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Už začiatkom roka mohli nové priestory v MŠ Bystrická využívať najmenší Pezinčania. FOTO (pb)

Hviezdna chvíľa Pezinčanov

Súdny dvor Európskej únie

15. januára vyniesol dlho oča-

kávaný rozsudok v kauze pe-

zinskej skládky komunálneho

odpadu v Novej jame. Súd

jednoznačne rozhodol, že ve-

rejnosť musí mať prístup k

územnému rozhodnutiu týka-

júcemu sa umiestneniu pre-

vádzky, ktorá má negatívny

vplyv na životné prostredie.

Verdikt súdu potvrdil, že štátne

orgány nemôžu občanom

znemožniť prístup k informáci-

ám a nemôžu im brániť v práve

slobodne sa rozhodnúť. Tieto

práva im nemôže obmedziť ani

vlastník či investor. Nie je im

nadradené obchodné tajom-

stvo. Protiprávne je aj utaje-

nie alebo selektovanie infor-

mácií pred občanmi. V odpo-

vediach na päť, tzv. prejudi-

ciálnych otázok súd upozornil

aj na to, že v zmysle Aar-

huského dohovoru, ktorý je zá-

väzný aj pre nás, ak sa začne

rozhodovacie konanie týkajú-

ce sa životného prostredia,

dotknutá verejnosť musí mať

možnosť zúčastniť sa na ňom

od začiatku, čiže kým sú ešte

otvorené všetky možnosti

a riešenia, a musí mať mož-

nosť vykonávať účinný vplyv.

Verejnosť navyše musí v zása-

de mať možnosť bezplatné-

ho prístupu ku všetkým infor-

máciám ktoré sa týkajú rozho-

dovacieho konania a možnosť

napadnúť na súde zákonnosť

akéhokoľvek rozhodnutia vy-

plývajúceho z takéhoto kona-

nia.

Podľa slov primátora mesta

Mgr. Olivera Solgu je rozhod-

nutie SD EÚ pre občanov

Pezinka veľkým zadosťuči-

nením, ale aj impulzom do ďal-

šieho boja proti realizácii

skládky. Považuje ho za

významné aj z pohľadu celo-

slovenského, pretože podob-

ných káuz, kde občan a jeho

práva sú pošliapavané, je na

Slovensku viac ako dosť.

Primátor považuje 15. január

za jeden z najvýznamnejších

dní v osemstoročnej histórii

mesta. Po prvýkrát sa totiž sta-

lo, aby o požiadavkách obča-

nov relatívne malého sloven-

ského mestečka rozhodovala

takáto významná európska in-

štitúcia. Vyjadril tiež presved-

čenie, že aj následné rozhod-

nutia slovenských súdov či

štátnych orgánov budú v pros-

pech Pezinka a jeho občanov.

Vyslovil poďakovanie noviná-

rom a médiám, ktoré už niekoľ-

ko rokov podporujú svojimi sta-

noviskami a informovaním ve-

rejnosti boj Pezinčanov proti

skládke.

Rozhodnutiu SD EÚ sa po-

drobne venovali všetky celo-

slovenské tlačené i obrazové

médiá, ktoré jednoznačne kon-

štatovali výrok SD EÚ v

prospech Pezinčanov. Práv-

nička Mgr. Zuzana Čaputová,

ktorá v spore zastupovala 45

občanov Pezinka, vystúpila nie-

koľkokrát v televízii i v rozhlase

a erudovane, podrobne a

zrozumiteľne informovala o

Nestáva sa často, aby o
veciach lokálneho, mest-
ského významu rozhodova-
la popredná európska inšti-
túcia. Nestáva sa často, aby
o problémoch dvoch desať-
tisícok občanov vedelo celé
Slovensko. Aby sa o ňom
niekoľko rokov písalo, ho-
vorilo a hlavne rozhodovalo.
Na tej najnižšej mestskej,
okresnej, krajskej či dokon-
ca celoštátnej, ministerskej
či vládnej úrovni.Aby sa ňou
zaoberal Najvyšší súd,
Ústavný súd a teraz dokon-
ca Súdny dvor Európskej
únie. Nestáva sa často v
tejto krajine, aby oprávnené
požiadavky občanov, ktorí
sa dovolávajú uplatnenia
svojich práv proti arogant-
ným štátnym úradníkom,
pokrúteným paragrafom a
všemoci peňazí boli vypo-
čuté, aby im bolo dané za
pravdu, aby občania predsa
len aspoň na chvíľu pocí-
tili, že dobro, pravda a spra-
vodlivosť naozaj víťazí aj v
reálnom živote, nielen v roz-
právkach. Bolo to však a stá-
le je celé aj o možnosti kaž-
dého z nás slobodne sa roz-
hodnúť, na ktorú stranu sa
ako slobodný občan posta-
viť, čomu veriť, za čo bojo-
vať, v čo dúfať.

