavy pezinskej výtvarníčky. V priestoroch múzea predstaví
autorka maliarsku časť svojej umeleckej tvorby. Predajňa Barata
Art ponúkne súbežne s výstavou výber jej grafických prác.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

Otváracie hodiny: utorok – piatok: 10.00 – 18.00, sobota: 10.00 –
16.00, www.MestskeMuzeumPk.sk

Opäť sa nám blíži čas najkrajších sviatkov roka – Vianoce. Čas,
keď otvárame svoje srdcia pre rodinu a blízkych, čas splnených tú-
žob a veľkých nádejí. Pri všetkých tých starostiach a povinnostiach
však nezabudnite, že nielen žiara vianočného stromčeka, ale i žia-
ra lásky v ľudských srdciach robí tieto chvíle čarovnými a neopa-
kovateľnými.Ak tomu všetkému vianočnému chceme prispieť i my
– Spolok dychová hudba Cajlané a Pezinské kultúrne centrum –
vianočným koncertom s názvom

. Koncert sa uskutoční vo veľkej sále Domu kultúry
v Pezinku na druhý sviatok vianočný na Štefana 26. decembra o
16.00 hod.. Účinkovať bude Spolok DH Cajlané a jeho hostia (sta-
rí, mladí a deti). Predpredaj vstupeniek bude od 1. decembra u in-
formátorky v Dome kultúry. Vstupné: 3 €.

„Dnešný deň sa radujme a veselo
spievajme...“

František Féder

Vianočný koncert DH Cajlané
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

Zosobáš i l i sa

SPOMÍNAME

Tomáš Takáč 28 r.
Edita Hrončová 79 r.
Viera Bubenková 65 r.
Peter Drgon 53 r.
Igor Kovačič 51 r.
Jozef Nídel 57 r.
Mária Jakubová 86 r.
Pavel Hruška 77 r.
Františka Wavrinská 82 r.
Mgr. Ivana Petrášová 35 r.
Ladislav Palacka 81 r.
Helena Schranzová 85 r.
Ferdinand Zambo 60 r.
Ivan Sejč 76 r.
MáriaAdamčíková 50 r.
Marta Markeová 83 r.
Augustín Kraus 64 r.
Tibor Grosschadl 62 r.
Viera Farkašová 84 r.

70-roční

75-roční

80-roční

Rozália Lindtnerová 4.11.
Gustáv Gago 6.11.
Milan Nyitray 7.11.
Anna Kovačovská 9.11.
Milca Šindlerová 12.11.
Mária Kollárová 18.11.
Viktor Královič 24.11.
Veronika Slimáková 25.11.
Jozef Ševčík 26.11.
Ľudmila Schmidtová 30.11.

Jozefa Nováková 2.11.
Anna Pokopcová 5.11.
Jozef Adamčík 9.11.
Anna Halamová 18.11.
Hedviga Chovančeková 23.11.
Ondrej Čech 27.11.
Otília Babišová 30.11.

Hildegarda Plevčíková 12.11.
Valéria Kovačovská 14.11.
Martin Jurkovič 18.11.
Vlastimila Pijáková 21.11.

Jozef Kuruc 2.11.
Paulína Melicharová 2.11.
Františka Tarabková 8.11.
Margita Révayová 15.11.
Sidónia Federlová 16.11.

85-roční

Ján Rysuľa 21.11.
Milan Solga 23.11.
Vít Šottník 30.11.

Karol Čech 2.11.
Jakub Polák 11.11.
Mária Mikulášová 16.11.
Vilma Šibicová 17.11.

Tomáš Weng 20.11.

Ján Benkovský 9.11.

90-roční

91-ročný

93-ročný

Július Bittner 5.10.
Dominika Králiková 6.10.
Marko Biznár 8.10.
Adam Demovič 10.10.
Anna Majchráková 11.10.
Emma Kotesová 14.10.
Jacob Rigo 21.10.
Matúš Vinohradský 21.10.
Michal Jabúrek 23.10.
Jakub Dukát 24.10.
Dorotka Lehocká 25.10.
Viktor Svrčič 26.10.
Lucia Lukáčová 26.10.
Šimon Gnojčák 26.10.
Hana Hágerová 26.10.
Diana Blažková 26.10.
Nina Budajová 31.10.

