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Príjemné
vianočné sviatky

a šťastný rok

2013

želám vám pokojné a požeh-
nané vianočné sviatky a tiež
veľa zdravia, šťastia a úspe-
chov v roku 2013. Som pre-
svedčený, že neľahké časy,
ktoré nás spoločne čakajú,
nás ešte viac zomknú v na-
šich rodinách, v pracovných
kolektívoch i v mestskom ob-
čianskom spoločenstve. Veľ-
mi si želám, aby sme sa v bu-
dúcom roku viac navzájom
chápali, viac spolupracovali
a najmä si navzájom viac po-
máhali. Verím, že si všetci
Pezinčania uvedomíme, že
sme na jednej lodi a od kaž-
dého z nás záleží, kam tá na-
ša loď s menom „Pezinok“
dopláva.

primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga

Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania

Vážení spoluobčania, pozývame vás na tradičné Novoročné
oslavy, ktoré budú v tomto roku o to slávnostnejšie, že si krátko
po polnoci, 1. januára roku 2013, pripomenieme 20. výročie
vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Stretneme sa 1. ja-
nuára o 1.00 hod., teda hodinu po polnoci na Radničnom ná-
mestí, aby sme si vypočuli novoročný vinš primátora, štátnu
hymnu, hymnu EÚ, potešili sa pohľadom na ohňostroj, a najmä
sa stretli so svojimi rodinami, dobrými priateľmi a spoluob-
čanmi. (ra)

Pozvanie na oslavy Nového roka
a 20. výročia vzniku SR

V trnavskej Radnici predstavila časť svojej tvorby Pezinčanka Mária Hanusková výstavou keramických betlehémov, ktorá potrvá do konca januára. (viac na str. 10)

Vážení Pezinčania,
blíži sa koniec roka, ktorý sa

spája s hodnotením, ale aj s
nádejou či obavami, čo nás ča-
ká v budúcom roku. Chcem
vás preto osobne povzbudiť
vo viere a presvedčení, že to
bude lepší rok a ja sa budem
snažiť k tomu prispieť.

Prajem vám a rovnako tak všetkým obyvateľom Bratislav-
ského kraja požehnané vianočné sviatky a úspešný rok 2013.

, župan Bratislavského samosprávneho krajaPavol Frešo

Jozef Čentéš, prokurátor
Udalosťou, ktorá ma v roku

2012 zasiahla, bola určite ob-
čianska vojna v Sýrii, ktorú spre-
vádzalo množstvo obetí medzi
civilným obyvateľstvom. Člo-
vek si aj v takomto prípade uve-
domuje, aké je dôležité, keď v
krajine panuje mier a občania
nie sú frustrovaní a nemusia
mať strach, keď vychádzajú
von zo svojich domovov.

V roku 2013 si najviac zo všet-
kého želám, aby vládol na sve-
te pokoj, mier a pohoda a aby
moja rodina bola zdravá. A tiež,
aby sme na Slovensku pocítili
čo najmenej dôsledky hospo-
dárskej krízy a aby nás stretá-
vali len samé dobré správy.

René Bílik, literárny vedec, vy-
sokoškolský pedagóg, posla-
nec BSK

Rok 2012 si budem zrejme dl-
ho pamätať. Na politickej scéne
sa udiala nevídaná vec, keď si
parlamentná väčšina sama
„povalila“ vlastnú vládu. Dôs-
ledky nenechali na seba dlho
čakať a čoskoro si ich začneme
„užívať“. V živote mesta zdese-
ne sledujem negatívnu energiu
niektorých mestských poslan-
cov, pre ktorých sa výkon man-
dátu stal už len jedným veľkým
obštrukčným a deštrukčným
„podujatím“ proti vlastnému
mestu, a to aj napriek tomu, že
tvrdia, že sú tu doma. Nerozu-
miem tomu, no mrzí ma to a je

mi to ľúto. V mojom pracovnom
živote nastala výrazná zmena a
pribudla mi nová zodpoved-
nosť: za študentov a za fakultu,
ktorú mi zverili do správy. V
osobnom živote sa teším z dru-
hých narodenín našej vnučky.

V budúcom roku by som sa ve-
del potešiť mnohému. V politike
napríklad tomu, keby občania po-
chopili, že medzi hlasom vhode-
ným do hlasovacej urny a kvali-
tou života v krajine, regióne či
meste je súvislosť. Čakajú nás
regionálne voľby a po nich tie pre-
zidentské a komunálne… V pra-
covnom živote sa teším na kaž-
dodennú spoluprácu s tímom ľu-
dí, ktorým na tom, čo robíme, zá-
leží. V osobnom živote túžim po
zdraví všetkých najbližších.

riadi-
teľka Centra voľného času

Rok 2012 sa mi do pamäte za-
písal ako veľmi silný rok, keď sa
vyriešilo veľa vecí a veľa vzťa-
hov.Amožno aj ako rok zoceľo-
vania rodín. V práci by som ho
nazvala ako rok znovurozbeh-
nutia. Tým, že som absolvovala

Zuzana Majerníková,

konkurz, znovu ma to naštarto-
valo do ďalšej práce. Moja pro-
fesia je úžasná nielen v tom, že
pracujem s deťmi, ale aj v tom,
že tieto deti neodídu z môjho ži-
vota – sú stále tu a stále ich vi-
dím, sledujem, aké robia pokro-
ky. Malé deti, ktoré kedysi cho-
dievali do našich táborov, cho-
dia k nám teraz ako dospelí ľu-
dia, a to je obvzlášť príjemné.

A čo by mi urobilo radosť na
budúci rok? Ja môžem mať ra-
dosť iba vtedy, keď vidím, že aj
všetci okolo mňa majú radosť.

Pokračovanie na 4. strane.

Rok 2013: Budeme potrebovať pozitívnu energiu
Človeka zaneprázdneného každodenným životom vždy tak

trochu zaskočí, ako rýchlo sa zasa blížia Vianoce a začiatok
nového roka. V rýchlosti zhodnotíme ten starý, dáme si prí-
padne pár predsavzatí a opäť vkĺzneme do svojho obvyklého
životného tempa. Skúsme zastaviť tento okamih a zamyslieť
sa spolu s niekoľkými Pezinčanmi nad otázkou: Čo sa vám
najviac zapísalo do pamäti či do srdca v roku 2012 a čo by
vám spravilo najväčšiu radosť v roku 2013?
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Fond Pro Bozen ďakuje

Nakoľko sa blíži termín vyúč-
tovania dotácií poskytnutých
Mestom Pezinok na rok 2012,
chceme upozorniť, že v zmys-
le VZN č. 11/2011 je žiadateľ,
ktorému bola poskytnutá dotá-
cia, povinný vykonať jej písom-
né zúčtovanie na predpísa-
nom tlačive (Príloha č. 4 tohto

VZN) na základe účtovných
dokladov . K vy-
účtovaniu je povinný predložiť
kópie účtovných dokladov (fak-
túry, bankové výpisy, hoto-
vostné pokladničné doklady,
stručná informácia o realizá-
ciu projektu).

Pri dodaní vyúčtovania sa

do 15. 1. 2013
stále stretávame s tým, že pod-
klady vyúčtovania sú neúplné,
chýbajú hlavne pokladničné
doklady a výpisy z účtov, prí-
padne sú finančné prostriedky
použité na iný účel, ako bolo
stanovené v Zmluve o poskyt-
nutí dotácie. Týmto upozor-
nením chceme predísť zbytoč-

nej administratíve, prípadne vy-
rubeniu sankcií.

Nedodanie vyúčtovania v
stanovenom termíne je dôvo-
dom k vylúčeniu subjektu z pro-
cesu prideľovania financií na
nasledujúci rok.

,
vedúca OE a MD

Ing. A. Gusejnova

Vyúčtovanie dotácií za rok 2012

Rozpočet Pezinka na budúci rok je schválený

V zmysle novelizovaného zá-
kona SNR č. 582/2004 Z. z. o
miestnych daniach a miestnom
poplatku, ktorý je účinný 1. 12.
2012 nás čakajú tieto zmeny:

pre všetky miestne dane, to
znamená, že ak daňovník
vlastní napr. nehnuteľnosť,
psa, prípadne prevádzkuje ne-
výherné hracie prístroje, pre-
dajné automaty v priebehu ro-
ka 2013 dostane jedno spoloč-

1. Spoločné rozhodnutie

né rozhodnutie, v ktorom budú
uvedené všetky miestne dane
alebo niektorá z nich.

Splatnosť miestnej dane
za psa, nevýherné hracie prí-
stroje, predajné automaty bola
do 31. 1. bez vyrubenia. V sú-
časnosti daňovníci obdržia spo-
ločné rozhodnutie, v ktorom je
vyrubená

Tlačivá – – na

2.

daň splatná do 15
dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia.

3. Priznanie

každú miestnu daň sa vzťahu-
je osobité tlačivo. Ak daňovník
v minulosti podal priznanie k
niektorej z miestnych daní a da-
ňová povinnosť, niektorej z
miestnych daní v priebehu zda-
ňovacieho obdobia vnikla ale-
bo zanikla, podáva správcovi
dane . V
čiastkovom priznaní uvádza
len zmeny oproti dovtedy poda-
nému priznaniu.

Pred uplynutím lehoty na po-

čiastkové priznanie

danie priznania alebo čiastko-
vého priznania k niektorej z
miestnych daní môže daňov-
ník podať ,
pričom na podané priznanie
alebo čiastkové priznanie sa
neprihliada.

Ak daňovník zistí, že v pri-
znaní k niektorej z uvedených
daní neuviedol správne údaje,
podáva .

opravné priznanie

dodatočné priznanie
oddelenie ekonomiky

a miestnych daní

Podstatné zmeny týkajúce sa miestnej dane za psa,
nevýherné hracie automaty, predajné automaty

Získavanie nových poznatkov a vedomostí o implementačnej

politike a možnostiach čerpania finančných prostriedkov o gran-

tov Európskej únie bolo cieľom desaťčlennej delegácie pracov-

níkov niekoľkých ministerstiev Macedónskej republiky. Dele-

gáciu prijal 10. decembra v Obradnej sieni primátor mesta

. Pezinok si ako cieľ návštevy nevybrali macedón-

sky hostia náhodou. Podstatnú časť návštevy totiž tvorilo pra-

covné stretnutie a prezentácia projektov, ktoré naše mesto dote-

raz realizovalo z európskych peňazí.

Oliver Solga

(ra)

Návšteva z Macedónska

Mestské zastupiteľstvo na
svojom XVI. zasadaní 13. de-
cembra po viac ako hodinovej
diskusii schválilo rozpočet mes-
ta Pezinok na rok 2013. Primá-
tor ho nazval rozpočtom stabi-
lizačným, a to i napriek tomu, že
je mierne prebytkový, a to vo
výške 261 000 €. K dispozícii te-
da budeme mať v budúcom ro-
ku 15 511 496 na strane príj-
mov a 15 499 617 na strane
výdavkov (plus 250 000 z vlá-
dou zrušenej dane z predaja ne-
hnuteľného majetku). Pre obča-
nov sú dôležité najmä kapitálo-
vé výdavky vo výške 3 390 910
, ktoré bude mať mesto v budú-

com roku k dispozícii. Pripra-
vené sú aj ďalšie priority vo výš-
ke 599 500 (parkoviská, chod-
níky, cesty) , ktoré sa budú rea-
lizovať podľa toho, ako sa bude
v priebehu roka napĺňať príjmo-
vá časť rozpočtu.

Primátor pri predkladaní roz-
počtu upozornil aj na možné ne-
gatíva, ktoré môžu budúcoroč-
ný rozpočet výrazne korigovať.
Medzi nimi uviedol o. i. nepl-
nenie daňových príjmov, najmä
z podielových daní, kde môže
prísť v priebehu roka k poklesu,

€
€

€

€

€

ktorý môže byť spôsobený zlým
ekonomickým stavom štátneho
rozpočtu. Ďalším rizikom je ne-
plnenie kapitálových príjmov,
nepredvídateľné udalosti a naj-
mä havárie. Negatívny môže
byť aj dopad nových legislatív-
nych noriem, napr. výber niek-
torých daní štátom, prenos kom-
petencií zo štátu na samosprá-
vu, suplovanie iných subjektov,
a pod., ale napríklad aj navýše-
nie miezd v školách a školských
zariadeniach, či zvýšenie cien
energií, tovarov a služieb.

Medzi pozitívami primátor me-
noval hlavne stabilný výber da-
ní a poplatkov od fyzických a
právnických osôb, kapitálové
príjmy z predaja nad rozpoč-
tový rámec a schopnosť splá-
cať jestvujúce úvery. Tie sú
k dnešnému dňu sú vo výške
2 506 000 , pričom 1 456 000
je budova na Radničnom ná-
mestí 9 , kde sa istina spláca z
nájmov a 1 050 000 je úver na
kúpu a rekonštrukciu Základnej
umeleckej školy na ulici M. R.
Štefánika. Splatnosť týchto úve-
rov je do roku 2022 a 2026,
úver ŠFRB vo výške 959 000
je splácaný z nájmov bytov, te-

€ €

€

€

da nezaťažuje mestský rozpo-
čet. Medzi pozitíva možno zahr-
núť aj rezervný fond vo výške
1,8 mil. eur.

Na zastupiteľstve sa hovorilo
aj o Memorande medzi pred-
staviteľmi miest a vládou SR.
Napriek tomu, že nie je pre nás
záväzné, pretože nie sme člen-
mi ZMOS-u, navrhované opa-
trenia spĺňame. Už v predchá-
dzajúcich troch rokoch sme zní-
žili počet pracovníkov o 20 per-
cent (z 86 na dnešných 72).
V rámci radikálneho šetrenia
sme dosiahli aj desaťpercent-
né zníženie cien tovarov a slu-
žieb. V budúcom roku sa chce-
me sústrediť najmä na zníže-
nie nákladov na energie, a to
najmä v budovách patriacich
mestu vrátane škôl a škol-
ských zariadení. V neposled-
nom rade treba konštatovať
v súvislosti so šetrením aj
zníženie platu primátora o
1200 mesačne, a jeho vzda-
nie sa odmien v období postu-
pujúcej krízy či zmrazenie
miezd pracovníkov Mestského
úradu.

Rozpočet mesta je teda na
jednej strane bez veľkých roz-

€

vojových akcií, (snáď okrem
ISRMO, teda Integrovaných
stratégii rozvoja mestských ob-
lastí, ktoré sa týkajú sídliska Se-
ver a sú vo výške 1 700 000 ),
ale na druhej strane ho možno
nazvať stabilizačný, bez veľ-
kých prepadov a najmä bez vý-
razného dopadu na peňaženku
občanov, bez zvyšovania daní
a poplatkov, teda opak toho, čo
je už dnes bežné v iných slo-
venských mestách.

Za rozpočet hlasovali 14 po-
slanci: Pavel Alexy, Miloš An-
del, Zuzana Čaputová, Ján
Čech, Martin Dulaj, František
Féder, Gabriel Guštafík, Jozef
Chynoranský, Elena Jurčíková,
Juraj Pátek, Marián Pátek,
Adam Solga, Drahomír Šma-
hovský, a Peter Wittgrúber.

Nikto nebol proti.
Hlasovania sa zdržali: Ri-

chard Demovič, Milan Grell, Mi-
roslav Král, Božena Mizerová,
Kvetoslava Štrbová a Viktória
Tahotná.

Nehlasoval Juraj Čech.
Neprítomní boli: Daniela Bau-

erová, Ľubomír Čech, Marián
Šipoš a Katarína Vladová.

(ra)

€

Tri otázky primátorovi

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď
na tieto otázky:

�

�

�

Pán primátor, 20. decembra uplynie desať rokov od váš-
ho prvého zvolenia do funkcie primátora. Spolu s čitateľmi
sme presvedčení, že to už je dôvod na bilancovanie a ob-
zretie do minulosti.Ako vy hodnotíte uplynulé desaťročia?

Pán primátor, čo považujete za najdôležitejšie v živote
mesta v súčasnosti, v čase krízy, keď niektoré samosprávy
nemajú peniaze ani na platy, mestské osvetlenie, šport či
kultúru?

Pán primátor, pri takejto príležitosti sa na záver nášho roz-
hovoru iste treba opýtať aj na budúcnosť.Ako ju vnímate vy?

(r)

- O.S.: V prvom rade musím konštatovať, že tá „desaťročnica“
ubehla veľmi rýchlo. Tiež si uvedomujem, že som tretí najdlhšie
slúžiaci primátor v celej histórii nášho mesta. Musím na úvod po-
vedať jednu dôležitú vec a tou je skutočnosť, že som funkciu pri-
mátora nikdy nebral ako zamestnanie, ale ako povolanie z vôle
občanov, ale, samozrejme, aj ako spôsob sebarealizácie. Hrdé
konštatovanie „Som Pezinčan“ nie je pre mňa len vyjadrením prí-
slušnosti k tomuto mestu, ale najmä záväzkom. Bola a je to eš-
te stále tvrdá a systematická práca, ktorá prináša nielen rýchle
rozhodovanie a riešenie denných problémov, ale aj koncepčnú
prácu s výhľadom na desaťročia. Ak hovoríme o práci nezištnej
a obetavej, treba pripomenúť, že je to na báze môjho dobrovoľ-
ného rozhodnutia, ale zároveň aj záväzku voči mojim spoluob-
čanom, ktorí mi opakovane vo voľbách dávali svoju dôveru.

Bez podozrenia zo samoľúbosti, ale aj bez predstieranej
skromnosti som presvedčený, že to bolo desaťročie úspešné pre
Pezinok, jeho občanov i pre mňa osobne. Do funkcie primátora
som pred desiatimi rokmi nastupoval z pozície výtvarníka a his-
torika umenia, ktorý mal istý status, množstvo zaujímavej práce,
výstav v zahraničí a aj profesnej stability. K rozhodnutiu radikálne
zmeniť dovtedajší spôsob života a kandidovať ma naviedol vte-
dajší primátor Ivan Pessel a tiež presvedčenie, že Pezinok potre-
buje na začiatku storočia a tisícročia nové ciele, výzvy a nové rie-
šenia. Preto som nikdy neuvažoval v hraniciach štyroch rokov, te-
da jedného volebného obdobia, ale vždy s výhľadom do budúc-
nosti. Mojim cieľom bolo to, čo nazývame trvalo udržateľný roz-
voj, a to vo všetkých oblastiach a pre všetkých občanov mesta.

Vtedy ešte nikto z nás netušil, že koncom desaťročia príde
ekonomická kríza, ktorá bude mať dopad aj na samosprávu a
bude znamenať obmedzenie rozvojových programov a zmenu
priorít. Možno však, že jej pozitívom je fakt, že práve v krízo-
vých obdobiach sa ukáže schopnosť vedenia mesta a ľudí, kto-
rými som sa ako primátor obklopil. Im všetkým patrí moja vďa-
ka za spoluprácu, obetavosť i priateľstvo. Nesmiem zabudnúť
ani na súčasných či minulých poslancov mestského zastupiteľ-
stva, z ktorých väčšina svojím pozitívnym prístupom a konkrét-
nou činnosťou prispela k rozvoju mesta.