Rozhodnutie Luxembur-
gu nás Pezinčanov napĺňa
optimizmom a vierou, že
všetko nakoniec dobre do-
padne a žiadna ďalšia hora
odpadu už v Pezinku nebu-
de. Nech si druhá či tretia
strana vykladá rozhodnu-
tie súdu ako svoje víťaz-
stvo, nech spochybňuje
čestné úmysly odporcov
skládky.Aj keby, nedajbože,
nakoniec výstavbu a pre-
vádzku skládky v Novej
jame presadili, my už dnes
vieme, že skutočnými a je-
dinými víťazmi v tejto kauze
sú občania Pezinka. Nie-
len preto, že im Európsky
súdny dvor v Luxemburgu
dal za pravdu, ale hlavne
preto, že si nenechali šlia-
pať po svojich základných
ľudských právach. Že neml-
čali, protestovali, vyšli do
ulíc, postavili sa pred naj-
mocnejších tejto krajiny,
aby im opakovane pripomí-
nali slovami Komenského
„že vláda ľudu späť sa do je-
ho rúk navrátila“.

primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga

NESTÁVA SA
ČASTO...

rozsudku, ktorý aj ona považu-

je za jednoznačné víťazstvo

Pezinčanov. (r)

Európsky súdny dvor v Luxemburgu rozhodol v kauze
pezinskej skládky a dal za pravdu občanom Pezinka
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Vyjadrenie spoločnosti Ekologická skládka a. s.
Spoločnosť Ekologická

skládka, a. s. víta dnešné roz-
hodnutie Súdneho dvora EU,
nakoľko v dvoch podstatných
otázkach, ktoré budú mat vplyv
na meritórne rozhodnutie naj-
vyššieho súdu SR, dáva za
pravdu povoľovacím orgánom
a našej spoločnosti:

Ide o odpoveď na druhú a tre-
tiu otázku, ktoré sa týkajú pod-
kladov rozhodnutia povoľova-
cích orgánov, a to stanoviska o
posudzovaní vplyvov na ŽP a
územného rozhodnutia, kde súd-
ny dvor EU rozhodol citujeme:

„Z vyššie uvedených úvah vy-
plýva, že formálne podanie žia-
dosti o povolenie na projekt

skládky, o akú ide vo veci sa-
mej, predchádzalo dátumu uply-
nutia lehoty na prebratie smer-
nice 85/337 (poznámka EIA). V
dôsledku toho povinnosti vyplý-
vajúce z tejto smernice nie sú
uplatniteľné na tento projekt, a
nie je teda potrebné odpovedať
na tretiu otázku .“

Z uvedeného vyplýva, že NS-
SR pochybil, keď v prvom roz-
hodnutí posudzoval záverečné
stanovisko EIA nad rámec ža-
lobných návrhov odvolávajúc
sa na európsku legislatívu, keď-
že táto sa na projekt pezinskej
skládky nevzťahuje. Tým bolo
dané za pravdu Ústavnému sú-
du, ktorý tento nedostatok Naj-

vyššiemu súdu vyčítal a pre kto-
rý zrušil pôvodné rozhodnutie
najvyššieho súdu.

