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November: Je to sviatok, nielen výročie

Roman Féder, Bohuš Koneč-
ný, Ján Hacaj, Vladimír Čečetka
či Ladislav Briestenský, to sú
len niektoré z mien, ktoré za-
znievajú v súvislosti s novem-
brom 1989 v Pezinku. Jedným z
najčastejšie skloňovaných a
spomínaných je aj Lajo Slimák.
Mal vtedy 25 rokov a pracoval v
OPUSe.

spomína na protestnú ak-
ciu, ktorá sa konala zhodou okol-
ností už deň pred 17. novem-
brom. O veľkej demonštrácii v
Prahe a jej násilnom potlačení
sa dozvedel počas víkendu. A
hneď v pondelok sa dopočul o
založení VPN.

„Chodil som po predaj-
niach vymieňať gramofóny a už
16. novembra v Bratislave na
Námestí SNP som videl študen-
tov,“

ho-
vorí Lajo Slimák.

Spád udalostí predbehol oča-
kávania. „

dodáva Lajo Slimák.
Jednou z kľúčových udalostí

bolo v Pezinku zasadnutie mest-
ského výboru KSS v nedeľu po-
poludní, deň pred avizovaným
generálnym štrajkom.

spomína na tieto chvíle pri-
mátor mesta a vtedy učiteľ Oli-
ver Solga.

„Rozmýšľal som, čo mám uro-
biť, za kým ísť, keď mi pri dve-
rách zazvonil Roman Féder,“

„Pripomenul
mi, že mám predsa kľúčiky od
Pezinského rozprávkového di-
vadla, v ktorom som pôsobil.
Divadlo vtedy sídlilo v Osveto-
vej besede na Cajle. Ostali sme
tam viacerí po celú noc, zakúrili
sme si, mali sme spacáky, farby,
papiere, handry a vyrábali sme
plagáty. Spojazdnili sme aj starý
cyklostyl Počas dvoch nocí sme
oblepili celé mesto.

Kto dúfal, že tak rých-
lo odstúpi celé stranícke vedenie
a že sa odstráni 4. článok ústa-
vy, ktorý hovoril o vedúcej úlohy
strany?“

„Na za-
sadnutie povolili prísť len jedné-
mu z nás a to bol Roman Féder,
ktorý predniesol naše požiadav-
ky,“

„Bol však vnútri po-
dozrivo dlho, takže my ostatní,
čo sme stáli pred budovou, sme
asi po hodine začali skandovať
'pustite Romana!'. Napokon pri-
šli spolu s Ivanom Pesselom, vte-

dajším predsedom Mestského
národného výboru a oznámili
nám, že v ten deň demonštrácia
nebude, pretože sa to už tech-
nicky nedalo zabezpečiť. Na dru-
hý deň sa však aj v Pezinku pred
Zámkom konal míting, na kto-
rom asi tisícka občanov posiela-
la k lopate tých, čo si to zaslúžili.“

„Bol takmer zázrak vidieť v te-
levízii a počuť v rozhlase veci, o
ktorých sa dovtedy nesmelo ho-
voriť,“

„Odučil som
šiestu hodinu, fyziku a utekal
som do Prahy. Odrazu sme sa
dostali na Pražský hrad, na
miesta, kam predtým, za Hu-
sáka, nemohla vkročiť ľudská
noha. Mal som možnosť stret-
núť sa s Martou Kubišovou,
Pavlom Landovským, s Jarosla-
vom Hutkom... Boli sme všetci v
obrovskej eufórii.“

Ľubomír Janečka, someliér a
manažér Malokarpatského mú-
zea, spomína, že práve v týchto
priestoroch sa v tú pamätnú ne-
deľu 26. 11. stretli aktivisti u vte-
dajšej riaditeľky Hany Dolskej.

hovorí Ľ. Janečka, ktorý v
tom čase takisto pôsobil za ka-
tedrou. V pamäti mu utkvel naj-
mä okamih, keď sa stal Václav
Havel kandidátom na post pre-
zidenta a pozval svojich priate-
ľov na stretnutie:

Eufória časom vyprchala a ani
mnohé ideály z novembra 1989
sa nenaplnili. Pád železnej opo-
ny na hraniciach aj v našich
mysliach však bol definitívny. A
protagonisti týchto udalostí prá-
vom tvrdia, že 17. november je
sviatok – nielen výročie. (kam)

V dňoch 14.-16. decembra 2012 Mesto Pezinok v spoluprá-
ci s Pezinským kultúrnym centrom pripravuje tradičné Via-
nočné trhy. Ako každý rok centrum mesta dostane nádych
vianočnej atmosféry, kde majú možnosť sa stretnúť Pe-
zinčania i návštevníci trhov pri punči či varenom vínku.

Tešiť sa môžete aj na živý vianočný orloj,
ktorý sa koná pod záštitou Révie – Malokarpatskej komunit-
nej nadácie.

Stánkový predaj je v piatok (14.12.) od 10.00-20.00 hod.,
v sobotu (15.12.) od 09.00-20.00 hod., v nedeľu (16.12.)
od 10.00-18.00hod.

Počas celého víkendu je na Radničnom námestí pripravený
kultúrny program.

o 16.00 hod. - Dychová hudba GRINAVANKA
o 9.30 hod. - Detský folklórny súbor STUDIENKA(Bra-

tislava „ŠŤASTIAZDRAVIAVINŠUJEME“ o 13.00 hod. – Ľu-
dová hudba LIPKA o 15.00 hod. – Detský folklórny súbor
MAGDALÉNKA(Modra)

o 10.00 hod. – Country kapelaARION
.

Budú
sa dať kúpiť aj vianočné ozdoby a drobné umelecko-re-
meselné výrobky.

14. 12.
15. 12.

16.12.
(pv)(Zmena programu vyhradená)

Radničné námestie ožije
vianočnou atmosférou

Vianočné trhy vás naladia na najkrajšie sviatky roka.

Pite víno...,
ale naše

Médiá len prednedávnom

informovali o prieskume kva-

lity vín, v ktorom odborníci po-

rovnávali domáce a tie dove-

zené. Je potešiteľné, že na-

še slovenské vína vyhrali na

celej čiare. Až sedemdesiat

percent dovážaných vín totiž

patrí do kategórie najlacnej-

ších vín a úmerná k cene je,

samozrejme, aj ich kvalita.

Takže máme vlastne dôvod

radovať sa z tohto víťaz-

stva!? Ani nie, keďže faktom

je, že plochy vinohradov na

Slovensku každoročne kle-

sajú, vinohrady sa neobrá-

bajú a chátrajú, alebo už pad-

li za obeť developerom, ktorí

vo vinohradoch postavené

domy propagujú ako bývanie

„v lone prekrásnej Malokar-

patskej prírody, medzi vi-

nohradmi“. Tragédia! Tí, kto-

rým osud slovenského vino-

hradníctva a vinárstva leží

na srdci, žiadajú už dve de-

saťročia chrániť vinohrady

ako súčasť národného kul-

túrneho dedičstva a územia

európskeho významu. Upo-

zorňujú tiež na to, že bez po-

moci štátu sa to nedá.

Pokračovanie na strane 2

Pamätníkom sa zdá, akoby sa udalosti spojené so 17. no-
vembrom odohrávali len včera. Na druhej strane 23 rokov už
stačí na to, aby vyrástla nová generácia. Ako si na tieto dni
spomínajú niektorí z množstva protagonistov? Ktoré okami-
hy im ostali zapísané v pamäti?

Na XIII. ročníku bolo v Pezinku 20 zastávok v ktorých sa ponúkali kvalitné vína nášho regiónu. Mesto dýchalo pokojnou jesen-
nou atmosférou a na uliciach ste mohli stretnúť mnoho dobre naladených ľudí vyzdobených zelenými taštičkami.. FOTO (pb)

Dňa otvorených pivníc 2012
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Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený pred niekoľ-
kými mesiacmi, by mal slúžiť na záchranu historických pamia-
tok, revitalizáciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie.
Občania ale aj firmy, ktoré chcú spomínané aktivity podporiť,
môžu zaslať ľubovoľný finančný príspevok na účet:

Prima Banka

Všetkým prípadným darcom ďakujeme.

66 02 00 10 24 / 5600

Mesto Pezinok

Účet Pro Bozen

Oznamujeme všetkým žiada-
teľom o poskytnutie účelových
finančných prostriedkov pre ob-
lasť športu, kultúry a sociálnej
pomoci z rozpočtu Mesta Pe-
zinka na rok 2013, že termín na
podanie žiadosti je

(v zmysle VZN č. 11/2011 a
VZN č. 9/2012 – sú zverejnené
na ).Rozho-
duje dátum pečiatky podateľne
MsÚ Pezinok.

najneskôr
do 30. novembra 2012

www.pezinok.sk

O poskytnutie dotácie v
zmysle VZN č. 11/2011 môže
požiadať len fyzická osoba -
podnikateľ alebo právnická
osoba so sídlom alebo trvalým
pobytom na území Mesta
Pezinok.

Žiadosti o poskytnutie dotácie
je potrebné podať na predpísa-
nom tlačive

.......“
(príloha č. 1 VZN č. 11/ 2011).

„Žiadosť o po-
skytnutie dotácie na rok

Pri žiadostiach o dotáciu pre

oblasť športu pre športové klu-
by je potrebné k „Žiadosti“ pri-
ložiť prílohu č. 2 „Tabuľka čle-
nov“ a prílohu č. 3 „Zoznam čle-
nov“ (VZN č. 9/2012).

vráta-
ne všetkých požadovaných prí-
loh

Žiadosť predkladá žiadateľ
na každý projekt, resp. pre kaž-
dú činnosť osobitne v jednom
originálnom vyhotovení

. Tieto tlačivá sú k dispozícii
v kancelárii prvého kontaktu na
prízemí Mestského úradu,

Radničné námestie č. 7 a na
stránke – Žia-
dosti a tlačivá.

Žiadosť je potrebné zaslať, re-
sp. odovzdať na adresu: Mest-
ský úrad Pezinok, Radničné ná-
mestie č. 7, 902 14 Pezinok –
podateľňa.

A. Stašová, odde-
lenie ekonomiky a miestnych
daní, MsÚ Pezinok, tel. č. 033/
690 11 64,

www.pezinok.sk

anna.stasova@-
msupezinok.sk

Informácie:

Finančné dotácie Mesta Pezinka na rok 2013

Od 24. októbra 2012 prebieha na Bernolákovej ulici v Pezinku
zavádzanie novej optickej siete. Práce realizuje jeden z celoslo-
venských mobilných operátorov. Spoločnosť v súvislosti s týmto
zásahom pristúpila na vyvolanú investíciu Mesta a zaviazala sa
vybudovať na danej ulici aj nový chodník spolu s výjazdmi.

Financovanie týchto prác zabezpečuje v plnej výške realizátor.
Ich priebeh je rozdelený na niekoľko etáp v približne stometrových
úsekoch a zasahujú iba jednu stranu Bernolákovej ulice. Počas
priebehu prác by sa nemali vyskytnúť žiadne dopravné obme-
dzenia.

Predpokladaný termín ukončenia zavádzania optickej siete a
budovania nového chodníka je polovica decembra 2012. Ich trva-
nie však môže čiastočne ovplyvniť aj počasie. (KG)

Nový chodník na Bernolákovej ulici

V novembri 2012 uzavrie
Mesto Pezinok Dohodu o part-
nerstve a spolupráci pri posky-
tovaní mediačnej činnosti s Me-
diačno – konzultačným cen-
trom SOVA.

Naše mesto sa tak pridá do ro-
diny samospráv, ktoré riešia
problémové situácie moder-
ným, rýchlym a hlavne finančne
výhodnejším spôsobom než je
súdne konanie.

Podpisom tejto Dohody bude
Mesto Pezinok sprostredková-
vať svojim obyvateľom mož-
nosť riešiť ich konfliktné životné

situácie slušnou formou, za po-
moci mediátora.
Úvodná konzultácia o vhod-

nosti sporu na mediáciu je bez-
platná.

O mediácii a jej výhodách sa
dozviete viac na stránke Me-
diačno-konzultačnéhocentra
SOVA .

- mediácia je mimosúdne kona-
nie, v ktorom mediátor pomá-
ha stranám, aby riešili svoju
konfliktnú situáciu a dospeli
k dohode

www.mkcsova.sk

Pár základných info o mediácii:

- mediácia ako spôsob rieše-
nia konfliktov sa používa v prí-
padoch, keď sú obidve strany
sporu v rozbehnutom konflik-
te a nevedia ďalej riešiť svoj
spor bez pomoci tretej osoby

- mediáciou možno riešiť všet-
ky druhy sporov, ktoré vznika-
jú z občianskoprávnych, ro-
dinných, obchodných, záväz-
kových a pracovnoprávnych
vzťahov

- mediátor motivuje strany spo-
ru k vzájomnej dohode

- mediácia sa spravidla úspeš-
ne končí dohodou, ktorá má

písomnú formu a ktorá je pre
strany zúčastnené na mediá-
cii záväzná

- na základe tejto dohody ak je
spísaná vo forme notárskej
zápisnice, prípadne schvále-
ná ako zmier pred súdom, roz-
hodcovským orgánom, môže
byť podaný návrh na vykona-
nie exekúcie

- výhody mediácie: šetrí čas,
šetrí finančné prostriedky, je
dobrovoľná a ústretová, ne-
zhoršuje vzťahy strán sporu,
je diskrétna.

(r)

Výhody mediácie budú Pezinčanom prístupnejšie

Jedna otázka primátorovi

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď
na túto otázku:

� Na zasadaní mestského zastupiteľstva 13. novembra
ste sa kriticky vyjadrili k problematike objektívnosti spra-
vodajského portálu, ktorého redaktor pán Volek z Modry
sníma kamerou rokovanie MsZ a komentuje dianie v na-
šom meste na svojom spravodajskom portáli Pezinok onli-
ne. Niektorí poslanci sa dokonca vyjadrili, že si neželajú,
aby boli snímaní týmto médiom, keďže celé rokovanie MsZ
sníma TV Pezinok a jej záznam je k dispozícii verejnosti.
Čo vás viedlo ku kritike tohto portálu?

(r)

- Moja generácia má ešte v živej pamäti výrok jedného z jej hlav-

ných protagonistov, hudobníka a divadelníka Viktora Šajnohu

a jeho obľúbené heslo: „Zachovajte kľud – udržujte paniku!“ Na

tento absurdný výrok som si spomenul nedávno v súvislosti

s článkami na spravodajskom portáli Pezinok online, (Poslan-

com je nebezpečný odpad v Pezinku ľahostajný a V Pezinku

môže skončiť až 20 000 ton nebezpečného odpadu) ktoré sa

venovali pezinskej firme EBA. Tá už dve desaťročia sídli na

Šenkvickej ceste za viaduktom a venuje sa spracovaniu biolo-

gicky rozložiteľných odpadov. Okrem iných aj tých z Pezinka:

konkrétne sem vozíme pokosenú trávu a iný bioodpad.

Pezinčania si iste spomenú na časy, keď dostávali zdarma vre-

cia humusu, ktorý bol jedným z produktov tejto firmy. Nedávno

firma rozšírila svoju činnosť o 20 000 ton ročne a získala k tomu

všetky povolenia štátnych orgánov. Jedným z nich bolo aj vy-

jadrenie mesta . A tu práve nastal problém, ktorý redaktor

Pezinok online nafúkol skoro do katastrofického scenára. Týkal

sa spracovania biologického odpadu napr. aj biodegradáciou.

V praxi to znamenalo len to, že EBA zvyšuje svoje kapacity

a rozširuje katalóg druhov odpadu, pričom budú zabezpečené

a kontrolované nielen výrobné, ale aj ekologické parametre.

Tak ako doteraz, pretože firma je i dnes pravidelne kontrolova-

ná a monitorovaná, ako každý výrobca odpadov (vrátane

nebezpečných) pre palivo do cementárne alebo na ďalšie spra-

covanie a využitie. Novinár tiež zamlčal, že tento odpad

sa spracuje a zdrží na území firmy len 4 dni a jeho spracovanie

nie je ekologicky závadné, ako to na spomínanom zasadaní

MsZ potvrdili aj poslanci, pani Zuzana Čaputová a pán Pavel

Alexy.

Redaktor Pezinok online sa už v septembri obrátil na poslan-

cov s otázkou, či o takejto aktivite vedia a či s ňou súhlasia.

Niektorí nevedeli a niektorí neodpovedali, pretože už mali pred-

chádzajúce skúsenosti s „objektívnosťou“ tejto stránky.

Redakcia v jednom zo spomínaných článkov obvinila dokonca

primátora mesta, že podpísal stanovisko, v ktorom sa hovorí

o tom, že možno upustiť od posudzovanie vplyvov na životné

prostredie, keďže v činnosti firmy sa nič nemení a 14 štátnych

orgánov a inštitúcií už vyjadrilo svoj súhlas. Prirodzene, svoje

tvrdenie si redakcia neoverila, a tak ani nezistila (!?), že primá-

tor nemohol dokument podpísať, lebo bol v tom čase v zahrani-

čí. Rovnako si redakcia neoverila ani ďalšie skutočnosti, pričom

jej informácia už spustila lavínu dohadov a dezinformácii. Čin-

nosť firmy a mesta bola okamžite spájaná so skládkou v Novej

jame. Panika zasiahla aj diskusné fórum. Hlásili sa najmä tí, čo

si potrebovali do vedenia mesta „kopnúť“ a činnosť firmy spo-

chybniť. Zvláštne, že tak ako aj v iných prípadoch vedenie mes-

ta nikto nekontaktoval a fakty, ktoré Mesto poskytlo neboli

vôbec spomenuté. Nie je to po prvýkrát. Podobne to bolo aj v prí-

pade, keď Pezinok online písal o územnom pláne, oprave budo-

vy ZUŠ na Štefánikovej ulici o problematike nedostatočnej

kapacity materských škôl či o problémoch ZŠ Orešie. Objavili

sa dokonca aj bilboardy ktoré tieto údajné problémy mesta mali

ešte zvýrazniť. Aj v mnohých ďalších článkoch je činnosť mes-

ta často spochybňovaná, podávaná tendenčne, informácie sú

uverejňované selektívne.

Okrem oprávnenej otázky CUI BONO, teda v čí prospech po-

dáva Pezinok online takéto tendenčné a často aj zavádzajúce

a nepravdivé informácie si kladieme aj otázku, či je to len náho-

da alebo zámer ? Alebo je to aj preto, že komunálne i župné voľ-

by sa už pomaly blížia?