- Nášmu mestu nič také nehrozí! Opakovane ubezpečujem
Pezinčanov, že aj v budúcnosti budú všetky vitálne funkcie mes-
ta zachované. Našou prioritou zostávajú aj naďalej školy, škol-
ské zariadenia a sociálne služby. Vždy som v ekonomike presa-
dzoval zásadu opatrnosti, nezadlžovania sa a zbytočného plyt-
vania. Niektorí ma za to kritizovali, hovorili o mne ako o „držgro-
šovi“. Nikdy som mestské peniaze nedovolil použiť na luxus ale-
bo zbytočnosti. Kritizovali ma za opatrné čerpanie fondov
Európskej únie. Dnešok mi dal za pravdu. Mnohé mestá , ktoré
brali granty EÚ na čokoľvek, dnes nemajú na udržateľnosť pro-
jektov či ich údržbu a prevádzkové náklady.

Nikdy som tiež nepodliehal žiadnemu ovplyvňovaniu ani žiad-
nemu lobizmu či už zo strany podnikateľov alebo politikov.

Seriózny, profesionálny a transparentný prístup ku každému,
od prezidenta po bezdomovca mi zaručilo postavenie v profes-
nom združení primátorov i v stabilne vysokom hodnotení nášho
mesta v rámci Slovenska. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorí
vás „nemusia“ aj keby ste im zniesli modré z neba.Anonymných
a zbabelých kritikov sú plné diskusné fóra. Nevšímam si to a ne-
čítam to. Držím sa príslovia o psoch, ktorí štekajú, dôležité je, že
karavána ide ďalej. Či ešte lepšie príslovie našich starých mám,
ktoré hovorili, že psí hlas do neba nedôjde.

- Verím, že mi dá Pán Boh zdravie a dostatok energie dokončiť
toto volebné obdobie a v tomto pracovnom nasadení. Mám
pred sebou ešte celú polovicu volebného obdobia, a tak sa
sústredím hlavne na to, aby dopady dnešnej krízy pocítili
Pezinčania čo najmenej. O tom, čo bude potom, rozhodnú moji
spoluobčania až v budúcich voľbách. V tejto profesii totiž nepla-
tí, že kapitán opúšťa loď posledný...

Fond Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorého vznik inicioval začiat-
kom tohto roka primátor finančne podporil prvý kul-
túrny čin a tým bolo vydanie knihy Eugena Suchoňa Denník z no-
tovej osnovy. Fond knihu podporil výškou 700 eur. Začal tak na-
pĺňať svoje poslanie, ktorým je záchrana pamiatok, revitalizácia
krajiny a podpora umenia a kultúry. K dnešnému dňu je vo fonde
4 333 eur. Chceme touto cestou všetkým darcom na záver roka
úprimne poďakovať. Naša vďaka patrí firmám

Číslo účtu fondu Pro Bozen je Prima Banka.

Oliver Solga

Vista Real, Pet-
mas, Batea a Cora geo, ako i poslancom MsZ Jánovi Če-
chovi, Milošovi Andelovi, Pavlovi Alexymu, Adamovi Sol-
govi, Gabrielovi Guštafíkovi, Jurajovi Pátkovi a Františkovi
Féderovi.

6602001024/5600
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Ing. Juraj Pátek poslanec za voleb-
ný obvod č. 1

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)

- Som poslancom vo volebnom obvode
č. 1, čo je okrem centra mesta a priľah-
lých ulíc predovšetkým sídlisko Muškát.
Zo siedmich poslancov za tento obvod
v lokalite Muškát žijeme a bývame len
dvaja.

Moja hlavná priorita a moja pozornosť sa teda sústreďuje na
túto lokalitu, ale nikdy som sa nebránil komunikácii a riešeniu
problémov občanov v celom meste Pezinok.

Moje priority sú bytostne spojené s riešením problémov me-
dzi obyvateľmi bytových domov a investormi (Stavoimpex,
Vista Real, atď.) a ich zosúladenie s požiadavkami mesta
Pezinok. Ide o dostatok parkovacích miest, prejazdnosť komu-
nikácií, zabezpečenie zelene a jej ošetrovanie, likvidácia odpa-
du a iné.

V súčasnosti je prioritou riešenie pripomienok občanov k
Územnému plánu (UPN) mesta Pezinok.

- Budem hovoriť za seba. Som presvedčený, že moja komuni-
kácia s občanmi je na veľmi dobrej úrovni. Uprednostňujem
osobné stretnutia s vopred dohodnutým problémom, aby som
sa mohol k problematike dostatočne pripraviť. Nevyhýbam sa
ani náhodným stretnutiam s následným riešením problému.
Tiež komunikujem e-mailom, prípadne telefonicky.

Som presvedčený, že občania vedia, na koho sa majú obrá-
tiť, a ja som pripravený im kedykoľvek pomôcť, poradiť alebo
preveriť informácie. Na zasadnutiach MsZ sa veľmi málo zapá-
jam do interpelácií, pretože vzniknuté problémy sa snažím
okamžite riešiť s kompetentnými pracovníkmi MSÚ alebo pria-
mo s vedením mesta.

- Jednoznačne cestný obchvat mesta. Boli sme k nemu veľmi
blízko v rokoch 2004-2006. Podľa mojich informácii je mesto
Pezinok dobre pripravené z hľadiska trasovania a vysporia-
dania pozemkov. Vieme, že je to o financiách a lobizme. Ale
som optimista a verím, že v spolupráci s BSK a vládou SR sa
to podarí.

Pýtame sa poslancov MsZ

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

DECEMBER 2012 PEZIN ANČ

Pre rok 2013 je pripravený kalendár vývozu odpadov a separá-
tov. Zmena je v navýšení počtu vývozov papiera z rodinných do-
mov. Papier sa bude vyvážať 12 x, t.j. každý mesiac, oproti šiestim
vývozom v tomto roku. Zvýšenie počtu vývozov nezaťaží rozpo-
čet mesta (a v konečnom dôsledku občanov) ale je to príspevok fir-
my Marius Pedersen, a.s., ktorá v záujme skvalitnenia svojich slu-
žieb uhradí šesť vývozov papiera z rodinných domov. Dúfajme, že
obyvatelia rodinných domov ocenia túto službu a vytriedia čo naj-
viac papiera. Kalendár vývozu odpadov sa bude distribuovať do
domácností posledné dva decembrové týždne. Vývozný kalendár
pre celé mesto a rekreačné oblasti bude zverejnený aj na stránke
mesta a stránke spoločnosti

.
www.pezinok.sk www.mariuspeder-

sen.sk Ing. Oľga Moťovská, OŽP, KS a D

Počas zimného obdobia do 31. marca 2013 môžu občania, kto-
rí potrebujú zlikvidovať drobný stavebný odpad (betóny, dlažba,
tehly, suť, zemina, kachličky...v množstve do 1 m3), zavolať na
tel. č. 0917 273711 alebo 0918 970842 a dohodnúť si s pracov-
níkmi Mestského podniku služieb odvoz tohto odpadu. Odvoz
sa bude robiť vždy iba v piatok v čase od 8.00 do 12.00 hodiny.

Ing. Oľga Moťovská, OŽP, KS a D

Zber drobného stavebného odpadu

VÝVOZNÝ KALENDÁR

AKTUALITY Z TV PEZINOK
Dlhodobá snaha o získanie frekvencie na šírenie programu

TV PEZINOK priniesla svoje ovocie v podobe rozhodnutia Te-
lekomunikačného úradu SR. Digitálne terestriálne vysielanie
bude realizované v Pezinku a okolí na kanáli 41. Predpokla-
daný začiatok je ihneď po vybudovaní digitálneho vysielača –
t. j. február 2013.

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).
Okrem týchto operátorov môžete sledovať live streamingové
vysielanie aj na našej vynovenej stránke .
Toto vysielanie je dostupné aj v mobilných zariadeniach iPho-
ne, iPad,Android.

Na stránke nájdete, okrem denne aktualizovaného spravo-
dajstva, aj archív relácie Týždeň. V spolupráci s UPSVaR Pe-
zinok sme pripravili rubriku Trh práce s ponukou voľných pra-
covných miest v okrese Pezinok.

– konateľ – riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o.

www.tvpezinok.sk

Peter Bittner

Možno si mnohí Pezinčania
ani neuvedomujú, že len nedáv-
no uplynulo desať rokov od do-
by, kedy bola občanom do uží-
vania odovzdaná zrekonštruo-
vaná budova Starej radnice.
Stalo sa tak 6. decembra 2002.
Tri mesiace predtým, 5. sep-
tembra, navrhol vtedajší vice-
primátor Oliver Solga, aby sa v
nových priestoroch na prvom
poschodí zriadilo Mestské mú-
zeum. Mestská rada s návrhom
súhlasila a odporučila mu pri-
praviť štatút a rozpočet na na-
sledujúci rok. Na mimoriadnom
zasadaní Mestskej rady 19. sep-
tembra bolo odporučené Mest-
skému zastupiteľstvu Solgov ná-
vrh schváliť spolu s rozpočtom
na nasledujúci rok. Stalo sa tak
14. novembra 2002, kedy mest-

ské zastupiteľstvo schválilo
vznik novej mestskej inštitúcie –
Mestského múzea a Galérie Já-
na Kupeckého. Počas nasledu-
júceho desaťročia táto inštitúcia
dokázala svoju kvalitu, živo-
taschopnosť a profesionalitu, a
to výstavnou, publikačnou, po-
pularizačnou i akvizičnou čin-
nosťou. Pripravila niekoľko de-
siatok výstav, vydala niekoľko
publikácií, podieľala sa na ar-
cheologických výskumoch i od-
borných konferenciách. Zásluž-
ná je aj práca s mládežou na po-
pularizácii dejín mesta, výz-
namných osobností, ale i histo-
rických udalostí či objektov.

Na túto udalosť po desiatich
rokoch spomína dnešný primá-
tor ako na významnú udalosť v
dejinách mesta, ktorú však spre-

vádzala aj jedna úsmevná prí-
hoda: „ Bol som presvedčený,
že rekonštrukciou Starej radni-
ce sa naskytla jedinečná a neo-
pakovateľná chvíľa i priestor
pre vznik mestského múzea.
Dovtedy sa totiž hovorilo, že
všetky priestory, okrem Histo-
rickej siene, budú komerčne vy-
užité na nájom. Predložil som
návrh na zriadenie múzea a vy-
svetlil som, prečo je to pre mes-
to dôležité. Mnohí argumento-
vali, že nám stačí Malokarpat-
ské múzeum a nová budova
„musí na seba zarobiť“. Keďže
som do radnice počas rekon-
štrukcie chodil skoro denne na
kontroly, vysvetlil som poslan-
com, že tieto priestory sa hodia
práve len na expozície a nie na
kancelárie, pretože v nich nie je

priame denné svetlo. Keď sme
Starú radnicu slávnostne otvá-
rali a boli sme v priestoroch bu-
dúceho múzea, jeden z poslan-
cov mi povedal: „Keby som bol
vedel, že sú tu okná, nikdy by
som nehlasoval za to, aby tu bo-
lo múzeum!“

Potom už nasledovali potreb-
né kroky k tomu, aby Mestské
múzeum vzniklo aj oficiálne. To
sa stalo 1. marca 2003 a ná-
sledne bolo zaradené do siete
slovenských múzeí. Aj po de-
siatich rokoch som presvedče-
ný, že môj návrh na zriadenie
Mestského múzea bol správny
a opodstatnený. Svojou činnos-
ťou to pracovníci múzea aj my
ostatní, ktorí do múzea pravi-
delne chodíme, dokazujeme už
desať rokov. (ra)

Mestské múzeum má desať rokov

Koncom decembra tohto roka
bolo ukončené vybudovanie no-
vých tried materských škôl na
Bystrickej ulici a na Amfiteátri
(Cajlanská ul.). Od prvého janu-
ára bude do štyroch nových
tried umiestnených viac ako 80
detí. Súčasťou rekonštrukcie a
prestavby nebolo len vybudo-
vanie spomínaných nových
tried, ale aj rekonštrukcia soci-
álnych zariadení a priľahlých
priestorov, vrátane nových o-
kien v celom areáli.

Od 1. januára teda môžeme,
ako jedno z mála miest na
Slovensku konštatovať, že má-
me v mestských materských
školách umiestnené všetky de-
ti, ktoré dosiahli predpísaný vek
a ich prijatie bolo v súlade s
VZN. Naše podmienky prijatia
sú pritom ďaleko „mäkšie“ ako v
iných mestách.

Je tomu tak aj preto, že po-
slanci v júni uvoľnili dostatoč-
né finančné prostriedky z pre-
bytku v hospodárení vo výške
bezmála 150 000 eur a vede-
nie mesta zabezpečilo rýchly
výber dodávateľov rekonštruk-
cií. S rozširovaním kapacity
MŠ v budúcom roku sa už nepo-
číta, pretože podľa štatistiky bu-
deme potrebovať približne rov-
naký počet miest ako v tomto
roku. (ra)

Problém materských škôl vyriešený

FOTO (pb)

Na základe dohody o partnerstve a spolupráci otvorilo Mediač-
no-konzultačné centrum SOVA v budove MsÚ na Radničnom
námestí mediačnú kanceláriu.

Mesto Pezinok týmto spôsobom sprostredkováva svojim oby-
vateľom možnosť riešiť konfliktné životné situácie za pomoci me-
diátora.

Nachádza sa na I. poschodí
v miestnosti č. 14 a otvorená bude každú stredu od 8.00 do
11.30 h.

Mediačná kancelária otvorená
Ako sme už viackrát informovali aj v našich novinách, mesto

Pezinok získalo finančné prostriedky na vybudovanie dopravného
terminálu v priestoroch pred železničnou stanicou. Vo štvrtok 6. de-
cembra podpísal primátor Oliver Solga dodatok zmluvy o poskyt-
nutí nenávratného finančného príspevku s ministrom pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomírom Jahnátkom vo výške
406 699 €. Teraz už nič nestojí v ceste realizácii tohto projektu, kto-
rého výstavba by sa mala začať začiatkom februára. Posunutie ter-
mínu realizácie z polovice tohto roka na začiatok budúceho bolo
spôsobené formovaním novej vlády a konštituovaním inštitúcii a
úradov, ktoré projekt administratívne riadili. (r)

Zmluva s ministrom podpísaná
VÁŽENÍ OBČANIA, v čase BUDE
ZBER INERTNÉHO (stavebného) ODPADU realizovaný KAŽDÝ
PIATOK s pra-
covníkmi MPS na tel. čísle 0917 273 711 alebo 0918 970 842

Za porozumenie ďakujeme

od 1. 12. 2012 do 31. 3. 2013

od 8.00 do 12.00 h. po telefonickom dohovore

OZNAM o zbere stavebného odpadu

Koncom decembra bude daný do užívania nový chodník na
Meisslovej ulici. Práce, ktoré vykonala pezinská firma Duvystav, bo-
li v sume 24 375 eur a zahŕňali nielen nový chodník, ale aj nové par-
kovacie miesta, kontajnerové stanovište a dopravné značenie. Uli-
ca, po ktorej denne chodia stovky študentov pezinského Gymná-
zia, ale i občania na Polikliniku či cintorín si generálnu opravu nao-
zaj zaslúžila. (ra)

Meisslova ulica v novom šate

FOTO (pb)

Nové telefónne čísla na Mestskom úrade
Mestský úrad prejde na novú IP digitálnu ústred-

ňu. Pri tejto príležitosti sa bude meniť väčšina telefónnych kla-
piek. Presný zoznam nových telefónnych čísel nájdete na web
stránke mesta – .

od 1. 1. 2013

www.pezinok.sk
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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 8522
�Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 6022
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CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

� Predám biele železné manželské postele + zánovné matrace.
Cena dohodou. 640 22 5612

Začiatkom decembra 2012 sa
konal ďalší odborný seminár na
pôde Bratislavskej župy na té-
mu Vinohrady – zdroj hospo-
dárskeho rastu regiónu. Semi-
nár bol zameraný na tému vino-
hradníctva a vinárstva a jeho
významu pre hospodársky rast
regiónu, rozvoja cestovného ru-
chu a na podporu zamestna-
nosti. Do programu a prezentá-
ciou svojej práce aktívne
prispeli aj vinári z nášho regió-

nu, p. Oľga Bejdáková za Víno
Ludvik a za Združenie pezin-
ských vinohradníkov a vinárov
Milan Pavelka a Klaudia Tre-
tinová. Seminára sa zúčastnili
mnohí odborníci, nielen z radov
spracovateľov hrozna a výrob-
cov vína, ale aj zástupcovia sa-
mospráv Malokarpatského regi-
ónu. Výsledkom bolo, že účast-
níci prijali vyhlásenie, ktorým vy-
zývajú poslancov NR SR, aby
vyvinuli zákonodarnú iniciatívu

s cieľom prinavrátiť ochranu ma-
lokarpatským vinohradom a ini-
ciovali aj úpravu súčasnej a sú-
visiacej legislatívy (napr. Po-
ľovný zákon), ktorá napomôže
ochrane dozrievajúceho hroz-
na pred premnoženou zverou.
Ďalej vyzývajú samosprávy
miest, obcí, aj župy a ich zá-
stupcov, aby vo svojom ka-
tastrálnom území prostredníc-
tvom vydávanej územnopláno-
vacej dokumentácie záväznými

stanoviskami a územnými plán-
mi chránili vinohrady a ne-
uprednostnili neodôvodnenú
zástavbu týchto území a aby za-
medzili ďalšiemu úbytku plôch
vinohradov. Vinohrady prispie-
vajú nielen k podpore zamest-
nanosti, ale sú aj charakteristic-
kým a neodmysliteľným krajin-
ným prvkom Malokarpatského
regiónu. Za mesto Pezinok sa
seminára zúčastnil viceprimá-
tor MilošAndel. (r)

Bratislavská župa podporuje vinohradníctvo a vinárstvo

Pozývame Vás na XIX. ročník medzinárodného veľtrhu ces-
tovného ruchu ITF Slovakiatour v priestoroch bratislavskej
Incheby, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.-27. januára 2013.
Tento veľtrh patrí k najvýznamnejším podujatiam v regióne
Strednej Európy, ktorý prináša širší pohľad na rozvoj cestov-
ného ruchu v jednotlivých krajoch nielen na Slovensku. V
rámci veľtrhu ITF Slovakiatour sa konajú aj ďalšie veľtrhy, a
to Veľtrh gastronómie Danubius Gastro, výstavy Poľovníctvo
a oddych a tiež Wellness a fitness.

Pezinok bude na danom podujatí reprezentovať Malo-
karpatské múzeum ktoré bude v spoločných priestoroch
stánku Bratislava Region Tourism – Turizmus regiónu Brati-
slava. (pv)

ITF Slovakiatour 2013

FOTO (pb)

11. decembra 2012 sa zástupca primátora Ing. MilošAndel zú-
častnil vyhodnotenia súťaže „Otvorená samospráva 2012“. Túto
súťaž organizovala už po druhýkrát nezávislá inštitúcia Transpa-
rency International Slovensko. Celkovo bolo hodnotených 100
miest a obcí, ktoré reprezentujú spolu 2,7 milióna obyvateľov.
Mesto Pezinok sa celkovo umiestnilo v druhej desiatke na pek-
nom 16. mieste. Oproti predchádzajúcemu hodnoteniu sme síce
klesli o 3 priečky, ale v získanom ohodnotení sme zvýšili úspeš-
nosť o 10% a v známkovom hodnotení sme postúpili z C na B.
Medzi kritériami bolo hodnotenie prístupu k informáciám (Pezi-
nok medzi top 10 s 98%), účasť občanov na verejnom rozhodo-
vaní, verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb, dotácie a
granty, rozpočet, obecné podniky a investície, personálna politi-
ka, byty a sociálne zariadenia, územné plánovanie a stavebný
úrad, etika a konflikt záujmov. Miloš Andel

Transparentnosť mesta Pezinok

Pokračovanie z 1. strany

Oliver Solga, primátor
Šokom roka 2012 bol pád pra-

vicovej vlády. To, ako sama se-
be „podrezala žily“, a ako drvivá
väčšina politikov neustále kla-
me, kradne a sľubuje „krajšie
zajtrajšky“. Ešte väčší šok však
je, že im väčšina dospelých ľudí
ešte stále verí. A popri tom nás
politici presviedčajú, že si máme
utiahnuť ešte viac opasky v me-
ne Slovenska, jeho budúcnosti,
v mene našich detí a vnúčat.
Radosť mi v tomto roku urobilo
to, čo každoročne: moja rodina,
priatelia, Taliansko, umenie, hud-
ba, knihy, príroda a dobré víno.