Rovnako Súdny dvor EU dá-
va za pravdu povoľovacím orgá-
nom a našej spoločnosti aj v tre-
tej otázke, týkajúcej sa zverej-
nenia územného rozhodnutia
kde citujeme:

„Právo Únie však nebráni to-
mu, aby sa neodôvodnené od-
mietnutie dať dotknutej verej-
nosti k dispozícii územné roz-
hodnutie v priebehu prvostup-
ňového správneho konania mo-
hlo napraviť v rámci druhostup-
ňového správneho konania pod
podmienkou, že sú ešte otvore-
né všetky možnosti a riešenia a

že takáto náprava umožní verej-
nosti mať účinný vplyv na výsle-
dok rozhodovacieho konania. “

Keďže územné rozhodnutie
zverejnil povoľovací orgán
dotknutej verejnosti v rámci po-
voľovacieho konania už vo
februári 2008 a verejnosť tak
mala až do rozhodnutia v au-
guste 2008 pol roka na jeho pri-
pomienkovanie a toto právo ne-
využila, považujeme to za pozi-
tívnu informáciu a veríme, že aj
NSSR sa prikloní k rovnakému
výkladu.

Bližšie sa k rozhodnutiu naša
spoločnosť vyjadrí po podrob-
nom preštudovaní rozhodnutia.

Ján Man

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

na tieto otázky:

�

�

�

Pán primátor, je úplne samozrejmé, že moje otázky sa
dnes budú týkať rozhodnutia Súdneho dvora Európskej
únie v Luxemburgu. Napriek tomu, že sa tejto téme
podrobne venujeme na viacerých miestach, predsa len by
sme radi poznali aj váš názor na toto významné rozhodnu-
tie.

V tomto čísle Pezinčana uverejňujeme aj stanovisko
predstaviteľa spoločnosti, ktorá skládku vlastní a buduje.
Počuli sme v médiách aj zástupcu štátu, presnejšie Slo-
venskej inšpekcie životného prostredia. Aj oni tvrdia, že
im súd, aspoň zčasti, dal za pravdu. Tak ako to je v skutoč-
nosti?

Na záver mi neostáva nič iné, len sa vás opýtať: Čo bude
ďalej? Čo bude nasledovať po rozhodnutí Súdneho dvora EÚ
v Luxemburgu, ktorého vyjadrenie z 15. januára je záväzné aj
pre naše súdne inštitúcie? Kedy sa skončí táto dlhé roky sa
vlečúca kauza?

(r)

- Výklad odborných právnych otázok, na ktoré dal SD EÚ odpo-
veď vo svojom stanovisku nechám na odborníkoch, teda na
právnych zástupcoch mesta Pezinok a jeho občanov, ktorými
sú právnici Advokátskej spoločnosti G. Lehnert, k.s. a pani Mgr.
Čaputovej, ktorá zastupovala 45 občanov pred SD EÚ aj pria-
mo v Luxemburgu. Pre mňa ako primátora je dôležité, že mô-
žem konštatovať, že vyhrali občania Pezinka, ktorým dal Lu-
xemburg za pravdu, keď konštatoval, že ich práva boli poruše-
né našimi štátnymi orgánmi. Vyhrali teda všetci tí, ktorí už nie-
koľko rokov proti skládke odhodlane, nebojácne a účinne pro-
testujú. Tento fakt potvrdil súd veľmi jasne a toto je najdôležitej-
šie posolstvo z Luxemburgu.

- Nechcem nikomu kaziť radosť z pocitu víťazstva. Niekedy sú
však pocity to jediné, čo človeku zostáva. Ja som si pozorne pre-
čítal posolstvo z Luxemburgu a počúval som aj pani Čaputovú,
ktorá v médiách aj na tlačovej konferencii 15. januára opakova-
ne podrobne analyzovala a vysvetľovala rozhodnutie súdu. Aj z
jej slov jasne vyplýva, kto je v tejto kauze víťazom. Sú to Pe-
zinčania, ktorých práva boli porušené a zároveň súd konštato-
val, že sa to už nikdy nesmie opakovať. Všetko ostatné je ne-
podstatná „vata“ a zahmlievanie, aby sme sa až tak veľmi nete-
šili. My však máme naozaj právo i dôvod sa radovať. To, čo ma
však prekvapilo zo všetkého najviac, je fakt, že nikto z našich po-
litických či vládnych predstaviteľov, alebo predstaviteľov súdnej
moci sa k tomuto rozhodnutiu nevyjadril ani jediným slovom.
Tak ako keby sa v Luxemburgu rozhodovalo o vzdialenej galaxii
a nie o 23 tisíc slovenských občanov. Naopak veľmi pozitívne
hodnotím opakovaný záujem médií, ich podporu a som im za to
veľmi vďačný.