Po niekoľkých rokoch prenájmov prevzalo mesto späť do svo-
jej správy areál pezinského kameňolomu. Spravovať ho bude
Mestský podnik služieb, ktorý vyčlenil jedného pracovníka – ma-
nažéra podujatí a údržby areálu. Kameňolom bude v blízkej do-
be nepretržite monitorovaný kamerovým systémom. Týmto kro-
kom chce mesto po desaťročnom prenájme a vypršaní zmluvy
vrátiť areálu pôvodnú podobu a využitie. Mal by naďalej slúžiť
najmä pezinským autoškolám na dopravnú výchovu, ale aj mo-
toristickým športom, ktoré sa sem už postupne vracajú. Spoloč-
nou úlohou MPS a nájomníkov bude tiež skultivovať toto pekné
prostredie, aby slúžilo aj na rekreáciu a spoločenské vyžitie.
V blízkej dobe chceme obsadiť miesto správcu pracovníkom,
ktorý by v areáli aj býval. (ra)

Mesto prevzalo kameňolom

Pokračovanie z 1. strany

(ra)

A tak v duchu všeobecne rozšíreného hesla: Slováci, ku-
pujte slovenské výrobky, treba rovnako neustále opakovať:
Slováci, pite slovenské vína. Pokiaľ ešte nie je neskoro! Že
tomu tak zatiaľ je, nás presvedčila aj rekordná návštevnosť
pezinských pivníc na nedávnych Dňoch otvorených pivníc
16. a 17. novembra. Aže sa pije, a ak Pán Boh dá, aj sa bude
piť nielen víno slovenské, ale aj pezinské, toho sme boli
svedkami na Svätomartinskom požehnaní vín 12. novembra
v Mestskej vinotéke. Toto tradičné podujatie, na ktorom nové
tohoročné vína požehnali aj naši duchovní otcovia – pán fa-
rár Ragula a pán farár Kmošena, nás utvrdilo v tom, že naše
vína sú vynikajúce a obstoja so cťou v akejkoľvek zahranič-
nej konkurencii.

Aj napriek tomu, že mierni optimisti hovoria, že Slováci sa
vracajú k pitiu kvalitného domáceho vína, predsa len rov-
naké množstvo stále ešte dovážame zo zahraničia a to
i napriek tomu, že práve podstatnú časť dovozu tvoria
najlacnejšie vína, ktoré sa dajú kúpiť v rozmedzí 1 –1,5
eura.

Po predstavení súborného
stanoviska k Územnému plánu
mesta Pezinok verejnosti v au-
guste t. r. prišlo k nemu skoro
dvesto pripomienok, hlavne od
fyzických osôb. Veľkú väčšinu
tvorili opakované požiadavky,
ktoré boli už niekoľkokrát za-
mietnuté aj s uvedením dô-
vodu. Oveľa paradoxnejšie je,
že prišli aj úplne nové, čo na-
svedčuje tomu, že niektorí obča-
nia sa „zobudili“ až teraz, po ho-
dine dvanástej.

Zdá sa mi preto zarážajúce,
že dnes, keď sa nachádzame v
poslednom štádiu pred schvá-
lením ÚP v mestskom zastupi-
teľstve (po kladnom vyjadrení
Krajského stavebného úradu,
ktorí si, mimochodom, vyžiadal
predĺženie termínu do 11. 11. a
ani po tomto termíne vyjadrenie

nezaslal!), prichádzajú obča-
nia, dokonca aj niektorí poslan-
ci (viď stretnutie vo Vinárskom
dome 8. októbra) s názorom, že
ich pripomienky neboli zohľad-
nené, prerokované, alebo že sú
dokonca nespokojní s odpove-
ďou či navrhovaným riešením.
Mám vážne podozrenie, že si
neuvedomujú, že príde k zabrz-
deniu schvaľovacieho procesu
nového územného plánu Mož-
no súčasný stav, keď ešte musí-
me rozhodovať podľa starého
ÚP, niekomu veľmi vyhovuje.
Prekvapuje ma to už aj preto,
že mnohé opakujúce sa pripo-
mienky už dávno spracovala
spoločnosť Aurex, ktorá tento
ÚP už niekoľko rokov pripravu-
je. Mimochodom, jedná sa o
spoločnosť, ktorá robí územné
plány miest a obcí už dvadsať

rokov, momentálne, okrem iné-
ho, aj pre Bratislavský samo-
správny kraj. Ešte nikdy dosiaľ
som sa nestretol s prípadom,
že by niekto ich prácu spochyb-
ňoval a najmä nie ľudia, ktorí ne-
majú o územnom plánovaní ani
potuchy.

Je však prirodzené, a platí to
nielen preAurex, ale hlavne pre
Mesto, že všetkým požiadav-
kám sa vyhovieť nedá. Opako-
vane sme upozorňovali na to,
že ÚP má priniesť nielen nové
riešenia, ale aj limity v zastava-
nosti, regulatívy v počte obyva-
teľov, perspektívy v budovaní
infraštruktúry, ale hlavne víziu
rozvoja mesta Pezinok na ďal-
ších dvadsať rokov. Chápem,
že to nevyhovuje všetkým žia-
dateľom o zmenu územného
plánu a najmä to nevyhovuje de-
veloperom, ktorí by najradšej
zastavali každú voľnú plochu,
každú lúku či vinohrad. A je jed-

no, či sú to Pezinčania alebo
cezpoľní. Je iste každému z
nás jasné, že problémy, ktoré
by tým vznikli, by v budúcnosti
muselo riešiť mesto a jeho obča-
nia. Hlavne, že oni by zarobili a
ako sa hovorí „boli by za vo-
dou“. V dnešnej dobe ich totiž
nič na svete neprinúti, aby sa
podieľali napríklad na výstavbe
materskej školy, ihriska či ciest
alebo chodníkov.

Nadchádzajúci čas bude te-
da tým rozhodujúcim v niekoľ-
koročnom procese tvorby nové-
ho územného plánu mesta. Bu-
dem preto rád, keď aj občania
nášho mesta budú mať mož-
nosť vidieť, kto aké záujmy sle-
duje a kto chce schvaľovací pro-
ces zabrzdiť. Kto chce nový
územný plán v prospech obča-
nov nášho mesta a kto „kope“
za tých, ktorí chcú len jednodu-
cho zarobiť.

primátor Mesta Pezinok
Oliver Solga,

Územný plán aktuálne

Pite víno..., ale naše
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XV. riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

sa uskutočnilo 13. novembra. Poslanci prerokovali, schválili

alebo zobrali na vedomie celý rad dokumentov, ktoré sa dotý-

kali rovnako ekonomiky mesta ako aj prevodov a informácií.

Medzi najdôležitejšie body rokovania patril bod č. 5 „Návrh

VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a poplatku za komu-

nálne odpady a drobné stavebné odpady“, ktorému sa

podrobne budeme venovať v decembrovom čísle Pe-

zinčana. Zaujímavá bola aj informácia o začatí rokovania

s obcou Limbach o zmene katastrálnych hraníc a výmene

pozemkov. Možno málokto vie, že dnešné katastrálne hrani-

ce smerom na Slnečné údolie prechádzajú raz cestou, ba

dokonca jej stredom, a inokedy je hranicou potok. Najbližšie

zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku bude 13. de-

cembra. (ra)

Mestské zastupiteľstvo zasadlo

NOVEMBER 2012 PEZIN ANČ

Nakoľko sa blíži koniec roka, upozorňujeme daňovníkov, u kto-
rých nastala zmena, aby si nezabudli podať daňové priznanie.
Priznanie musia podať nielen noví, ale aj doterajší vlastníci, ale
len vtedy, ak u nich nastali v priebehu roku 2012 dôležité zmeny.
Okrem kúpy a predaja je to napr. vydanie stavebného povolenia,
kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu využitia stavby a pod.

Termín podania daňového priznania je do , ale priví-
tame, ak si vlastníci nehnuteľností túto povinnosť budú plniť prie-
bežne, t. j. v priebehu roka a nebudú čakať na koniec tohto termí-
nu. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí – v
kancelárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok, prípadne
ich nájdete na internetovej stránke mesta. 1. decembra 2012 na-
dobudla účinnosť novela zákona č. 582//2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady, ktorou sa zjednodušuje podanie daňového prizna-
nia – , iba vypíše údaje,
potrebné na vyrubenie dane. Ak si daňovník nepodá daňové
priznanie, prípadne nedodrží termín na podanie daňového pri-
znania, správca dane je povinný daňovníkovi uložiť pokutu .

31. 1. 2013

daňovník si už nemusí daň vypočítať

odd. ekonomiky a miestnych daní

Informácie k dani z nehnuteľností

Obyvatelia Pezinka opäť vyu-
žili možnosť doviezť odpad zo
svojich domácností do areálu
bývalej motokárovej dráhy na
Fajgalskej ceste. V dňoch 11.
až 13. októbra tu prebiehal pod
dozorom pracovníkov Mest-
ského podniku služieb zber ob-
jemného odpadu.

Veľká časť dovezeného od-
padu sa zhodnotila alebo ulo-
žila ako inertný odpad. Z cel-
kového dovezeného množ-
stva 181,57 ton sa odviezlo
na zhodnotenie 42,08 t su-
chého komunálneho odpa-
du, 12 t biologického odpa-
du, 2,7 t pneumatík, 5,0 t skla
a 1,33 t kovového odpadu. Na
skládku inertného odpadu sa
odviezlo 92,06 t drobného sta-
vebného odpadu a zvyšný od-
pad, ktorý sa nedal zhodnotiť
v množstve 26,40 t sa odvie-
zol 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 cca 23 eur. Do šta-
tistiky zberu sa nedali zahrnúť
vytriedené televízory, drobné
domáce spotrebiče a biela tech-
nika, ktoré zatiaľ neprevzala
spracovateľská firma.

Na znížení nákladov má veľký
podiel firma ecorec Slovensko
s.r.o, – prevádzka na ul. Gle-
jovka 15, ktorá poskytla Mestu
počas zberu dva kontajnery a
zadarmo odobrala suchý komu-
nálny odpad. Za pneumatiky
sme neplatili na skládke v
Dubovej, pretože ich využila
ako stavebný materiál pri rozši-
rovaní skládky a drobný sta-
vebný odpad sa po dlhom čase
opäť vozil za výhodnú cenu do
bývalého lomu Rudných baní.
V súčasnosti ho prevádzkuje fir-
ma Metal Eco servis spol. s r.o..
Ing. (OM-OŽP)

Výsledky jesenného upratovania

FOTO (pb)

K novostavbe bola vybudovaná
prístupová komunikácia. FOTO (pb)

Mgr. Božena Mizerová, poslanky-
ňa za volebný obvod č. 3

1) Čo považujete za prioritu vo svo-
jom volebnom obvode?

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a ob-
čanmi?

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

(r)

- Vo volebnom obvode, kde som po-

slankyňou, je veľa vecí, ktoré považu-

jem za dôležité.V prvom rade je to prob-

lém kvality bývania v súvislosti s ďalšou

výstavbou na sídlisku Sever. Sídlisko

ako také sa ďalej rozširuje, pokračuje

výstavba bytových a rodinných domov a v tomto kontexte sú

dotknutí obyvatelia ulíc, cez ktoré vedú prístupové komuniká-

cie k staveniskám. Konkrétne bytový dom La vita, ku ktorému

vedie jediná prístupová cesta cez ulicu Novomeského 16- 18 a

obyvatelia týchto ulíc sa právom sťažujú.

Ako problematické vidím okolie prírodného kúpaliska, s pri-

búdajúcimi nadstavbami nedostatok parkovacích miest, chýba

občianska vybavenosť, doprava na sídlisko Sever najmä vo ve-

černých a nočných hodinách, cyklochodník a chodník pre kor-

čuliarov, cyklochodník, ktorý má byť riešený v rámci Panského

chodníka a nebude realizovaný.

Taktiež už veľa rokov pripomienkujeme prístupovú komuni-

káciu od prírodného kina k ZŠ Na bielenisku a ďalej k ZŠ

Kupeckého, ktorá je vyše dvadsať rokov nevhodná ako prí-

stupová cesta ku školám – keď naprší, deti musia chodiť po bla-

te a brodiť sa vo vode nehovoriac o tom, že sú ešte ohrozované

autami, ktoré využívajú priestor pri potoku na parkovanie.

- Myslím, že v tom by nemal byť žiaden problém. Všetci po-

slanci mestského zastupiteľstva sú občanom k dispozícii buď

prostredníctvom kontaktov uverejnených na webovej stránke

mesta Pezinok, alebo prostredníctvom poslaneckých schrá-

nok na prízemí budovy Mestského úradu v Pezinku. Ani jeden

z poslancov neodmietne občana, ktorý sa na neho obráti a ne-

súvisí to s volebnými obvodmi, pretože všetci poslanci sú v

prvom rade občanmi mesta a poslancami mesta.

- Napriek tomu, že v meste sa veľa vecí podarilo urobiť, sa-

mozrejme vždy niečo chýba.

Vzhľadom na to, že sa venujem problematike školstva, trápi

ma nedostatočná kapacita materských škôl. Treba povedať,

že nie sme jediným mestom, kde majú tento problém, ale viac

ako sto detí neumiestnených v predškolských zariadeniach je

dosť. I keď mesto v tomto smere robí opatrenia- prístavba MŠ

Bystrická, prestavba priestorov bývalej prokuratúry na Caj-

lanskej 7, určite by sa zišla nová budova materskej školy.

Taktiež mi veľmi chýba penzión pre seniorov. Populácia star-

ne, ľudia sa dnes dožívajú vyššieho veku a každý má právo na

dôstojnú starobu. Je medzi nami veľa ľudí, o ktorých sa nemá

kto starať.

Chýbajú nájomné byty, štartovacie byty pre mladých ľudí.

Veď nie každý si môže dovoliť zobrať si hypotéku a zadĺžiť sa

na celý život.

Chýba tiež občianska vybavenosť na sídlisku Sever, Muš-

kát, občania sídliska Muškát majú problém dostať sa do

mesta...

Bolo by toho ešte viac, verím však, že veľa vecí sa spoločný-

mi silami podarí vyriešiť.

Pýtame sa poslancov MsZ

Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tom-
to čísle odpovedá:

P O N Ú K A

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:

1.

miestnosť č. 225
miestnosť č. 230a
miestnosť č. 216
miestnosť č. 119
miestnosť č. 120

2.

miestnosť č. 103
miestnosť č. 102

3.
miestnosť č. 113

v zrekonštruovanom objekte na Radničnom nám. 9 v Pe-
zinku

v budove na M. R. Štefánika 10 v Pezinku, na 2. nadzem-
nom podlaží budovy

v budove Starej Radnice, M.R.Štefánika č. 1

·
·
·
·
·

·
·

·

o výmere 30,67 m2
o výmere 25,00 m2

o výmere 43,16 m2
o výmere 65,42 m2
o výmere 25,74 m2, spolu 91,16 m2

o podlahovej ploche 30,70 m2,
o podlahovej ploche 38,00 m2,

o výmere 47,90 m2

Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo na Mest-
skom úrade v Pezinku, majetkovoprávne oddelenie, kance-
lária č. 56 b), tel. č. 033/6901 176, e-mail:

.katarina.mihalikova@msupezinok.sk

MESTO PEZINOK

S týmto povzdychom určite prijali mnohí obyvatelia časti sídliska
Sever, najmä z Novomeského ulice fakt, že rozpadajúca sa budo-
va, v ktorej už pred dvadsiatimi rokmi mal byť obchod a služby,
dostala svoju „ľudskú“ tvár. Spoločnosť CBAbudovu opravila, vybu-
dovala cestu a parkoviská a vytvorila tu pekné obchodné priestory.
Túto pozitívnu zmenu s potešením privítalo aj vedenie nášho
mesta, ktoré sa, podľa slov primátora, už desaťročie opakovane
snažilo prinútiť striedajúcich sa majiteľov aby budovu, ktorá špatila
sídlisko Sever, opravili alebo odstránili. Všetko nakoniec dobre do-
padlo a sídlisko má ďalšie nákupné centrum.Aj keď v tomto prípade
iste neplatilo známe príslovie o tom, že čo sa vlečie – neutečie.
Teraz ešte obyvatelia priľahlej bytovky čakajú na vybudovanie par-
koviska, vyasfaltovanie cesty a rozšírenie zelene. Všetci veria, že to
nebude trvať tak dlho ako rekonštrukcia spomínanej budovy. (ra)

Konečne!

Na začiatku bola iniciatíva občanov. Nielen tých, ktorí na Trnav-
skej ulici bývajú, ale aj tých, ktorí denne po nej chodia pešo či auta-
mi alebo autobusom. Po prvom stretnutí na Mestskom úrade kon-
com minulého roka začali mať predstavy a požiadavky občanov
konkrétne rysy v podobe projektovej dokumentácie a jej preroko-
vania s dopravným inžinierom. Jeho úlohou, spolu s pracovníkmi
oddelenia výstavby a územného plánovania MsÚ, bolo navrhnúť
nielen nové značenie, ale najmä spomaliť rýchlosť a dosiahnuť
väčšiu bezpečnosť chodcov. Bolo treba vytvoriť nové dopravné
značenie už od začiatku Trnavskej, od Zámockého parku až po od-
bočenie na Šenkvickú a Jilemnického ulicu. Podľa názoru obča-
nov sa to podarilo. Nasvedčuje tomu aj fakt, že za niekoľko mesia-
cov, čo tento systém funguje, tu neprišlo k ani jednej dopravnej ne-
hode. Náklady na vybudovanie ostrovčekov pre chodcov, nové
značenie a opravy cesty a chodníkov stáli cca 20 000 eur. Podob-
ný model, aký sa pred časom použil aj na Holubyho ulici a Radnič-
nom námestí a teraz na Trnavskej, sa iste dá použiť aj v iných čas-
tiach mesta. Chce to záujem a podnety zo strany občanov, polície
a tiež peniaze, ktoré však mesto vo svojom rozpočte nájsť musí.
Bezpečnosť chodcov ale i motoristov za to iste stoja. Ďalším dôka-
zom, že sa mesto tejto problematike systematicky venuje, je aj no-
vý svetelný prechod pre chodcov na Bratislavskej ulici, na mieste
autobusovej zastávky. V najbližších dňoch bude osadených aj nie-
koľko tabúľ upozorňujúcich vodičov na prechody pre školákov. (ra)

Dopravné značenie sa osvedčilo
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�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA

2
�Turbo solárium - 1 min 0,36 €. Kozmetika, pedikúra. Pezinok, Moy-
zesova 11. Tel.: 0903 719 852

2

�Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 602
2
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Rozpaky. To je dojem, ktorý
vo mne vyvolal pokus o klade-
nie otázok tým, ktorým sme vo
voľbách dali moc. V tomto člán-
ku sa pokúsim vysvetliť prečo.

Začnem tým, čo je pozitívne.
Pozitívne je, že sa diskutuje.
Bez verejnej diskusie by totiž
nemohla existovať žiadna de-
mokracia. Čo je negatívne, je
priveľa emócií v našej debate.
Veď práve vecnosť, slušnosť a
férové narábanie s faktami odli-
šujú diskusiu od obyčajnej hád-
ky. Preto ma veľmi zamrzelo ob-
vinenie, že sa snažím poštvať
občanov proti vedeniu mesta.
Skutočne nemám najmenší zá-
ujem komukoľvek krivdiť.
Prácu tímu ľudí na mestskom

úrade si v mnohých oblastiach
vážim. To ale neznamená, že
sa nemôžem demokratickým
spôsobom formou kladenia otá-
zok ohradiť proti plánu, rátajú-
cemu s cestou pod oknami na-
šej bytovky. Koniec- koncov,
nech každý sám posúdi tón môj-
ho pôvodného článku a porov-
ná ho s reakciou naň.