V roku 2013 by ma potešilo,
keby ľudia prestali blbnúť a
prestali sa správať ako stádo.
Ale vážne! Bol by som veľmi
rád, keby konečne pochopili, že
práve v ťažkých časoch, ktoré
prežívame, musíme spolupra-
covať a pomáhať si. Je najvyšší
čas, aby sme niečo urobili nie-
len pre seba, ale aj pre druhých
a aj pre našu komunitu a pre na-
še mesto. Bez veľkých rečí a he-
siel, len s pomocou božou.
Niektorí by mohli začať naprí-
klad tým, že prestanú vypisovať
anonymy na internetových fó-
rach a začnú robiť niečo užitoč-
né, napríklad čistiť studničky.

Rok 2013: Budeme potrebovať pozitívnu energiu
Alebo ešte lepšie, keby urobili
niečo dobré a užitočné pre svo-
je deti alebo starých rodičov.

riaditeľ-
ka Pezinského kultúrneho centra

V roku 2012 mi urobilo radosť,
že sme v PKC zrealizovali podu-
jatia, ktoré potešili našich
návštevníkov, čo je radosť dvoj-
násobná a v súkromí to, že moji
blízki sú relatívne zdraví.

Najväčšiu radosť v roku 2013
by mi urobilo, keby nebol taký
hektický ako ten odchádzajúci
a keby ľudia boli k sebe milší,
dodržiavali písané i nepísané
pravidlá a agresivitu by nahra-
dila slušnosť. A osobne by ma
potešilo, keby sa mi podarilo
navštíviť operné predstavenie
v dvetisícročnej Aréne vo Ve-
rone.

farár rímskoka-
tolíckej cirkvi

Sú chvíle, ktoré ostanú zapí-
sané v srdci. Nemyslím nejaké

Ingrid Noskovičová,

Ján Ragula,

veľké a výnimočné veci, ale
som vďačný za každý prejav
Božej priazne, za maličkosti kto-
ré pohladia dušu, za každé milé
stretnutie, za každého dobré-
ho človeka. Keď sa pozerám
okolo seba, som vďačný za rodi-
čov, ktorí sú príkladom pre svo-
je deti a záleží im na ich kres-
ťanskej výchove, za deti a
mladých ľudí, ktorí sa nehan-
bia za svoju vieru, za starších
ľudí, ktorí trpezlivo znášajú svoj
kríž.

A to je aj moje prianie do nad-
chádzajúceho roka pre seba i
pre všetkých: aby sme sa doká-
zali tešiť z maličkostí každo-
denného života, aby sme mali
srdcia otvorené pre dobro a pre
lásku k Bohu i ľuďom.

evanje-
lický farár

Rok 2012 je pre mňa rokom
zmeny. Odišli sme spolu s man-
želkou z posledného pôsobiska
v Petržalke a ako evanjelickí du-
chovní sme prijali pozvanie na
nové pôsobisko v Pezinku. No-
vé prostredie, noví ľudia, srdeč-
né stisky rúk, úprimné slová, to
všetko a mnoho ďalšieho sa za-
pisuje hlboko do srdca.

O apoštolovi Jánovi zvykne-
me hovoriť ako o apoštolovi lás-
ky. Ústrednou pravdou jeho

Vladimír Kmošena,

zvesti bolo: Milovaní, milujte sa,
pretože láska je z Boha a kaž-
dý, kto miluje, z Boha sa narodil
a zná Boha. S týmto sa stotož-
ňujem. A vedzte, že nie je pre
mňa väčšou radosťou, ako
keď vidím medzi nami ľuďmi lás-
ku k Pánu Bohu a lásku k blíž-
nemu.

riaditeľ Ma-
lokarpatského múzea

Dôležitou udalosťou v roku
2012 pre mňa bolo, že som na-
stúpil do funkcie riaditeľa múze-
a, ktorá mi prináša oveľa väčší
rozsah povinností i zodpoved-
nosti. Z pracovnej stránky mi z
tohto roka utkvela podpora a
opora, ktorú som dostal v okru-
hu svojich najbližších spolupra-
covníkov a bez ktorej by sa zrej-
me toto turbulentné obdobie
zvládalo oveľa ťažšie.

Bol by som rád, keby sa mi v
budúcom roku podarilo aspoň
čiastočne zavŕšiť procesy, ktoré
sme naštartovali – a tiež keby
sa naše múzeum stalo jednou z
neodmysliteľných zastávok v
našom regióne, miestom, kde
budú môcť návštevníci skĺbiť
kultúrny zážitok s vychutnáva-
ním kvalitného vína. A ešte sa
okrem pracovných povinností
teším na bratislavský koncert
Depeche Mode.

Martin Hrubala,

riaditeľ TV PE-
ZINOK, hudobník

Rok 2012 bol naozaj náročný.
V rámci mojich aktivít mi naj-
väčšiu radosť priniesli: získanie
povolenia na digitálne vysiela-
nie TV PEZINOK, 10 rokov fun-
govania našej kapely FEELME,
úžasná atmosféra nielen v orga-
nizačnom tíme, ale aj medzi
návštevníkmi akcie Alternatíva
v Drevone, či festivalu Grape.
Teším sa, že stále existujú ľu-
dia, ktorí sú ochotní nezištne po-
môcť, čo sa podarilo pri našej
akcii Pomáhajme si navzájom.

Do nového roku želám veľa po-
zitívnej energie a tolerancie. Mys-
lím, že v týchto neľahkých časoch
ich budeme všetci potrebovať.

environ-
mentalistka

V pamäti sa mi mihajú rôzne
knižky – až teraz som čítala Ta-
tarkovu a

Thomasa Manna,
Agneše Kalino-

vej a iné. Dúfam, že za tých pár

Peter Bittner,

Jana Matejovičová,

Farskú republiku Ča-
rovný vrch
Mojich 7 životov

dní tohoto roka ešte veľa spra-
vím, takže ako vždy dúfam, že to
najzaujímavejšie je ešte predo
mnou.Ačo sa mi zapísalo do srd-
ca? Smutnou spomienkou je ne-
čakaný odchod Mariána Kubicu
do básnického neba. Z tých ra-
dostných spomienok sú to chvíle
s rodinou a priateľmi, zriedkavé,
ale o to milšie vychádzky.

A rok 2013? Najväčšiu radosť
by mi spravila radosť mojich
blízkych a priateľov. Ako každý,
aj ja mám poradovník rôznych
starostí, ktoré mojich blízkych
ľudí trápia. A dúfam, že sa zme-
nia v svoj opak...

básnik, hu-
dobník a obchodný riaditeľ

Rok 2012 u mňa bohužiaľ ne-
patril k najšťastnejším a teraz, v
jeho závere, mám pocit, že sa
to ešte zhoršuje. Šťastným ma
urobila šanca trocha si zas za-
hrať a posunúť sa trocha dopre-
du v profesionálnej oblasti. Ve-
ľa radosti a inšpirácie pre mňa
znamenal nový fotoaparát.

V roku 2013 by ma potešila lás-
ka, pokoj a stabilita. Viem, že to
znie ako fráza, ale naozaj to tak
cítim. V profesionálnej oblasti
ma hádam čaká textárska spo-
lupráca na jednom divadelnom
predstavení pre deti a myslim,
že aj nejaké to CD bude.

Peter Konečný,

(kam)
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Môžeme sa tešiť na biele Vianoce?

Tento rok prišla zima spolu s pr-
vými decembrovými dňami a pri-
niesla naozaj všetko, čo k nej
patrí – mráz aj snehovú pokrýv-
ku. Klimatológovia Pavel Mate-
jovič, Milan Lapin a Jozef Pecho
v prognóze na tohtoročné zimné
obdobie upozorňujú, že prežíva-
me možno nielen začiatok, ale aj
vrchol zimy.

konštatujú v predpovedi odborní-
ci.

Dôvody pre takúto prognózu
treba hľadať aj v klimatickej zme-
ne. Plocha plávajúceho morské-
ho ľadu v Arktíde bola aj v no-
vembri na rekordne nízkej úrov-
ni. Relatívne teplé sú aj oceány.
Je zjavné, že sa atmosféra
otepľuje. Tohto roku sme naprí-
klad v Hurbanove zaznamenali
druhé najteplejšie leto od začiat-
ku pozorovaní v roku 1871 a je-

„Relatívne najchlad-
nejším mesiacom by mal byť de-
cember, kedy sa očakávajú čas-
tejšie vpády studeného vzduchu
z vysokých zemepisných šírok,“

„V januári a februári by vpády
studeného vzduchu mali byť me-
nej časté a preto sa očakáva, že
tieto dva zimné mesiace budú o
niečo teplejšie, ako je dlhodobý
priemer 1901-2000.“

seň skončila ako štvrtá najteplej-
šia. Je teda naozaj málo pravde-
podobné, že by nasledovala tu-
há zima.

Vpády studeného arktického
vzduchu spojené s typickým zim-
ným počasím, aké prišlo začiat-
kom decembra, sa môžu vysky-
tovať i teraz, zrejme však už nie
natoľko intenzívne a vytrvalé
ako kedysi.Aže nejde len o spo-
mienkový optimizmus, potvrdzu-
jú aj dlhodobé pozorovania.

hovorí Pavel Ma-
tejovič.

Na druhej strane striedanie
teplejších a chladnejších období
v zimných mesiacoch je pre na-
še zemepisné šírky typické. Túto
skúsenosť napokon odráža aj
známa pranostika o Kataríne na
ľade a Vianociach na blate – ale-
bo naopak.

vysvetľuje

„Posledné tuhé zimy sme zažili
v rokoch 1984/85 a 1986/87.
Odvtedy boli všetky zimy buď
normálne, alebo teplotne nad-
priemerné,“

„Klímu strednej Eu-
rópy ovplyvňuje najmä Atlan-
tický oceán, ktorý prináša v lete
ochladenie a v zime odmäk. Ten
sa však v zime často vyskytuje
nielen na Vianoce,“

Pavel Matejovič.

A ako to bude so snehom cez
tohtoročné sviatky? Štatistiky sú
neúprosné. Podľa nich sa na ju-
hozápade Slovenska vyskytujú
biele Vianoce priemerne raz za
tri roky. Teda aspoň v minulosti
to tak bolo... Väčšia pravdepo-
dobnosť snehovej pokrývky po-
čas vianočných sviatkov je v hor-
ských oblastiach – napríklad na
Štrbskom Plese a Oravskej
Lesnej je to až 96 %.

„Vianočné ote-
plenie si viac všímame najmä
preto, že v tomto čase sú sviatky
a tie sa spájajú s predstavami za-
sneženej krajiny. “

dodáva klimatológ Pavel
Matejovič. „

Nechajme sa teda prekvapiť, či
aj tohtoročné Vianoce budú bie-
le – tak ako si prajú nielen deti,
ale i mnohí dospelí.

„Osobne som samozrejme
rád, keď sú Vianoce biele, preto-
že sa to spája so zimnou roman-
tikou,“

Skutočne biele Via-
noce s množstvom snehu sme
na juhozápade zažili v roku
1981, kedy v tejto oblasti Slo-
venska bolo takmer pol metra
snehu. Na tie Vianoce si dobre
pamätám, býval som vtedy u ro-
dičov na Záhorí a bol to naozaj
neobyčajný zážitok. “

(kam)

Keď napadá sneh, rozľahne sa v uliciach mäkké ticho, do-
konca sa zdá, že aj ľudia majú lepšiu náladu – pokiaľ neuviaznu
v kalamite. K zimnému obdobiu skrátka patrí snehová nádielka
a najmä romantika Vianoc bez nej nie je nikdy úplná. Hoci tu,
na juhozápade Slovenska, je sneh na Vianoce skôr bonuso-
vým darčekom než pravidelným javom.

Vianočné dielne na ZŠ Kupeckého

Blížia sa k nám Vianoce –
sviatky pokoja, čas stretnutia
rodín, radostných iskričiek v
očiach našich detí a to nie len
pri rozbaľovaní darčekov. Do-
voľte preto aj nám, profesionál-
nym hasičom, aby sme vám za-
želali ich príjemné prežitie v kru-
hu svojich najbližších.

Príprava na vianočné sviatky
je sprevádzaná zhonom. Ne-
smieme zabúdať predovšet-
kým na bezpečnosť, pretože to-
to obdobie je charakteristické aj
zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru. Naše domovy

sú dnes doslova preplnené vy-
sokohorľavými materiálmi vyro-
benými z umelých vlákien, kto-
ré veľmi ľahko horia. Požiare v
bytoch sa vplyvom blízkosti hor-
ľavých materiálov rýchlo šíria a
môžu spôsobiť rozsiahle mate-
riálne škody, ale i vážne zrane-
nia. Majme na pamäti, že horia-
ca sviečka je otvorený oheň a
každý rok počas vianočných
sviatkov dochádza k požiarom
od horiacich sviečok umiestne-
ných predovšetkým na advent-
ných vencoch. Požiare vianoč-
ných stromčekov od nekvalit-

ného a nesprávne inštalované-
ho osvetlenia, skraty nekvalit-
ných elektrických svietnikov sú
taktiež nepríjemnými skutoč-
nosťami, ktoré by mohli naru-
šiť pokojnú a slávnostnú at-
mosféru najkrajších sviatkov v
roku.

Príčinou nešťastia, bolesti a
škôd spôsobených na majetku
je každoročne aj rôzna zábav-
ná pyrotechnika. Ak si chcete
dožičiť aj toto potešenie, nepo-
užívajte doma vyrobené pyro-
technické hračky. Používajte
len ohňostroje, rakety, svetlice,

delobuchy či petardy zakúpené
v obchode a pri manipulácii s ni-
mi sa riaďte odbornými radami
a návodom. Zábavná pyrotech-
nika nepatrí do rúk detí, preto ju
starostlivo uchovávajte mimo
ich dosah.

Príslušníci Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku vám že-
lajú príjemné prežitie vianoč-
ných sviatkov a v novom roku
2013 veľa zdravia, šťastia, po-
koja a pohody.

OR HaZZ v Pezinku
kpt. Ing. Škvarková

Sviatky bez nehôd a požiarov

Pred začiatkom Adventu sa v
priestoroch ZŠ Kupeckého usku-
točnili spoločné vianočné dielne
pre deti a ich rodičov.

,
Zš Kupeckého

Monika Fintorová

Boli pripra-
vené viaceré zaujímavé stanoviš-
tia ako napríklad: zdobenie poly-
styrénových guliek patchwork
technikou, papierové pletenie ko-
šíka, maľovanie sadrových oz-
dôb, vyrábanie vianočných po-
hľadníc, svietnikov a adventných
vencov. Predvianočné popolud-
nie otvoril spevácky zbor Obstr-
léze, ktorý vystúpil s krásnym via-
nočným pásmom. Po ich odcho-
de detské šikovné ruky sprevá-
dzala vianočná hudba a o dobrú
vôňu sa okrem čečiny postarali aj
chutné, čerstvo upečené vianoč-
né oblátky.

Vo štvrtok 6. decembra večer vítali pezinské deti Mikuláša. Program na Radničnom námestí pripravilo Mesto Pezinok v spo-
lupráci s Pezinským kultúrnym centrom. Čarovnú slávnostnú atmosféru dotváralo mrazivé zimné počasie. Čakajúce rodiny
s deťmi zohrievali pred príchodom Mikuláša veselé pesničky v podaní Sisi Michalidesovej. Mikuláš na seba nenechal dlho
čakať a aj tento rok dorazil spolu s anjelom a čertom. Tradičným bodom programu bolo rozsvietenie vianočného stromčeka
na námestí. (KG)

Mikuláš prišiel aj tento rok

FOTO (pb)

FOTO (pb)

Patria ku každému predvia-
nočnému obdobiu. A zavítali aj
do Pezinka. Aspoň na chvíľku.
Vianočné trhy! Napriek za-
chmúrenému počasiu sa pri
stánkoch pred pezinskou rad-
nicou zastavovali hladní a
smädní pocestní, aby sa občer-
stvili cigánskou, vareným ví-
nom a koledami.

(kam)

Kto nestihol trhy v Pezinku, ešte
vždy má šancu zájsť do hlavného
mesta. Buď toho nášho, sloven-
ského, alebo do neďalekej
Viedne, ktorá vianočnými trhmi oplýva – a tak si ten svoj správny
Christkindlmarkt môžete vybrať podľa vlastnej chuti a vkusu.

Tie najznámejšie, pred viedenskou Radnicou, sa okrem tradič-
nej veľkolepej výzdoby vyznačujú aj najväčšou koncentráciou
návštevníkov na meter štvorcový a vynikajúcimi pečenými ze-
miakmi s dressingom. Neďaleké trhy na Námestí Márie Terézie po-
núkajú viac miesta na pohyb a originálne domáce výrobky, medzi
ktorými sa nepochybne nájde aj nejaká drobnosť pod stromček.

Naozaj nezabudnuteľným estetickým aj gastronomickým zážit-
kom sa vám však odmenia staromestské trhy na námestiach
Freyung a Hof neďaleko známeho Štefanského Dómu. Obrie prac-
líky a šišky, domáca šunka, pečené klobásy i zemiaky, guláš, pun-
če a varené vína podľa výberu, to všetko vám dokonale nabúra ži-
votosprávu aj časový harmonogram.

Niektoré z viedenských trhov pokračujú aj po Vianociach, čo v
kombinácii s novoročnými zľavami a jednoduchou dopravou (i vďa-
ka práve dokončenej stanici Hauptbahnhof) predstavuje dostatoč-
ný motív na návštevu zimnej Viedne.

Kto nestihol vianočné trhy v Pezinku,
môže zájsť do Viedne

PZ Leštiny Pezinok
Pozývame Vás na

dňa 8. 2. 2013 o 19.00 h
v SOU Pezinok, ul. Komenského 27

hudba: Luboš Bilský a Janka Procházková
Info: 0903 604 004

XXII. POĽOVNÍCKY PLES

Napriek nepríjemne chladnému počasiu bolo Radničné ná-
mestie počas vianočných trhov hojne navštevované.

FOTO (pb)

FOTO (kam)
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Domáce násilie prechádza na-
prieč celou spoločnosťou, nie je
závislé od veku, pohlavia, so-
ciálneho postavenia, od vzde-
lania, etnickej či náboženskej
príslušnosti či mentálnej výba-
vy agresora alebo obete. Exis-
tuje veľa mýtov a predsudkov,
ktoré môžu brániť spoločnosti
porozumieť domácemu násiliu
a tak následne znemožňoujú
obetiam vystúpiť z kruhu nási-
lia. Jedným z mýtov je, že nási-
lie v rodine je súkromná vec a
nikto by sa do toho nemal mie-
šať. Nie je to pravda. Pácha-
nie násilia v rodine tak ako
mimo nej je páchanie trestné-
ho činu a je našou občian-
skou povinnosťou nebyť voči
nemu ľahostajní (Štefaničiako-
vá, 2007).