KINO DOMU KULTÚRY

22. Fk 100: Strýko Búnmí ............................................. Thajsko
23.-24. Johny English sa vracia ............................................... USA
26.-27. Dream House .............................................................. USA
29.-30. Perfect Days ............................................................... USA

1.-4. Twilight Sga: Úsvit – 1. časť ......................................... USA
6. Fk „100“: Smrť v Benátkach ................................... Tal., Fra
7.-8. Intímna pasca ............................................................. USA
9.-11. Real Steel: Oceľová päsť ............................................. USA
13.-14. Jana Eyrová ................................................................... VB
15.-16. Obhajca ...................................................................... USA
17.-18. Dlh .............................................................................. USA
18. Kung Fu Panda 2 ..................... o 17.00 h ................. USA
20. Fk „100“: Nórske drevo .................................................. Jap
21.-22. Super 8 ....................................................................... USA
23. Drive ........................................................................... USA
27.-28. Strom života ................................................................ USA
29.-30. Arthur zachráni Vianoce ........ o 17.00 a 19.00 h ............. VB

Začiatok predstavení je o 19.00 h., pokiaľ nie je uvedené inak.

NOVEMBER

DECEMBER

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

19.-20. Tintinove dobrodružstvá ............ o 17.00 h .................. USA

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
Cajlanskom cintoríne snívaš svoj
večný sen. Už niet návratu, ani
nádeje, len cesta k hrobu nás k
tebe zavedie. V neznámy svet
odišiel si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád. Odi-
šiel si od nás, my
ostali sme v žiali,
no vždy budeš v
srdciach tých, ktorí
ťa milovali.
Dňa 14. 11. sme si
pripomenuli 5. výročie smrti náš-
ho milovaného otca a manžela

.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Jána HABERLU

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť,
ale v našich srd-
ciach budeš stále
žiť. Dňa 4. 11. 2011
uplynul rok, čo nás
opustil náš drahý

manžel, otec
.

Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú manželka, syno-
via s rodinami a ostatná rodina.

Vladimír NOVOSAD

Dňa 12. 11. 2011
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý manže l ,
otec a dedko

Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme. Smú-
tiaca rodina.

František
ROZPRÝM

S láskou a úctou
spomíname na ne-
dožité 80. narode-
niny našej drahej

ktorých by sa do-
žila 5. 12. 2011. Dcéra a syn s
rodinami.

Veroniky
ŠEFČÍKOVEJ,

Dňa 23. 11. 2011
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Rudolf KOPÁL

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 21.11. PAVEL FILIP:
ZAUJÍMAVÍ A ZLOŽITÍ ĽUDIA .

► 26.11. LOVEička.

► 27.11. AHOJ ROZ-
PRÁVKA.

► 28.11. VZDUŠ-
NÉ ZÁMKY.

SRBSKÁ HAR-
MONIKA – Jesenný folkový salón.

► 30.11. DEJINY KERAMIKY
NA SLOVENSKU.

►2.12. NÁŠ DEŇ:

► 2.12. OCEŇOVANIE DAR-
COV KRVI.
► 2.12. VENČEK.

► 4.12. VÍTANIE MIKU-
LÁŠA V MESTE.

► 6.12. PRESSBUR-
GER KLEZMER BAND.

► 7.12. VÝCHOVNÝ KONCERT

► 9.12. STROJ ČASU

► 9.12. STUŽKOVÁ
SLÁVNOSŤ
► 10.12. ADVENTNÝ KON-
CERT: ALENA ČERMÁKOVÁ.

► 11.12. AHOJ ROZ-
PRÁVKA.

► 11.12. ŠAFRANI – VIA-
NOČNÝ KONCERT

► 12.12. PREDVIANOČ-
NÁ NÁLADA
► 16.12. VIANOČNÁ
SLÁVNOSŤ CVČ
► 16.-18.12. VIANOČ-
NÉ TRHY S KULTÚRNYM PROGRAMOM.

Kultúrny program:

► 17.12. JEDEN SVET.

► 20.12. VIANOČNÝ
KONCERT HUDOBNÉHO ODBORU
► 21.12. VIANOCE LITE-
RÁRNO-DRAMATICKÉHO ODBORU
► 22.12. PRÍBEH V OB-
LAKOCH.