Mrzí ma aj označenie navrho-
vaného riešenia za diletant-
ské. Nepožadujem predsa nič
iné, len aby sa uplatnil pôvodný
návrh projektantov z Aurexu.
Neznevažujem prácu odborní-
kov, iba žiadam, aby vo svojom
pôvodnom pláne zotrvali. Čo
nového sa na poslednú chvíľu

dozvedeli, že svoj(za 4 roky)

úmysel zmenili a plánovanú
cestu posunili do tesnej blíz-
kosti bytov a domov, dodnes
verejnosť nevie. Myslím, že
je to legitímna otázka, bez ná-
znaku „štvania ľudí“. Okrem
toho si ako laik myslím, že
pri oboch variantoch, pôvod-
nom aj novom, hrozí zásah
do vlastníckych práv k pozem-
kom. Pretože na mestskom
pozemku, širokom približne
tri metre, bude veľmi tažké
postaviť funkčnú cestu aj s
chodníkom. Ale to sú všetko
skutočnosti, na ktoré som upo-
zornil už predtým. Dočkal som
sa kritiky, uspokojivej odpove-
de však nie.

V žiadnom prípade investova-

ný čas a úsilie neľutujem.
Uspokojuje ma pocit, že som
urobil maximum pre to, aby sa
hrozba narušenia bezpečnosti
a charakteru lokality potlačila v
zárodku. Som vďačný všetkým
susedom, ktorí petíciu podpísa-
li. Bola vybavená tak, ze sa pri-
loží k pripomienke návrhu ÚPN
mesta a bude sa na ňu prihlia-
dať pri jej vybavení. Ďakujem i
všetkým Pezinčanom, ktorí sa
zaujímajú o dianie vo svojom
meste. Dúfam, že som svojím
prístupom inšpiroval aj ďalších
občanov, aby sa nebáli diskuto-
vať. Vecne a bez emócií. Ak
chce občan prejaviť svoj názor,
nemusí totiž čakať do volieb.

Michal Krištof

AD: Primátor o Trnavskej a petíciách (Pezinčan, 10/2012)

Ďalšia dobrovoľná brigáda zameraná na revitalizáciu vinohrad-
níckej krajiny sa uskutočnila v piatok 16. novembra v lokalite
Dubový vŕšok – Šneky. Odstraňovanie náletových burín a krovín
tu robili pracovníci pezinskej firmy Ecorec. Práce vykonali bez-
platne a za to im patrí naše poďakovanie. Nazbierali tiež plný kon-
tajner rôzneho odpadu, nábytku a starých pneumatík. Je nepo-
chopiteľné, že ešte aj v súčasnosti, kedy Mesto umožňuje obča-
nom dvakrát ročne bezplatne ukladať odpad na dvore na
Dubovom vŕšku, sa nájdu takí primitívni ľudia, ktorí vyvezú odpad
do vinohradov alebo okolitej prírody.

Ecorecu pomáhali aj dobrovoľníci pod vedením poslanca
MsZ Gabriela Guštafíka, pracovníci Mestského podniku služieb
a firmy Petmas. Patrí im tiež naše poďakovanie, ako aj spoloč-
nosti Vinárstvo Pavelka a syn, ktorej pracovníci bezplatne vyčisti-
li od krovín viac ako kilometer ciest na Zumbergu. (ra)

CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

�Kúpim ornú pôdu v Budmericiach. Tel.: 0917 854 5022

O petícii bez emócií 2

P O Z O R  !!!  Ku zmluve
DARČEK

rýchla pôžička bez zbytočných otázok
pre:

zamestnaných a dôchodcov, ženy na MD a živnostníkov
– aj bez ručiteľa
– rýchlo
– na čokoľvek

0948 355 506 www.proficredit.sk

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o.

Vaše peniaze

Európsky vinársky rytiersky stav usporiadal 10. novem-

bra spolu s EVIRS-om a Slovenskou vinárskou akadémiou

tradičnú slávnosť nazvanú Konzulátfest. Slávnostná akre-

ditácia a intronizácia OEVE sa uskutočnila spolu s ekume-

nickým obradom v Dolnom kostole. Po nej nasledoval kul-

túrny program v Pezinskom kultúrnom centre, ktorý bol aj

pre širokú verejnosť.

O dobrú náladu sa postarala ľudová hudba bratov

Kuštárovcov. Po koncerte sa odovzdávali diplomy OEVE a

EVIRS k životným jubileám, vyhlásenie vinára roka a akre-

ditácia absolventov SVA. Bohatý program pokračoval až

do polnoci dražbou a degustáciou vín. (ra)

Stretnutie rytierov vín

Primátor Mgr. Oliver Solga prijal 9. novembra v Obradnej sieni

mesta Pezinok predstaviteľov šiestich vydavateľstiev z Veľkej

Británie. Spolu s nimi prijal aj riaditeľku Literárneho informačné-

ho centra Miroslavu Vallovú a spisovateľov Veroniku Šikulovú a

Júlia Balcu. Britskí vydavatelia sa živo zaujímali o históriu

mesta a o jeho kultúrny a umelecký život. Návšteva Pezinka bo-

la súčasťou ich niekoľkodňového pobytu na Slovensku, počas

ktorého sa zúčastnili aj knižného veľtrhu Bibliotéka v Bratislave

a mali mnohé stretnutia so slovenskými spisovateľmi. (r)

Britskí vydavatelia v Pezinku

Toto podujatie usporiadal v sobotu 10. 11. Spolok priateľov

dobrého vína Grinavský hrozen v Pivnici u Štefana v Grinave.

Slávnostný akt vykonali pani farárka evanjelickej cirkvi a. v.

a rímsko-katolický pán farár

. Prítomným sa prihovoril viceprimátor mesta pán

a predseda spolku pán .

Mgr. Helena Heinrichová Milan
Sova Ing.
Ján Čech Jozef Krasňanský

Svätomartinské požehnanie
mladým vínam 2012

Slávnostné stretnutie mali 17. novembra členovia Únie nevi-

diacich a slabozrakých z okresov Pezinok a Malacky. Týždeň

predtým, 10. 11., sa v našom meste uskutočnilo aj rokovanie

okresných rád Bratislavského kraja. Na obidvoch podujatiach za-

stupoval mesto Pezinok viceprimátor Ing. Ján Čech.

Z činnosti ÚNSS

Mesto Pezinok má pomerne dobre zachované mestské opev-

nenie najmä na Hrnčiarskej, Šancovej Mladoboleslavskej a

Moyzesovej ulici. Hradby, ktoré sú majetkom mesta, boli najmä v

poslednom desaťročí nielen rekonštruované, ale aj často necitli-

vo prebúrané a osadené rôznymi priechodmi a bránkami. Stalo

sa tak najmä na Hrnčiarskej ulici. Krajský pamiatkový úrad preto

zvolal rokovanie s predstaviteľmi mesta a uskutočnil 25. septem-

bra štátny dohľad z dôvodu preverenia skutkového stavu pred-

metnej národnej kultúrnej pamiatky. V praxi to znamená, že

všetci tí, ktorí prebúrali nové otvory do hradieb, budú musieť opä-

tovne predložiť povolenie mesta a pamiatkárov na takýto zásah.

Do konca roka musia predložiť nielen povolenie, ale aj potvrdenú

projektovú dokumentáciu a statický posudok. Za prebúranie vstu-

pov a vybudovanie priechodov bez povolenia vlastníka hradieb a

KPÚ im hrozí pokuta, ba až trestné stíhanie a povinnosť násled-

ne uviesť hradby do pôvodného stavu. (ra)

Pamiatkári o mestskom opevnení

Stretnutie členov dozornej rady a vedenia Pezinskej mest-

skej spoločnosti, predstaviteľov mesta na čele s primátorom

a dodávateľskej firmy pri príležitosti odovzdania zateplenia

prístavby Mestskej polikliniky sa uskutočnilo 15. novembra.

Nové budovy sú teda nielen zateplené, ale majú aj nové ok-

ná a rozvody tepla. Na budúci rok čaká vedenie PMS zreali-

zovať generálnu opravu starej, historickej budovy polikliniky.

Prestavba sa bude realizovať z vlastných prostriedkov spo-

ločnosti. (ra)

Poliklinika v novom šate

Poďakovanie dobrovoľníkom
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V boji so závislosťou sa pacient nesmie cítiť sám

Pomoc ľuďom, ale i rodinám,
ktorým do životov vstúpili alko-
hol či drogy, poskytuje v Pezinku

. Odborníci pod vedením
klinickej psychologičky

poskytujú
klientom a ich príbuzným sta-
rostlivosť formou odborného po-
radenstva či terapeutických sku-
pín. A čo je dôležité, poskytujú ju
bezplatne vďaka tomu, že ich čin-
nosť pravidelne finančne podpo-
rujú

nezisková organizácia Lepšia
cesta

Mgr.
Barbory Sládekovej

Bratislavský samospráv-
ny kraj, Ministerstvo práce so-
ciálnych vecí a rodiny SR a
Úrad vlády SR.

„Klientmi Lepšej cesty sú na-

príklad pacienti, ktorí majú za se-

bou hospitalizáciu a potrebujú

pomôcť s návratom do bežného

života,“

„Je

pre nich často ťažký prechod z

nemocničného či resocializač-

ného zariadenia do reálneho

sveta. Lepšia cesta slúži aj vďa-

ka dennému stacionáru ako

„most “. Ďalšiu skupinu tvoria ľu-

dia, ktorí majú problém s droga-

mi, ale nevedia, akú pomoc by

potrebovali. “

vysvetľuje psychologič-
ka Mgr. Jana Beňušková.

Tí, ktorí sa rozhodli pre absti-
nenciu, chodia na individuálnu
terapiu, či do terapeutickej sku-
piny podľa toho, čo im vyhovuje.
Osobitne fungujú skupiny pre
drogovo závislých a pre alkoholi-
kov. Hoci mladá generácia skú-
ša rôzne omamné látky, problé-
mom číslo jedna stále ostáva al-
kohol.

vy-
svetľuje psychologička Mgr.
Jana Beňušková

Súčasťou práce odborníka je
však aj komunikovať s okolím
klienta. Je totiž dôležité, aby jeho
snahu vymaniť sa zo závislosti
pochopili a podporili jeho najbliž-
ší – príbuzní alebo priatelia.
Každý klient je iný, abstinencia
však nepozná výnimky. Má pres-
né pravidlá, ktoré človek musí
dodržiavať. Týkajú sa manipulá-
cie s alkoholom, účasti na osla-
vách, skladovania alkoholu do-
ma, čo je pri abstinencii zakáza-
né. Zdanlivo samozrejmé zvlád-
nutie každodenného života je
pre klienta náročné najmä v na-
šej spoločnosti, ktorá je voči alko-
holu tolerantná a jeho pitie je bež-
ným rituálom...

„Klienti, ktorí sa na nás obrátia

po ukončení ústavnej liečby, už

väčšinou poznajú svoj problém,

a tak majú aj menšie zábrany o

ňom hovoriť. To je veľmi dôleži-

té, pretože práve to ich lieči,“

. „Klienti na sku-

pinách hovoria o tom, čo ich trápi

alebo čo majú nové a ako sa

im darí. Vzájomným odovzdáva-

ním skúseností si pomáhajú. Úlo-

hou terapeuta je skupinu viesť,

poukázať na príčiny problémov,

poskytnúť podporu a pochope-

nie klienta“.

hovorí J. Beňuš-
ková.

Realita je totiž neúprosná: zá-
vislosť sa vyliečiť nedá. Pre ab-
stinujúceho alkoholika bude
vždy hoci aj kvapka alkoholu zna-
menať hrozbu recidívy. Najmä v
prvých rokoch abstinencie je
preňho ťažké prijať nový životný
štýl. Ľahšie je pomáhať si kaž-
dodennými predsavzatiami, na-
príklad: „Dnes strávim deň bez
alkoholu.“

„
dodáva

psychologička Jana Beňušková.

„Sú klienti, ktorí sa vedia kon-

trolovať sami a využívajú na to

rôzne rituály,“

„Niekto začne napríklad

deň tým, že si poskladá pyža-

mo, čo sa možno zdá bez-

významné, no pre závislého

klienta je to začiatok režimu, kto-

rým sa riadi. Podstatné je, aby

mal klient pred sebou neustále

krátkodobé ciele, konkrétne čin-

nosti, na ktoré sa zameriava.

Dlhodobý cieľ by sa mu javil

ako veľmi vzdialený až nereál-

ny. “

Aj skupiny by mali klienti nav-

števovať po celý život,“

„Niektorí naši klienti abstinujú už

štyri alebo päť rokov. Rozhodne

sa však lepšie vyrovnávajú so

svojím problémom, ak sa necítia

sami.“

(kam)

Závislosť od alkoholu a iných
omamných látok sa už dlhé ro-
ky lieči v Pinelovej nemocnici.
Závislým však aktívne pomá-
ha aj tretí sektor. V Pezinku v
roku 2010 vznikla organizácia
Lepšia cesta, n. o., ktorá zá-
vislým poskytuje bezplatne
pomoc pred vstupom na lieč-
bu, poradenstvo počas ambu-
lantnej liečby či skupiny pre
tzv. „čistých“ teda abstinujú-
cich klientov.

Tak
toto heslo je pre nás na prvom
mieste, milí, čitatelia. Už je to tre-
tí rok čo sa stretávame u nás v
DOZ Kamarát. Ak máte chuť sa
s nami skamarátiť a viesť svoje
dieťatko ku zdravému životnému
štýlu už od útleho veku, príďte sa
k nám pozrieť. V profesionálnej a
láskavej opatere a veselej at-
mosfére sa stretávame u nás
každý deň. Hravou formou a pes-
ničkami sa deti oboznamujú s an-
glickým jazykom, rozširujú si tak
slovnú zásobu a pri tom sa skve-
le zabavia. Počas celého roka si
spestrujeme dni divadielkami, na
jeseň si aj s rodičmi vyrezávame
svetlonosov, tvoríme z cesta ale-
bo len tak si s našimi mamičkami
a oteckami zatancujeme. Každý
mesiac nás príde navštíviť od-
borník alebo lekár, ktorý nám po-

„Kamarát, kamarát, to je ten,

kto ťa má rád. Pomôže ti, pora-

dí, po vláskoch ťa pohladí.“

radí ako sa zdravšie stravovať
alebo zlepšiť imunitu vášho die-
ťatka. Deti sa nevedia dočkať
utorka, keď k nám príde Žanet-
ka, aby si s nami opäť zaskákala
na fit loptách. So Žanetkou nie je
nikdy nuda, veď vďaka nej vieme
plno nových hier a pesničiek. V
jesenných a zimných mesiacoch

sa radi chodíme otužovať do na-
šej parnej sauničky a potom rela-
xujeme pri pekných knižkách. A
keď nám začne škvŕkať v bruš-
ku, radi si pochutnáme na bio
ovocí či zeleninke.

Michaela Baranová
Kontakt:

0908 195 284Tel.
www.jaslekamarat.sk

DOZ Kamarát – miesto kde to žije

Inzercia

Firma Google sprístupnila na Google Maps v službe Street
View zábery miest a obcí Slovenska. Kvalitné panoramatické
zábery aj z ulíc Pezinka či nášho regiónu si môže z pohodlia do-
mova pozrieť ktokoľvek na svete. Ľudské tváre a evidenčné
čísla motorových vozidiel sú na záberoch rozrastrované, no na-
priek tomu sa mnohí ľudia, ktorí boli v daný moment „v zábere“
môžu spoznať. Takto je možné nájsť aj množstvo úsmevných či
menej úsmevných momentov zo života slovenských ulíc. Pre-
dovšetkým sa však sprístupnil ďalší realite sa približujúci obraz
Slovenska pre okolitý svet. (pb)

Pozrite si svoje mesto

Vtiahnuť ľudí do diania v regióne chce Bratislavská župa aj
prostredníctvom fotosúťaže „Život v Bratislavskom kraji“. Ur-
čená je prioritne pre obyvateľov a návštevníkov regiónu.
Vybraté fotografie budú slúžiť na propagáciu Bratislavského
kraja ako modernej, atraktívnej a aktívnej turistickej destinácie.
Nad súťažou prevzal záštitu predseda BSK Pavol Frešo. Orga-
nizátorom je Krajská organizácia cestovného ruchu a Bra-
tislavský kraj.

Fotosúťaž prebieha na portály od 12. novem-
bra do 30. decembra 2012, kde sa dozviete všetky podmienky
súťaže. Súťažiť sa bude v 3 kategóriách -

.

www.e-photo.sk

Pamiatky a architek-

túra, Kultúra a šport, Ľudia BSK

Fotosúťaž Bratislavského samosprávneho kraja

Advent alebo adventný čas je
obdobie štyroch týždňov, (ne-
dieľ) pred Štedrým večerom a
oslavou narodenia Ježiša Krista.

Tohto roku začína Advent pr-
vou adventnou nedeľou 2. de-
cembra. V tento večer zapaľu-
jeme prvú adventnú sviečku.
Podľa ľudovych zvykov sa v
tomto čase máme stíšiť a veno-
vať tento čas viac duchovným
záležitostiam.

Na dedinách v okolí Pezinka
sa adventný čas začínal puka-
ním bičov – každý mládenec si
vyrobil kožený bič so strapcom
na konci a po zotmení ním pu-
kal pred svojím domom. Podľa

ľudových povier išlo o ochranu
dediny, domov, ľudí a dobytka
pred strigami, ktoré prichádzali
spolu s obdobím zimy a tmy.

Druhým znakom príchodu Via-
noc bola vôňa – začali sa piecť
vianočné oblátky. Ako bolo zvy-
kom, piekol ich organista pre
obyvateľov celej dediny. Počas
Adventu nás 4. 12. čaká svätá
Barbora. V tento deň si slobod-
né dievčatá išli odlomiť čerešňo-
vú vetvičku, dali ju do vázy a ča-
kali, či vykvitne do Štedrého ve-
čera, čo malo naznačiť či je
dievča súce na vydaj.

Na svätého Mikuláša 6. 12.,
postavy Mikuláša, anjela a čer

ta navštevovali rodiny s deťmi,
aby ich obdarili drobnými dar-
čekmi. Svätá Lucia symbolizuje
viacero zvykov. Najznámejší je
zvyk chodenia dievčat po do-
mácnostiach, kde vymetali z kú-
tov zlých duchov. Gazdovia
zvykli začať v tento deň strúhať
stolček bez jediného klinca a
keď si na polnočnej omši naň
sadli, uvideli, ktorá zo žien je
striga.