- Domnievam sa, že teraz už relatívne rýchlo začne konanie na
Najvyššom súde SR a verím, že ten rozhodne v náš prospech.
Treba si však uvedomiť, že to asi len ťažko bude definitívny ko-
niec celej kauzy skládky odpadu v Novej jame, pretože ten, kto
prehrá sa môže znova obrátiť na Ústavný súd, prípadne pod-
niknúť ďalšie právne kroky. Takže si, žiaľ, netrúfam povedať ke-
dy si my, Pezinčania, konečne budeme môcť definitívne vy-
dýchnuť a skonštatovať, že sa nám náš boj proti skládke podari-
lo definitívne vyhrať. Už v tomto čase a v tejto etape je to však
pre nás všetkých nielen veľká skúsenosť, ale aj zadosťučinenie
za všetky problémy a nespravodlivosť s ktorou sme sa doteraz
stretávali. A tiež príklad a inšpirácia pre všetkých tých, ktorí na
Slovensku bojujú s podobnými problémami.

K rozsudku Súdneho dvora EÚ
Minulotýždenné rozhodnutie

Súdneho dvora EU (SD EÚ) po-
važujem za veľmi priaznivé pre
Pezinčanov. Odpovede SD EÚ
na štyri otázky sú v súladne s
našimi nárvhmi, ktoré sme sú-
du predložili. Na jednu z piatich
otýzok sa súd rozhodol neod-
povedať.

Súd v rozsudku okrem iného
konštatoval, že utajenie územ-
ného rozhodnutia v konaní o po-
volení skládky odpadov v Pe-
zinku bolo protiprávne. Záro-
veň konštatoval, že dotknutá ve-
rejnosť musí mať k dispozícii
všetky relevantné informácie
už od štádia prvostupňového
správneho konania, čiže pred-
tým, ako sa prijme prvé rozhod-
nutie.Ak rozhodnutie poskytnu-
té nie je, môže byť podľa SD EÚ
takáto chyba napravená v dru-
hom stupni konania iba v prípa-
de, že má verejnosť rovnaké
možnosti, ako by mala na pr-
vom stupni a je teda v rovnakej
procesnej situácii. Predstaviteľ
prevádzkovateľa skládky Eko-
logická skládka a. s. tvrdí, že od-
tajnenie územného rozhodnu-
tia v druhom stupni konania bo-
lo takýmto odstránením chyby.

S týmto názorom sa nesto-
tožňujeme najmä preto, že
účastníci konania o povoľovaní
pezinskej skládky nemali rov-
naké možnosti a neboli v rovna-
kej situácii po odtajnení rozhod-
nutia. Sprístupnenie utajeného
územného rozhodnutia v marci
2008 bolo takmer 2 mesiace po-

tom, ako bola umožnená okam-
žitá výstavba skládky. Bolo by
absurdné tvrdiť, že Pezinčania
mali v takejto situácii účinný
vplyv na rozhodovanie. Záro-
veň zákon jednoznačne stano-
vuje, že pripomienky ku kona-
niu môžu účastníci vzniesť naj-
neskôr na pojednávaní, ktoré
sa uskutočnilo v prvom stupni,
pričom na neskôr uplatnené ná-
mietky konajúci orgán nesmie
prihliadnuť (tzv. koncentračná
zásada). Zákon teda neumož-
ňuje inšpekcii zaoberať sa pri-
pomienkami účastníkov k územ-
nému rozhodnutiu, podanými v
druhostupňovom konaní. Zne-
nie zákona je v uvedenom jed-
noznačné, rovnako aj komentá-
re k príslušným zákonom. Na
uvedenú skutočnosť upozorňo-
val účastníkov konania niekoľ-
kokrát aj konajúci orgán, in-

špekcia ŽP. Tvrdenie protistra-
ny, že sme v konaní nevzniesli
námietky, je nepravdivé, v spi-
se je ich zdokumentovaných
niekoľko. Námietky nevzniesol
žiaden účastník konania po
tom, ako to zákon neumožňo-
val, teda v druhom stupni. V
tomto smere považujeme argu-
mentáciu protistrany za účelo-
vú. Ako som uviedla, odpovede
SD EÚ sú v súlade s našimi ná-
vrhmi, ktoré sme zaslali súdu v
písomnom vyjadrení a pred-
niesli na ústnom pojednávaní.