► 26.12. DNEŠNÝ DEŇ
SA RADUJME A VESELO SPIEVAJME – VIANOČNÝ KON-
CERT DH CAJLANÉ

AKADÉMIATRETIEHO VEKU:
Ekonomicko-sociálno-právne minimum:

Dejiny hudby:
Fotografovanie – tvorba a úprava fotografie:

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
(ČR – Mladá Boleslav) Vernisáž

výstavy fotografií. Vernisáž sa koná v rámci Mesiaca fotografie.
(sobota) o 18.00 h v malej sále DK – Krát-

ke LOVE príbehy podĺa hry Gérarda Levoyera „Mendiants d´
amour “ Účinkuje: Divadlo iNpulse. Záznam Televízie LUX.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes: NAJKRAJŠIA PIESEŇ NA SVETE. Účinkuje: Di-

vadelná agentúra BARETKA. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 8.15 a 10.00 h vo veľkej sále DK –

Protidrogový program pre školy v podaní LETart
production Martin. O 19.00 h vo veľkej sále DK –

Projekt Snežany Jović –
Werner a Any Vyparinovej-Krsmanović. Akordeónový koncert
realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR pod záštitou
OZ Spolok Srbov na Slovensku.

(streda) o 16.00 h v malej sále DK –
Prednáška ATV aj pre verejnosť. Prednáša:

Mgr. E. Ševčíková.
(piatok) o 14.00 h vo veľkej sále DK – Program

pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých.
Hlavný garant: Mesto Pezinok

(piatok) o 16.00 h v malej sále DK –
Hlavný garant: SČK – MO Pezinok.

(piatok) o 18.30 h v spoločenskej sále DK –
Tanečná škola Gymnázia pod vedením Mgr. K. Štrbovej

(nedeľa) o 17.00 h na Radničnom nám. –
Program s Mikulášom, čertom a anjelom a sláv-

nostným rozsvietením mestského vianočného stromčeka. Orga-
nizátori: Pezinské kultúrne centrum a Mesto Pezinok

(utorok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Koncert známej bratislavskej kapely –

world music, jidiš a balkánske piesne. Program v rámci cyklu: ZIM-
NÝ FOLKOVÝ SALÓN.

(streda) vo veľkej sále DK – – pre
deti ZŠ.

(piatok) o 17.00 h v malej sále DK – Diva-
delné predstavenie. Účinkujú: MEREMÁCI SNEHULÁCI z Domo-
va sociálnych služieb MEREMAModra pod vedením Martina Žáka

(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
budúcich maturantov Gymnázia Pezinok.

(sobota) o 17.00 h v Starej radnici –
Koncert skvelej slovenskej šanso-

niérky spojený s čítaním: ŽALMY KRÁĽA DÁVIDA prebásnené
Milanom Rúfusom s gitarovým doprovodom Ivana Čermáka

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes: VITAJTE V ADVENTE Účinkuje Divadielko DU-

NAJKA. Cyklus rozprávok s detskou súťažou
(nedeľa) o 18.00 h v malej sále DK –

speváckeho zboru pod vedením Mgr. M. Tur-
ňovej

(pondelok) o 18.00 h vo veľkej sále DK –
s TANEČNÝM odborom ZUŠ E. Suchoňa Pezinok

(piatok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

(piatok - nedeľa) na Radničnom námestí –
Predaj tradičného

vianočného tovaru, vianočného punču, dobrôt s charitatívnym ba-
zárom spojený s kultúrnym programom a vianočným orlojom.

16.12. o 16.00 hod. - DH Grinavanka, 17.12. o
10.00 hod., 18.12. o 10.00 hod. Organizátori: Mesto Pezinok, Pe-
zinské kultúrne centrum,Centrum voľného času ( Radničné nám.)

(sobota) o 14.00 h v malej sále DK – Pre-
hliadka filmov z festivalu, ktorý sa zaoberá ľudsko-právnymi a glo-
bálnymi témami. Hlavný garant: Mgr. Katarína Kalivodová pod
záštitou OZ Človek v ohrození

(utorok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.

(streda) o 18.00 h v malej sále DK –
ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.

(štvrtok) o 10.00 h vo veľkej sále DK –
Divadelné predstavenie pre študentov OA v podaní

Divadla na kolesách.
(pondelok) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

a ich hostí. Organizátori: SDH CAJLANÉ a
Pezinské kultúrne centrum.

14. 12. 2011 o 16.00 h
(salónik)

13. 12. 2011 o 16.00 h (salónik)
1., 8., 15. 12. 2011

o 16.00 hod. (bunka č. 4)

Naši jub i lant i

NOVEMBER 2011 PEZIN ANČ

Dňa 14. 11. 2011
uplynulo 9 rokov od
smrti našej drahej
mamy a babky

S láskou na ňu
spomína celá rodina. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.