Domáce násilie sa vyskytuje
omnoho častejšie ako násilie
páchané na verejnosti. Domá-

ce násilie nie je jednorazový
čin, opakuje sa, dlhodobo pretr-
váva a jeho intenzita sa časom
stupňuje. Podľa výskumov a
štatistík zažíva

násilie v párovom
vzťahu zo strany muža. Pra-
vými dôvodmi násilia páchané-
ho na ženách sú tolerovanie
násilia spoločnosťou, výchova
v duchu stereotypnej „mužnos-
ti“, historicky vytvorená sociál-
na, politická a ekonomická rodo-
vá NErovnosť a závislosť žien
od mužov, náboženské a kul-
túrne tradície, ktoré priamo a ne-
priamo určujú mužom právo po-
kladať ženu (aj deti) za svoj ma-
jetok a rozhodovať o nich. (Far-
kašová, Sopková, ASPEKT
2012).

Formy násilia páchaného na
ženách v párových vzťahoch
môžu mať rôznorodú podobu či
už ide o fyzické násilie, psychic-

každá piata až
štvrtá žena

ké a emocionálne násilie, eko-
nomické násilie alebo sexuálne
násilie. K stratégii uplatňovania
kontroly patria aj pros-triedky,
ktoré sa na prvý pohľad nepo-
važujú za súčasť násilia: ubez-
pečovanie o láske po týraní,
„udobrovanie“ prostredníctvom
sexuality, apely na morálne sve-
domie ženy a jej materský cit,
vyhrážanie sa samovraždou,
príležitostné pozornosti atď.
Tieto stratégie bránia ženám,
aby si uvedomili vážnosť násilia
a jeho následky a aby vzťah
ukončili. ( ... ? ... )

Je jasné, že takáto závažná
téma si zasluhuje pozornosť
nás všetkých a nie je možné tak-
to v skratke poskytnúť všetky in-
formácie a rozobrať túto proble-
matiku viac do hĺbky. Ak viete o
tom, že vo vašom susedstve do-
chádza k násiliu, zavolajte polí-
ciu na číslo 158 alebo núdzové

telefónne číslo 112. Môžete to
tiež oznámiť (aj anonymne)
na prokuratúru alebo súd (Far-
kašová, Sopková, ASPEKT
2012). Je však dôležité vedieť,
kde hľadať pomoc a potrebné
informácie o tejto problematike.
Existuje viacero odborníkov, od-
borníčok a špecializovaných or-
ganizácií, ktoré sa problemati-
kou domáceho násilia zaobera-
jú a ktoré vám v prípade potre-
by poskytnú potrebnú pomoc.
V závere preto uvádzame aj dô-
ležitý kontakt, kde sa dozviete
viac o celej problematike a náj-
dete spôsoby ako postupovať v
prípade, že vás táto problema-
tika zaujala, alebo práve

.
Internetová stránka kde nájde-
te pomoc:

vy ste
tá „piata“

Mgr. Milada Hegyiová

www.zastavmenasi-
lie.sk

Život bez násilia alebo problém, ktorý sa týka nás všetkých

Nedávno sa na Cypre uskutoč-
nilo finále súťaže o najlepší pro-
jekt realizovaný v oblasti preven-
cie kriminality v Európskej únii.
Každý členský štát mohol do sú-
ťaže nominovať iba jeden pro-
jekt, ktorý plnil kritériá a vyhral
najprv v národnom kole. Slo-
vensko bolo vo finále

zastú-
pené projektom Mestskej po-
lície Pezinok pod názvom

Tento rok Európska sieť na
predchádzanie trestnej činnosti
(EUCPN) zvolila za hlavú tému
súťaže: „Opatrenia na miestnej
úrovni ako nástroj prevencie kri-
minality voči krádežiam, domá-
cemu násiliu a kriminalite mlá-
deže.“ Téma sa pritom každo-
ročne mení v súlade s prioritami
viacročnej stratégie prevencie

medzi naj-
lepšími projektmi EÚ

„Po-
znaním k hodnotnému životu “.

kriminality Európskej únie.
Projekt Mestskej polície Pe-

zinok predstavil vo finále
, kto-

ré zatiaľ žiaden z členských štá-
tov nevyužíval vo svojich pre-
ventívnych programoch. Kon-
krétne išlo o využívanie nie-
ktorých prvkov canisterapie

a biblioterapie

. Výsledky i forma tých-
to inovatívnych prístupov vzbu-
dili pozornosť prezentujúcich
natoľko, že prejavili záujem o
preklad kníh autora projektu (in-
šp. Bc. Miroslava Schlesin-
gera) do angličtiny. Obdiv si pri-
tom vyslúžil aj Pezinčanom
dobre známy pes Amigo, ktorý
je už takmer tri roky aktívnym
pomocníkom v prevencii.

ino-
vatívne prvky v prevencii

(http://sk.wikipedia.org/…Ca-
nisterapia)
(http://cs.wikipedia.org/…bibli-
oterapie)

Napriek tomu, že z Cypru ne-
prinášame ocenenie z prvého
miesta, môžme s určitosťou po-
tvrdiť, že našimi inovatívnymi
programami sme už teraz pozi-
tívne ovplyvnili prácu viacerých
odborníkov z oblasti prevencie
kriminality v EÚ. Už o rok budú
totiž využívať niektoré z publi-
kácií nášho koordinátora pre-
vencie kriminality. Môžeme byť
teda skutočne hrdí na vysokú
úroveň našej práce v oblasti
prevencie, ktorou konkurujeme
aj štátom s vyššou ekonomic-
kou úrovňou.

V priebehu súťaže (4 – 6.de-
cembra 2012) nás na Cypre veľ-
mi milo privítala aj pani veľvy-
slankyňa , za
čo jej touto formou úprimne ďa-
kujeme. Počas stretnutia vy-
jadrila potešenie i hrdosť, že na

Anna Tureničová

Slovensko prináša úspech prá-
ve projekt realizovaný v jej rod-
nom kraji. Okrem iného ocenila
tiež obsah publikácií autora pro-
jektu a popriala nám veľa síl a
ďalších úspechov.

Z finálového kola medzinárod-
nej súťaže prevencie kriminality
z Cypru prinášame na Slo-
vensko srdečné pozdravy od pa-
ni veľvyslankyne a súčasne opä-
tovné potvrdenie uznania hod-
notného našej práce. Ďakuje-
me preto najmä vedeniu mesta,
p. primátorovi

, poslancom, všetkým
našim spolupracovníkom, spon-
zorom a poskytovateľom gran-
tov, osobitne Rade vlády SR pre
prevenciu kriminality za doteraj-
šiu priazeň, lebo náš úspech je
aj vaším úspechom.

Mgr. Oliverovi
Solgovi

Mestská polícia Pezinok

Medzinárodné uznanie z Cypru

Od 9. decembra 2012 je v platnosti nový železničný cestovný po-
riadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú zastávku v železničnej sta-
nici Pezinok:

Nov  vlakov  cestovn
poriadok 2012 - 2013

Po príchode nového zborového farára
sa 2. decembra uskutočnila slávnosť jeho inštalácie v Cir-
kevnom zbore ECAV v Pezinku. V Evanjelickom a.v. kostole v
Pezinku sa jej zúčastnili vzácni hostia na čele s biskupom zá-
padného dištriktu , ktorý inštaláciu nového
duchovného vykonal. Slávnostných služieb Božích sa zúčastni-
li aj primátor mesta a viceprimátor .

Vladimíra Kmošenu

Milanom Krivdom

Oliver Solga Ján Čech

Slávnostná inštalácia

Zľava: Mgr. Vladimír Kmošena, biskup Západného diš-
triktu Mgr. Milan Krivda a Mgr. Gabriela Kmošenová

Magický dátum 21. 12. 2012
púta všeobecnú pozornosť ako
mayským kalendárom naplá-
novaný a ohlasovaný koniec
sveta. Proroctvá o katastrofe sa
striedajú s veštbami, že svet
prechádza do inej, lepšej a du-
chovnejšej dimenzie.

Čo nás teda v onen magický
deň čaká? Podľa vedcov cel-
kom obyčajný deň.

„Neviem, prečo sa človek dá
tak ľahko ovplyvniť debatami či
fámami o konci sveta. Ani ne-
viem, čo si pod koncom sveta

kto predstavuje – vyhynutie ľud-
stva? Vyhynutie života? Zánik
Zeme? Zánik vesmíru? “

„Radšej venujem
pozornosť veciam vo vesmíre,
ktoré su nevysvetlené alebo ne-
dostatočne vysvetlené alebo
málo preskúmané a zároveň
fascinujúce. A teší ma, keď mô-
žem prispieť k lepšiemu pozna-

hovorí
astronóm Adrián Galád z Aka-
démie vied ČR, ktorý je dlho-
ročným pracovníkom resp. spo-
lupracovníkom modranského
observatória Univerzity Ko-
menského.

niu. To pokladám za užitočnej-
šie – určite v porovnaní so šíre-
ním nepodložených poplaš-
ných správ. “

„Je v tom šteklivý strach z ne-
známa, pripája sa k tomu fantá-
zia a možno aj kus adrenalínu,“

Predsa však na predzvesti nie-
čoho výnimočného ľudia vidia
niečo atraktívne. Možno podve-
domú túžbu zmeniť svet, v kto-
rom žijú a s ktorým sú často ne-
spokojní.

dodáva psychológ Dušan Fa-
bián.

Dátum 21. 12. 2012 je však
predsa len v čomsi výnimočný.
Okrem toho, že sa začína ví-
kend a deťom zimné prázdniny,
dostanete do rúk svoj obľúbený
časopis . A ak čítate
tieto riadky, znamená to, že ko-
niec sveta nenastal. A že nás
opäť čakajú len také časy, aké
si sami urobíme.

Pezinčan

Príjemné, pokojné a radost-
né Vianoce a tiež všetko naj-
lepšie v roku 2013 vám, milí
čitatelia, praje redakcia Pe-
zinčana. (kam)

Vianočný vinš namiesto konca sveta

Medzi hudobné lahôdky,
ktoré potešia v budúcom ro-
ku Pezinčanov i obyvateľov
nášho regiónu, bude iste
patriť vystúpenie populárnej
hudobnej skupiny Elán. U-
skutoční sa na Futbalovom
štadióne PŠC na Ko-
menského ulici dňa 8. júna
2013. Predpredaj vstupe-
niek sa už začal 11. decem-
bra v predajniach Ticket –
portál.

ELÁN - BEST OF
v Pezinku

Verejné pojednávanie,

na ktorom bude vyhlá-

sený rozsudok Súdneho

dvora Európskej únie

v Luxemburgu vo veci

„Sk ládka odpadov,

Nová jama, Pezinok“,

bude 15. januára 2013.

Rozhodnutie súdu
v Luxemburgu

Významným prínosom do bohatého zoznamu publikácií o deji-
nách nášho národa je kniha prof. Róberta Letza: Slovenské deji-
ny zv. IV., 1914 -1938. Významný slovenský historik a náš spo-
luobčan prof. Letz sa v nej v dvoch častiach zaoberá dejinami
Slovenska a Slovákov počas Prvej svetovej vojny a Slovákmi v
prvej Československej republike. Kniha je písana pútavou for-
mou a iste zaujme nielen odbornú verejnosť, ale i čitateľov, kto-
rým história nášho národa nie je ľahostajná. (ra)

Nová kniha Roberta Letza

V Pezinku už čoskoro vznikne nový projekt elokovaných tried cir-
kevnej základnej školy NARNIA, ktorá má svoje sídlo v Bratislave.
Triedy budú umiestnené v prenajatých priestoroch Strednej odbor-
nej školy na Komenského ulici v Pezinku. V našom meste sa tak
rozšíria možnosti vzdelávania a výchovy v oblasti základného škol-
stva. (ra)

Rozšírené možnosti vzdelávania

Už pred niekoľkými rokmi sa na podnet Jednoty dôchodcov na

Slovensku zapojilo naše mesto do výzvy uctiť si pamiatku obetí vo-

jen a ozbrojeného násilia bez rozdielu či patrili k víťazným alebo

porazeným armádam, vyznávali rôzne náboženstvá či boli rôz-

nych národností alebo rás. Výzva talianskeho Rovereta a čes-

kých Říčan, ale i Klubu vojenských veteránov z Trenčína našla

svoju odozvu i v Pezinku. Vznikla na počesť ukončenia I. svetovej

vojny a oslavuje sa rovnako v Európe ako i v USA a Kanade. Deň

padlých si pripomíname každoročne 11. novembra o 11. hodine

na pezinskom cintoríne položením kvetov k pamätníku obetiam

I. svetovej vojny. (ra)

Deň padlých

SMER BRATISLAVA

4,37 Malacky

5,37 Bratislava,

6,10 Bratislava, X

6,37 Malacky

7,10 Bratislava, X

7,37 Bratislava, hl. stan. X

7,37 Bratislava, 11

8,37 Bratislava, hl. stan.

9,37 Bratislava, hl. stan. X

10,37 Bratislava, hl. stan.

11,37 Bratislava, hl. stan. X

12,37 Bratislava, hl.stan.

13,37 Bratislava, hl. stan. X

14,37

15,37 Bratislava, hl. stan. X

16,37 Bratislava, hl. stan.

17,37 Bratislava, hl. stan.

18,37 X

18,37 Bratislava, hl. stan. 11

19,37 Bratislava, hl. stan.

20,37 Bratislava, hl. stan.

23,06 Bratislava, hl. stan. 38

4,51 Bratislava, hl. stan. 36

5,23 Bratislava, X

6,23 Bratislava, hl. stan. 36

7,23 Bratislava, hl. stan. X

8,23 Bratislava, hl. stan. X

hl. stan.

hl. stan.

N. Mesto

N. Mesto

hl. stan.

Bratislava, hl. stan.

Bratislava, hl. stan.

19,21 Bratislava, hl. stan. 48

SMER TRNAVA

4,45 Nové Mesto n/V
5,24 Leopoldov X
6,24 Leopoldov
6,52 Trnava X
7,24 Leopoldov
8,24 Leopoldov X
9,24 Leopoldov
10,24 Leopoldov X
11,24 Leopoldov
12,24 Leopoldov X
13,24 Leopoldov

14,24 Leopoldov X

15,24 Leopoldov

16,12 Trnava X
16,24 Leopoldov X
16,24 Trnava 11

17,24 Leopoldov

18,24 Leopoldov

19,24 Leopoldov
20,24 Trnava
21,24 Leopoldov
23,24 Leopoldov

13,55 Trnava X

14,55 Trenčín 35

15,55 Nové Mesto n/V X

16,55 Trnava X

17,55 Leopoldov 36

18,55 Trenčín 36

14,55 Humenné 34

Vysvetlivky: - ide v pracovných dňoch, - ide v sobotu a v
dňoch pracovného pokoja (nedeľe a štátom uznané sviatky)
- ide pondelok - štvrtok a 28.XII., nejde 24., 25., a 26.XII.,1.I.,
28.III., 1.IV., 1., 8.V., 4.VII., 29.VIII., 31.X., - ide v piatok a
28.III., 4.VII., 31.X., nejde 28.XII., 29.III., 5.VII., 1.XI., - ide v
prac. dňoch nejde 22.XII.- 6.I., - nejde 24., 25., 31. XII., 31.III.,

- ide pondelok - nedeľa a 1. IV., nejde 23., 30. XII., 31. III. a od
7. VII do 25. VIII

X 11
34

35
36

38
48

zrýchelný spoj rýchlik

Nov  vlakov  cestovn
poriadok 2012 - 2013
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V článku „V boji so závislos-
ťou sa pacient nesmie cítiť
sám“ v novembrovom čísle ča-
sopisu Pezinčan sme popisova-
li záslužnú prácu neziskovej or-
ganizácie ktorá
pôsobí v Pezinku. Jej cieľom je
pomáhať pacientom závislým
od alkoholu či iných omamných
látok, ale aj ich najbližším prí-
buzným a priateľom.

Lepšia cesta,

Článok vyvolal pozitívnu o-
dozvu medzi čitateľmi. Hoci od-
borníci z Lepšej cesty pomáha-
jú aj pacientom v Pinelovej ne-
mocnici, ich hlavné pôsobisko
je priamo v centre Pezinka. Aby
sme záujemcom uľahčili orien-
táciu pri hľadaní Lepšej cesty,
uvádzame úplnú adresu: Lep-
šia cesta, n. o., Centrum so-
ciálnej a psychologickej po-

moci, M. R. Štefánika 10. Viac
informácií a kontakty na terape-
utov nájdete na ich webovej
adrese .
Konzultáciu si treba vopred do-
hodnúť s terapeutom. Denný
stacionár funguje počas pra-
covných dní od 8. do 16. hodiny,
psychoterapeutické skupiny sa
konajú v pondelok od 18.00 h a
v utorok od 17.30 h.

www.lepsiacesta.sk

A ešte malý predvianočný od-
kaz pracovníkov centra: „Všet-
kým naším priaznivcom želáme
pokojné prežitie vianočných
sviatkov a do nového roku
triezvy rozum pri každom kroku.
Kde je vôľa, tam je i cesta.“
Možno by sa aktuálne dalo do-
dať – kde je dobrá vôľa, tam je
Lepšia cesta.

(kam)

Kde nájdete Lepšiu cestu?

Hostinec u Bendu organizu-
je v
súťaž vo vytápaní oškvarkov.
Súťažné tímy sa môžu prihlá-
siť do 12. 1. 2013. Podrobné
informácie a podmienky súťa-
že nájdete na

sobotu 19. januára 2013

http://oskvar-
kyubendu.webnode.sk/

Súťaž vo vytápaní oškvarkov

Už niekoľko rokov nosím v hla-
ve nápad zorganizovať súťaž vo
varení guláša. Podobných podu-
jatí sa v okolí Pezinka koná neú-
rekom, a preto som sa tejto
myšlienke nevenoval.

Všetko ale zmenila ťažká ces-
ta, po ktorej spolu s mojou part-
nerkou a našou trojročnou dcér-
kou už dva roky ideme. Vďaka
tomu viem ako chutí beznádej ro-
dičov ťažko a nevyliečiteľne cho-
rých detí. Aké je, keď vám die-
ťatko povie slovo „bolí“ a vy mu
neviete pomôcť. Aké je ťažké
hladkať ho večer po hlavičke a
nevedieť, či ho neukladáte napo-
sledy. Pri tejto ceste plnej utrpe-
nia a sĺz som získal pocit, že by
som rád pomohol niekomu, kto
má podobný osud.

Na začiatku som sa stretol s
priateľmi – s Milanom Grellom a
Ondrom Janošťákom. Navrhol
som Milanovi spoluprácu na pro-
jekte, cieľom ktorého má byť
uľahčiť trápenie chorým deťom a
ich rodičom. Zhodli sme sa na zá-
kladnej myšlienke zorganizovať
verejnú zbierku. Jej súčasťou ma-
li byť súťaže vo varení divinové-
ho guláša a futbalový turnaj. Pri
vchode do areálu by bola prie-
hľadná zberná nádoba na dobro-
voľné príspevky pre vybranú rodi-
nu a guláš by sa rozdával zadar-
mo.