Počas adventného obdobia
sa v našich dedinách venovali
ľudia upratovaniu svojich obyd-
lí, rôznym zvykom, mágii a prí-
prave toho najväčšieho sviatku
– príchodu Ježiša Krista.

Recept na oblátky:

PhDr. Dana Kopálová,

Na pol kg hladkej múky: 70

dkg. kr. cukru rozvaríme v 3

dcl vody, pridáme 2 balíčky va-

nilkového cukru, necháme vy-

chladnúť. Pridáme 7 dkg

masla, múku, štipku soli, ly-

žičku škorice, 2 žĺtky a toto

všetko zmiešame s litrom

mlieka, poriadne vymiešať!

Nechať postáť aspoň 3 hod. a

môžeme piecť.

Krásne sviatky želá

etnografka so zameraním na
odev, jedlo a keramiku

Adventný čas v ľudových obyčajoch

V piatok 7. decembra o 18.00 h sa Evanjelickom kostole usku-
toční Adventný koncert žiakov hudobného odboru Základnej
umeleckej školy Eugena Suchoňa. (pb)

Advent v Evanjelickom kostole

Digitálne terestriálne vysielanie bude realizované v Pezinku
a okolí na kanáli 41 ihneď po vybudovaní digitálneho vysiela-
ča. Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. a TV PEZINOK, s.r.o.
podnikajú všetky potrebné kroky, aby digitálne vysielanie v
Pezinku bolo spustené do februára 2013.

Na vynovenej stránke nájdete denne ak-
tualizované informácie z Pezinka a okolia, archív relácie
Týždeň a videosprávy. Na stránke môžete sledovať našu tele-
víziu aj naživo prostredníctvom streamingového vysielania.
Toto vysielanie je dostupné aj v mobilných zariadeniach iPho-
ne, iPad, Android. V spolupráci s UPSVaR Pezinok.sme pri-
pravili rubriku Trh práce v okrese Pezinok, kde denne aktuali-
zujeme ponuku voľných pracovných miest v regióne.

TV PEZINOK od svojho vzniku vysiela v káblových rozvo-
doch UPC. Vysiela aj prostredníctvom káblového operátora
SWAN – (v sieti NET CORE v Pezinku a Slovenskom Grobe).

www.tvpezinok.sk

NOVINKY Z TV PEZINOK

Bratislavský samosprávny kraj je pripravený na zimnú údržbu
ciest. Posypový materiál sa v tomto čase postupne naváža na
jednotlivé strediská. Zatiaľ je na skladoch cca 420 ton posypo-
vej soli, 500 ton drvy a 20 ton solmagu.

Centrálny dispečing začína zimnú službu 1. novembra a kon-
čí 31. marca, vedúci stredísk riadia situáciu v prípade nepriazni-
vého počasia zatiaľ operatívne. Šoféri budú nasadení do poho-
tovosti na pracovisku podľa situácie, sú však v domácej pohoto-
vosti.

Cesty sú počas zimy nepretržite monitorované dispečerskými
strediskami správcu RCB v jednotlivých regiónoch Malacky,
Pezinok a Senec. O stave komunikácií zasielajú jednotliví
dispečeri každý deň hlásenia. Najkritickejšie sú podhorské úse-
ky vzhľadom na vyššiu nadmorskú výšku a rovinaté úseky v ex-
travilánoch.

V pláne na zimnú údržbu v roku 2012 sa počíta so sumou
2 166 000 €, čo však nie je definitívne. Táto suma môže byť aj
nižšia, peniaze sa budú čerpať v závislosti od počasia a výjaz-
dov. Fakturácie za vykonanú zimnú údržbu RCB, a. s. pred-
kladá kraju raz mesačne. Predošlá zimná údržba stála cca
1 700 000 €.

Zimnú údržbu v kraji zabezpečuje správca ciest II. a III. triedy
Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB). RCB spravuje 511.68
km ciest II. a III. triedy a 130 mostov, ktoré sú vo vlastníctve BSK.

Cestári sú na zimu pripravení

Bratislavský samosprávny

kraj a Malokarpatské osve-

tové stredisko pozývajú na

tradičné ľudovo-umelecké

trhy –

, ktoré sa uskutočnia

v dňoch

2012 na nádvorí Kaštieľa,

Horná 20, Modra.

Príďte si vychutnať pravú

vianočnú atmosféru s vôňou

vareného vína a výbornej ka-

pustnice v atraktívnom pro-

stredí.

VIANOČNÉ INŠPI-

RÁCIE

7. - 9. decembra

Piatok:

15.00 – 19.00, sobota/ne-

deľa: 10.00 – 19.00 hod.

(mos)

Vianočné
inšpirácie
na trhoch
v Modre
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S príchodom jesene pribúda počet dopravných nehôd. Ranné
hmly a daždivé počasie komplikujú premávku na ceste, neho-
voriac o tom, že dni sa pomaly skracujú. Za šera odchádzame
z príbytkov za prácou a za tmy sa vraciame. Znížená viditeľ-
nosť či mokrá vozovka by mali donútiť každého vodiča

V hmle a za dažďa smie vodič použiť Predné
svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť
len za hmly, sneženia alebo za dažďa.

Pre chodcov a cyklistov je životne dôležité aby ich vodič dobre
videl. Preto používajte

Zo zákona sú povinní byť
takto označení za zníženej viditeľnosti cyklisti na ceste a chodci
idúci po okraji cesty mimo obce.

Hrozbu na cestách v tomto ročnom období predstavuje najmä:
odpad na ceste z jesenných poľnohospodárskych prác
mokré opadavé lístie
lesná a poľná zver
ranné a nočné primŕzanie vozovky

boli obzvlášť v tomto období na cestách opatrní,
sa správali na cestách disciplinovane a ohľaduplne,
nepreceňovali svoje schopnosti a zručnosti,
dodržiavali zásadu „vidieť a byť videný“.

·
·

znížiť rýchlosť
a dodržiavať dostatočný odstup od iných vozidiel.

hmlové svetlá.

oblečenie s reflexnými prvkami alebo
reflexné pásky či reflexné vesty!

Mnohým dopravným nehodám možno predchádzať.
Predvídavosť je na mieste! Odporúčame preto: znížte
rýchlosť a vyhnete sa tak riziku prípadného šmyku!

Polícia chce upozorniť všetkých účastníkov cestnej pre-
mávky na to, aby:

npor. Mgr. Zuzana Mišovičová

·
·
·
·

·
·
·
·

Jesenné nástrahy na ceste

22-ročný muž z Košíc bol obvinený z prečinu podvodu. Tento
Košičan sa dňa 3. 9. 2012 ubytoval v pezinskom hoteli, kde vyu-
žíval služby do 11. 9. 2012, kedy odišiel bez zaplatenia, čím tak
seba na škodu cudzieho majetku neoprávnene obohatil a svo-
jím konaním spôsobil škodu vo výške 740,12,-€. Po preukázaní
viny môže mužovi hroziť až dvojročné väzenie.

Hotelový podvodník

Dňa 26. 10. sa vo večerných hodi-
nách v spolupráci zložiek MsP
Pezinok a OO PZ Pezinok uskutoč-
nila policajná akcia zameraná na
kontrolu prevádzok reštauračného
a pohostinského charakteru. Poli-
cajti kontrolovali, či nedochádza k
porušovaniu zákazu podávania,
predávania alebo umožnenia poží-
vania alkoholických nápojov oso-

bám mladším ako 18 rokov. Skontrolovaných bolo osem prevá-
dzok, pričom sa ani v jednom prípade dychovou skúškou nepo-
tvrdilo požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako
18 rokov.

V druhej fáze bola policajná akcia vo forme kombinovaných
hliadok príslušníkov OO PZ Pezinok a MsP Pezinok zameraná
na vodičov motorových vozidiel, najmä na požívanie alkoholic-
kých nápojov, omamných a psychotropných látok, pátranie po
hľadaných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej čin-
nosti. Skontrolovaných bolo 70 motorových vozidiel, pričom v
dvoch prípadoch bolo vodičom odňaté osvedčenie od motoro-
vého vozidla a v jednom prípade bola uložená bloková pokuta
za zlý technický stav motorového vozidla. MsP Pezinok

Spoločná policajná akcia

V sobotu 20. októbra sa v
Judo hale v Pezinku uskutočni-
lo podujatie „Večer bojových
umení Mesta Pezinok“. Tretí
ročník tejto exhibície zorgani-
zovala Mestská polícia Pezinok
v spolupráci s 1. Judo Clubom
Pezinok, 1. Karate Clubom Pe-
zinok a tiež s Občianskym zdru-
žením Spoločne proti kriminali-
te. V porovnaní s predošlými
dvomi ročníkmi bol teraz pro-
gram Večera bojových umení o
niečo pestrejší. Mestská polícia
Pezinok totiž tento rok oslavuje
20. výročie svojho založenia a
pri tejto príležitosti pripravila
pre divákov aj niekoľko nových
zaujímavostí v ukážkach poli-
cajnej sebaobrany.

Program pozostával z vystú-
penia džudistov (1. Judo Club
Pezinok), ďalej ste mohli vidieť

tieňový boj na hudbu so skutoč-
ným samurajským mečom
(MsP Pezinok), samurajské sú-
boje (športový klub MsP Pezi-
nok a OZ-SPK), vystúpenie ka-
ratistov (1. Karate Club Pezi-
nok), sebaobrana ženy na ulici
(MsP Pezinok), sebaobrana v
podaní stredoškoláčky (športo-
vý klub MsP Pezinok), samuraj-
ská sebaobrana a ukážka boja
s katanou na hudbu (športový
klub OZ-SPK), akčné ukážky
policajnej sebaobrany (MsP
Pezinok), fotenie so samura-
jom v skutočnom japonskom br-
není (športový klub OZ-SPK).
Všetci, ktorí si Večer bojových
umení mesta Pezinok nene-
chali ujsť, svojou prítomnosťou
a tiež dobrovoľným vstupným
podporili prevenčné aktivity pre
deti v Pezinku. (KG)

Prehliadka bojových umení v Pezinku bola pestrá

Poďakovanie za Večer bojových umení Mesta Pezinok

Mestská polícia Pezinok ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na za-
bezpečovaní nedávneho III. ročníka akcie s názvom „Večer bojo-
vých umení Mesta Pezinok“, ako aj za kvalitný priebeh celého
podujatia. Osobitné poďakovanie patrí 1. Judo Clubu Pezinok,
OZ-SPK, 1. Karate Clubu Pezinok a taktiež TV PEZINOK.

Podľa množstva návštevníkov a záverečných ohlasov, môžeme
s radosťou konštatovať, že náš program skutočne zaujal a dokon-
ca našiel nových priaznivcov. Na záver ďakujeme všetkým
návštevníkom podujatia za výbornú atmosféru a všetkým tým, kto-
rí nám prejavili priazeň. Mestská polícia Pezinok

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri
pátraní po svedkoch dopravnej nehody,
ktorá sa stala v pondelok (12. 11. 2012),
v čase približne o 18.35 hod. na Bra-
tislavskej ulici v Pezinku, v blízkosti
zastávky autobusu „Pezinok Juh“.
V smere von z mesta došlo k stretu ne-

známeho osobného motorového vozidla nezistenej značky
a evidenčného čísla s cyklistom. Cyklista utrpel pri doprav-
nej nehode ľahké zranenia. Vodič z miesta nehody ušiel.

Polícia žiada svedkov tejto nehody, aby sa prihlásili a svo-
jou výpoveďou tak prispeli k jej objasneniu.

Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť o ob-
jasneniu uvedenej dopravnej nehody oznámte na tele-
fónnych číslach 158 alebo 09615/ 23 550 alebo osobne
na ktoromkoľvek policajnom oddelení.

Polícia pátra po svedkoch
dopravnej nehody

�

�

- Začal som na bicykli jazdiť, až
keď som mal 14 alebo 15 rokov,
čo je dosť neskoro na to, že sa
tomuto športu venujem vrcholo-
vo. Hneď som nasadol na hor-
ský bicykel. Chytilo ma to a ča-
som som si uvedomil, že ma ne-
baví len jazdiť po rovine, ale aj
skákať, odliepať bicykel od ze-
me. Rodina ma tiež motivovala,
že ak chcem dostať lepší bicy-
kel, mal by som ho aj využiť.
Začal som jazdiť miestne súťa-
že, v roku 2003 som bol prvýkrát
na majstrovstvách Slovenska v
dual slalome, čo je disciplína, z
ktorej vzišiel four cross.

- Dual slalom je predchodca fo-
ur crossu. Pri dual slalome sú
na trati dvaja jazdci – každý vo
vlastnej dráhe ktoré sú vzájom-
ne paralelné, alebo súperia na
jednej dráhe, kde medzi nimi do-

Ako ste sa od klasického bi-
cyklovania dostali k horskej
cyklistike?

Aký je rozdiel medzi dual
slalomom a four crossom?

chádza k fyzickému kontaktu.
Pri four crosse sú pretekári šty-
ria, čo je divácky atraktívnejšie a
aj súbojov je viac.

- To nie, cieľ je skončiť prvý.
Každý cyklista sa snaží byť čo
najrýchlejší a udržať si ideálnu
stopu. Pri predbiehaní môže
dôjsť k fyzickému kontaktu ale-
bo aj k pádom, ale samozrejme,
pretekár si nemôže dovoliť zha-
dzovať súpera rukou alebo ko-
pancami. Je dovolené do seba
vraziť alebo sa o seba oprieť lak-
ťami. Podstatná je však dobrá
technika jazdy. A samozrejme
treba používať aj hlavu.

- V roku 2010 sa mi celkom dari-
lo, no potom som sa zranil v slo-
vinskom Maribore. Mal som vykĺ-
bené rameno, potrhané väzy a
to ma zastavilo na polovicu se-
zóny. A len čo som sa dal doko-

Cieľom pretekov ale nie je
zhodiť súpera...

Spomenuli ste pády a zra-
nenia. Zažili ste nejaký mimo-
riadne dramatický okamih?

�

�

py, na tréningu som zažil ďalší
nepríjemný pád a zranenie lak-
ťa.

- Keď si človek dáva príliš veľký
pozor, jeho výkonnosť klesá.
Najlepší recept je byť čo najviac
natrénovaný.Ak je pretekár „ vy-
jazdený “, cíti sa na bicykli dobre
a má dobrú kondíciu, vtedy ide
na istotu a eliminuje riziko, že sa
zraní. Čím viac ide na hrane svo-
jich možností, tým viac sa zvy-
šuje aj riziko. Lenže ak sú sily
veľmi vyrovnané, vtedy musí ísť
pretekár až na strop a na zrane-
nia radšej nemyslieť.

- Párkrát som sa musel preko-
návať – pri prvých zraneniach, aj
v roku 2010 , ale nevzdal som to.

- Trať v Poľsku mi vyslovene se-
dí. Je veľmi príjemná, už nie-
koľko rokov sa tam konajú pre-
teky svetového formátu. Orga-
nizátori sú skvelí a pretože trať
je pri kúpeľnom mestečku, cho-
dí tam aj veľa divákov. Na-
posledy ich tam bolo päťtisíc.

Keď nastupujete na trať,
myslíte na to, že môžete spad-
núť? A je nejaký recept, ako
minimalizovať zranenia?

Keď spadnete, nemáte
strach sadnúť si znovu na bi-
cykel?

Zdá sa však, že tento rok
máte vydarený. V auguste ste
získali titul vicemajstra Euró-
py na poľskej trati Szczawno-
Zdrój...

�

�

�
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- Moja forma je zatiaľ na vzostu-
pe. Budúci rok je minimálne dva-
násť alebo trinásť svetových sú-
ťaží vrátane majstrovstiev sveta
a Európy, na ktorých by som
chcel zajazdiť najlepšie ako bu-
dem môcť.

- Samozrejme, bežne. Rád sa
idem len tak previezť, nech je to
kamkoľvek.

- Áno, ale radšej ho nespúšťam
z dohľadu. A keď idem do ob-
chodu, vezmem si pre istotu ne-
jaký lacnejší.

ké máte plány do budúc-
nosti?

Používate ešte bicykel ako
dopravný prostriedok? Jazdí-
te na ňom po meste?

Aj na pretekárskom?

(kam)

V dňoch 25.
10. – 27. 10.
2012 som
mala mož-
nosť zúčast-

niť sa na pracovnom stretnutí
profesorov španielskeho jazyka
v Madride. Stretlo sa tam tak-
mer 100 pedagógov z Veľkej
Británie, Francúzska, Talianska,
Portugalska, Slovenskej repub-
liky, Španielska a Českej repub-
liky.

Absolvovala som veľmi zaují-
mavé prednášky a dozvedela
som sa, že je komu-
nita pre školy v Európe. Učitelia
zo všetkých zapojených krajín
sa môžu zaregistrovať a použí-
vať nástroje programu

ako „Desktop“ – pracovnú
plochu a – priestor
na spoluprácu. Vďaka tomu sa

eTwinning

e Twin-

ning

Twinspace

môžu navzájom vyhľadávať, or-
ganizovať virtuálne stretnutia,
vymieňať si nápady a praktické
príklady, spájať sa do skupín,
spoločne sa učiť prostredníc-
tvom vzdelávacích aktivít a za-
pájať sa do online projektov.

Online projekty sú vhodné na
to, aby mohli mladí komuniko-
vať so svojimi európskymi ro-
vesníkmi. Projekty, ktoré sa rea-
lizujú minimálne medzi dvoma
školami z rôznych krajín, sú pre
triedy príležitosťou spolupraco-
vať a pri tom využívať informač-
né a komunikačné technológie
(IKT), ktoré sú vo veľkej miere
obľúbené medzi dnešnou mlá-
dežou. Takto sa dá oživiť vyučo-
vanie a do vyučovacieho proce-
su sa môžu zapojiť všetci.

Získala som veľa tipov, ako
spestriť hodiny, a nástroje, ktoré

môžem nielen ja, ale aj veľa
iných učiteľov použiť a pomo-
cou nich zrealizovať zaujímavý
projekt. Ako realizovať projekt
sme sa dozvedeli na pracov-
nom seminári, kde nám názor-
ne ukázali organizáciu projektu
a stránky, pomocou ktorých sa
dá uskutočniť (www.

om,
www.polldaddy.com, www.e-
twinning.sk ). Výhodou je, že or-
ganizácia takéhoto projektu si
nevyžaduje žiadne povolenia
alebo splnenie administratív-
nych podmienok a nie sú po-
trebné ani osobné stretnutia.

Po názorných ukážkach sa ko-
nal pracovný workshop, kde
sme si mohli reálne dohodnúť
projekt s niektorým z profesorov
z inej krajiny a názorne ukázať,

wiki.com,
www.photosynth.net, www.thin-
glink.com, www.piktochart.c

ako sa bude realizovať, aký po-
stup a aké pracovné postupy a
nástroje použijeme a ako bude-
me komunikovať. Samozrejme,
učitelia môžu využívať eTwin-
ning rôznymi spôsobmi, naprí-
klad: ako online zdroj nápadov
a inšpirácie, nástroj na sieťova-
nie a budovanie komunity, rie-
šenie na vyhľadávanie partne-
rov na realizáciu medzinárod-
ných projektov, platformu pre
spoluprácu medzi žiakmi a aj
ako prostriedok profesionálne-
ho rozvoja učiteľa.