Dňa 15. 11. 2011
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til milovaný manžel,
otec, dedo

S láskou naňho
spomínajú manželka, deti a celá
rodina.

Ladislav ŠUBA.

Zavrela si oči, srdce
prestalo biť. Musela
zomrieť, aj keď
veľmi chcela žiť.
Dňa 21. 11. 2011
uplynie 16 rokov, čo
nás navždy opustila

naša milovaná mama, manželka,
babička

S láskou spomíname. Smútiaca
rodina.

Alžbeta LUKAČOVIČOVÁ.
B L A H O Ž E L Á M E

Dňa 6. 11. 2011 sa
doži l krásneho
životného jubilea
70 rokov náš drahý
manžel. otec, ded-
ko, svokor

VEĽA ZDRAVIA MILÝ DEDKO,
PRAJEME TI OZAJ VŠETKO,
PO ČOM TVOJE SRDCE TÚŽI,
DOBRÉHO SI VEĽA UŽI. Vnúča-
tá Miško, Ivanka a Zuzanka.

Gustáv GAGO.

Dňa 26. 11. 2011 by
sa dožila naša milo-
vaná

100 rokov. S lás-
kou v srdci spo-

mína a nezabúda dcéra Elena s
rodinou.

Mária
STRAPÁKOVÁ

Dňa 24. 11. 2011
uplynie rok od
úmrtia nášho bra-
ta, strýka a syna

Za tichú spomien-
ku všetkým, ktorí
nezabudli, ďakujeme. Smútiaca
rodina.

Martina THIERA.

Dňa 11. 11. 2011 uplynulo 19.
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
otec a dedko

a 1. 12. 2011 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustila
naša mama a babka

S láskou spomí-
najú syn Vladimír a
dcéra Ľubica s rodi-
nami. Kto ste ich
poznali, venujte im
tichú spomienku.

Imrich ČUPÁK

Marta
ČUPÁKOVÁ.

Dňa 6. 11. 2011 by
sa bol dožil 70 ro-
kov náš drahý man-
žel, otec a dedko

S láskou spomí-
najú manželka Jarmila a synovia
Martin s priateľkou, Peter s man-
želkou a vnúčatá Barborka a To-
biáš.

Ing. Vladimír
NOSÁĽ.

Ing. Juraj Puškáš a Eliška Mojži-
šová • Juraj Rév a Naďa Farkašo-
vá • Stanislav Kühn a Lucia Lido-
vá • Dalibor Horváth a Zdenka
Bruderová • Mgr. Peter Horvát a
Andrea Lašáková • Rudolf Fritz-
man a Mgr. Lucia Nagyová • Mi-
roslav Petrovič a Jana Polkorá-
bová • Ing. Viliam Žák a Ing. Len-
ka Klochanová • Ing. Andrej Jan-
čo a Monika Heribanová • Marek
Horváth a Adriána Váraljay • Ing.
Marián Guliš a Ing. Zuzana Mar-
ková

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
18.11. – 19.11. Chlapinec

23.11. Fimovanie – kreatívna streda

26. 11. Šperky – cínovanie

8. 12. – Mama, ocko poď sa hrať

8. 12. Slávnostné vyhodnotenie – Chrobáčiky a ich príbytok

9. 12. – Vianočné tvorivé dielne

16. 12. – Vianočná slávnosť

– Všetci chalani sú vítaní na dobro-
družnú noc, ktorá sa bude konať v centre voľného času od 16.00 do
10.00hod. Vstupné: 5 €

– kreatívne stredy 16.00 do
18.00 hod pre každého nad 10 rokov pre všetkých, čo radi vyrábajú,
stačí, ak sa prihlásiš na telefónnom čísle alebo mailom. Vstupné: 2€

– kreatívna sobota pre mládež a dospe-
lých od 14.00 do 19.00 hod v Centre voľného času sa naučíte cíno-
vaním vyrobiť pekné šperky. Prihlásiť sa je možné do 23.11. osobne
Zámockom parku v Centre voľného času Pezinok alebo telefonicky
0911/402 021, 033/641 20 20. Cena: 12€

(každý štvrtok) – stretnutia s rodič-
mi a ich deťmi, každý utorok od 10.00 do 12.00hod. Deti so svojimi
rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. Vstupné: dieťa 1€

– –
vyhodnotenie výtvarnej súťaže Chrobáčiky a ich príbytok pre ŠKD v
okrese Pezinok. Bude sa konať o 14.00 v Centre voľného času spo-
jené s výstavou.