Ondrej navrhol, že dodá všet-
ko divinové mäso a stane sa ge-
nerálnym sponzorom. Tento pro-
jekt nadchol aj môjho priateľa de-
kana trnavskej univerzity Prof.
René Bílika, ktorý mi dohodol
stretnutie s primátorom Pezinka
Mgr. Oliverom Solgom. Na moju
žiadosť, či by mesto Pezinok
nevstúpilo do projektu ako hlav-
ný partner reagoval pozitívne.
Podujatie sme nazvali súťažami
o Pezinský pohár.

V priebehu príprav mi najviac
záležalo na transparentnosti a
preto som založil organizačný vý-

bor, ktorého členmu sú Milan
Košík, Zitka Joklová, Daniel Ta-
hotný, Juraj Galovič, Milan Grell
a ja. Obvodný úrad v Pezinku
nám 20. 11. 2012 vydal povole-
nie, súčasťou ktorého bol aj oso-
bitý bankový účet na vklady dar-
cov. Ako mediálni partneri nám
vyšli v ústrety TV PEZINOK, foto-
grafické štúdio Ivana Macha, gra-
fická firma IMPALEX, časopis
Pezinčan a Kultúrne centrum
Pezinok. Po konzultácii s riadite-
ľom TV PEZINOK Petrom Bit-
tnerom sme iniciatívu zastrešili
názvom POMÁHAJME SI NA-
VZÁJOM.

Ďalším krokom bolo vybrať ro-
dinu z Pezinka. Spolu s Petrom
Bittnerom a Jelou Pálešovou,
ktorí nesmierne prispeli k ús-
pešnosti projektu, sme vybrali
mladú trojčlennú rodinu Beli-
covcov z Pezinka, ktorá má dva
a pol ročnú dcérku Alex s diag-
nózou DMO (detská mozgová
obrna). Rodina potrebuje štyri-
krát do roka absolvovať liečebné
procedúry. Jedna stojí 4520 eur.
Obehávali sme pezinských pod-
nikateľov, ktorí prispeli na lieče-
nie malejAlex Belicovej sumou 2
950 eur. V deň charitatívneho
podujatia POMÁHAJME SI

NAVZÁJOM - súťaž vo varení di-
vinového guláša a futbalový tur-
naj o Pezinský pohár mali náv-
števníci možnosť vidieť pri vstu-
pe do areálu fotografickú výsta-
vu Ivana Macha a Petra Čermá-
ka venovanú rodine Belicovej.
Výstava ukazovala, aké náročné
liečebné procedúry malá Alex
podstupuje. Na futbalový štadi-
ón v Grinave ju prišlo podporiť
najmenej 500 ľudí. Prial by som
vám zažiť tú energiu. Ľudia sa
zmenili opäť na ľudí.

Návštevníci prispeli v podobe
dobrovoľného príspevku pre
Alex sumou 2 675 eur. Bolo teda
jasné, že rodine Belicovej na lie-
čenie ich dcérky odovzdáme su-
mu 5 625 eur. Nedá sa nespo-
menúť aj skutočnosť, že vďaka
našej aktivite si všimli rodinu
Belicovú ďalší ľudia. Pán staros-
ta obce Jablonec Ján Podma-
nický v mene obce prispel na lieč-
bu Alex sumou 250 eur. Vďaka
nám aj TV Markíza ponúkla zara-
denie Alex do vianočného pro-
jektu charitatívnej zbierky na via-
nočných trhoch v Bratislave.

Vyvrcholením charitatívneho
podujatia bolo odovzdanie sym-
bolického šeku zo sumou 5 625
eur do rúk rodiny Belicovcov, kto-

ré sa konalo 11. 12. 2012 na
mestskom úrade v Pezinku za
účasti primátora Mgr. Olivera
Solgu, organizačného výboru a
zástupcov pezinských podnika-
teľov, ktorí prispeli.

Celý projekt POMÁHAJME SI
NAVZÁJOM dokumentovala TV
PEZINOK a zaznemenával ho aj
fotograf Ivan Mach. Poďako-
vanie patrí všetkým ľuďom a fir-
mám, ktorí pomohli. Osobitne
generálnemu partnerovi Ondre-
jovi Janošťákovi, vedeniu Mesta
Pezinok, poslancovi BSK René
Bílikovi. Ďakujeme aj mediálnym
a reklamným partnerom TV
PEZINOK, spoločnosti IMPA-
LEX, fotoštúdiu Ivana Macha,
kultúrnemu centru Pezinok a ča-
sopisu Pezinčan.

V úsilii budeme pokračovať a
tešíme sa na ročník 2013. Je mi
cťou, že sa náš organizačný vý-
bor rozrastie o troch členov: o pri-
mátora Olivera Solgu, riaditeľa
TV PEZINOK Petra Bittnera a
majiteľku firmy IMPALEX Jelu
Pálešovú.

Za organizačný tím POMÁ-
HAJME SI NAVZÁJOM

ĎAKUJEME za pomoc a podporu:
Stanislav Slimák

Mesto Pezinok, GFC 1923, TV PE-
ZINOK, Pezinčan, PKC, Autobazár
SPEED – Ondrej Janošťák, ABSOL
s.r.o., BEBA s.r.o., GRAFIT, SOLID
SR s.r.o., Autoservis LPG, COLOR
CENTRUM s.r.o., VVDP Karpaty Pe-
zinok, Čerpacia stanica GULF, Čer-
pacia stanica REDA, OBK INSTAL
PROFI s r.o., VÍNO Jano s.r.o., VÍNO
MATYŠÁK s.r.o., LIEB reštrukturali-
zácie s.r.o., ČEKOSTAV s.r.o., AU-
TOBAZÁR Šafár, MS – STOLÁR-
STVO, BATEA - STAV s.r.o., TO-
MON s.r.o., BASKETBAL Pezinok,
Pivnica u Štefana, IMPALEX,
www.pecene-prasiatka.sk, MIRAGE
Fitness club, STK Strnisko, HOTIS
RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., Čer-
pacia stanica SLOVNAFT, B.V.D.,
Bageta Pezinok, Top Dental, Grun-
wald s.r.o., Foto Ivan Mach, Mgr.
Tomáš Minarský, Juraj Tichý, Soňa
Valašíková a ďalší.

Pezinok zažil premiéru charitatívnej akcie

Pezinské kultúrne centrum v spolupráci s OZ ČLOVEK V
OHROZENÍ a pani Alexandrou Kamanovou 2. 12. 2012
uviedlo v malej sále Domu kultúry v Pezinku nemecko-ra-
kúsky dokumentárny film NA STUPNI VÍŤAZOV (úsmevné
portréty aktívne starnúcich seniorov). Film bol ocenený v di-
váckej ankete na festivale JEDEN SVET v roku 2011. Pre-
mietanie filmu sa konalo pri príležitosti ukončenia

. Všetkým, ktorí sa na organizovaní podujatia po-
dieľali, patrí vďaka najmä za ústretový a nezištný prístup.

Európ-
skeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generá-
ciami 2012

(r)

Film o aktívnom starnutí

Zdravie je v živote človeka asi
to najvzácnejšie. Častokrát si
ho však nevážime dostatočne a
uvedomíme si to až vtedy, keď
o zdravie prídeme. Túto myš-
lienku rok čo rok zdôrazňuje v
našom meste podujatie „Náš
deň“, ktoré organizuje Mesto
Pezinok pri príležitosti Medzi-
národného dňa zdravotne po-
stihnutých. V pondelok 3. de-
cembra 2012 sa uskutočnil
jubilejný 10. ročník tejto akadé-
mie. Program prebiehal v po-
obedňajších hodinách vo Veľ-

kej sále pezinského Domu kul-
túry.

Autorkou myšlienky, ktorá
podnietila vznik tohto podujatia,
je pani , re-
ferentka terénnej sociálnej prá-
ce na Oddelení školstva a soci-
álnej starostlivosti MsÚ Pezi-
nok

Program 10. ročníka stretnu-
tia venovaného najmä všetkým
zdravotne postihnutým otvorilo
vystúpenie klientov pezinské-
ho Domova sociálnych služieb
Hestia. Svojou prítomnosťou

Alžbera Strapáková

ho poctila aj vzácna návšteva -
, le-

kárka, zakladateľka a súčasná
prezidentka Ligy proti rakovine.
Pri návšteve Pezinka ju sprevá-
dzal manžel. Oboch hostí priví-
tal viceprimátor Mesta Pezinok

.
Pani doktorka Siracká pripra-

vila pre jubilejný ročník akadé-
mie krátku prednášku, ktorej
nosnými témami boli zdravie,
zákerné ochorenie akým je ra-
kovina a taktiež význam pre-
vencie.Ako po minulé roky aj te-

MUDr. Eva Siracká DrSc.

Ing. Ján Čech

raz si mohli návštevníci jubilej-
ného podujatia zmerať hladinu
cukru v krvi a tiež krvný tlak.
Túto možnosť zabezpečil Zväz
diabetikov Slovenska.

Desiatym ročníkom podujatia
„Náš deň" Mesto opätovne pou-
kázalo na život zdravotne po-
stihnutých a každodenné ťaž-
kosti, s ktorými sa stretávajú.
Zároveň to bol aj spôsob vy-
jadrenia vďaky tým, ktorí sa
o zdravotne hendikepovaných
ľudí starajú a pomáhajú im.

(KG)

10. ročník podujatia „Náš deň“

Známy český spevák Jožka Černý sa večer 30. novembra na-
živo predstavil pezinskému publiku. Vo Veľkej sále Domu kultú-
ry nezostalo voľné ani jediné miesto, koncert bol úplne vypreda-
ný. Spevák nie len moravských ľudových piesní je autorom
množstva CD nosičov a nositeľom viacerých ocenení. Jožka
Černý, tak patrí k populárnym spevákom ľudových piesní a to
nie len v Česku, ale aj na Slovensku.
Počas jeho piatkového vystúpenia ho sprevádzala aj moravská
cimbalová muzika Gracia, s ktorou spevák spolupracuje už
dlhé roky. Koncert plný českých a slovenských ľudových piesní
spestrila aj záverečná časť, v ktorej si mohli diváci sami vyberať
piesne na želanie.

Jožka Černý si našiel cestu k spievaniu v útlom detstve. Svoj ta-
lent rozvíjal už ako štvorročný a dostal možnosť spievať aj prezi-
dentovi Benešovi. Ako osemnásťročnému mu vyšiel prvý oficiál-
ny singel. V uplynulých dňoch sa spevák dožil životného jubilea
70 rokov. Počas všetkých tých rokov venovaných spevu však ne-
zanevrel na ľudovú hudbu, ktorá je dodnes jeho srdcu najbližšia
a rád rozdáva radosť svojimi pesničkami širokému okoliu. (KG)

Jožka Černý koncertoval pred plnou sálou

Každá z nás, milé mamy, veľmi dobre vie akú liečivú silu majú
naše ruky a naša náruč. Láskavý dotyk mamy je jej veľkým da-
rom pre tento svet. Je prejavom prijatia, pochopenia, odpuste-
nia, nádeje a viery v lepšiu budúcnosť. Láskavý dotyk mení svet
– svet mamy, dieťaťa, rodiny, krajiny... Veľakrát býva táto naša
zázračná schopnosť zavalená všelijakými nánosmi starostí a
povinností. Veru, ani jedna z nás nie je dokonalou mamou, ale
vedzme, že každá je tou najlepšou mamou svojim deťom, ak sa
snaží o maximum, ktoré je v danej chvíli schopná dať. Veď nako-
niec dáva len do takej miery, do akej sama dostala ...

Dobrým rodičom sa nerodíme, dobrým rodičom sa stávame.
Predpokladom dobrej mamy je jej zrelá a vyvážená osobnosť,
životné hodnoty, ktoré vyznáva. K dobrej výchove svojich detí
potrebuje však i odborné vedomosti.

Toto všetko môže každá mama nadobúdať a rozvíjať v našom
Materskom centre MaMaTaTaJa. Práve ono je vhodným pries-
torom pre osobnostný rast rodiča a dieťatka. Je to priestor pre
plnohodnotné trávenie voľného času a najmä priestor pre vzá-
jomné spoznávanie sa matky s dieťatkom, pre rozvíjanie ich
vzájomných vzťahových a citových väzieb cez hru a iné aktivity.
Každá mama tu nájde odbornú literatúru či prednášku o tom,
aká je dôležitá vzťahová výchova, ako správne dojčiť, ako sa
starať o prvé detské zúbky...

Milé mamy, ak ste ešte neboli v našom materskom centre,
príďte. Nájdete tu radosť, pokoj a novú silu do každodenných
starostí a povinností.

Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám v tomto roku či
už v Materskom centre MaMaTaTaJa alebo aj v prorodinnej a so-
ciálnej oblasti, v ktorej pôsobíme, akýmkoľvek spôsobom po-
mohli rozdávať dobro tam, kde sa rozmohlo zlo a nepokoj; lásku
tam, kde jej mali málo.

Liečivý láskavý dotyk Boha počas Vianoc i v novom roku za
všetkých dobrovoľníkov Centra pre rodinu – Pezinok zo srdca
želá, .Martina Šipošová

Liečivý a láskavý dotyk mamy
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Už takmer desať rokov vás
na stránkach týchto novín in-
formujeme o všetkých význam-
ných archeologických výsku-
moch a objavoch, ktoré usku-
točnilo Mestské múzeum na pô-
de Pezinka.

Dlho a možno dodnes sme na-
priek tomu nevedeli zodpove-
dať jednu z kľúčových otázok
nášho mesta. Kde sa nachá-
dzala tá známa „terra Bozen“ z
roku 1208?

Stredoveké osídlenie, rámco-
vo datované do 13. storočia,
sme výskumami a prieskumami
zachytili na Radničnom námes-
tí, pred obchodným domom
Billa a v interiéri farského kos-
tola v Pezinku. Logicky sa pred-
pokladalo, že najstaršie osíd-
lenie sa malo postupne rozvíjať
v blízkosti sakrálnej stavby,
v našom prípade farského kos-
tola. Analýza získaného mate-
riálu, predovšetkým fragmen-
tov keramiky však ukázala, že

toto sídlo je takmer o storočie
mladšie.

V máji 2012 sa uskutočnil
výskum na Moyzesovej ulici
pred dnešným Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, o kto-
rom sme vás už tiež informova-
li. A práve tento výskum v kon-
texte širších urbanistických a
historických súvislostí možno
ukázal prvopočiatky Pezinka v
novom svetle.

Doslova po vrstvách sa poda-
rilo odkryť viacero fáz osídlenia
na ploche, aká doteraz v meste
nebola skúmaná. Aj rozsah
výskumu bol jedným z dôleži-
tých faktorov pri skladaní ar-
cheologickej mozaiky tohto
miesta. Postupne sa zistilo, že
najstaršia architektúra je tvore-
ná niekoľkými zahĺbenými jed-
noduchými drevenými zemni-
cami obdĺžnikového tvaru, kto-
ré stáli kolmo na dnešnú uličnú
čiaru a v minulosti rešpektovali
starú, dodnes existujúcu cestu

z Bratislavy do Trnavy. Súčas-
ťou nálezov z tejto vrstvy bol aj
pomere archaický keramický
materiál.

Prečo sídlili Pezinčania práve
na tomto mieste? Ak si predsta-
víme krajinu Pezinka bez dneš-
nej výstavby, uvideli by sme po-
stupne sa zvažujúce zalesnené
svahy Malých Karpát, po úbo-
čiach ktorých tieklo smerom na
juh a juhovýchod niekoľko poto-
kov. Tie v priestore za železnič-

nou traťou napájali mohutné
Šúrske jazero a močiare naň na-
viazané. Nami odkrytá osada
stála na brehoch potoka, do-
dnes tečúceho mestom, ktorý v
miernom oblúku obkolesoval
sídlisko z dvoch strán a vytváral
tak jeho prirodzenú ochranu.

Dnes ešte nevieme s istotou
povedať, či sme práve tu odkryli
najstaršie stredoveké osídlenie
mesta. No v kontexte s ďalšími
historickými, urbanistickými a
archeologickými informáciami
môžeme skonštatovať, že ide o
zatiaľ najväčšie preskúmané
sídlisko na území mesta, rám-
covo datované do 13.-14. sto-
ročia.

Rozptýlenosť nálezov z tohto
obdobia v intraviláne dnešného
Pezinka však naznačuje, že stre-
dovekých „sídlisk“ tu bolo viac a
až ich spojením vznikol známy
Bozin.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Odkrývanie najstaršieho Pezinka

Zaujímajú vás výsledky ar-
cheologického výskumu na
Moyzesovej ulici? Chcete sa
dozvedieť niečo o stredovekej
podobe Pezinka a Svätého
Jura? O viničnom práve a vinič-
ných súdoch? Máte predstavu
o podobe pezinského či sväto-
jurského hradu v 16. storočí?
Kedy sa Modra stala slobod-
ným kráľovským mestom? Čo
presne znamenala pre malo-
karpatské vinohradníctvo pere-
nospóra a fyloxéra? Radi by
ste prečítali čo-to o Jurajovi
Fándlym či cholerovej epidémii
v Častej? Toto všetko a oveľa
viac vám ponúknu stránky no-
vého časopisu HISTORIKA.
Pre všetkých milovníkov histó-
rie, rôznych historických obdo-

HISTORIKA – nový regionálny historický časopis
bí, rôznych historických tém ho
spoločne pripravili Mestské mú-
zeum a Malokarpatské múze-
um v Pezinku. Na 52 stranách
prináša prvé číslo dve desiatky
príspevkov z oblasti archeoló-
gie, histórie, etnografie, ume-
nia, architektúry. Ambíciou no-
vého časopisu je dvakrát ročne
ponúknuť zaujímavé a pútavé
texty, štúdie, noticky, poznámky
k dejinám malokarpatského re-
giónu, históriu miest a obcí, prí-
behy drobnej architektúry, lo-
kálnych pamiatok, miestnych
osobností. Našou snahou je pú-
tavou formou priblížiť vám minu-
losť prostredia, v ktorom žije-
me, ktoré formujeme a ktoré for-
muje nás.
Časopis je k dispozícii v oboch

múzeách a záujemcom v regió-
ne bude distribuovaný sieťou
miestnych informačných cen-
tier a obecných úradov. Dáva
priestor autorom, ktorí načrtnu-
té témy spracúvajú, venujú
sa im či už profesionálne
alebo v rámci voľ-
ného

času. Zostavovatelia by aj touto
cestou chceli osloviť a vyzvať
potenciálnych prispievate-
ľov, aby svojimi článkami po-
mohli napĺňať ďalšie čísla His-
toriky. (pp)

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

10. 1. Biela zima – Mama, ocko poď sa hrať –

16. 1. Fimovanie

17. 1. Zimná rukavica – Mama, ocko poď sa hrať

18. 1. – 19. 1. Babinec

24. 1. Snehuliak

26. 1. Tri prasiatka

31. 1. Sánkarka

31. 1. DISCO pre násťročných

stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– Kreatívne stredy 16.00 do 18.00 h. Kreatívna
streda je pre všetkých nad 10 rokov, čo radi vyrábajú, stačí ak sa
prihlásiš na telefónom čísle alebo mailom.

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

– dobrodružná noc v centre voľného času
od 16.30 do 10.00 h pre dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťažia a
neboja sa spať mimo domu.

– Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s rodičmi
a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-
dičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– sobotné rozprávkové divadelné popoludnie
pre deti v prístavbe centra voľného času o 16.00 h.

– Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s rodičmi a
ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-
dičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– pre tých, čo chcú osláviť pol-
ročné „vysvečko“. Správna zábava o 17.00 h v prístavbe CVČ.

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

Veselé prežitie vianočných sviatkov a úspešné vykročenie

do nového roka želá Centrum voľného času Pezinok.

www.epicentrum.org

Mestská vinotéka v Pezinku sa 5. decembra stala dejiskom
prezentácie kníh štyroch spisovateľov. Svoje literárne diela tu
uviedli do života
a . V príjemnom prostredí vínnej pivnice privítal au-
torov, umelcov a ďalších prítomných primátor Pezinka

ktorý predstavil „čerstvý“ výtlačok nového časopi-
su HISTORIKA.

Literárni tvorcovia na začiatku stretnutia postupne predstavili
svoje nové knihy. Z dielneAntona Hykischa, predstaviteľa gene-
rácie roku 1956, vzišli dve zaujímavé publikácie: kniha o jeho ro-
disku "Moja Štiavnica" a reedícia historického románu "Milujte
kráľovnú". Ľuboš Jurík, spisovateľ žijúci v Pezinku, doplnil svoju
sériu kriminálnych príbehov "Krimiprípady reportéra AZ" o ďal-
šiu knižku. Tá obsahuje dve nové časti s názvami "Vlasť je tam,
kde nikto nebol" a "Kto skáče cez kaluže". Tretím zo štvorice spi-
sovateľov bol Jozef Leikert, ktorý v pezinskej Mestskej vinotéke
uvádzal do života zbierku básní "Dotyky duše". Zaujímavé lite-
rárne dielo predstavil aj bývalý novinár Ľubomír Olach. Išlo o prí-
beh s názvom „Posledné varovanie“, situovaný do obdobia po
revolúcii v roku 1989.

Samotného aktu uvedenia kníh do života sa chopil významný
slovenský flautista, interprét vážnej a jazzovej hudby, Miloš
Jurkovič. Inaugurácia nových literárnych diel teda prebehla v
sprievode vážnych aj i veselších tónov flauty, z ktorej odznel zná-
my americký evergreen.

Anton Hykisch, Ľuboš Jurík, Ľubomír Olach
Jozef Leikert

Mgr.
Oliver Solga,

(KG)

Prezentácia kníh štyroch spisovateľov

Klub sprievodcov
mesta Pezinok pri-
pravil exkurziu do
Bratislavy v rámci
vzdelávania pre
svojich členov a tra-
dične boli pozvaní i
občania mesta a
okolia. Hlavným
cieľom návštevy
bola prehliadka

Dopravného múzea. Lektor tohto múzea účastníkom exkurzie
predstavil tri hlavné expozície: 1. Bicykel - vznik , vývoj až po
rozvoj cyklistického športu, 2. 90. výročie založenia Dunajskej lod-
nej spoločnosti, 3. Cestná a železničná doprava na Slovensku.

Na výstave venovanej vzniku a rozvoju cyklistiky, mali možnosti
vidieť niekoľko desiatok bicyklov vyrobených v rôznych štátoch ako
Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Česko, ale i amatérsky vyrobený
bicykel na Slovensku kombinovaný z dreva, kovu, kože a gumy. V
osobitnej expozícii boli pretekárske športové bicykle i fotografie na-
šich známych cyklistov Vlastimila Ružičku i Jána Veselého.

V druhej časti výstavy sa jej návštevníci dozvedeli zaujímavé
skutočnosti z vyše dvetisícročnej tradície Lodnej dopravy po
Dunaji. V tomto roku si 90. výročie založenia pripomenula jedna
z najstarších a najvýznamnejších spoločností na Dunaji, ktorá
sídli v Bratislave, ktorá vo svojej histórii prevádzkovala i známy
PROPELER“. Jeho prevádzka z jedného brehu Dunaja na dru-
hý pravidelne zabezpečovala mestskú dopravu v Bratislave v ro-
koch 1891 až 2003 a bola veľmi obľúbená.

Rozšírená a doplnená je i expozícia železničnej a cestnej do-
pravy. Pre deti a mládež je tu napríklad funkčný model železnice,
či špeciálna miestnosť pre modelárov. Vo vonkajšej expozícii sú
umiestnené lokomotívy, vozne, špeciálna železničná technika,
automobily i hasičská technika a nechýbajú ani cestárske stroje.

Účastníkov exkurzie zaujala i výstava fotografií dokumentujú-
ca život slovenskej menšiny v Rumunsku. Peter Ronec

Pezinskí sprievodcovia v Bratislave
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Dlhé zimné večery človek
rád trávi s knihou.Alebo – pre-
čo nie rovno v knižnici? Za-
ujímavé podujatia, ktoré v zá-
vere roka pripravila Malokar-
patská knižnica v Pezinku bo-
li pre jej návštevníkov skutoč-
ným bonbónikom na torte.

Závan exotiky privial do Pe-
zinka Orientálny večer, na kto-
rom sa predstavili autorky spä-
té s prostredím blízkeho i ďale-
kého východu. Riaditeľka kniž-
nice Daniela Tóthová privítala
prekladateľku a tlmočníčku
Elenu Hidvéghyovú-Yung. Na

Knižničné stretnutie s ďiaľkami a zimou

Vždy 5. decembra chodievali
prezlečení za Mikulášov malí
chlapci a 6. decembra veľkí.
Veľkých Mikulášov bolo viac,
najdôležitejší však boli Mikuláš
a čert. Mikuláš mal na hlave bis-
kupskú čapicu z papiera, na hru-
di z plachty vyrobenú a namaľo-
vanú napodobeninu ornátu a
pod ňou biely kabát. V ruke dr-
žal berlu z dreva, niekedy aj so
zakrúteným koncom. Na tvári
mal masku – larvu s bradou z va-
ty. Čert mal oblečené staré veci,
začiernil sa a previazal si reťaz
cez pás. Odetý bol do kožucha
s dlhou srsťou a na chrbte mal
krošňu. V ruke držal marcinák –
palic spletenú z prútú, pomerne
dlhú. Deťom prikazovali modliť
sa modlitbu Otčenáš alebo od-
povedať na otázky z katechiz-
mu. Odmeňovali ich cukríkmi,
jablkami, hruškami a orechmi.
Veľkí Mikuláši boli energickí,
keď sa deti nevedeli pomodliť,
deti vzali do putny a vyniesli von
ďaleko od domova, odkiaľ mu-
seli ísť pešo domov. Raz sa istý
chlapec nechcel pomodliť, pre-
to si čert odviazal reťaz. Jeho
súrodenci plakali, že ho odne-
sie do potoka. Deti sa veľmi bá-
li, keď čert hrmotal reťazou.

Malých Mikulášov bolo viac
ako veľkých, ale netvorili partiu,
chodieval len jeden Mikuláš a
navštevoval svojich príbuz-
ných.

Staršie dievčatá, asi 18-
20ročné, sa 13. decembra za-
motávali do plachty a obliekli sa
na bielo. Tvár si zakryli tylan-
grovým ručníkom, aby ich nebo-
lo poznať, ale aby aj videli.
Husacím krídlom ometali steny,
ale aj ľudí. Pritom však mlčali.
V ruke niesli košíček s orechmi,
jabĺčkami a hruškami, ktoré roz-
dávali deťom. Pre chlapov mali
v košíčku pripravenú cigaretu.
Ľudia boli radi, že nerobili takú
neplechu ako Mikuláši.

Na Štedrý deň bol každý rok
sneh, aspoň 20-30 cm. Via-
nočný stromek zdobili rodičia
potajme, večer, keď deti išli kole-
dovať po domoch. Keď sa deti
vrátili domov, rodičia im pove-
dali, že tu bol Ježiško, ktorý pri-
niesol stromček. Deti sa často
ponáhľali, aby uvideli Ježiška,
ale nikdy ho nezastihli. Vianoč-
ný stromček bol zavesený na
klinci, pripevnenom na dreve-
nej povale. Jeho výzdoba bola
skromná: oplátky, hrozno, čoko-
ládky, orechy, jablká, sviečky a
vo formičkách upečené srdieč-
ka a vtáčkovia z chlebového
cesta. Srdiečka a orechy boli za-
balené do strieborného alebo
zlatého staniolu, do orecha bol
pribitý klinec, aby sa zaň mohol
zavesiť na stromček. Salónky si
deti samy robili z kockového
cukru zabaleného v staniole
alebo v ružových papierikoch
(flúsky).

Večera sa začala o siedmej
hodine. Členovia rodiny sa po-
obliekali a poumývali. Otec sa
pomodlil modlitby Otče náš,
Zdravas a Sláva a poďakoval:

Alebo sa všetci pomod-
lili modlitbu Anjel Pána a poďa-
kovanie. Na začiatku večere
všetci členovia rodiny ochutnali
oblátku s medom a nadrobno
pokrájaný strúčik cesnaku.
Potom jedli kapustnicu a mako-
vé, orechové alebo syrové pu-
páky. Na štedrovečernom stole
nesmel chýbať vianočný dar
pre každého ovocie na ta-
nieri: jablká, hrušky, hrozno a
orechy, ktoré sa rozbili. Tomu,
kto mal pokazený orech sa
predpovedalo, že skôr zomrie.
Hrozno si uchovali do Vianoc
na – konári s hroznom,
zavesenom v pivnici. Aby mal
živiny, bol priložený k zemia-
kom alebo bumbure. Zemiak,
na ktorom bol nastoknutý, mu
dodával vlahu. Na záver večere
sa otec rodiny poďakoval:

„Pane, požehnaj tieto dary,
ktoré nám zo svojej štedrosti
dávaš.“

„kocúri “

„Ďa-

kujeme ti, Pane, za tieto tvoje
dobroty.“

St

„Dúfam, že ste nejedli jedlo,
lebo by ste nevideli baránka,
který utekal po strechy.“

„Vinšujem vám

Po večeri chodievali deti ko-
ledovať, alebo skôr spievať via-
nočné pesničky z Jednotného
katolíckeho spevníka ako Na-
rodil sa Kristus Pán či Búvaj die-
ťa krásne. Pôvodne spievali pie-
seň:

Najprv deti išli na faru, k notá-
rovi a učiteľovi, neskôr k ostat-
ným ľuďom. Otec deťom hovo-
ril:

Ráno
po koledovaní sa otec pýtal de-
tí, kto z nich bol dobrý a videl ba-
ránka. Deti sa však nepozerali
po strechách, ale pozorne čaka-
li, kedy vyjde gazdiná von z do-
mu a odmení, ich a preto barán-
ka nikdy nevideli.

O polnoci išli dospelí bez de-
tí na polnočnú svätú omšu - utí-
ren. Tam hrala dychová hudba
Grinavanka a vystúpil tam aj
spevokol. Obe hudobné telesá
vystupovali v kostole na väčšie
sviatky.

Dôležitú úlohu mal počas via-
nočnej noci hlásnik, ktorým bol
hrobár strýco Jano Petrík.
Chodil po dedine s halapart-
ňou, na ktorej mal napichnuté
jablko s rozmarínom so stuž-
kou. Hlásil každú hodinu až do
šiestej hodiny ráno, s výnimkou
polnoci. O polnoci totiž lietali bo-
sorky a tých sa ľudia báli.
Polnoc je hodina duchov a tí
chcú mať pokoj.

Na druhý deň, na Božie naro-
denie, si chodievali príbuzní na-
vzájom vinšovať po domoch
týmto veršom:

runka, strunka, zelená jablonka.
Pod ňou sedia pastierovia,
jedia kašu z hrnca.
Andel k nim prilecel,
takto im povedzel:
že sa Kristus Pán narodil

v Betleheme,
aby každý vedzel.

tieto slávne sviatky Krista Pána
narodenie, čo si od Pána Boha
žiadate, zdravie, šťastie, sväté
Božské požehnanie, hojnosť ví-
na, hojnosť chleba a po smrti
kráľovstvo nebeské.“

„Pošli dievčence
ešte za prítmia, aby prišli zavin-
šovat, len dievčence – chceme
jalovičky, nie juncu.“

Suseda susede nezabudla
pripomenúť:

Preto mu-
seli ako prvé prísť do domu
dievčatá.

Vianočný obed bol sviatoč-
ný: mäsová polievka a pečené
mäso so strúhankami z vajec a
múky, ktoré boli usušené a pod-
liate na spôsob ryže. Sviatočný
stôl dopĺňali rováchy (dlhé kolá-
če, zavináky) a calta – vianoč-
ka.

Na sviatok sv. Štefana sa ce-
lá Grinava vybrala na svätú om-
šu do filiálneho kostola v Lim-
bachu. V Grinave bola sv. omša
v ten deň iba ráno, pre starých
ľudí, ženy a malé deti. V Lim-
bachu totiž sv. omša bývala
len na sv. Štefana, na Velko-
nočný pondelok a na Svatoduš-
ný pondelok. V ostatné nedele
a sviatky Limbašania prichá-
dzali do Grinavy a v tieto dni pri-
chádzali Grinavania do Limba-
chu. Krsty a sobáše obyvateľov
Limbachu sa tiež konali v Gri-
nave a viacerí z nich si našli
manželky práve spomedzi Gri-
navaniek.

Na Starý rok jedli ľudia v
Grinave údené mäso s kapus-
tou a zemiakmi. Na Nový rok sa
podávala hovädzia polievka a
knedle. V tento deň si chodila ro-
dina navzájom vinšovať ešte do-
poludnia, predtým ako išli do
kostola. Kto to nestihol, išiel vin-
šovať aj popoludní. V tom čase
totiž bývala „velká“ sv. omša o
desiatej hodine.

Peter Sandtner

Mikuláš Štedrý deň

Svätý Štefan

Lucia Nový rok

Božie narodenie

Vianočné zvyky v GrinaveVianočné zvyky v Grinave
„Lošonský bol chlap jak hora

– metr deset.“ Nejako podob-
ne znela jedna z povestných
hlášok legendárneho strýca
Marcina. Na Slovensku niet va-
ri nikoho, kto by túto rázovitú
postavu nepoznal. A pritom od
smrti jej protagonistu Milana
Mlsnu uplynuli 13. decembra
presne dve desaťročia.

Peter Ronec

Milan Mlsna (vlastným menom Bohumil Mlsna) a Vladimír
Nosáľ, jeho súputník i spoluautor dialógov, sa narodili presne v
ten istý deň, 6. novembra. Mlsna však bol o 4 roky starší – nebyť
jeho predčasného odchodu, tohto roku by sa bol dožil 75 rokov.
Osud chcel, že sa obaja od detstva poznali, priatelili, aj vystu-
povali na verejnosti. Prvýkrát to bolo dokonca pri príležitosti 30.
výročia vzniku Československej republiky v pezinskej Soko-
lovni, kde obaja recitovali básne. Ďalej ich cesta viedla cez
ochotnícke divadlo v Pezinku. Obaja však mali radi humor, a tak
sa v ich hlavách zrodil nápad vytvoriť postavu ľudového rozprá-
vača.

Možno ich inšpiroval ďalší slávny pezinský rodák, herec, ko-
mik a kabaretný umelec Jozef Hanúsek, ktorý stvoril známu po-
stavu Strýca z Majcichova. Žáner ľudových rozprávačov sa u
nás všeobecne tešil obľube, a tak „Strýco Marcin ze Švancpo-
cha“ so svojím typickým západoslovenským nárečím zaplnil
rozhlasový éter, televízne obrazovky aj gramoplatne.

V civile bol Milan Mlsna dlhoročným redaktorom Slovenského
rozhlasu a podieľal sa aj na najstaršej dodnes vysielanej relácii
Pozor, zákruta! Mal rád svoju rodinu, manželku, ktorá ho po cho-
robe predčasne opustila. Ešte pár dní pred svojou náhlou smr-
ťou vystupoval Mlsna vo Vyšnej Boci. Zomrel 13. decembra vo
veku 55 rokov. Podarilo sa mu niečo, čo sa dnes javí takmer ne-
možné: robiť ozajstnú ľudovú zábavu, ktorá však nikoho neura-
zí a zachová si úroveň. Mimochodom, poznáte to, ako príde
Marcin do šenku a pýta sa, čo by stála kvapka vína? Keď šen-
kár odpovie, že nič, Marcin zavelí: Tak mi nakvapkaj dve deci.

Orientálna múdrosť hovorí, že človek zomrie úplne až vtedy,
keď si naňho nik nespomenie. Humor Strýca Marcina je teda
stále živý.

Strýco Marcin pred 20 rokmi
odišiel do šenku v nebi

besedu prišla aj so svojím čínskym manželom, v ktorým strieda-
vo žije v Číne a na Slovensku a vychovávajú spolu tri dcéry.

Ďalším pozoruhodným hosťom bola spisovateľka Emire Khi-
dayer, dcéra slovenskej matky a irackého otca, ktorá vyštudo-
vala arabistiku na bratislavskej Univerzite Komenského. Ako
diplomatka pôsobila v Egypte, Kuvajte, v Iraku a pracovala aj
v Spojených Arabských emirátoch. Jej kniha Arabský svet – iná
planéta bola vydaná vo viacerých jazykoch.

Obe dámy hovorili pútavo o svojej práci, o svojich životoch a od-
povedali na otázky, ktoré im kladla moderátorka, známa spisova-
teľka Veronika Šikulová. Návštevníkov oslovilo nielen autorské číta-
nie oboch autoriek, ale aj ukážky v čínskom a arabskom jazyku.

Aktuálne – v snehom zasypanom Pezinku – hovoril o zimách
pezinský klimatológ a literárny historik v jednej osobe Pavel
Matejovič. Na besede nazvanej História a podoby zím v Európe
a na Slovensku prezentoval svoju najnovšiu publikáciu Zima
A.D. 1500 – 2000. Reč bola o miernejších zimách posledných ro-
kov, ktoré nasvedčujú, že naozaj nastáva zmena klímy, ale aj o
historicky najtuhších zimách počas druhej svetovej vojny. Mno-
hí účastníci stretnutia si ešte spomenuli na tuhé zimy napríklad
v roku 1984/85, alebo na snehovú kalamitu v januári 1987. Po-
tvrdilo sa, že počasie je ideálnou a nevyčerpateľnou témou na
rozhovor. (pr, mkp)

Pavel Mate-
jovič na be-
sede v Malo-
karpatskej
knižnici v
Pezinku.
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16.novembra 2012 sa v
Gbeloch konal 13. ročnik celo-
slovenskej súťaže ZUŠ „Beat –
forum Gbely “. Cieľom tejto sú-
ťaže je vyhľadávať mladé ta-
lenty v oblasti populárnej hud-
by. Pezinskú ZUŠ Eugena Su-
choňa v kategórii do 16 rokov
reprezentovala talentovaná
speváčka z
triedy

. Svojou muzikalitou, pri-
rodzeným prejavom a krásnou
farbou hlasu v altovej polohe
zaujala porotu natoľko, že jej
udelila víťazné 1. miesto. Te-
šíme sa a gratulujeme! Možno

Lea Valachová
Bc. Evy Rosenberge-

rovej

nám v Pezinku rastie nová Su-
per star.