Na tomto výbornom stretnutí
som sa zúčastnila vďaka Žilin-
skej univerzite, kde sídli Národ-
ná služba pre elektronickú spo-
luprácu škôl, ktorá riadi činnosť
eTwinningu na Slovensku.

Mgr. Zuzana Prachárová
Gymnázium Pezinok

eTwinning – nástroj pre medzinárodnú spoluprácu medzi školami

Four cross. Pre mnohých cudzie slovo,
pre pretekára Mareka Peška (24) šport,
bez ktorého si svoj život nevie predsta-
viť. Je majstrom Slovenska v tejto dis-
ciplíne a v auguste do jeho zbierky pri-
budol titul vicemajstra Európy. A to naj-
podstatnejšie – je Pezinčan.

Marek Peško: Baví ma odlepiť bicykel od zeme
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Ak chodíme s „otvorenými
očami“ alebo inak povedané,
ak vieme naplno žiť prítomnosť,
určite registrujeme vo svojom
okolí rodiny, ktoré vynikajú vzá-
jomnou láskou a pozornosťou
voči sebe, no život ich skúša
iným spôsobom. Napríklad ma-
jú zdravotne postihnutého čle-
na; chýbajú im peniažky na ob-
lečenie, jedlo alebo iné veci
potrebné na bežný chod do-
mácnosti, alebo sú to rodiny,
s väčším počtom detí. Obyčaj-
ne tieto rodiny žijú v skromných
podmienkach, nedávajú o sebe
vedieť a vďaka svojej skrom-
nosti od nikoho pomoc nežia-
dajú... Predsa len si zaslúžia na

šu pozornosť. Sú živým príkla-
dom toho, že spokojný život je
v iných hodnotách ako je mate-
riálne zabezpečenie alebo fy-
zická dokonalosť. Naopak,
životné skúšky tieto rodiny spo-
jili. Aké pravdivé rodinné šťas-
tie...

Takéto i nekompletné rodiny
sú cieľovou skupinou občian-
skeho združenia Centrum pre
rodinu práve pre hmotnú ale
aj finančnú výpomoc. Pre ne
je každú stredu v čase od 15.30
– 18.00 h otvorený Sklad po-
moci, ktorý sídli na Mestskom
úrade, č. dverí 9. V sklade sa
nachádza oblečenie pre deti
od 1 do 18 rokov, detské po-

treby – postieľky, kočíky, det-
ské stoličky, školské tašky
a množstvo iných vecí, ktoré ča-
kajú na pomoc rodinám.

Po dôkladnom prešetrení fi-
nančne pomáhame rodinám
buď jednorazovo alebo pravi-
delným šesťmesačným prí-
spevkom.

Ak chcete aj vy finančne pris-
pieť na pomoc takýmto pe-
zinským rodinám, môžete po-
sielať svoje jednorazové alebo
pravidelné fin. príspevky na
účet VUB 1821189159/0200,
VS: 01042008.

Zbierka sa bu-
de konať v priestoroch rímsko-
katolíckej fary. Potraviny budú

V sobotu, 1. 12. 2012 v čase
od 8.00 do 14.00 h môžete
prispieť do Zbierky trvanli-
vých potravín.

do Vianoc prerozdelené vo väč-
ších balíkoch soc. znevýhodne-
ným rodinám v Pezinku.

Z tejto príležitosti mi nedá ne-
spomenúť dobrú spoluprácu so
sociálnym oddelením na Mest-
skom úrade v Pezinku. Aj vďa-
ka nim sa nám podarilo rozšíriť
počet rodín, ktorým pomáhame
a istým spôsobom aj overiť si
rodinu, ktorá nás požiada o po-
moc.

Centrum pre rodinu všetky tie-
to služby poskytuje bezplatne
pomocou dobrovoľníkov, ktorí
slúžia bez nároku na odmenu.

Kontaktné údaje a viac infor-
mácií o sociálnych aktivitách
Centra pre rodinu nájdete na

štatutár

www.pezinskerodiny.sk
Martina Šipošová

Blízko k rodine

Zima prináša najväčšie ťaž-
kosti hlavne ľuďom žijúcim na uli-
ci. V našich končinách je toto ob-
dobie každoročne sprevádzané
snehovou nádielkou a mrazivý-
mi nočnými aj dennými teplota-
mi. Útočiskom pre bezdomov-
cov sa stávajú rôzne verejné
miesta, na ktorých sa dá zo-
hriať.Ak existuje príležitosť, strá-
via tu aspoň noc. Obyvatelia by
si preto mali v tomto ročnom ob-

dobí dávať väčší pozor, ak ne-
chcú, aby bezdomovci zavítali
do vchodov či pivníc bytových
domov. Ako odporúča aj Mest-
ská polícia Pezinok, majitelia ale-
bo obyvatelia nehnuteľností by
mali svoje vchody, pozemky ale-
bo majetky zamykať.

Mesto Pezinok zriadilo práve
pre ľudí bez domova Nocľa-
háreň. Tá im poskytuje celoroč-
ne možnosť prenocovania a o-

krem toho aj možnosť vykona-
nia očisty a stravovania. To všet-
ko za primeraný poplatok. Noc-
ľaháreň sa nachádza na Bra-
tislavskej ulici č. 22. Treba pri-
tom zdôrazniť, že bezdomovca-
mi nie sú iba tuláci, ktorých čas-
to vidieť napríklad na lavičkách v
centrálnej mestskej zóne. Sú to
všetci tí, ktorí stratili strechu nad
hlavou a potrebujú alternatívne
bývanie. Patria k nim muži, ženy

a výnimkou nie sú ani deti.
Ak budú aj tohtoročnú zimu

sprevádzať extrémne nízke
teploty, pezinská Nocľaháreň by
mala byť podobne ako vlani otvo-
rená nielen pre svojich platia-
cich klientov. V takom prípade tu
môže noc stráviť každý, kto by
bol inak odkázaný na spánok
pod holým nebom, čím by sa vy-
stavil riziku zamrznutia.

(KG)

V zime bez strechy nad hlavou

Keď do nášho zariadenia zaví-
tajú deti, bývajú to chvíle vzác-
ne, príjemné a dojímavé. Ta-
kými boli aj chvíle v knižnici
nášho domova sociálnych slu-
žieb 23. októbra 2012, kde sa
stretli dve generácie: žiaci zo
Základnej školy na Kupeckého
ulici v Pezinku a naši seniori.
Úvod stretnutia patril kultúrne-
mu programu, v ktorom nechý-
bali dojímavé Rúfusove básne
a známe slovenské ľudové pies-
ne. Druhá časť stretnutia patrila
rozhovorom na rôzne témy zo
života. Deti sa pýtali a seniori
odpovedali. Porozprávali o svo-
jej mladosti, zážitkoch v škole,
o radostiach v detskom veku i
ťažkých rokoch, keď sa žilo veľ-
mi chudobne. Deti zaujímalo,

ako sa žije seniorom v domove,
čo robia cez deň, či ich deti
navštevujú. V závere stretnutia
si spolu zaspievali a deti obdari-

li našich seniorov ručne vyrobe-
nými obrázkami. Ďakujeme p.
učiteľke Zbudilovej a jej žiakom
za príjemné, krásne prežité

chvíle, na ktoré budú naši se-
niori dlho spomínať.

O druhý krásny zážitok sa po-
starali žiaci 2.ročníka zo Zák-
ladnej školy Fándlyho ul. v Pe-
zinku, ktorí potešili našich seni-
orov pásmom ľudových piesní a
básňami. Ďakujeme pani učiteľ-
ke Rozbeskej, ktorá program pri-
pravila a p. vychovávateľke Ha-
núskovej, ktorá vyrobila s deťmi
pekne zdobené svietniky.

V mene vedenia, zamestnan-
cov a seniorov DSS a ZPS na
Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďaku-
jeme p. riaditeľom ZŠ na Ku-
peckého ul. a ZŠ Fándlyho, kto-
rí uvoľnili deti a p. učiteľky z vyu-
čovania.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprá-
cu. DSS a ZPS, Hrnčiarska 37

Deti navštívili Domov sociálnych služieb v Pezinku

Na sobotu 1. 12. 2012 sme v
areáli grinavského futbalového
ihriska pripravili charitatívne
podujatie –

Vý-
ťažok z neho ako i sponzorské
príspevky budú odovzdané rodi-
ne z Pezinka, ktorá potrebuje
pomoc pre svoje dieťa. Pre ten-
to ročník organizačný tím vy-
bral trojročnú ALEX BELICO-
VÚ, s diagnózou DMO (detská
mozgová obrna) diparetický
syndróm, hypertonus na dol-
ných končatinách. Vyzberané
peniaze budu poukázané na po-
trebnú liečbu v ADELI MEDI-
CALCENTER.

Ten, kto nemal svoje dieťa na-
ozaj vážne choré a nemohol
mu pomôcť, ťažko pochopí bez-

Súťaž vo varení di-
vinového gulášu a futbalový
turnaj o Pezinský pohár.

nádej a bolesť rodičov z takto
postihnutých rodín. Nikto si ne-
zaslúži, aby takéto trápenie pre-
žíval. Práve z tohto dôvodu
sme sa rozhodli zorganizovať

podujatie, na konci ktorého,
chceme vykúzliť úsmev a ra-
dosť v srdci aspoň jednému die-
ťaťu a jeho rodičom.

V organizačnom tíme sa stret-

li Stanislav Slimák, PhDr. Milan
Grell, Zita Joklová, Milan Košík,
Daniel Tahotný, Juraj Galovič.
Myšlienka oslovila aj primátora
Mesta Pezinok Mgr. Olivera
Solgu a ďalších sympatizantov.
Partnerom projektu je TV PE-
ZINOK, ktorá bude priebeh toh-
to podujatia sledovať a násled-
ne o ňom informovať.

Veríme, že napriek ťažkej do-
be sa nájde dostatok ľudí, ktorí
podporia našu myšlienku a po-
môžuALEX, aby mohla chodiť.

Za organizátorov

Súťažné tímy na varenie gulá-
šu alebo sponzori sa môžu hlá-
siť telefonicky na
alebo mailom na

Stanislav Slimák

0905 605 846
stanislavsli-

mak@gmail.com.

Pozvánka na charitatívne podujatie
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnu-

tých č. 123 ( ZO SZTP) Pezinok usporiadala dňa 10.11.2012 tra-
dičné Posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa ho 170 členov a ich ro-
dinných príslušníkov z Pezinka, Modry, Šenkvíc, Častej a To-
mášova. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina ME-
LODY. Chutnú večeru pripravili kuchárky zo SOŠ Komen-
ského. Obsluhovali študenti I. a III ročníka odboru spoločného
stravovania.

Najnapínavejšou časťou večera bolo losovanie tomboly.
Tohto roku do nej prispelo množstvo sponzorov.

Posedenia pri hudbe sa ako hosť zúčastnil zástupca primáto-
ra mesta Pezinok Ing. MilošAndel, ktorý prítomných pozdravil a
prihovoril sa krátkym prejavom. Veľké poďakovanie za pomoc
pri organizovaní podujatia patrí aj riaditeľke SOŠ Mgr. Elene
Jurčíkovej.

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 z nás. Ešte raz ďakujeme.

Podpredseda ZO SZTP č. 123

Ďakujeme.

Jozef Veverka

Posedenie pri hudbe

Hľadáme vychovávateľov pre šteniatka Výcvi-
kovej školy pre vodiacich psov.

Ich poslaním je pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím
a pri procese vzniku týchto úžasných štvornohých pomocní-
kov sú veľmi dôležití ich vychovávatelia, teda ľudia, ktorí sa
im venujú od ich ôsmich týždňov do cca jedného roka.

Vychovávatelia sú pre nás naozaj neoceniteľnou pomocou
– ich nasadenie, čas a energia sú pre nás nenahraditeľné.

Viac informácií: 02/692 034 37,
0911 119 397

guidedog@unss.sk
Katarína Obuchová,

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

V rámci roku 2012 ako roku úcty k seniorom boli na Slo-
vensku a tiež v meste Pezinok usporiadané viaceré kultúrno-
-spoločenské, športové, či iné podujatia. Populárne nie len me-
dzi seniormi sa stali exkurzie a výlety do zahraničia. Veľký záu-
jem vyvolala i návšteva medzinárodnej výstavy „Afrika – Terra
Incognita“, ktorá prebiehala v termíne apríl – október 2012 na
zámku Halbturn v Burgenlande, v susedstve nášho partnerské-
ho mesta Neusiedl am See. Októbrovú návštevu 50 Pe-
zinčanov na tejto výstave bolo možné zorganizovať vďaka spo-
lupráci Pezinka, Klubu sprievodcov mesta Pezinok a Denného
centra na Kollárovej ulici v Pezinku.

Spoznávali kultúry a život v Afrike

Výstava, inštalovaná v poľovníckom zámku Habsburgovcov,
predstavila exponáty dokumentujúce život i kultúru viacerých
afrických krajín, národov, etník a náboženstiev. K nahliadnutiu
boli vystavené napríklad historická keramika, drevené, kožené,
či kovové úžitkové predmety Afričanov, odevy, obuv, zlaté šper-
ky a drahokamy ako aj trón afrického vládcu. Osobitná časť vý-
stavy bola venovaná deťom a ich často vlastnoručne vyrobe-
ným hračkám. Účastníci zájazdu navštívili aj rodný dom zná-
meho hudobného skladateľa Jozefa Haydna v Rohrau, mesto
Hainburg i obec Kitsee.

predseda Klubu sprievodcov mesta Pezinok
Peter Ronec
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Školský klub detí pri ZŠ Kupeckého, pokračoval i tento rok v
tradícii zápasov o putovný pohár ŠKD vo futbale. Futbalové zá-
pasy sa uskutočnili dňa 19. 10. medzi triedami druhého ročníka
a 26. 10. zohrali zápas tretie ročníky. Víťazné družstvá postúpili
do finále, kde sa rozhodlo, kto získa tento rok putovný pohár.
Všetky mužstvá hrali futbal s plným nasadením. Podporiť ich
prišli spolužiaci a rodičia. Tohtoročným víťazom o putovný po-
hár vo futbale sa stalo mužstvo z 2. D. triedy. Putovný pohár
slávnostne odovzdala p. vedúca ŠKD Darinka Matonogová.
Vďaka patrí aj p. učiteľovi Jankovi Miškovovi, ktorý všetky zápa-
sy férovo odpískal. Maskotom všetkých zápasov bola sova.
Pochvala patrí všetkým mužstvám, ktoré s nasadením všet-
kých síl hrali. Blahoželáme víťaznému družstvu.

Mária Bartoňová

Deti sa po vyučovaní nenudia

Oranžová farba prevládala v
piatok 19. októbra na školskom
dvore
v Grinave. Na podujatí vládla vý-
borná nálada. Každá trieda ma-
la vlastný stánok, ktorý spravo-
vali rodičia alebo deti a za sym-
bolické ceny ponúkali produkty,
pričom výťažok z jarmoku puto-
val do triednych fondov. Hostia
sa mohli občerstviť aj v škol-
skom bufete, alebo si vďaka
peknému počasiu opekať. Do
sprievodného programu patrili
hry a súťaže, ktoré zorganizo-
vali učiteľky a vychovávateľky,
ale aj keramická dielňa Jána
Granca, ktorý prišiel predstaviť

Základnej školy Orešie

svoju tvorbu, keďže sa v škole
pripravuje otvorenie keramickej
dielne. Nechýbala ani dobrá
hudba a niekoľko lekcií zumby.
Po zotmení a zapálení viac ako
stovky svetlonosov prišlo na
rad vyhodnotenie štyroch naj-
krajších a najkreatívnejších
tekvíc. Za účasť však spravodli-
vo dostali medailu všetky deti.

Úctyhodných 118 vyzdobe-
ných tekvíc vyzdobilo aj

.
Žiaci prvého stupňa prekvapili
vyrezávaným kočom pre prin-
cezné, Indiánom, Mickeymau-
som, slimákom, ježkom, zaja-
com, potápačom, ale aj stra-

Zá-
kladnú školu Na Bielenisku

šidlami a príšerami. Do akcie sa
zapojili i prváčikovia. Okrem
pestrého programu spestrilo
tekvicové popoludnie aj príjem-
né jesenné počasie, a samo-
zrejme, švédske stoly, na kto-
rých už čakali dobroty priprave-
né rodičmi. Výborným zeleni-
novým nátierkam, ovocným ko-
láčikom, šalátom a iným po-
chúťkam nik neodolal.

Vydarená tekvicová party sa
konala aj na .

K atraktívnej tradícii sa pripoji-
li aj materské školy, napríklad

.
Pestrofarebný materiál tu tvorili
tekvice a tekvičky rôznych veľ-
kostí a farieb, drobné kvietky,
šípky, steblá ozdobnej trávy,
červené guľôčky z kríkov, breč-
tan či gaštany. Rodičia s deťmi
naozaj popustili uzdu fantázii i

ZŠ Kupeckého

škôlka na Záhradnej ulici

umeleckému cíteniu a všetky
ich výtvory si zaslúžili ocene-
nie: boli vystavené na obrov-
skej nástenke. Špeciálnou od-
menou bola ochutnávka nátie-
rok, ktoré pripravila pani ku-
chárka – a okrem produktov
ochotne poskytovala aj recepty
na ich prípravu.
Nielen tekvice, ale aj jesenné
plody a pestro sfarbené listy
spolu s občerstvením priniesli
rodičia a učiteľky do

.
Na šťastné i prekvapené deti ča-
kali potom ráno tekvicové stra-
šidielka na dvore, v šatni či na
schodoch budovy.
Tmavé jesenné dni tak rozžiari-
lo nielen svetlo svetlonosov, ale
predovšetkým radosť detí i
dospelých z príjemne stráve-
ných spoločných chvíľ.

Materskej
školy na Svätoplukovej ulici

(kam)

Školy a škôlky zaplavili tekvice
Svietiace ozdobené tekvice, čiže svetlonosi, patria neodmysli-
teľne do slovenskej tradície. A ako sa zdá, aj do tradície pe-
zinskej. Koncom októbra rozsvietili viaceré pezinské školy
a škôlky.

MŠ ZáhradnáMŠ Svätoplukova

ZŠ Kupeckého ZŠ Na Bielenisku ZŠ Orešie

Folklórny súbor Obstrléze navštívil Spojenú školu na Komen-
ského ulici v Pezinku kde sa predstavil so svojím programom

. Rozprávanie o okolí Saulaku dopĺňané ľu-
dovými pesničkami, všetko v čistej pezinčine, urobilo deťom ra-
dosť. Deti tlieskali a pridali sa k tanečnému páru, napokon

spievali všetci. Ďakujeme.