– od 14.30 do 18.00hod. v budove
Centra voľného času si môžu prísť deti so svojimi rodičmi urobiť
ozdoby, darčeky, ktoré môžu darovať. Vstupné: 1,50 €

– o 17.00 hod v Dome kultúry vystúpia
deti z Centra voľného času
Bližšie informácie o podujatiach na alebo na
tel. č. 033/641 20 20, 0911/402 021.

www.epicentrum.org

Odišla si cestou,
ktorou kráča každý
sám, len brána spo-
mienok ostáva otvo-
rená dokorán...
Dňa 15. 11. 2011
sme si pripomenuli

41. výročie narodenín našej

Kto ste ju poznali a mali radi, pro-
sím, spomeňte si na chvíle, keď
tu bola s nami. S láskou a úctou
spomína smútiaca rodina.

Anitky KLAMOVEJ,
r. Bučekovej
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Začiatkom októbra bojovali orientační bežci o posledný maj-
strovský titul v tomto roku. V lesoch nad Záhorskou Bystricou sa
konali nočné majstrovstvá Slovenska. Skvelú formu preukáza-
la pretekárka Klubu orientačného behu Sokol Pezinok Iveta
Majtánová, keď v kategórii W45E dobehla na zlatej pozícii a
odniesla si titul majsterky Slovenska. Na ďalších medailových
pozíciách z pezinského Sokola skončili: v kategórii M18E
Samuel Kebis, 2 miesto, v kategórii W55E Soňa Kavecká, 2.
miesto a v kategórii W45E Mária Karovičová, 3. miesto. V ne-
majstrovskej kategórii W21C si vybojovala 1. miesto Zora
Vachová.

Cez prvý októbrový víkend sa konali aj posledné bodovacie
preteky majstrovstiev Slovenska v nočnom behu, ktoré organi-
zoval Farmaceut Bratislava. Na technicky a fyzicky náročných
tratiach potvrdila opäť svoje kvality Iveta Majtanová, ktorá v ka-
tegórii W45A zvíťazila v oboch kolách a odniesla si tak aj celko-
vé prvenstvo v súčtovom hodnotení oboch pretekov. Výborné
výsledky dosiahli aj ďalší pretekári KOB Sokol Pezinok: kat.
M10R – 3. miesto Tibor Fedor, kat. M21B – 2. miesto Marián
Spišiak, kat. M50A – 1. miesto Jozef Fedor, 2. miesto Jaroslav
Piják, kat. M55A– 1.miesto Vladislav Piják, kat. W21B – 1.mies-
to Zora Vachová, kat. W55A- 1. miesto Soňa Kavecká, 3. mies-
to Marta Brzová. (KOB)

Iveta Majtánová opäť zlatá

V Prievidzi sa 15. októbra konalo II. kolo Pohára federácie v
karate mládeže. Zúčastnilo sa ho 150 pretekárov z 27 klubov.
Nechýbali ani pretekári Karate-Kickbox klubu Pezinok. V kumi-
te dorastenky 14 -17 r. do 55 kg si Daniela Šiandorová vybojo-
vala tretie miesto. V kategórii kumite dorastenci 14 -17 r. do 60
kg skončilAdam Borovský tretí a v tej istej kategórii, ale do 70 kg
Martin Tomaškovič druhý. Malý krôčik k bronzovej priečke chý-
bal najmladším pretekárom v kumite detí – Sebastiánovi Boba-
ľovi a Adamovi Kocmundovi. Mladých pezinských pretekárov
viedol tréner Patrik Leschinger. Miroslav Horák

Mladí karatisti na Pohári federácie

V sobotu 29. októbra sa konali v Rimavskej Sobote majstrov-
stvá Slovenska v džude. V hmotnostnej kategórii mužov do 90
kg titul obhajoval 24-ročný Milan Randl z VŠC Dukla Banská
Bystrica. Odchovanec pezinského Judo clubu splnil úlohu favo-
rita a zvíťazil pred klubovými kolegami Heged som a Hajasom.
Po úspešnom vystúpení na augustových majstrovstvách sveta
v Paríži (9. miesto) pezinský rodák dosiahol ďalší triumf vo svo-
jej bohatej športovej kariére.