O pár dní neskôr, 23.-24. no-
vembra sa kvarteto priečnych
fláut –

a zú-
častnilo celoslovenskej súťa-
že v komornej hre žiakov ZUŠ
„Musica camerata Jána Al-
brechta “ v Bratislave. Toto sym-
patické dievčenské kvarteto ve-
die pán učiteľ .
Dievčatá podali výborný vý-
kon, preukázali dobrú technic-
kú pripravenosť, zmysel pre
súhru, muzikalitu a vybojovali

Petra Noskovičová,
Karolína Kadlečíková, Ivana
Hacajová Lucia Radová

Marián Mráz

ZuŠ Eugena Suchoňa bodovala...

Tam sa veru dejú veci! Októ-
ber, ako „Mesiac úcty k star-
ším“ strávili členovia súboru v
turbulentnom kolotoči vystúpe-
ní speváckej zložky „Pesnič-
kári pezinskí“, keď cestovali po
viacerých obciach Bratislav-
ského kraja, vrátane hlavného
mesta, aby svojimi pesničkami
potešili seniorov. Ich vystúpenia
boli prijaté s veľkým ohlasom
na Celoslovenskom stretnutí se-
niorov, ktoré usporiadalo Minis-
terstvo práce, sociálnych vecí a
rodiny v spolupráci s Jednotou
dôchodcov Slovenska v Bra-
tislave dňa 11. októbra.

Ďalším významným fórom,
kde sa Pesničkárom tlieskalo
bol seminár organizovaný Ka-
tolíckou jednotou dôchodcov
Slovenska pod záštitou Eu-
rópskej Únie s názvom „Aktív-
ne starnutie a kríza Európy“ v
Bratislave dňa 18. októbra.
Pesničkári pezinskí boli aj ozdo-
bou Seniorfestu usporiadané-
ho DK v Petržalke - Zrkadlovom

háji pre bratislavských seniorov
23. októbra.Ale neboli to len vy-
stúpenia v Bratislave. Pesnič-
kári pezinskí potešili svojím vy-
stúpením aj senio-
rov vo Viničnom, v
Dubovej a v Grinave,

v Báhoni, vo
Vištuku a neobišli ani „vlast-
ných“ v Dennom centre v Pe-
zinku, kde vystúpili 29. októbra.

November sa niesol v zna-
mení pokoja a skúšok zamera-
ných na prípravu adventných
vystúpení.

14. októbra
19. októbra

22. októb-
ra 28. októbra

December však opäť „ rozhý-
bal pokojné vody “ a Pesničkári
opäť prijali pozvanie Jednoty
dôchodcov Slovenska na vy-
stúpenie na Akadémii usporia-
danej na záver „ Európskeho ro-
ka aktívneho starnutia

, ktorá sa konala v Bra-
tislave. Prv, než sa členovia sú-
boru OZ Radosť oddajú svojim
súkromným adventným aktivi-
tám a prípravám na nadchá-
dzajúce vianočné sviatky, pote-
šia ešte bratislavských senio-
rov v Karlovej Vsi, ktorým

3. de-
cembra

18.

decembra za-
spievajú na ich
vianočnom po-
sedení.

22. decem-
bra prijali Pes-
ničkári pezin-
skí pozvanie
svojho sponzo-
ra, p. Milana
Grella, majiteľa
firmy GRAFIT
s.r.o. na „Via-

Čo nového v Občianskom združení RADOSŤ?

si v 3. kategórií do 18 rokov
strieborné pásmo. Všetkým
oceneným súťažiacim srdečne

blahoželáme. Nech sa vám aj
naďalej darí!!!

Mgr. Zuzana Andelová

Dievčatá z kvarteta priečnych fláut a speváčka Lea Valachová.

Od adventného obdobia Má-
ria a Oskar Hanúskovci vystavu-
jú svoju keramiku v priestoroch
západného krídla Mestskej rad-
nice v neďalekej Trnave. Tento-
krát sú to betlehemy (foto na ti-
tulnej strane), ktoré neodmysli-
teľne patria ku každému vianoč-
nému stromčeku. Výstavu si
návštevníci môžu pozrieť až do
konca januára, a to každý utorok a štvrtok od 10.00 - 12.00 a od
14.00 - 17.00 hod. Výstavu uviedol zástupca primátora Ing.
Miloš Andel spoločne so zástupcami mesta Trnava a príhovor
kurátora predniesol PhDr. Martin Hrubala,PhD., riaditeľ Malo-
karpatského múzea v Pezinku. Akciu sprevádzalo hudobno-
spevácke vystúpenie miestnych žiakov ZUŠ. (r)

Mária Hanúsková a jej betlehemy

V Kláštornom kostole v Pe-
zinku sa v nedeľu 25. novembra
konal koncert slovenskej sak-
rálnej zborovej tvorby. Mohli
ste si tu vypočuť premiéru novej
omše s názvom „Missa Basi-
niensis“ z dielne pezinského re-
sp. grinavského skladateľa a or-
ganistu Mareka Spustu. Kon-
cert zorganizovalo Občianske
združenie Ad Una Corda v rám-
ci tretieho ročníka projektu Sal-
ve musica slovaca. Jeho cieľom
je propagácia a šírenie sloven-
skej chrámovej hudby a tvorby.

Lavice Kláštorného kostola
naplnili zvedaví diváci takmer
do posledného miesta. Úvod-
ných približne dvadsať minút
patrilo vystúpeniu známeho bra-
tislavskéhoAkademického spe-
váckeho zboru Tempus pod ve-
dením dirigenta Juraja Chlpíka.
Potom už prišla na rad hlavná
časť programu, teda samotná
Missa Basiniensis, v ktorej sa
predstavili Mirka Trávničková

ako soprán, Matúš Trávniček
ako bas, oba zboryAd Una Cor-
da a Tempus, Komorný chrá-
mový orchester a dirigent Ma-
rián Šipoš. Súzvuk hudobných
nástrojov i hlbokých a vysokých
hlasov vytvoril hudbu, ktorá na-
plnila celý priestor pezinského

Kláštorného kostola a nejedné-
mu poslucháčovi zaiste privodi-
la zimomriavky.

Skladateľa Mareka Spustu in-
špirovalo k zloženiu omše Mis-
sa Basiniensis 25. výročie pôso-
benia Ing. Mariána Šipoša na
poste dirigenta zboru Ad Una

Corda. Názov jeho diela možno
preložiť ako „Pezinská omša“.
Je odvodený od pôvodných po-
menovaní mesta Pezinok. Au-
tor omšu venoval celému Pe-
zinskému chrámovému zboru a
jeho dlhoročnému dirigentovi.

(KG)

Premiéra omše Missa Basiniensis

Vernisážou v piatok 7. de-
cembra otvorili v Mestskom
múzeu v Pezinku výstavu kre-
sieb a reliéfov Verony Pro-
kopovej - REŤAZ. Slovami ku-
rátorky Adriany Čeleďovej
„prezentuje sochárka Verona
Prokopová v aktuálnej výsta-
ve výber z rozsiahlejšej kolek-
cie kresieb. Výstavu dopĺňajú
ukážky zo sochárskej tvorby
autorky. Hlavným motívom na
Prokopovej prezentovaných
kresbách je figúra. Tento ná-
met variuje v rozličných kom-

pozíciách. Figúry sa zbavili fyzickej podstaty, autorka z nich vy-
tvorila metaforu pre vyrozprávanie privátneho príbehu. Výstava
sa nesie v znamení kresby – figúry – symbolu. Novým a výraz-
ným fenoménom je v autorkinej tvorbe farba, ktorá nesie sym-
bolickú rovinu. Otázku znaku a symbolu skúma v tvorbe sadro-
vých reliéfov prezentovaných na výstave.

Verona Prokopová študovala sochu v Prahe, tento fakt mož-
no spôsobil, že v slovenskom výtvarnom prostredí sa javí ako
solitérny zjav, vytrvalá a dôsledná osamelá bežkyňa.

Verona Prokopová (1974) v rokoch 1988 – 1992 študovala na
Škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor keramika. V
roku 1999 absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovú v
Prahe, ateliér sochárstva Prof. Kurta Gebauera, V roku 1997
stážovala na Ecole des decoratifs v Štrasburgu.

Výtvarnému jazyku sa učila rozumieť už odmalička, v ateliéri
svojho otca, významného sochára Štefana Prokopa (1941 –
1987).“

Súčasťou výstavy je vydanie bulletinu o tvorbe Verony Proko-
povej, vydanie ktorého finančne podporila Malokarpatská ko-
munitná nadácia REVIA. Reťaz Verony Prokopovej je súčas-
ťou Mestského múzea v Pezinku do 31. januára 2013. (pp)

Verona Prokopová – REŤAZ

nočnú kapustnicu“ v Grinave,
kde si spoločne s Grinavčanmi
pesničkami pripomenú nad-
chádzajúce sviatky mieru a po-
koja.

Vskutku bohatý výpočet akti-
vít seniorov zo súboru Pesnič-
kári pezinskí a Folklórneho di-
vadla Radosť! Zostáva len za-
želať príjemné vianočné sviat-
ky a P. F. 2013, hlavne aby všet-
kým slúžilo zdravie. Rok 2013
je pre všetkých členov OZ Ra-
dosť novou výzvou!

Eva Frťalová

Tejto zásady sa držia nielen výrobcovia vína spoločnosti VITIS
Pezinok, ale aj mladí výtvarní umelci, ktorí sa každoročne zú-
častňujú súťaže na návrhy etikiet ich vín. Študenti z bratislavskej
Vysokej školy výtvarných umení aj v tomto roku vytvorili množ-
stvo diel, z ktorých víťazné našli uplatnenie na fľašiach Fran-
kovky modrej rosé, Rizlingu vlašského a Frankovky modrej. Výs-
tava všetkých výtvarných návrhov, prezentovaných ako samos-
tatné umelecké diela sa uskutočnila v minulom mesiaci v Galérii
insitného umenia v Schaubmarovom mlyne na Cajle. (ra)

Víno a umenie patria k sebe

K spríjemneniu sviatočných dní vás
pozýva dychová hudba Grinavanka
na Vianočný koncert, ktorý sa usku-
toční dňa 30. 12. 2012 o 16.00 h vo
Farskom kostole sv. Žigmunda v Gri-
nave.

Grinavanka praje všetkým priaznivcom pevné zdravie,
šťastie a pokoj v roku 2013. DH Grinavanka

Vianoce s dychovou hudbou
GRINAVANKA

Pod týmto názvom vydalo Malokarpatské múzeum v Pezinku
monografiu . Kniha zachytáva maliar-
sku, textilnú i známkovú tvorbu akademickej maliarky, ktorá žije
so svojím manželom výtvarníkom Igorom Piačkom v Pezinku.
Vydarenú knihu zaujímavo dopĺňa aj prozaická tvorba autorky.

Júlia Piačková – Kamene

KAMENE Júlie Piačkovej
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 12.1.
NOVOROČNÝ KONCERT

► 14.1. VERNISÁŽ
VÝSTAVY –ANDREJ FRIČ.
► 19.1. MALO-
KARPATSKÝ VINÁRSKY PLES.

► 27.1. AHOJ ROZ-
PRÁVKA Dnes: FÍHA TRALALA

► 28.1. VELKÝ HOLKY
NEPLÁČOU.

Ďakujeme za celoročnú podporu a pomoc pri podujatiach
v roku 2012 našim priateľom:

(sobota) o 17.00 h v Evanjelickom kostole a. v. –
– účinkuje: Umelecká agentúra Ad

Astra Musica
(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Organizátor: QUICK Produc-

tion SK.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

. Účinkuje Divadlo na kolesách
– Martina Jelenová.

(sobota) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Komédia divadelnej agentúry Jany Šulcovej z Pra-

hy. Účinkujú: Jana Šulcová, Veronika Jeníková a ďalší.

GRAFIT, Milan Grell, Pezinok
VINOHRADNÍCTVO PAVELKAASYN, s.r.o., Pezinok

FLAGASLOVPLYN, spol. s.r.o., Pezinok
GASTROM, Pezinok
VÍNO MATYŠÁK, s.r.o., Pezinok
EXCLUSIVE, hypermarket v OC Plus, Pezinok
PENZIÓN POD KLÁŠTOROM, Pezinok
AVON COSMETICS SLOVAKIA
ORIFLAME SLOVAKIA, spol. s.r.o.
KONÍČEK gastroslužby, s.r.o. – Ing. E.Noga, Pezinok
Reštaurácia LALIA, Holubyho ul. 42, Pezinok
Kvetinárstvo MAGDALÉNKAv OC Plus, Pezinok
GO copy – Peter Follrich, Svätý Jur
FIALKA– Tatiana Fričová, M.R. Štefánika 26, Pezinok
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok

GENERÁLNI SPONZORI

SPONZORI

Zosobáš i l i sa

B L A H O Ž E L Á M E

2.-4. Jack Reacher: Posledný výstrel ................................ USA
5. Sammyho dobrodružstá 2 ............... 17.00 h .............. Bel
6. Sammyho dobrodružstá 2 3D .......... 17.00 h .............. Bel
5.-6. Bedári .......................................................................... VB
8. Fk: Lono .............................................................. Nem, Maď, Fra
9.-10. Ladíme .................................................................................. USA
11. Titanic 3D ............................................................................... USA
12.-13. Sniežik, biely kožúšok ..................... 17.00 h ............ Špa
12. Hobit: Neočakávaná cesta ................................ NZ, USA
13. Hobit: Neočakávaná cesta 3D ............................. NZ, USA
15. Fk: Krehká identita .................................................... SR,ČR
16. The Master ..................................................................... USA
17.-18. Vražedná hra .................................................................. USA
19.-20. Miluj ma alebo odíť ....................................................... SR
20. Hurá doAfriky 3D ............................. 17.00 h ............. Nem
22.-23. Babycall ..................................................... Nem, Šve, Nor
24.-25. Lincoln ....................................................................... USA
26.-27. Divoký Django ............................................................... USA
29. Fk: Kráľovská aféra .................................................... Dán
30.-31. Mládeži neprístupné .................................................. USA

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

KINO DOMU KULTÚRY

Hoci si odišiel a niet
ťa medzi nami, v
našich srdciach
ostávaš stále s na-
mi. Dňa 7. 12. 2012
sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia

nášho drahého manžela, otca,
dedka a pradedka

Antona HOLANA.
S láskou a úctou spomína celá
rodina.

70-roční

75-roční

80-roční

Ing. Elena Šubová 1.12.
Zlata Vlkolinská 6.12.
Helena Ženišová 9.12.
Bohumil Havlík 12.12.
Hildegarda Némethová 16.12.
Ján Benčurik 25.12.
Viola Hranická 28.12.
Kamila Németová 28.12.
Eva Zouzalíková 28.12.
Terézia Beláková 31.12.

Karol Macháček 8.12.
František Čajkovič 16.12.
Helena Bujnovská 16.12.
Ing. Viktor Wittlinger 26.12.

Emília Poláčková 15.12.
Mária Srnová 18.12.
Samuel Hanák 20.12.
Melichar Lukáč 29.12.
Emíla Zbudilová 30.12.
Božena Uhlíková 31.12.

85-roční

90-ročná

91-roční

92-roční

94-ročné

Mária Polkorábová 6.12.
Mária Nahálková 8.12.
Jozef Kvak 10.12.
Maria Ištfanfiová 14.12.
Pavlína Dobiašová 24.11.
Ján Jurák 26.12.
Jaroslav Vastl 27.12.

Eva Hupková 2.12.

Viktória Sláviková 23. 12.
Ondrej Skovajsa 28.12.

Ján Péter 4.12.
Helena Kilhofova 11.12.

Helena Venghová 4.12.
Mária Krasňanská 7.12.
Marta Čechová 26.12.

Natália Nemcová 19 r.
Lýdia Kostková 91 r.
Anton Pessl 54 r.
Ivan Červenka 43 r.
Anna Maluniaková 83 r.
Richard Maťus 32 r.
Mária Mlkva 77 r.
Zlatenka Bilská 85 r.
Ladislav Hotový 72 r.
Ľubomír Šimonovič 67 r.
Milan Klimo 70 r.
Rudolf Kalivoda 56 r.
Helena Brnčíková 77 r.
Július Lupták 63 r.
Mária B hmová 80 r.
Marta Honzíková 86 r.
Jarmila Hollanová 69 r.

ö

Matej Ladislav Zapletal 28.10.
Matias Vacek 28.10.
Richard Milan Lukáč 31.10.
Samuel Lukáč 1.11.
David Féder 1.11.
Antónia Fritzmanová 1.11.
Viola Beraggová 4.11.
Kristína Kučerová 6.11.
AdamAlexik 6.11.
Hana Lužáková 7.11.
Juraj Puškáš 8.11.
Alex Husár 9.11.
Vanesa Tibenská 11.11.
Terézia Vadovičová 12.11.
Ella Lackovičová 12.11.
Matúš Bureš 13.11.
Vladimír Michael Piršel 13.11.
Lukáš Bartoš 16.11.
Richard Galovič 16.11.
Boris Sýkora 17.11.
Dominika Guštafíková 17.11.
Oliver Hajnala 17.11.
Martin Prílesan 18.11.
Jakub Matiašovský 19.11.
Leonard Blažíček 19.11.
Leonard Kotes 20.11.
Radovan Šinkovic 21.11.
Roman Siekel 21.11.
Samuel Kraus 22.11.
Marián Kolenčík 23.11.
Michal Potančok 27.11.
Teo Šindler 29.11.
Adela Vlasáková 29.11.
Jakub Strečanský 30.11.
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Marian Janás a Marcela Tomaš-
kovičová • Peter Oláh a Ing. Ka-
tarína Gádošiová • Mgr. Lukáš
Amtmann a Mgr. Viktória Černá-
ková • Michal Hraška a Michaela
Kmeťová • Ing. Marek Morávek a
Bc. Katarína Guštafíková

Dňa 2. 1. 2013 uplynú 3 roky, čo
nás navždy opustila naša mama

Tí, ktorí ste ju po-
znali, venujte jej
tichú spomienku.
Spomínajú dcéry
Erna, Alena, syn
Štefan s rodinami.

Ernestína
SLOVÁČKOVÁ.

Dňa 17. 12. 2012
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy o-
pustil náš otec

.
Spomínajú syno-
via, dcéra a ostat-
ná smútiaca rodina.

Florián HASON

Dňa 29.12. uplynie
5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, svokor a ded-
ko

Za tichú spomienku všetkým,
ktorí ste ho poznali, ďakuje man-
želka a dcéry s rodinami.

Milan JERGL.

Srdce topí sa v
mori horkých sĺz,
dušu zviera bolesť
blízkych sŕdc a
myseľ hodnot í
chvíle s tebou strá-
vené, čo nevrátia

sa nikdy, navždy sú vzdialené.
Dňa 22. 12. 2012 si pripome-
nieme 15. výročie od smrti nášho
otca a starého otca

.
Česť jeho pamietke.

Jozefa STANČEKA

Dňa 18. 12. 2012
sme si pripomenuli
16 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov o-
pustil náš syn, otec
a brat

z Pezinka. Spomínajú rodičia,
deti Marcelko, Monika a ostatná
rodina.

Marcel VAGAČ

Naši jub i lant i

Dňa 22. 12. 2012
by sa dožila pani

z Pezinka 79 ro-
kov.

Narcissa
ČECHOVÁ

Za tichú spo-
mienku všetkým,

ktorí ste ju poznali, ďakujú On-
drej a Ľubomír s rodinou.

Dňa 2. 12. 2012 by
sa dožila 100 ro-
kov naša drahá
mama, svokra, teta

a zároveň si pripo-
míname 10. výročie od úmrtia.
Spomína syn Miro s rodinou,
dcéra Helena s rodinou, zať
Janko s rodinou, neter a synovec
a ostatná rodina a známi.