Rozsudok vo veci Pezinská
skládka je však precedensom
pre celú Európu a výklad eu-
rópskeho práva v ňom uvedený
je záväzným pre všetky štáty
EÚ. Vďaka tomuto rozsudku by
už nemalo byť sporné, že práv-
ne normy EÚ v oblasti životné-
ho prostredia treba rešpektovať

aj v konaniach vedených na Slo-
vensku, čo pre mnohých nie je
samozrejmosť. Nemalo by do-
chádzať k utajovaniu rozhod-
nutí štátnych orgánov s odô-
vodnením, že chránia obchod-
né tajomstvo. Konajúce orgány
by mali rešpektovať, že účast-
níci konania majú mať prístup k
relevantným informáciám už na
začiatku konania, aby ich účasť
mohla byť naozaj účinná. Ne-
sporné by malo byť, že aj dru-
hostupňový súd môže rozhod-
núť o žiadosti účastníkov a odlo-
žiť účinky povolenia, kým nepo-
súdi jeho zákonnosť. Zároveň,
všeobecné súdy nesmú pri-
hliadnuť na právny názor Ús-
tavného súdu, aj keď sú inak po-
vinné sa ním riadiť, ak sa tento
názor zdá byť v rozpore s prá-
vom EÚ. Všeobecné súdy sú
oprávnené a Najvyšší súd do-
konca povinný sa v takejto situ-
ácii obrátiť na SD EÚ. Toto je
veľmi zostručnené zhrnutie to-
ho, v čom by malo byť po roz-
sudku SD EÚ jasnejšie.

Po rozsudku SD EÚ bude po-
kračovať konanie na Najvyš-
šom súde SR, ktorý rozhodne,
či povolenie skládky bolo zá-
konné, pričom bude viazaný
rozsudkom Súdneho dvora EÚ.
Ďakujem všetkým Pezinča-
nom, ktorí sa zúčastňujú na akti-
vitách smerujúcich proti vzniku
ďalšej veľkej skládky v našom
meste. Verím, že naša snaha
bude napokon úspešná.

advokátkaZuzana Čaputová,

„Rozhodnutie súdneho dvo-

ra vnímam ako potvrdenie po-

stoja, že verejnosť má právo

pri tak zásadných veciach,

ako sú veľké skládky, vstupo-

vať do procesu a vyjadrovať

svoj názor a ovplyvňovať sa-

motný výsledok. Prípad pe-

zinskej skládky bol ukážkou

toho, kam vedie ignorovanie

práv verejnosti a názoru ve-

rejnosti. Myslím si, že pre bu-

dúcnosť by malo byť prijaté,

že v prípade veľkých skládok

bude povinné vyjadrenie prí-

slušného mestského zastupi-

teľstva, či ľudia takú skládku

chcú alebo nechcú,“ povedal
predseda BSK Pavol Frešo.

Súdny dvor Európskej únie v

Luxemburgu dnes rozhodol v prí-
pade pezinskej skládky. Odmiet-
nutie zverejnenia súdneho roz-
hodnutia podľa neho nemožno
odôvodniť ochranou obchod-
ných alebo priemyselných infor-
mácií. Podľa súdneho dvora ma-
li byť Pezinčania od začiatku o
skládke informovaní. Bratislav-
ská župa berie výrok súdu na ve-

Župan PAVOL FREŠO: Vítam rozhodnutie
súdneho dvora vo veci pezinskej skládky

domie. BSK už v roku 2010
prostredníctvom svojho zastupi-
teľstva prijal uznesenia, v ktorom
vyzval Ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, aby preskúmalo roz-
hodnutie Krajského stavebného
úradu v Bratislave o umiestnení
skládky v Pezinku.