V kategórii žien do 48 kg si titul Majsterka Slovenska vybojo-
vala Michaela Kucháreková z JC Sokol Pezinok, ktorá obhájila
minuloročné prvenstvo. Vo finále zdolala Ivetu Mihokovú z
Michaloviec na ipon (10:0). Jakub Klamo vo váhe 73 kg obsadil
7. miesto a Martin Neu do 81 kg 12. miesto.

ü

(r)

Milan Randl a Michaela Kucháreková
majstrami SR

5. kolo:

6. kolo:

7. kolo:

(pv)

PHBI : Vitamíny A – Hornets 7:4, Vitamíny B – Hali-
ganda Pezinok 3:4, Diabli Reca – Carpathians 2:9, HC Warriors
– HBK Panteri 4:4, Buldogs – Obri Grinava 1:0.

Vitamíny B – Obri 6:2, Warriors – Carpathians 4:3, Hor-
nets – Haliganda 2:2, Diabli – Buldogs 7:3, Vitamíny A – Panteri
6:2.

Warriors – Buldogs 1:1, Panteri – Diabli 1:3, Obri – Car-
pathians 2:5, Vitamíny B - Hornets 1:5, Vitamíny A – Hali-
ganda 9:1.

Po siedmich kolách je na čele tím Vitamíny A s 21 bodmi pred
Hornets

Športový kalendár
VOLEJBAL – extraliga ženy

HÁDZANÁ – I. liga muži

(sobota) 18.00 hod. VTC VISTAreal –
VK Spišská Nová Ves

(sobota) UKF Nitra – VTC VISTAreal
Pezinok

(sobota) 18.00 hod. VTC VISTAreal Pezinok –
Paneurópa Bratislava

(sobota) MŠK Žiar nad Hronom –
VTC VISTAreal Pezinok

(nedeľa) AC UNIZAŽilina – VTC VISTA
real Pezinok

(sobota) 18.00 hod. VTC VISTAreal Pezinok –
COP Nitra

(sobota) MODRA– ŠKP B Pezinok
(nedeľa) ŠKP B Pezinok - Malacky

19.11.

26.11.

3.12.

10.12.

11.12.

17.12.

19.11.
27.11.

HOKEJBAL�

basketbale do škôl. Keďže sú-
ťaživosť je pre deti prirodze-
ná, práve táto by mala byť motí-
vom pre aktívne športovanie.
Projekt nadväzuje na predchá-
dzajúce basketbalové školské
súťaže, známe ako Pezinská
basketbalová liga alebo Liga zá-
kladných škôl. Boli organizova-
né od roku 2005/2006 každý
rok, až do ročníka 2010/2011,
kedy sa už školská liga neusku-
točnila z dôvodu ukončenia čin-
nosti klubu MBKP. Nový projekt
bude rozsiahlejší a bude rea-
lizovaný s podporou spoloč-
nosti Vista real s.r.o a Bas-
ketbal Pezinok s.r.o.. Vyplýva-
jú z neho úlohy: vytvoriť školské
basketbalové družstvá na gym-
náziu a v základných školách,
zapojiť do pedagogickej a tré-
nerskej práce učiteľov a ex-
terných trénerov basketbalu,
umožniť tréningový proces
družstvám minimálne dvakrát
za týždeň a materiálnou po-
mocou vytvoriť družstvám kva-
litnú prípravu na súťaž ako aj
zabezpečiť samotné organizo-
vanie súťaže.

- Efektívnú spoluprácu s Bas-

Čo očakávate od škôl?�

Vo všeobecnosti prevláda ná-
zor, že súčasná mládež má má-
lo pohybových aktivít a holduje
nezdravému konzumnému spô-
sobu života. Mladí ľudia vo ve-
ku 12 – 16 rokov veľa času trá-
via pri počítačoch a potulova-
ním sa po ulici. Pohybu ubúda
aj v školách, v rámci vyučova-
nia je už málo hodín telesnej vý-
chovy. Pohyb teda mládeži ozaj
chýba. Niekedy by mladí ľudia
však aj športovali, ale nemajú
kde. Preto vítame každú vytvo-
renú možnosť pre mlaď, aby
mohla športovať.

Dáva im ju aj nový projekt , kto-
rý bude realizovaný od novem-
bra v Pezinku. Má názov

. Jeho autorom a
hlavným organizátorom je

.