Za potokom Saulak

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Učiteľky a žiaci Spojenej školy na Komenského ulici

Obstrléze deťom

V 2.Atriede Základnej školy na Kupeckého ulici v Pezinku sa 25.
októbra uskutočnilo milé podujatie. Pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším pozvali do školy starých rodičov, ktorým sa deti predstavi-
li s pekným kultúrnym programom. Triedna učiteľka Mgr. Dana
Kaščáková na záver poďakovala starým rodičom za lásku a sta-
rostlivosť, ktorú venujú svojim vnúčatám a zároveň im popriala
pevné zdravie. Viacerí účastníci neskrývali svoje dojatie a pri
odchode ďakovali triednej učiteľke i vychovávateľke ŠKD Anne
Fleischhackerovej za pozornosť a prípravu milej slávnosti. (mo)

Do školy pozvali starých rodičov

V Liptov aréne v Liptovskom Mikuláši sa 10. novembra usku-
točnil XXII. ročník medzinárodnej súťaže o Pohár Liptova v mo-
dernej gymnastike za účasti mladých gymnastiek z Ukrajiny,
Poľska a Slovenska. Štartovali aj dve pretekárky z Oddielu gym-
nastiky pri ZŠ Kupeckého v Pezinku –
(kategória 2003-2002, 18 pretekárok) obsadila 4. miesto a

(kategória 2005, 13 pretekárok) 6. miesto.
Obe naše pretekárky, zverenkyne trénerky Maríny Veder-
níkovej, patrili k najlepším zo Slovenska. Súťaž potvrdila vyso-
kú úroveň gymnastického športu na Ukrajine a v Poľsku.

Michaela Mozolíková

Timea Oravcová

(mo)

Mladé gymnastky na Pohári Liptova

Z vystúpenia detí pre svojich starých rodičov. FOTO (mo)

8. 11. 2012 sa žiaci 2. B a 2. C triedy zo ZŠ Fándlyho stretli s pá-
nom primátorom Oliverom Solgom, ktorý im v krátkosti priblížil
svoju prácu a prácu zamestnancov mestského úradu.

Chcela by som sa poďakovať pánu primátorovi za čas strávený
s deťmi. Deti si pripravili otázky, na ktoré sa im snažil odpovedať.
Zo stretnutia odišli s novými vedomosťami a zážitkami.

Mgr. Iveta Bulavová

Druháci na Mestskom úrade
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V Pezinku sa ženy na

driapanie peria schá-

dzali počas celej zimy.

Keďže zimné obdobie bolo

chladné, človek mal po nakŕ-

mení statku veľa času a rád ho

využíval v spoločnosti iných.

Okrem driapačiek to boli aj stri-

hačky a vyšívačky. Na záver

jedného dňa driapania bolo

skromné pohostenie – posli-

nek. Pri pomastenom chlebe,

niekedy aj s cibuľou a čaji, si že-

ny rozprávali, čo sa deje v mes-

te medzi ľuďmi. Aj medzi dria-

paním sa ponúkali jablká, hruš-

ky a voda na pitie. Po dlhom se-

dení pri driapaní bolo po urči-

tom čase potrebné zmeniť polo-

hu a ísť von na čerstvý vzduch,

kde kvôli chladnému počasiu dl-

ho nevydržali. Driapalo sa nie-

kedy už od obeda do desiatej

až jedenástej hodiny. Dom bol

totiž od peria zašpinený a kaž-

dý chcel mal driapanie čím skôr

hotové. V jednom dome trvali

driapačky asi dva týždne (pod-

ľa množstva peria a počtu dria-

pajúcich žien), potom sa skupi-

na žien presunula do ďalšieho

domu. Po ukončení driapania v

jednom dome bol oldomáš s ví-

nom, vareným čajom, oškvar-

kami a upečenými koláčmi a pa-

gáčmi.Ak domáci ponúkli mako-

vé a orechové záviny, ženy ich

pochválili, že to bola dobrá hos-

tina. Ženy si pri pohostení spo-

ločne zaspievali i zatancovali. V

Pezinku sa nechovalo toľko hu-

sí ako v okolitých dedinách, pre-

to si viacerí Pezinčania chodili

pred driapačkami kupovať pe-

rie do niektorých domov v

Slovenskom Grobe. Využili aj

kostrnky, ktoré vložili do pevnej

látky a vytvorili tvrdú kostrnko-

vú podušku. Kládla sa pod

podušku, aby bolo možné polo-

žiť hlavu vyššie .

V Grinave sa driapačkové

obdobie začínalo po Všech-

svatých. Driapačky sa museli

stihnúť do polovice januára, pre-

tože vtedy sa začala sezóna fa-

zule. Fyzulu mlátili piestami na

pomve – bledej, pevnej a veľkej

deke. Pomvou sa zakrýval stoh

na poli, preto mala na okrajoch

kovové oká, cez ktoré sa pom-

va priviazala o cehlu. Ženy fazu-

ľu delili na bielu a čiernu, lúpali

slovenec, aby to stihli ešte pred

rezačkou a kopačkou vo vino-

hrade. V čase driapačiek sa ko-

nali aj priadky, keď niektoré že-

ny priadli na kolovrátku. Dria-

pačky boli síce záležitosťou

žien a dievčat, ale pokúšali sa

medzi ne dostať aj mládenci,

aby im vyviedli nejakú neple-

chu. Raz do miestnosti vpustili

vrabcov, ktorí rozfúkali perie.

Tetka Bercula schytila do ruky

metlu a mládencov vyhnala z

kuchyne, kde sa driapačky ko-

návali. Nie každý mal totiž svoje

perie, viacerí si ho kupovali, pre-

to im bolo také vzácne. Dievča-

tá si chodievali na driapačky za-

robiť, pretože im platili 50 halie-

rov za večer. Za zarobené pe-

niaze si potom mohli na Via-

noce kúpiť čo najviac pekných

čokolád, ktoré sa predávali po 5

halierov.

V Cajle sa nekonávali priad-

ky, ale za to sa konali driapačky.

Bolo to v zimných mesiacoch –

od polovice novembra do feb-

ruára až marca, čím sa využili

dlhé zimné večery. Za dievčata-

mi vtedy chodievali aj mládenci,

ktorí im robili rôzne nepríjem-

nosti, napríklad niekomu vsu-

nuli kostrnky z peria za golier na

chrbát. Úlohou mládencov bolo

predovšetkým odprevadiť diev-

čatá domov. Staršie ženy na

driapačkách rozprávali rôzne

strašidelné príhody. Odohrávali

sa na krížnych cestách a blízko

cintorína a vystupovali v nich

rôzni hastrmani. Vedeli pri tom

majstrovsky zvyšovať a znižo-

vať hlas, prípadne nečakane v

priebehu deja chytili počúvajú-

ceho za ruku a ten sa hneď my-

kol od strachu. Atmosféru do-

tváralo tmavé prostredie, keď-

že sa svietilo len pritiahnutou

petrolejkou, neskôr 15-20 wat-

tovou žiarovkou. Baníci použí-

vali karbidky. Na dvore a na ulici

však nebolo žiadneho osvetle-

nia, iba v zime sneh zjasňoval

priestor, preto sa poslucháči ta-

kýchto príbehov často báli ísť

domov po tme. Nemali ani odva-

hu ísť na latrínu, preto si vyko-

nali potrebu pred dverami. Keď

však v tú noc mrzlo, pri východe

z domu sa na tom šmykli. Jed-

ným z dejísk tých strašidelných

historiek bol Amzlerov a Gloz-

nekov dom, kde bola medzi byt-

mi týchto rodín spoločná kuchy-

ňa s otvoreným komínom, ktorá

už sama o sebe vyzerala straši-

delne. Tam vraj hore-dole lieta-

la ohnivá reťaz. Preto sa chlap-

ci osobitne báli prechádzať po-

pri tomto dome. Ďalším straši-

delným domom bol Ružovský

dom, ktorý stál oproti. V jeho

zadnej izbe sa totiž nachádzal

stavaný sporák, na stene ktoré-

ho bol čierny odtlačok ľudskej

ruky. Mal to byť odtlačok ruky

strašidla, ktoré v tom dome stra-

šilo. V skutočnosti to však bol

odtlačok ruky pani Ružovej,

ktorá sa dotkla steny pri pe-

čení.

Peter Sandtner

Driapačky začínali v novembri a končili v januári
Dňa 12. novembra sa dožíla 80 rokov
života sestra

zo Spoločnosti dcér kresťanskej
lásky v tzv. Betánii v Pezinku. Napriek
krásnemu veku s úsmevom na tvári ne-
pretržite vykonáva službu kresťanskej
lásky chorým od svojich 17 rokov až
dodnes, keď pravidelne dochádza do
Domu pokojnej staroby v Cíferi a opa-
truje ľudí, ktorí sú od nej i vekom mlad-
ší. Boh jej dal dar reči, vďaka ktorému

si dokáže získať dôveru a srdcia pacientov, ktorí odmietajú spo-
lupracovať s ošetrovateľkami pri ich opatere. Narodila sa v r.
1932 v Podolí. Zlom v živote veselého dievčaťa nastal počas
hospitalizácie v nemocnici, kde ju oslovila služba milosrdných
sestier a aj ona zatúžila slúžiť tým najslabším. Ako kandidátka
nastúpila do Ladiec a skrátený postulát a seminár absolvovala
v Rimavskej Sobote. V septembri 1950 na príkaz predstave-
ných prišla tajne v civile do Ladiec, kde zložila sľuby a absolvo-
vala tajnú obliečku v centralizačnom kláštore obsadenom ŠtB.
Predstavení ju zadnou bránou poslali do nemocnice v Krem-
nici, kde pracovala ako kvalifikovaná sestra až do 26. 10. 1956.
Vtedy vincentky odmietli ponuku 20 tisíc korún za vyzlečenie re-
hoľného rúcha a za vypnutého elektrického prúdu boli preveze-
né do centralizačného kláštora v Báči, kde vykonávali poľno-
hospodárske práce pod tvrdým vedením zmocnenca J. Kar-
doša. V roku 1962 boli vincentky vyvezené do textilnej továrne
JUTA v Jaroměři, kde sa rozhodli pracovať len v druhej smene,
aby sa ženy-robotníčky mohli starať o svoje rodiny. Po dvoch ro-
koch prešli do nedokončeného domova dôchodcov v Přelouči,
ktorý príkladne zveľadili. V r. 1983 sa s. Olympii podarilo vyces-
tovať do Ríma a zúčastniť sa osobnej audiencie u Svätého Otca
Jána Pavla II., ktorý sa zaujímal o utrpenie rehoľníčok. Od r.
1984 s. Olympia v kňaz-
skom domove v Pezinku až do jeho zrušenia v r. 2004. Po pô-
sobení v Nitre a Trnave sa v r. 2007 opäť vrátila do Pezin-
ka.

Olympia Oľga Augustí-
nová

Peter Sandtner

s láskou opatrovala chorých kňazov

Jubileum pani Olympie Augustínovej

Driapačky boli ženskou prácou pri ktorej sa preberalo aj
množstvo „zaručených“ informácií.

Slovenskí hasiči si v tomto roku pripomínajú deväťdesiate vý-
ročie založenia Zemskej hasičskej jednoty Slovenska. A práve
v tomto roku sa na Slovensku prvýkrát konalo valné zhromaž-
denie delegátov členských krajín CTIF – organizácie, ktorá
združuje hasičské organizácie. Do Bratislavy pricestovali hasiči
z dvadsiatich siedmich krajín, aby si zvolili nového prezidenta
CTIF, ktorým sa stal Tore Eriksson.

Pozoruhodným výročím je aj 300 rokov od úmrtia významného
holandského hasiča Jana van der Heidena, ktorý sa zaslúžil o vy-
nález hasičských hadíc. V holandskom Arnheime sa pri tejto
príležitosti konalo 20. rokovanie Medzinárodného pracovného
združenia hasičov historikov z členských krajín CTIF, kde majú
zastúpenie slovenskí hasiči. Vystúpil tu aj zástupca Slovenska v
historickej komisii CTIF, vrchný inšpektor DPO SR Peter Ro-
nec z Pezinka, ktorý tu v nemčine predstavil svoj príspevok
o vývoji profesionálneho hasičstva na Slovensku. Budúci rok sa
hasiči historici zídu v českej Přibyslavi. Peter Ronec

Hasiči si pripomínajú výročie

K príležitosti Medzinárodného pracovného združenia ha-
sičov historikov z členských krajín CTIF vyšla obsiahla
publikácia v ktorej je časť venovaná Slovensku.

Novým riaditeľom Malokarpatského múzea v Pezinku, sa
po úspešnom absolvovaní konkurzu stal

. V priebehu najbližšieho mesiaca by malo je-
ho menovanie potvrdiť aj zastupiteľstvo Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Blahoželáme.

PhDr. Martin
Hrubala, PhD

(r)

Nový riaditeľ
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Výstava Hradisko vo Svätom

Jure – Svedok dávnej minulosti

Dňa 8.11. 2012 sa v Malokar-

patskom múzeu v Pezinku

uskutočnila vernisáž výstavy

„Hradisko vo Svätom Jure –

Svedok dávnej minulosti“. Vý-

stava prezentuje staršie i nov-

šie nálezy získané počas ar-

cheologických výskumov SNM

v rokoch 1957-1962 a Malokar-

patského múzea v Pezinku v ro-

koch 2006-2012. Prezento-

vané artefakty dopĺňajú popis-

né texty o úlohe, ktorú toto mies-

to od nepamäti zohrávalo. In-

formácie sú sprevádzané bo-

hatou obrazovou dokumentá-

ciou. Návštevník má možnosť

oboznámiť sa s najstaršími zná-

mymi pamiatkami od strednej

doby bronzovej, cez dobu hal-

štatskú, laténsku, rímsku a do-

bu sťahovania národov, až do

čias včasného a vrcholného

stredoveku. Najväčšiu pozor-

nosť výstava venuje slovanské-

mu osídleniu v 8.-10. storočí, ke-

dy bolo hradisko významným

hospodársko – správnym cen-

trom Nitrianskeho kniežatstva a

Veľkej Moravy. Zaujímavosťou

je i prezentácia unikátneho vo-

dovodného potrubia z 13. sto-

ročia, z čias, kedy bolo hradisko

sídlom grófov zo Svätého Jura

a Pezinka. Počas prehliadky sa

môžete prostredníctvom video-

záznamu krátko ponoriť do

práce archeológa. Výstava potr-

vá do 3. 2. 2013. Jej nad-

stavbou je pedagogický pro-

gram pre materské, základné a

stredné školy pripravený mú-

zejným pedagógom. Ste srdeč-

ne vítaní.

Malokarpatské múzeum

v Pezinku

PhDr. Július Vavák

Hradisko vo Svätom Jure – svedok dávnej minulosti

V piatok 26. októbra podvečer prebiehala v pezinskej Galérii
Prokop vernisáž výstavy s názvom . Steny
galérie na Potočnej ulici vyzdobili diela piatich maliarov. Túto sku-
pinu tvoria

.
Umelci sa zúčastnili 9. ročníka letného maliarskeho sympózia

nie inde ako v Malej Frankovej, dedinke v Zamagurí. Toto
vzdialené miesto má iba okolo 160 obyvateľov. Maliari práve tu
čerpali inšpiráciu pre svoju tvorbu. Účasť na piatkovej vernisáži
prisľúbili dvaja z nich, ale napokon nešťastná náhoda – zrážka
dvoch vlakov v Bratislave zapríčinila, že otvorenie výstavy pre-
behlo bez prítomnosti autorov. Hoci boli práve na ceste do
Pezinka, napokon sa im nepodarilo včas prísť. Nikomu z prítom-
ných to však náladu nepokazilo. Vernisáž otvorila príhovorom
majiteľka galérie Natália Prokopová a čo-to prezradila aj o vysta-
vujúcich umelcoch a ich tvorbe. Výstava malieb by v Galérii
Prokop mala byť sprístupnená do decembra 2012.

Malá Franková 2012

Vlado Zabel, Peter Sojka, Jozef Srna, František
Demeter a Zuzana Kiraliová

(KG)

Vernisáž výstavy Malá Franková 2012

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
30. 11. - 1. 12. Babinec

6. 12. Mikulášske prekvapenie - Mama, ocko poď sa hrať

7.12. Vianočná slávnosť

13. 12. Vianočný stromček na pohľadnici – Mama, ocko poď
sa hrať

14. 12. Vianočné tvorivé dielne

18.12. Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže
pre školské kluby

20. 12. Vianočné posedenie

– dobrodružná noc v centre voľného času
od 16:30 do 10:00 pre dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťažia a
neboja sa spať mimo domu.

–
stretnutia s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10.00 do 12.00
hod. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– o 17.00 hod v Kultúrnom centre vy-
stúpia deti z Centra voľného času.

– stretnutia s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od 10.00
do 12.00 hod. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– od 14.30 do 18.00hod v bu-
dove Centra voľného času si môžu prísť deti so svojimi rodičmi
urobiť ozdoby, darčeky, ktoré môžu darovať.

– vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže
pre školské kluby v okrese Pezinok. Bude sa konať o 13.30 hod. v
Malokarpatskej knižnici v Pezinku. Bude spojené s výstavou.

– výroba svietnika - Mama, ocko
poď sa hrať – stretnutia s rodičmi a ich deťmi, každý utorok od
10.00 do 12.00 hod. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopo-
ludnie.

Bližšie informácie o podujatiach na alebo na
telefónnych číslach 033/641 20 20, 0911/402 021. Zmena pro-
gramu vyhradená.

www.epicentrum.org

Na výstave môžete vidieť unikátne keramické potrubie na prí-
vod vody do cisterny či predmety každodenného použitia oby-
vateľov hradiska, ktorého vplyv zasahoval aj na územie sú-
časného Pezinka a okolia.

FOTO (pb)

Mestské múzeum v Pezinku popri stálej expozícii
ponúka výstavu

Zo zeme

do 30. novembra venovanú archeologic-
kým výskumom doby kamennej v jaskyni Deravá skala pri
Plaveckom Mikuláši.

Výstava v Mestskom múzeuDeravá skala

Stihli ste si pozrieť?

Galéria insitného umenia v
Pezinku ponúka v súčasnosti
svojim návštevníkom k nahliad-
nutiu okrem iného aj výstavu s
názvom (NE)STABILNÉ KOM-
POZÍCIE. Jej vernisáž sa usku-
točnila v utorok 30. októbra v po-
obedňajších hodinách. Správ-
kyňa GIU Mgr. Iveta Žáková
privítala v jej priestoroch pra-
covníkov a klientov Domova so-
ciálnych služieb a zariadenia
podporovaného bývania Roz-
sutec. Autorom výstavy je totiž
Bedřich Matoušek, ktorý je jed-
ným z nich.