Juliana
ČECHOVÁ

Dňa 14. 12. 2012
sme si pripome-
nuli 10. výročie od
úmrtia môjho man-
žela

a v apríli si pripomenieme jeho
nedožitých 70 rokov. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Spomína manželka a
ostatná smútiaca rodina.

Jozefa
HLAVAČKU

Dňa 30. 12. 2012
si pripomenieme
2. výročie, čo na-
vždy dotĺklo šľa-
chetné srdce

S láskou spomína manželka,
dcéra a syn s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Ing. Emila
ŠINDELÁRA.

Odišli ste navždy, niet vás medzi
nami, ale v našich srdciach žijete
spomienkami. Tak veľa nám ešte
mohli dať, prečo ich osud musel
tak skoro vziať?
Dňa 8. 11. 2012
uplynulo 28 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá
mama

z Grinavy a dňa 21.
11. 2012 by sa dožil
náš otec

85 rokov. S láskou
spomínajú dcéry
Oľga, Mariena, Jo-

zefína, Terézia a synovia Jozef,
Peter s rodinami.

Jozefína
KRASŇANSKÁ,

rod. Biznárová

Ondrej
KRASŇANSKÝ

Už nevidíš slnko,
krásny deň, na Gri-
navskom cintoríne
snívaš svoj večný
sen. Už niet návra-
tu, ani nádeje, len
cesta k hrobu nás

k tebe zavedie. Dňa 10. 12 .2012
uplynul 1 rok, čo nás navždy opus-
til náš drahý

z Grinavy Kto ste ho poznali a
mali radi, venujte mu tichú spo-
mienku. Spomínajú manželka,
deti, sestry a bratia s rodinami.

Vojtech KRASŇANSKÝ

Ďakujeme všet-
kým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, ktorí sa dňa
25. 10. 2012 napo-
sledy rozlúčili s
naším drahým zo-
snulým

Františkom KOSTKOM.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Manželka Emí-
lia a dcéra Martinka, vnúčikovia
Liamček a Lairduško.

POĎAKOVANIE

Dňa 2. 12. 2012
uplynulo 10 rokov
od tragickej ne-
hody našej dobrej
mamy, manželky a
babky

z Pezinka. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej spomienku. Dcéry s rodi-
nou a manžel.

Karolky
VIOLOVEJ

Dňa 23. 11. 2012
uplynulo 20 rokov
od smrti manžela,
otca a dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu prosím tichú spo-
mienku. Manželka a deti s rodina-
mi.

Vlastimila
MORAVČÍKA.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť,
ale v našich srd-
ciach budeš stále
žiť. Dňa 14. 12.
2012 uplynulo 20
rokov od smrti na-

šej milovanej manželky, mamičky
a babičky

Kto ste ju poznali, venujte je tichú
spomienku. S láskou spomína
manžel, syn a dcéra s rodinami.

Evy BENÍČKOVEJ.

Dňa 1. 1. 2012 uply-
nie 9 rokov, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.
Manželka, syn a dcéra s rodina-
mi.

Marián GALGÓCI.

Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami, ale
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 25. 12. 2012
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustil,
náš drahý a milovaný manžel
otec a dedko

S láskou spomína manž. Marta,
dcéry Ivetka, Martuška, Miladka s
rodinami.

Milan ZEMKO.

7. 12. uplynulo 19 rokov od smrti
môjho otca

a 19. 12. by sa dožila 90 rokov
moja mama

24. 12. si pripome-
nieme 1. výročie
nečakaného úmr-
tia

a 25. 1. by sa dožil
69 rokov brat

ktorý tragicky zahy-
nul vo veku 16 ro-
kov. Kto ste ich
poznali, venujte im
prosím tichú spo-
mienku. Palo Val-
ka s rodinou.

Štefana VALKU

Anna VALKOVÁ.

Petra VALKU

Štefan VALKA,

Odišiel si tíško a niet ťa medzi
nami, v srdciach našich žiješ spo-
mienkami. Dňa 3. 12. 2012 sme si
pripomenuli 8. výročie úmrtia ná-
šho drahého manžela, otca a
dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, pro-
sím, tichú spo-
mienku. S láskou a
úctou spomínajú
manželka Joja, dcéry Jojka a Mir-
ka s rodinami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA

Dňa 2. 12. sa do-
žila pani

z Pezinka život-
ného jubilea 90
rokov. Všetko naj-
lepšie, veľa zdravia a spokojnosti
a hojnosť božieho požehnania
želajú synovia Miro a Vlado s rodi-
nami.

Eva
HUPKOVÁ

Nezomrel ten, kto
ostáva v ľudských
srdciach Len ky-
tičku kvetov ti na
hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti
priať a modlitbou

na teba spomínať

.

. Dňa 26. 12.
2012 uplynie 10 rokov, čo od nás
odišla do večnosti naša mamička

.
S láskou spomínajú deti s rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Ďakujeme!

Júlia FÉDEROVÁ

MESTSKÉ MÚZEUM

Verona Prokopová: REŤAZ – kresby a reliéfy. Výstava potrvá
do 31. 1. 2013.

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

Mesiac Uzávierka Termín vydania

január 16. 1. piatok 25. 1.

marec 13. 3. piatok 22. 3.

máj 22. 5. piatok 31. 5.

júl 17. 7. piatok 26. 7.

september 11. 9. utorok 17. 9.

november 13. 11. piatok 22. 11.

február 13. 2. piatok 22. 2.

apríl 17. 4. piatok 26. 4.

jún 19. 6. piatok 28. 6.

august 14. 8. piatok 23. 8.

október 16. 10. piatok 25. 10.

december 11. 12. piatok 20. 12.

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2013
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Dňa 11. novembra 2012 sa na Zimnom štadióne Ondreja

Nepelu v Bratislave uskutočnil medzinárodný turnaj v karate pre

deti a kadetov. Na turnaji sa zúčastnilo 6 krajín a nechýbali ani

mladí karatisti z 1. Karate Clubu Pezinok.

V silnej konkurencii si krásne 3. miesto v kumite chlapcov do

28 kg vybojoval Matúš Hrdlovič. Gratulujeme.

Svatava Sulanová

Bronz pre Matúša Hrdloviča

OZ stolnotenisový klub ZŠ Na
bielenisku v Pezinku v spolu-
práci s Mestom Pezinok uspo-
riada

a
pod zá-

štitou primátora mesta Pezinok
Mgr. Olivera Solgu. Turnaj sa u-
skutoční v telocvični a stolnote-
nisovej hale ZŠ Na bielenisku.

v stredu 26. decembra
7. ročník Štefanského turnaja v
stolnom tenise o putovný pohár
mesta Pezinok 1. ročník tur-
naja o pohár Petra Valku

Pozývame všetkých re-
gistrovaných, neregistrova-
ných a rekreačných hráčov,
aby sa prišli zabaviť a pokú-
sili sa získať putovný pohár
mesta Pezinok.

Štefanský turnaj v stolnom tenise
Štartovné: 4,0 EUR/osoba
Prihlášky:

elektronicky na
e-mail:
do 25. 12. 2011 do 20.00 h

0907 755
416

Časový plán:

Prihlášky je potreb-
né zasielať

ale-
bo telefonicky na tel.

. Do prihlášky je potrebné
uviesť meno, priezvisko, rok na-
rodenia a klub (v prípade reg.
hráčov) resp. mesto (v prípade
nereg. hráčov). Registrovaní
hráči, pokiaľ nie sú z BA kraja a
nie sú v rebríčku SR dospelých
uvedú aj aktuálne umiestnenie
v príslušnom krajskom rebríč-
ku.

7.30 – 8.30 h pre-
zentácia, 8.30 – 9.30 h – rozlo-

pavol.alexy@stuba.sk

sovanie, 9.30 h – otvorenie tur-
naja a začiatok súťaží.

– regis-
trovaní hráči (zúčastniť sa mô-
žu hráči všetkých líg), – re-
gistrovaní hráči, ktorí nepostú-
pia zo základných skupín v kate-
górii A, – neregistrovaní
hráči, – zdravotne znevý-
hodnení hráči –

, – starší žiaci
a dorast (narodení 1994 a mlad-
ší), – najmladší a mladší
žiaci (narodení 2000 a mladší)

Hráči umiestnení na 1. – 3.
mieste získajú diplomy, medai-

Súťaže: Kategória A

kat B

kat C
kat D

kat E

kat F

Vo všetkých kategóriách sa
hrá len súťaž dvojhier.

Turnaj o pohár

Petra Valku

ly, darčekové balíčky, poháre +
mená víťazov v kategórii A a C
budú vyryté do putovných pohá-
rov.

Pavol Alexy, tel :
0907 755 416, email

V štartovnom
je 1x občerstvenie (párky+neal-
ko). Počas turnaja bude k dis-
pozícii bufet.

OZ stolno-
tenisový klub ZŠ Na bielenis-
ku Pezinok, ZŠ Na bielenisku
Pezinok, mesto Pezinok,

Informácie:

Občerstvenie:

Usporiadateľ:

(pž)

pavol.ale-
xy@stuba.sk

http://www.stkpk.sk/

V poľskom Brzegu Dolnom sa cez posledný novembrový

víkend uskutočnila medzinárodná súťaž v modernej gym-

nastike .

Štartovalo tu 80 gymnastiek z 20 klubov zo siedmich európ-

skych krajín (Anglicko, Belgicko, Nemecko, Slovensko,

Ukrajina, Taliansko a domáce Poľsko). V dvoch detských ka-

tegóriách štartovali aj pretekárky z Oddielu gymnastiky pri

ZŠ Kupeckého v Pezinku - (r. 2002),

ktorá v silnej konkurencii skončila na 8. mieste a

(r. 2005) obsadila vo svojej kategórii druhú prieč-

ku. Dievčatá pripravuje trénerka .

Tradičná súťaž v Brzegu Dolnom (Dolnosliezske vojvod-

stvo) sa aj tentoraz konala v tamojšom Hotelovo-športovom

komplexe. V trinásťtisícovom mestečku majú šport a kultúra

zo strany mesta veľkú podporu, nachádza sa tu tiež veľký kul-

túrny dom a majú aj vlastnú televíziu.

XXX. International Rhytmic Gymnastic Tournament

Michaela Mozolíková
Timea

Oravcová
Marína Vederníková

(mo)

Mladým Pezinčankám
sa darilo aj v Poľsku

V utorok 4. 12. 2012 sa v Športovej hale SOŠ Komenského usku-
točnil II.turnaj ŠBL – VISTAreal Cupu. Odohrali sa zostávajúce zá-
pasy v základných skupinách A a B, po ktorých sme spoznali jed-
notlivých postupujúcich do skupín, v ktorých budú školy bojovať o
lepšie postavenie pred zápasmi o konečné umiestnenie. Zápasy
II.turnaja rozhodoval Matúš Mlynek.

Výsledky zápasov II. turnaja:
SkupinaA
Bielenisko – Šenkvice 17:32 Orešie – Gymnázium 10:22
Bielenisko – Svätý Jur 08:44 Gymnázium – Modra 46:11
Fándlyho – Šenkvice 33:15 Kupeckého – Modra 43:27

Skupina B

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

1. Fándlyho 3 3 0     97:31   6 1. Gymnázium 3 3 0   101:51 6
2. Svätý Jur 3 2 1     71:39   5 2. Orešie 3 2 1    45:38  5
3. Šenkvice 3 1 2     54:68   4 3. Kupeckého 3 1 2    89:80  4
4. Bielenisko 3 0 3    32:116  3 4. Modra 3 0 3    8:104  3

V 3. kole turnaja extraligy v hokejbale v kategórii U16 sa pred-

stavili naši mladí Pezinčania Jokeritu Juniors Pezinok v nedeľu

9. decembra 2012 v bratislavskom Ružinove – Areál netradič-

ných športov, kde si zmerali sily s rovesníkmi z Nitry (HBK

Nitrianski rytieri Nitra) a Pruského (ŠK 98 Pruské).

– HBK Nitrianski rytieri Nitra 1:9 gól:

Oscitý (Talapka)

– ŠK 98 Pruské 0:10

Ďalšie, 4. kolo turnaja extraligy začne po prestávke a bude po-

kračovať v ďalšom roku vo Vrútkach 24. februára 2013.

Jokerit Juniors Pezinok

Jokerit Juniors Pezinok

(pv)

Extraliga Jokerit Juniors Pezinok U16

Výsledky II. turnaja

2012-2013
Školskej basketbalovej ligy

Úvodný turnaj Pezinskej školskej ligy sa konal dňa 21. 11.

2012. Turnaja sa zúčastnilo 121 detí v šiestich kategóriách.

Najmladší žiaci do 8 r. : (ZŠ Limbach)

Najmladší žiaci : (ZŠ Na bielenisku)

Mladšie žiačky : (ZŠ Limbach)

Mladší žiaci : (ZŠ Viničné)

Staršie žiačky a dor.: Valentína Cviková (Gymnázium Pezinok)

Starší žiaci a dor.: Adam Brat ( ZŠ Na bielenisku)

V dňoch 24. 11. a 8. 12. sa uskutočnil Slovenský pohár mláde-

že vo Valalikoch. V kategórii dorastencov sa Adam Brat umiest-

nil na 13.-16. mieste a Dávid Jakubec na 17.-20. mieste (96 súťa-

žiacich). V kategórii starších žiakov skončil na vyni-

kajúcom 3. mieste (95 súťažiacich). V kategórii starších žiačok

saAlexandra Jalovecká umiestnila na 13.-16. mieste.

2. 12. sa v Malackách konal Open turnaj BA/TT regiónu. V ka-

tegórii staršie žiačky sa umiestnila na 3.

mieste a v kategórii starších žiakov obsadil tiež 3.

miesto.

1. Šimon Šebo

1. Peter Krajčovič

1. Hanka Divišová

1. Marek Jalovecký

Adam Brat

Valentína Cviková

Martin Žigo

Katarína Žigová

Úspechy stolných tenistov STK Pezinok

V piatok 14. decembra odo-
hrali volejbalistky tímu VISTAre-
al Pezinok na domácej palu-
bovke zápas 13. kola extraligy.
V Športovej hale VTC na Ko-
menského ulici sa proti Pezin-
čankám postavil tabuľkovo slab-
ší súper ŠŠK VIVUS Brati-
slava.

Začiatok stretnutia sprevá-
dzala bojovnosť bratislavského
tímu. Prvý set bol najvyrovna-
nejší zo všetkých. Pezinok zo
začiatku viedol, ale približne v
polovici poľavil a Bratislavčan-
kám sa podarilo vyrovnať na
14:14. Domáce hráčky násled-
ne opäť pritvrdili a napokon do-
tiahli prvý set do úspešného
konca za stavu 25:20.

Herná prevaha volejbalistiek
Pezinka sa naplno prejavila naj-
mä v ďalšom priebehu stretnu-
tia. Druhý set hrali istejšie a s
väčšou razantnosťou, vďaka čo-
mu odskočili až na 25:12.

Za stavu 2:0 na sety pre Pe-
zinok vstupovali hráčky do tre-
tej časti stretnutia. Bratislav-
čanky už výrazne nestíhali dr-
žať tempo, ktoré im od začiatku
tretieho setu diktovali domáce

protihráčky. Pezinské volejba-
listky hneď v úvode prišli so sé-
riou presných útokov a po chvíli
mali na svojom konte desaťbo-
dový náskok, ktorý následne eš-
te zvyšovali. Hráčky Bratislavy
si už s týmto rozdielom nevede-
li rady. Pezinčanky zakončili set
za stavu 25:11. Domáci volej-
balový tím VISTA real Pezinok
tak porazil ŠŠK VIVUS Brati-
slava jasne 3:0 na sety.

Pezinčanky v decembri odo-
hrali ešte stretnutie posledného
14. kola v 1. časti a to na palu-
bovke Paneurópy Bratislava.
Ďalšie zápasy ženskej volejba-
lovej extraligy by mali pokračo-
vať od druhej polovice januára
2013. (KG)

Úspech na domácej palubovke

V športovej hale SOU na Ko-
menského ulici v Pezinku sa po-
čas víkendu 15. – 16. decem-
bra uskutočnil už 3. ročník fut-
balového turnaja O putovný po-
hár primátora Mesta Pezinok.
Po oba dni prebiehali zápasy
25 družstiev a približne 300 mla-
dých futbalistov – prípravkárov,
mladších a starších žiakov.

Sobota 15.12.2012 patrila ka-
tegórii U – 11. Po zápasoch v
skupinách nasledovali poobe-
de stretnutia o umiestnenie.
Víťazstvo si po napínavom finá-
le vybojovali chlapci zo Senice,
keď o svojom víťazstve 2:1 nad
FK Rača rozhodli 20 sekúnd
pred koncom. Tretie miesto ob-

sadili hráči FC ŠTK Šamorín.
Najlepšou hráčkou v kategórii
U – 11 sa stala Tamara Moráv-
ková zo Senice, najlepším bran-
károm Richard Žitný z Rače a
najlepším strelcom Samuel
Hlaváč zo Senice.

V nedeľu 16. 12. súťažili tímy
v kategóriách U – 13 a U -15
kde bojovalo o najcennejšie ko-
vy a pohár primátora 16 druž-
stiev. Celý turnaj prebiehal vo
vynikajúcej atmosfére a rozho-
dovali ho štyria rozhodcovia. V
kategórii U – 13 sa víťazom sta-
lo družstvo Slovan Bratislava,
ktoré jednoznačne porazilo sú-
pera z Rače. Tretí skončil Vý-
ber BFZ. Najlepším hráčom v

danej kategórii sa stal domáci
Filip Brom z PŠC Pezinok, naj-
lepším strelcom Horváth zo
Slo-vana a najlepším branká-
rom František Závoník z Výbe-
ru BFZ.

V kategórii U – 15 zviedli finá-
lový súboj tímy Žolík Malacky a
ŠK SFM Senec. Napínavý zá-
pas rozhodli nakoniec chlapci z
Malaciek víťazstvom 2:1. Tretie
miesto získalo bratislavské
Domino. Najlepším hráčom sa
stal Samuel Benca z Domina,
najlepším brankárom Adam
Pero zo Senca a najlepším
strelcom Jakub Hitmar zo Žolí-
ka Malacky.

Domáce tímy sa v žiadnej ka-

tegórii nestratili a aj keď tohto ro-
ku nedosiahli na stupeň víťa-
zov, ukázali svoju kvalitu a chuť
do futbalu. Turnaj poctili svojou
návštevou aj predseda BFZ
Juraj Jánošík či ďalší futbaloví
funkcionári.
Veľká vďaka za zorganizovanie
futbalového turnaja O pohár pri-
mátora Mesta Pezinok patrí sa-
motnému p. primátorovi Mgr.
Oliverovi Solgovi, viceprimáto-
rom Ing. Jánovi Čechovi a Ing.
Milošovi Andelovi, ktorý záro-
veň oceňoval zúčastnené druž-
stvá, rodičom, organizačnému
výboru z PŠC Pezinok Junior,
sponzorom a množstvu dobro-
voľníkov. Mgr. Roman Farkaš

Vianočný turnaj mladých futbalistov

PŠC Pezinok junior o. z. ďakuje všet-
kým sponzorom a priaznivcom fut-
balu a praje im príjemné prežitie via-
nočných sviatkov a šťastný nový
rok 2013.