Škol-
ská VISTA real CUP - basket-
balová liga

JUDr. Justín Sedlák

Čo je cieľom vášho projektu?

- Cieľom môjho projektu je ná-
vrat športového súťaženia v

�

ketbal Pezinok s.r.o. a to vytvo-
rením kombinovaných druž-
stiev chlapcov a dievčat (roční-
ky 7., 8. a 9) na gymnáziu a vo
všetkých základných školách
v Pezinku; vytvorenie priestoru
v rámci vyučovacích hodín pre
žiakov ktorí budú reprezento-
vať školu;.záujem a ochotu pro-
pagovať túto aktivitu v rámci
škôl ako aj účasť na záve-
rečnom turnaji povzbudzova-
ním príslušných škôl. Zapo-
jenie školských družstiev do
projektu bude bez akýchkoľ-
vek finančných a materiál-
nych nákladov pre jednotlivé
školy.

- Hlavným podporovateľom pro-
jektu je spoločnosť Vista real
s.r.o., ale bude nevyhnutné hľa-
dať aj iných sponzorov na po-
krytie časti nákladov družstiev
a na záverečný turnaj.

- Máme vypracované propozí-
cie, ktoré dostanú k dispozícii
všetky školy. Hrať sa bude pod-

Kto bude hradiť náklady
spojené s tréningovou prí-
pravou a školskou súťažou?

Podľa akých pravidiel sa bu-
de hrať?

�

�

ľa pravidiel FIBA 4 x 8 minút. V
základnej časti sa stretnú druž-
stvá dvakrát každý s každým.
Zápasy sa odohrajú turnajovým
spôsobom v troch resp. štyroch
turnajoch, ktoré zorganizujú
školy. Prvé dva turnaje sa usku-
točnia v termíne 22. 11. a 20.
12. Záverečný turnaj spojený s
vyhlásením výsledkov sa usku-
toční v Športovej hale SOŠ na
Komenského ulici. Zodpoved-
nosť za organizáciu a koordiná-
ciu projektu nesie Basketbal
Pezinok s.r.o.

- Práca spojená s realizovaním
projektu nebude jednoduchá,
aj preto chceme, aby mala zmy-
sel. Naším záujmom bude pod-
chytiť talentovanú mládež a za-
pojiť ju do športovania v na-
šich klubových družstvách. Ne-
vieme, koľko adeptov na klu-
bový dres takto získame, ale
víťazstvom všetkých, ktorí na
projekte budú robiť, bude už
to, že sa nám podarí zapojiť
školskú mládež v širšej miere
do pravidelnej pohybovej akti-
vity.

Aký prínos z organizova-
nia celého projektu bude mať
váš klub Basketbal Pezinok?

(mo)

�

Na pezinských školách sa znova bude hrať basketbal

Pezinskí policajti objasnili dva prípady krádeže káblov v Pe-
zinku. V prvom prípade čelí obvineniu 44-ročný muž z Pezinka,
ktorý sa v lete vlámal do objektu na Tehelnej ulici, odkiaľ odcudzil
káble s ističom a frekvenčným meničom. Spôsobil tým pezinskej
spoločnosti škodu vyše sedem tisíc eur. V prípade dokázania viny
na súde hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky.

V druhom prípade bola objasnená krádež káblov v Pezinku, kto-
rej sa dopustil 26-ročný Levičan. Začiatkom septembra z objek-
tu na Holubyho ulici odcudzil káble v hodnote 1643 eur. V prípade
dokázania viny na súde mu hrozí dvojročné väzenie.

(orpz)

Polícia objasnila krádeže káblov
V sobotu 12. novembra sa konalo v Poprade II. kolo Sloven-

ského pohára v kicboxe. Za účasti 135 pretekárov z 22 sloven-
ských klubov štartovali aj pretekári z Karate-Kickbox klubu Pe-
zinok.

V kategórii ženy do 55 kg light contact štartovala Alexandra
Horáková, ktorá si vybojovala prvé miesto. Rovnako víťazstvo si
pripísala v kategórii žien do 60 kg light contact Zuzana Gre-
gušová (aktuálne tretia z MS v Macedónsku) a v kategórii mužov
do 69 kg light contact mladý reprezentant Juraj Hollan. Druhé
miesto v kategórii muži do 79 kg light contant si vybojoval Henrich
Hujbert. (mh)

Tri pohárové víťazstvá kickboxerov