Beďo, ako ho zvyknú volať, je
klientom DSS pre ľudí s mentál-
nym postihnutím a duševnými
poruchami. Aj tento na prvý po-
hľad obyčajný človek však v se-
be skrýva niečo neobyčajné –
talent. Jeho záľubou sa stalo
maľovanie a fotografovanie a
svoj čas im venuje už roky.
Podporu pri rozvíjaní tvorivého
myslenia a vytváraní nových
kresieb a fotografií našiel aj v
Schaubmarovom mlyne v Pe-
zinku na tzv. Novom ateliéri.
Ide o tvorivú činnosť, organizo-
vanú galériou, určenú práve

pre klientov podobných zaria-
dení. Keďže sa Bedřichova
zbierka výtvorov neustále roz-
rastá, pracovníci DSS a zaria-
denia podporovaného bývania
Rozsutec hľadali priestor, kde
by mohla byť vystavená. Vhod-
ným miestom sa stala práve
Galéria insitného umenia v pe-
zinskom Schaubmarovom mly-
ne.

Beďo maľuje podľa predlôh.
Ako nám prezradil Ondrej Mo-
litoris - vedúci úseku sociálnej
terapie DSS Rozsutec, aj sa-
motné predlohy pre kresby si

autor vytvára sám. Jeho tvorba
obsahuje fotografie a maľby,
ktoré zobrazujú netradičné,
krehké, či nestabilné skupiny
predmetov, zátišia, kompozí-
cie.
Galéria pripravuje počas svia-
točného predvianočného obdo-
bia ďalšiu podobnú, ale o niečo
väčšiu výstavu. Jej priestory vy-
zdobia práce klientov všetkých
DSS a zariadení pre ľudí s men-
tálnym postihnutím a duševný-
mi poruchami, ktorí sa zúčast-
ňovali Nového ateliéru a letného
workshopu s umelcami. (KG)

Výstava (NE)STABILNÉ KOMPOZÍCIE

Klub sprievodcov na základe plánu činnosti na rok 2012 zor-
ganizoval návštevu výstavy z antického rímskeho obdobia, kto-
rú pripravilo Mestské múzeum v Senci. Návštevy múzea a ná-
slednej prehliadky historickej časti mesta Senec sa okrem čle-
nov klubu zúčastnili i ďalší obyvatelia Pezinka. Hostí v senec-
kom Mestskom múzeu privítala jeho dlhoročná pracovníčka
Margita Poláková a predstavila im tematickú výstavu venovanú
obdobiu pobytu Rimanov na území súčasnej Slovenskej repub-
liky, ktoré bolo zadokumentované na začiatku nášho letopočtu.
Zo zbierok viacerých múzeí boli predstavené exponáty objave-
né na území západného Slovenska. Po prehliadke výstavy na-
sledovala diskusia s lektorkou i s vedúcim múzea Mgr. Gá-
borom Strešňákom.

Nasledovala návšteva historického centra mesta. Jej bonbó-
nikom bola návšteva zrekonštruovaného Kostola sv. Mikuláša
spojená s lektorským výkladom.

predseda Klubu sprievodcov mesta Pezinok
Peter Ronec

Pezinčania na výstave o antickom Ríme

Danica Štilichová-Suchoňová a Peter Štilicha spolu zostavili
knihu o významnom slovenskom hudobnom skladateľovi , pez-
inskom rodákovi Eugenovi Suchoňovi nazvanú Denník z noto-
vej osnovy. Kniha, ktorá vyšla aj vďaka finančnému príspevku
mesta Pezinok je mimoriadnym záznamom doteraz nepubliko-
vaným výberom listov, poznámok a zápiskov zo súkromnej
zbierky. Kniha dokresľuje profil významného umelca a mimo-
riadneho človek, ktorý po celý život zostal verný svojej tvorbe,
mravnému ideálu, ale aj láske k svojmu rodnému mestu. (ra)

Nová kniha

V pondelok 29. októbra sa v Divadle Jána Palárika v Trnave
uskutočnila slávnostná inaugurácia novozvoleného dekana Pe-
dagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Inaugurova-
ným bol Pezinčan . Pozvanie na
slávnosť, ktorá bola súčasťou osláv 20. výročia znovuobnovenia
Trnavskej univerzity, dostal aj primátor mesta Pezinok Mgr.
Oliver Solga a zúčastnili sa jej ďalší Pezinčania. Nechýbal medzi
nimi ani prodekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave doc. PhDr.Anton Eliáš, CSc., ktorý je od októbra tohto
roku externým členom Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Tr-
navskej univerzity. Prítomní boli aj doc. PhDr. Ivan Lukšík, PhD.,
mim. prof. ako interný zamestnanec Pedagogickej fakulty TT a
PaedDr. Katarína Vladová, PhD., ktorá externe pôsobí práve na
tejto fakulte. Veríme, že inaugurovaný dekan zúročí svoje boha-
té skúsenosti aj v prospech pezinských škôl ako poslanec a člen
Komisie školstva Bratislavského samosprávneho kraja.

prof. PaedDr. René Bílik, CSc

(r)

Inaugurácia nového dekana
V utorok 13. novembra bola v galérii STATUA v Pálffyho paláci

v Bratislave otvorená výstava sôch a reliéfov akademického so-
chára Štefana Prokopa nazvaná „V tomto čase“. Výstava bola
venované pamiatke sochára a človeka, ktorý celý svoj profesio-
nálny život prežil v našom meste a v tomto období uplynulo dvad-
saťpäť rokov od jeho predčasného úmrtia. Štefan Prokop sa už
za svojho života stal umelcom, ktorý kvalitou svojej tvorby a hĺb-
kou svojho ľudského príbehu zaujal nielen odbornú, ale aj laickú
verejnosť. Je možno aj trochu symbolické, že v čase pripomína-
nia výročia a ideálov Novembrovej revolúcie spomíname na
človeka, ktorý sa týmito ideálmi riadil vo svojej tvorbe aj živote
dávno pred rokom 1989. Nikdy nepodľahol ľahšej ceste, ktorú
predstavovala spolupráca s komunistickým režimom, s reži-
mom, ktorý ponúkal umelcovi všestranné výhody, stačilo len tvo-
riť v duchu tzv. socialistického realizmu. A tak jeho tvorba znesie
prísne kritériá času a aj s odstupom desaťročí potvrdzuje, že
v Pezinku žil významný sochár, ktorého kvalitu a význam ešte
ani dnes nevieme plne doceniť. Oliver Solga

Diela Štefana Prokopa v galérii STATUA

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Pe-
zinku organizuje XIX. Ples Farnosti Pe-
zinok, ktorý sa uskutoční 8. februára 2013
o 19.00 hod. v Dome kultúry v Pezinku. Do
tanca a na počúvanie budú hrať DH Caj-
lané, hudobná skupina Milkivej, country
skupina Bukasový masív a mažoretky

Tina. Vstupné: v hlavnej sále 13,50 €, vo foyeri 12 €. Večera: 7 €
Vstupenky a večeru si môžete zakúpiť u Františka Fédera od
1. 12. do 23.12. 2011 a 7. 1. 2013 na adrese: Farská 7, Pezinok.
Informácie a objednávky na tel. č. 0905 342 261 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 ľudí
sa teší hlavný organizátor František Féder.

fff@rsb.sk

Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 3.12. NÁŠ DEŇ

► 6.12. VÍTANIE
MIKULÁŠA V MESTE.

► 7.12. VIANOČNÁ
SLÁVNOSŤ CVČ.
► 8.12.
ADVENTNÝ KONCERT VOKÁLNEJ SKUPINY SKLO „DAJ
BOH ŠŤASTIATEJTO ZEMI“
► 8.12. VENČEK
TŠ GYMNÁZIA.
► 9.12. AHOJ
RZPRÁVKADNES: ŠKOLAANJELOV.
► 10. 12. VERNISÁŽ
VÝSTAVY ALENA KADLEČÍKOVÁ: CESTY A NÁVRATY (prie-
rez tvorbou - maľba, textil, šperk)

► 13.12. BLÍŽI SA
VIANOČNÝ ČAS
► 15.12 VY-
HODNOTENIE ŠPORTOVEJ SEZÓNY.

► 14.-16.12.
VIANOČNÉ TRHY S KULTÚRNYM PROGRAMOM.

Kultúrny Program k Vianočným trhom nájdete na
titulnej strane Pezinčana.
► 16.12. VIANOCE S
MIROSLAVOM DONUTILOM – exkluzívny hosť: Adela Baná-
šová.

► 17.12. VIANOCE
SO SMER-om.
► 18.12. TANEČNÉ
VYSTÚPENIE ZUŠ E. SUCHOŇA.
► 20.12. POSEDENIE
POD JEDLIČKOU

► 22.12. KLAUNI V PEKLE
–PREMIÉRA

28. 1. 2013 o 19.00 h – VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU.
PRÍ-

LEŽITOSŤ PRE VÁS ZAKÚPIŤ VSTUPENKY AKO VIANOČNÝ
DARČEK

Dejiny hudobných žánrov Ekonomic-
ko-sociálno-právne minimum pre seniorov

Fotografia-tvorba a úprava fotografií

(pondelok) o 14.00 h vo veľkej sále DK – – pro-
gram pri príležitosti dňa zdravotne postihnutých. Hlavný garant:
MsÚ.

(štvrtok) o 17.00 h na Radničnom námestí –
Program s Mikulášom, čertom a anjelom

a slávnostným rozsvietením mestského vianočného stromčeka.
Organizátori: Pezinské kultúrne centrum a Mesto Pezinok.

(piatok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný organizátor: Centrum voľného času.

(sobota) o 17.00 h v slávnostnej sieni Starej radnice –

(sobota) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

Predajná výstava – trvanie do
11. 1. 2013.

(štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
– koncert hudobného odboru ZUŠ E. Suchoňa.

(sobota) o 18.00 h v spoločenskej sále DK
Malý softbalový klub

Pezinok.
(piatok-nedeľa) na Radničnom námestí –

Predaj tra-
dičného vianočného tovaru, vianočného punču, dobrôt, s charita-
tívnym bazárom, spojený s kultúrnym programom a vianočným
orlojom.

(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Nová vianočná show aktuálne najlepšieho českého roz-
právača a zabávača.

(pondelok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
Program pre verejnosť (prenájom).

(utorok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(štvrtok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –
s hodnotiacou schôdzou. Organizátor: Denné

centrum Kollárova.
(sobota) o 17.00 h v malej sále DK –

divadelného predstavenia pre väčšie deti a dospe-
lých.Autor: Peter Pavlac. Réžia: Patrik Lančarič. Účinkuje. Divadlo
ÚSMEV.

Komédia v
podaní hercov divadelnej agentúry Jany Šulcovej z Prahy.

– sálónik: 6.12, 13.12. –
– bunka č. 2: 5.12.,

12.12. – – bunka č. 2:
6.12., 13.12.

Pripravujeme:

Akadémia tretieho veku:

Zosobáš i l i sa

B L A H O Ž E L Á M E

1. Legendárna partia 2D ..................... 17.00 h ........... USA
2. Legendárna partia 3D ..................... 17.00 h ........... USA
1.-2. Návrat do Silent Hill 3D ............................................ USA
4. Fk100: Trainspotting ................................................ VB
5. Skyfall ...................................................................................... VB
6.-7. Argo ....................................................................................... USA
8. Hotel Transylvánia 3D ............................ 17.00 h ............... USA
8.-9. Anna Karenina ....................................................... USA
11. Fk100: Bohémsky život ............................................ Fin
12. Zvonky šťastia ............................................................. SR
13. 7 psychopatov ................................................................ USA
14. Twilight Sága: Úsvit - 2 časť ........................................... USA
15. Doba ľadová 4: Zem v pohybe 3d ........ 17.00 h .............. ČR
15. Niet pokoja pre bezbožných ................................... Špa
18. Fk100: Chlapec na bicykli ........................................... Bel
19. Samsara .................................................................... USA
20.-21. Hobbit: Neočakávaná cesta 3D ....... 19.30 h ............. USA
22. Hobbit: Neočakávaná cesta 3D 16.00 h .. 2D 19.30 h .. USA
23. Hobbit: Neočakávaná cesta 2D ....... 17.00 h ............. USA
27.-28. Oui, šéfe! ..................................................................... Fra
29. Ralph rozbi - to 3D ......................... 17.00 h ............ USA
29. Pí a jeho život 3D ....................................................... USA
30. Ralph rozbi - to 2D ......................... 17.00 h ............ USA
30. Pí a jeho život 2D ....................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY

70-roční

75-roční

František Beniček 3.11.
Stanislav Hasoň 9.11.
Miropslav Ondrovič 13.11.
Eva Prachárová 16.11.
Alžbeta Kaufmannová 16.11.
Bohumír Brťka 20.11.
Pavel Turčan 28.11.

Karol Kovačovský 4.11.
Emília Tajovská 5.11.
Anna Stachová 9.11.
Oľga Štrbová 12.11.
Antonia Masloviecová 12.11.

Mária Zvolenská 23.11.

Zuzana Klempová 1.11.
Edita Lukačovičová 5.11.
Terézia Masarovičová 5.11.
Anna Lošonská 12.11.
OľgaAugustínová 12.11.
Genoveva Franková 14.11.
Rudolf Mihalovíč 17.11.
Beata Sabová 24.11.

Mária Sopková 5.11.
Viktoria H rmannová 7.11.
Katarína H blová 24.11.
Olga Slimáková 26.11.

Vilma Šibicová 17.11.

Tomáš Weng 20.11.

Ján Benkovský 9.11.

80-roční

85-roční

91-ročná

92-ročný

94-ročný

ö
ü

Ladislav Fano 58 r.
Viktor Královič 70 r.
Rozália Dubeková 82 r.
Julia Horváthová 86 r.
Anna Obertová 87 r.
Pavel Kiss 59 r.
Milan Solga 85 r.
František Kostka 62 r.
Anna Nogová 58 r.
Edita Struhárová 47 r.
Ing. Roman Šplháček 84 r.
Peter Gajdoš 64 r.

Marko Václav 20.9.
Dominika Kuzmíková 10.10.
Bianka Sofia Šmelko 10.10.
Oleg Janček 11.10.
Matej Selnekovič 16.10.
Dominik Vincent Tichý 16.10.
Daniela Tužinská 17.10.
Valsamos Koufou 18.10.
Viktória Maliková 21.10.
Peter Kapina 23.10.
Vanesa Šupková 25.10.
Lukas Hupka 25.10.
Matias Válek 28.10.
Matej Ladislav Szabo 28.10.
Simona Paprancová 29.10.
Samuel Grellneth 30.10.
Martin Hlobeň 30.10.
Emília Lukovská 30.10.
Richard Lichtneker 31.10.
Matej Hlavačka 31.10.
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• Ing. Michal Ševčík a Mgr. Ľubica
Baranovičová • Ing. Igor Sisák a
Ing. Monika Chylová • Patrik
Schneider a Iveta Kolenčíková •
Marian Špoták a Erika Tavalyová
• Pavol Mesiarik a Michaela Ko-
vácsová • Ing. Jaroslav Štroffek a

Mgr. Barbora Holická • Vladimír
Morávek a Jana Antalcová • Ing.
Marián Hančík a Bc. Ivana Ul-
richová • Martin Dvonč a Zuzana
Pekná • Ján Trajlínek a Martina
Schnirtczová • Rastislav Demo-
vič a Ing. Lucia Bukšárová • Do-
minik Schwarz a Jana Staňová •
Kristian Judický a Ing. Jana Sed-
láková • Martin Ďurčanský a
Lucia Cinculová • Róbert Szabó a
Ing. Dáša Vlasáková • Miroslav
Peško a Mgr. Zuzana Bartoňová •
Tomáš Hanúsek a Ivana Berčá-
ková

Dňa 29. 10. sme si
pripomenuli 18. vý-
ročie od úmrtia
nášho drahého
manžela a otca

Jozefa
OSUSKÉHO.

S láskou spomína manželka, sy-
novia s rodinami, vnúčatá a pra-
vnúčatá.

Dňa 11. 11. 2012 uplynulo 20.
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
otec a dedko

a 1. 12. 2012 uply-
nie 6 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša mama a babka

S láskou a úctou
spomínajú syn Vla-
dimír a dcéra Ľu-
bica s rodinami.
Kto ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku.

Imrich ČUPÁK

Marta
ČUPÁKOVÁ.

MESTSKÉ MÚZEUM

Verona PROKOPOVÁ – REŤAZ – 7.12., 17.00 – otvorenie vý-
stavy pezinskej výtvarníčky.

Stála expozícia:
Zo zeme – expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00, so: 10.00 – 16.00
www.mestskemuzeumpk.sk

Dňa 2. 12. 2012
uplynie 20 rokov,
čo nás opustila
naša milá a dobrá
mamička a babička

a 26. 7. 2012 uply-
nuli 4 roky, čo nás
opustil náš otec a
starý otec

S láskou a vďakou
za všetko dobré na
nich spomíname.

Anna PÓČOVÁ

Ondrej PÓČ

Dňa 1. 12. 2012
uplynie 25 rokov od
úmrtia manžela,
otca a deda

S úctou a vďakou si
spomína najbližšia rodina.

Ondreja
SANDTNERA

Dňa 10. 12. 2012
uplymie 15. rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
brat a otec

z Grinavy. S láskou
spomínajú deti Klaudia, Braňo a
súrodenci s rodinou. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosím, ti-
chú spomienku.

Jozef NOSKOVIČ

Dňa 11. 12. 2012
uplynie 5 rokov, čo
nás opustil manžel
otec, dedko a pra-
dedko

S láskou spomína
manželka, deti s rodinami a
ostatná rodina. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

Ivan ZÁPRAŽNÝ.

Dňa 2. 12. 2012
uplynie 5 rokov odo
dňa, keď nás vo
veku 90 rokov opus-
tila naša mamička

Spomíname na ňu
s veľkou láskou. Deti, vnúčatá,
ostatní príbuzní a známi.

Pavla VAŇKOVÁ.

Dňa 14. 11. 2012
uplynulo 10 rokov
od smrti našej dra-
hej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.

S láskou na ňu spo-
mína celá rodina. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomien-
ku.

V týchto dňoch si pripomíname
15. výročie úmrtia našej mamy

a 14. výročie úmrtia nášho otca

Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku. Deti s rodinami.

Betky KOCMÁLOVEJ

Jozefa KOCMÁLA.

Dňa 9. 12. 2012
bude 10 rokov čo
nás navždy tra-
gicky opustil

Kto ste ho poznali,
venujte mu, pro-

sím, tichú spomienku. Manželka,
deti a ostatná rodina.

Anton KOVALÍK.
Tak tíško ako sen,
nadíde tvojich na-
rodenín deň. My ti
už nič nemôžeme
priať, len kytičku
kvetov na tvoj hrob
dať a s láskou na

teba spomínať. Dňa 15. 11. 2012
sme si pripomenuli nedožité 42.
narodeniny našej milovanej

Kto ste ho ju poznali, prosím, ve-
nujte jej tichú spomienku spolu s
nami. Smútiaca rodina.

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.

Dňa 23. 11. 2012
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. Smútiaca rodina.

Rudolf KOPÁL.

Dňa 21. októbra
uplynulo 10 rokov
od smrti manžela,
otca a dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Spo-
mínajú: manželka Ľudmila, syno-
via Peter a Miroslav s rodinami.

Augustína
STANČEKA.

Dňa 12. 11. 2012
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

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

František
ROZPRÝM.

Dňa 6. 11. 2012
bolo 10 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a
dedko

S láskou spomí-
najú manželka, deti s rodinami a
ostatná smútiaca rodina.

Matej KAPRÁŇ.

14. novembra uply-
nulo 10 rokov od-
vtedy, čo navždy
dotĺklo šľachetné
srdce

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Man-
želka a deti s rodinami.

Milana
KONFRÁTERA.

Zhasli oči, utíchol
hlas, miloval všet-
kých nás. Klesli ru-
ky, ktoré pre nás
pracovali, dotĺklo
srdiečko, ktoré sme
tak milovali.

Ťažko je uveriť že jeho dobré sr-
diečko nebije, ťažko je pochopiť,
že nežije. Odišiel náhle, bez roz-
lúčky, vo veku 42 rokov. Už len
kyticu kvetov a lásky môžeme ti
dať, modlitbu tichú odriekať. Za
všetko krásne ďakovať. S láskou
a úctou spomínať.

Dňa
20. 10. 2012 by sa dožil 50. naro-
denín náš drahý manžel, otec,
syn, zať, brat, strýko, krstný otec a
dedko

Manželka Miro-
slava, deti Martin s priateľkou Sil-
viou, Lenka, Kristínka, Peter, ma-
ma Terézia, súrodenci Miroslav a
Jana s rodinami, svokra Ľudmila,
vnúčik Davidko a ostatná rodina.

Peter DARULA.

Dňa 15. 11. 2012
sme si pripomenuli
nedožité 80. naro-
deniny nášho milo-
vaného otca a
dedka

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú deti s rodinami.

Alfréda
HUBRICHA.

Dňa 25. 11. uplynie
7 rokov, čo nás
navždy opustil milo-
vaný manžel

S láskou spomína
manželka Anna,
syn Marek a ostatná smútiaca
rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí
mu venujú tichú spomienku.

Ladislav ŠIKULA.

15. 11. 2012 sa
dožil 65 rokov a sa 65-ky
dožila 17. 7. 2012. Prajem im
všetko najlepšie, hodne zdravia,
spokojnosti v ďalšom živote. Ďa-
kujem im za pomoc, ktorú mi len
oni dávajú. Mama.

Jozef MIKES
Anka

Dňa 6.11.2012
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy o-
pustil náš otec,
svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Synovia s rodinami.

Pavel BUBENÍK.

Dňa 22.10.2012
uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy o-
pustil náš otec,
svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Dcéra s rodinou.

Milan CIBULKA.

Dňa 26. 11. 2012
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý

.
S láskou spomína
manželka, synovia, dcéra a os-
tatná smútiaca rodina

Ľudovít
SCHAUBMAR

Dňa 24. 11. 2012
uplynie 25 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý

S láskou spomí-
najú mama a sestry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

Rudolf
LOŠONSKÝ.

Dňa 21. 11. 2012
sme si pripomenuli
10 rokov od smrti
našej milovanej
mamičky a babičky

S láskou spomína dcéra Gabriela
s rodinou a ostatná rodina.

Agneše
NAGYOVEJ.

Dňa 4. 12. 2012
uplynie 6 rokov, čo
nás opustil milo-
vaný otec

zo Šenkvíc. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomína man-
želka a deti s rodinami.

Ján
KOVÁČIK

Naš i jub i lant i
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V priebehu októbra sa pezinskí plavci zúčastnili 4 kôl Maj-
strovstiev bratislavského kraja starších žiakov. Naši pretekári po-
tvrdili pred blížiacimi sa Zimnými majstrovstvami SR vzrastajú-
cu formu. Zlatými vo svojich kategóriách boli: (4) -
50 m prsia, 100 a 400 m polohový pretek, 50 m motýlik;

(2) - 100 a 200 m motýlik; (2) - 100 a
200 m voľný spôsob; (1) - 50 m znak; (1) -
100 m znak. Celková bilancia jesennej časti krajských majstrov-
stiev je pre Pezinčanov 10 zlatých, 14 strieborných a 17 bronzo-
vých medailí.

Mičudová

Verešvárska Marušicová
Sarkocy Rusnáková

Oľga Podhorná

Krajské majstrovstvá žiakov

Do nového extraligového roč-
níka 2012/13 v U 16 kategórii
sa prihlásilo 10 tímov (HBK Ko-
meta Vrútky, JK Medokýš Mar-
tin, RŠK Ružinov, HBT Slovan
Bratislava, MŠK CVČ Worms
Kežmarok, ŠK 98 Pruské, MŠK
Kežmarok, HBK Nitranski
Rytieri, MŠK Spišská Belá a
Jokerit Juniors Pezinok). Medzi
nováčikmi na extraligovej ma-
pe sú HBT Slovan Bratislava a
náš JOKERIT Juniors Pezinok.

Súťaž prebieha v rámci tur-
najov, kde si družstvá odohrajú
svoje zápasy. Hrá sa systémom
doma – vonku a hracia doba je
2x15 čistý čas. Hrá sa systé-
mom 5+1 plávajúca modrá.
Tím juniorov z Pezinka tvoria
hráči ročníka 1997 a mladší, čo
je povolená hranica pre kategó-
riu U 16. Sú to chlapci, ktorí sú
z Pezinka, ale aj Modry, Limba-

chu a Slovenského Grobu a hrá-
vali v rámci školskej hokej-
balovej ligy. Spravil sa výber z
tohto okruhu hráčov, ktorí re-
prezentujú tento klub. Zároveň
sme juniorským tímom extrali-
gového Jokeritu Petržalka. Na-
koľko sa sezóna už začala a v
porovnaní s ostatnými extrali-
govými tímami nevýhodou je
nemožnosť trénovať na veľkom
ihrisku, kde sa odohrávajú sú-
ťažné zápasy. Trénuje sa na ho-
kejbalovom ihrisku v Pezinku,
ktoré však nemá potrebné ex-
traligové parametre. Pred pr-
vým súťažným zápasom odo-
hrali chalani prvýkrát vo svojej
kariére na veľkom ihrisku prí-
pravný zápas proti ďalšiemu no-
váčikovi extraligy HBT Slovan
Brat

Roman Hvila.

islava. Zápas Pezinčania
vyhrali 3:1, keď góly strelili 2x
David Sipos a 1x

V nedeľu 8. októbra nastúpili ju-
niori na svoje prvé extraligové zá-
pasy, kde sa v skupine postupne
stretli na ihrisku v bratislavskom
Ružinove resp. na ihrisku Petr-
žalke s HBK Kometa Vrútky, JK
Medokýš Martin, HBT Slovan
Bratislava a RŠK Ružinov. Tímy
Martin a Vrútky patria k špičke
slovenskej extraligy vo svojej ka-
tegórii. Hlavne s Martinom hrali v
niektorých momentoch zápasu
vyrovnanú partiu. Rozhodujúcim
momentom zápasu bol inkaso-
vaný gól na 1:3 počas vlastnej
presilovky. V zápase s Vrútkami
nám súper nič nedovolil a len
vďaka vynikajúcemu výkonu
nášho brankára sme neodchá-
dzali s oveľa väčším výpraskom.
Prvé extraligové body sme si pri-
písali v súboji s naším rivalom
HBT Slovan Bratislava, nad kto-
rým sme vyhrali 2:1.

Výsledky 1.kola:
Jokerit Juniors Pezinok

Jokerit Juniors Pezinok

Jokerit Juniors Pezinok

Jokerit Juniors Pezinok

(pv)

– JK
Medokýš Martin 1:5 (0:2) Gól:
Erik Baláž

–
HBK Kometa Vrútky 1:9 (0:6)
Gól: Mikuláš Féder

–
HBT Slovan Bratislava 2:1 (0:0)
Góly: 2 - Roman Hvila

–
RŠK Ružinov - 0:3 (0:3).

2. kolo

Jokerit Juniors Pezinok

Jokerit Ju-
niors Pezinok

Jokerit Juniors
Pezinok

slovenskej extraligy U16
hokejbal v Spišskej Belej
MŠK CVČ Worms Kežmarok -

5:1
(2:0) gól: Hvila
MŠK Kežmarok -

7:2 (4:2) góly:
2x Hvila
Spišská Belá -

12:0 (5:0)

Extraligový Jokerit Juniors Pezinok U 16

Cez víkend 20. a 21.10. sa ko-
nalo posledné tohoročné kolo
Slovenského rebríčka jednot-
livcov v orientačnom behu.

V sobotu si svoje sily merali
slovenskí orientační bežci v mi-
moriadne fyzicky náročných te-
rénoch v okolí Žiaru nad Hro-
nom. Banská činnosť v minu-
losti spôsobila, že terén bol čle-
nitý a orientačne extrémne ná-
ročný.

Nedeľné preteky sa konali v
pichľavých lesoch v Bienskej
doline pri Zvolene.

V oboch pretekoch orientační
bežci zo Sokola Pezinok nene-
chali nikoho na pochybách, že
patria medzi špičku slovenské-
ho orientačného behu. Z vý-
sledkov našich: kate-
gória M14A – 1.
miesto, M16A 1.
miesto, M21B

sobota:
Pavol Kebis

Matej Kopčík
Marián Spišiak

1. miesto, M21 D
2. miesto, M50A

1. miesto, M50A
2. miesto, M55A

2. miesto, M55A

Peter Holí-
ček Jaroslav
Piják Jozef
Fedor Vla-
dislav Piják

Ivan Oravec
Zora Vachová

Katarína Fedorová
Libantová
Iveta Majtanová

3. miesto, D21B
3. miesto,

W 35 A –
1. miesto, D50A

1. miesto

nedeľa: kategória M14A
– 2. miesto, M16A

3. miesto, M21B
1. miesto, M21D

3. miesto,
M50A 3. mies-
to, M55A 2.
miesto, kat. N

1. miesto, D21B
3. miesto, D35A

1. miesto, D50A
1. miesto.

Najpozoruhodnejšie výsledky
zaznamenali a svoje trvalé
miesto medzi najlepšími orien-
tačnými bežcami Slovenska po-
tvrdili (D50),

(D35), ktoré sa v kategóri-
ách A postavili na najvyšší stu-
pienok pri vyhlasovaní víťazov
v oboch pretekoch.

Pavol
Kebis Matej
Kopčík Ma-
rián Spišiak
Michal Tomašovič

Jaroslav Piják
Vladislav Piják

Silvia Sko-
vajsová Zora
Vachová Ka-
tarína Fedorová – Libantová

Iveta Majta-
nová

Iveta Majtanová
Katarína Fedorová – Liban-
tová

Jaroslav Piják

Bežci zo Sokola Pezinok potvrdili svoje kvality

Víťazky ženských kategórií v nedeľných pretekoch v Bien-
skej doline.

Na záver školského roka 2011/2012 sa v Senci uskutočnil tretí
ročník turnaja GABBO CUP 2012. Účasť na turnaji prijali aj pe-
zinskí basketbalisti z klubu BKP Pezinok.

V konkurencií českých a slovenských klubov naši basketbalisti
obsadili výborné tretie miesto. O kvalite turnaja hovoril fakt, že
ani jedno družstvo neprešlo turnajom bez prehry. Štatistiky tur-
naja pre našich hráčov vyzerali nasledovne:

BKP Pezinok – GABBO Senec 15:40
BKP Pezinok – INTER Bratislava 36:33
BKP Pezinok – TJ Třebíč 22:21
BKP Pezinok – BK Komárno 28:31

Do najlepšej päťky turnaja sa dostal hráč BKP Pezinok
. Turnaja sa zúčastnili hráči: Martin Kováč, Michal Pinček,

Jozef Šimo, Denis Kuznecov, Marek Čorňák, Eduard Zubo,
Richard Stríž, Filip Duffala, Boris Leško, Matúš Skovajsa, Lukáš
Bolek, Patrik Šefčík, Dávid Šefčík, Frederik Fargaš a Tomáš
Praženka.

Trénermi družstva BKP Pezinok sú Mgr.
a Mgr. .

Lukáš
Bolek

Vladimír Kuznecov
Peter Gypes BKP Pezinok

Úspešní pezinskí basketbalisti

Úspešný tím BPK Pezinok s trénerom Vladimírom Kuzne-
covom.

Ženská volejbalová extraliga,
v ktorej bojujú aj hráčky tímu
VISTA real Pezinok, už má za
sebou viac ako polovicu zápa-
sov 1. časti. Pezinčanky si v pre-
došlých stretnutiach vyskúšali
na domácej palubovke trpkú
chuť prehry, ale rovnako aj slad-
kú príchuť víťazstva. V sobotu 3.
novembra privítali v Športovej
hale VTC na Komenského ulici
tím Paneurópa Bratislava v zá-
pase 7. kola. Bratislavčanky
prišli do Pezinka s jasným cie-
ľom – vyhrať, čo sa im aj podari-
lo. Už od úvodného setu bolo vi-
dieť, že sa na toto stretnutie
dobre pripravili. Domáce hráčky

svojou hrou plnou chýb, neúčin-
nými podaniami, zlými prihráv-
kami a viditeľnou nezohratosťou
nedokázali súperkám výraznej-
šie konkurovať. Paneurópa Bra-
tislava sa tak na Pezinskej palu-
bovke mohla tešiť z jasnej výhry
nad tímom VISTA real Pezinok
3:0 na sety. Po tejto prehre stra-
til Pezinok pozíciu lídra tabuľky
a klesol na 2. miesto.

Ďalší zápas 8. kola hrali Pe-
zinčanky opäť doma, a tak
dostali príležitosť vymazať si z
pamäti nepríjemnú prehru a na-
hradiť ju dobrým pocitom z vý-
hry. V sobotu 10. novembra sa
proti nim postavil tím UKF Nitra.

I keď domáci káder vstupoval
do stretnutia s jediným cieľom,
hneď prvý set po napínavom zá-
vere volejbalistkám Pezinka
ušiel. Našťastie hráčky, ako sa
hovorí, nezahodili flintu do žita.
V druhej polovici ďalšieho setu
si vytvorili bodový náskok a po
využití tretieho setbalu ho uhrali
vo svoj prospech. Hra sa tak vy-
rovnala na 1:1 a Pezinok bol
opäť o krok bližšie k splneniu
svojho cieľa. Na začiatku tretie-
ho setu sa Nitra dostala do ve-
denia 12:16, nie však na dlho.
Po štyroch esách podávajúcej
Kostelanskej sa priebeh setu
otočil v prospech Pezinčaniek a

podarilo sa im ho aj úspešne za-
končiť. Nitriansky káder vedel,
že ak chce ostať v hre, musí za-
bojovať. V prvej polovici štvrté-
ho setu bola hra vyrovananá.
Potom však Pezinčanky pritvr-
dili a po podaní Halmovej sa
svojim súperkám bodovo
vzdialili. Nitra sa snažila tento
náskok ešte doťahovať, ale
Pezinčanky si už svoju výhru
nenechali ujsť. Vista real
Pezinok tak po približne dvoch
hodinách zvíťazil nad tímom
UKF Nitra 3:1. Vďaka sobotňaj-
šej výhre sa pezinský káder pre-
bojoval opäť na vrchol tabuľky.

(KG)

Volejbalistky útočia na vrchol tabuľky

Žiaci pezinských škôl súperili
o dva tituly v halovom veslovaní

Výsledky I. turnaja
Školskej basketbalovej ligy
2012-2013

V utorok 30. 10. sa v priestoroch telocvične Základnej školy na
Fándlyho ulici uskutočnil I. turnaj ŠBL – VISTA real Cupu. Odo-
hrali sa prvé zápasy v základných skupinách A a B. Zápasy I. tur-
naja rozhodoval Matúš Mlynek.

Výsledky zápasov:
SkupinaA
Fándlyho –Bielenisko 40:07 Kupeckého–Gymnázium  30:33p.p.
Svätý Jur–Šenkvice 18:07 Orešie–Modra 15:00
Fándlyho–Svätý Jur 24:09 Kupeckého–Orešie 16:20

Skupina B

Tabuľky po I.turnaji:
Z V P Skóre B Z V P Skóre B

1.Fándlyho 2  2  0  64:16  4 1.Orešie 2  2  0  35:16  4
2.Svätý Jur 2  1  1  27:31  3 2.Gymnázium 1  1  0  33:30  2
3.Šenkvice 1  0  1  07:18  1 3.Kupeckého 2  0  2  46:53  2
4.Bielenisko 1  0  1  07:40  1 4.Modra 1  0  1  00:15  1

Žiaci pezinských
škôl súperili o tituly v
HALOVOM VES-
LOVANÍ

Kto by si pomyslel,
že aj v Pezinku sa dá
veslovať? 26. októb-
ra 2012 si žiaci na-
šich škôl (ZŠ Fán-

dlyho, Kupeckého, Na Bielenisku, Orešie, Gymnázia a Ob-
chodnej akadémie) už po tretíkrát merali sily v súťažiach o naj-
rýchlešiu „loď“ v halovom veslovaní. Súťaže zorganizovala ZŠ
Fándlyho v spolupráci so Slovenskou asociáciou halového
veslovania, mestom Pezinok, kde priestory našim žiakom po-
skytlo PKC. Súťažiaci boli rozdelení do kategórií dievčat a
chlapcov podľa veku. Medzi najmladšími dievčatami bola naj-
úspešnejšia zo ZŠ Kupeckého, najmladšími
chlapcami tiež zo ZŠ Kupeckého. V kategórii mladších
žiakov a žiačok si tituly nepustila z rúk ZŠ Fándlyho. Najúspeš-
nejší boli a . V kategórii starších žiakov si
prvenstvá odniesla z OA a zo ZŠ Na
Bielenisku. Medzi dorastencami boli zasa najrýchlejší študenti
z Gymnázia, a . Na záver bol odovzdaný aj
Putovný pohár primátora pre najúspešnejšiu školu. Víťazom sa
stala už po tretíkrát ZŠ Fándlyho. Všetkým srdečne blahoželá-
me. Nad všetkými zápoleniami mali dohľad učitelia našich škôl.
V jednotlivých súťažiach niektorí žiaci trvale dosahujú naozaj po-
zoruhodné výsledky a vybojovali si účasť na Majstrovstvách
Európy. Tie sa budú konať v januári 2013 v Nemeckom Essene.
Samozrejme všetkým budeme držať palce, aby úspešne repre-
zentovali nielen seba a svoju školu ale aj mesto Pezinok.

A. Hlobenová
P. Noga

A. Pivková J. Janušík
Z. Kutláková D. Polčic

T. Lačoková A. Číž

Ing. Miloš Andel