(BSK)

Digitálne terestriálne vysielanie bude realizované v Pezinku
a okolí na kanáli 41. V súčasnosti sú realizované všetky práce
potrebné na vybudovanie vysielača. Predpokladaný začiatok
vysielania programu TV PEZINOK v Pezinku a okolí prostred-
níctvom DVB-T je 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 stránke . Toto vysiela-
nie je dostupné aj v mobilných zariadeniach iPhone, iPad,
Android.

Na stránke nájdete okrem denne aktualizovaného spravo-
dajstva aj archív relácie Týždeň.

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

www.tvpezinok.sk

Peter Bittner

AKTUALITY Z TV PEZINOK

Jedno z mnohých zhromaždení Pezinčanov proti „Skládke“.
Radničné námestie, november 2009. FOTO (pb)
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MUDr. Marián Pátek, MPH posla-
nec za volebný 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)

- Budem sa asi opakovať, ja sa považu-
jem za poslanca všetkých Pezinčanov
(samozrejme aj Cajlanov a Grinava-
nov) a v týchto intenciách sa snažím aj
vykonávať svoj poslanecký mandát v
zmysle zlepšenia kvality života všet-

kých občanov Pezinka a
posúvať ďalej ku kompetentným a snažiť sa ich

spoločne riešiť k spokojnosti našich obyvateľov. Vo svojom vo-
lebnom obvode považujem za prioritu vyriešenie statickej do-
pravy na Štefánikovej a Kollárovej a podľa vzoru Radničného
nám. a Kultúrneho domu odstrániť chaos a anarchiu v parkova-
ní a zaviesť poriadok a dodržiavanie pravidiel parkovania (otvo-
renie staničného parkovacieho terminálu) i za cenu prísnejšej
represie. To isté, s jemnými špecifikami, platí u mňa ako po-
slanca MsZ aj pre sídlisko Muškát. V širšom horizonte je mojou
prioritou rozšírenie pešej zóny aj o spomínané ulice v zmysle
plánu centrálnej mestskej zóny, aby centrum Pezinka bolo
ozajstným centrom, pre ľudí, ako je to všade vo svete, a nie jed-
ným veľkým parkoviskom.

- Odpoviem len za seba – nijako. Moja komunikácia s občan-
mi Pezinka je na veľmi dobrej úrovni, vynikajúco mi funguje
spätná väzba riešenia problémov v meste, prioritne cez osob-
né kontakty, rozhovory, konzultácie s voličmi ako aj cez telefón
a e-mail a stručne a jasne mi vytmavia, že toto ste spravili
dobre a toto ste totálne, po pezinsky, pohnojili. Alebo, že ak by
sme my v práci tak fundovane a efektívne rokovali ako vy na
MsZ, tak by nás na hodinu prepustili alebo defenestrovali

-Tak ako všetkým, najmä obchvat mesta, ktorý jediný vyrieši
problémy s dynamickou i statickou dopravou v meste. Mne
osobne, vzhľadom na to s čím som denne konfrontovaný v
práci, v súkromí ako aj vo funkcii predsedu sociálnej a zdra-
votníckej komisie pri MsZ, chýba kvalitné, cenovo dostupné
lôžkové sociálne zariadenie pre starých, nevládnych, imobil-
ných seniorov, občanov nášho mesta. Demografický vývoj je
nezvratný a táto zložka sociálnej starostlivosti bude potrebná
viac a viac a každé slušné mesto, ktoré chce byť senior-
friendly ju musí zaradiť do svojich priorít. Ja sa o to budem sna-
žiť všetkými silami.

ich denné problémy, požiadavky, po-
strehy, námety

Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov

Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky.
V tomto čísle odpovedá:

JANUÁR 2013 PEZIN ANČ

Lesná správa Pezinok ako vykonávateľ prác spojených s ob-
hospodarovaním lesných pozemkov, prenajatých od Mesta Pe-
zinok, touto cestou oznamuje vykonávanie ťažby dreva v poraste
730.11. Uvedený porast sa nachádza v lokalite Slnečné údolie.
Vyťažené drevo sa bude sústreďovať k ceste, konkrétne na miesta
okolo trafostanice a obrátky na Slnečnom údolí. Následne sa bude
nakladať na kamióny a odvážať odberateľom. Plán ťažby je v obje-
me 1075 m3, v mesiacoch január až marec 2013.

Uvedenou ťažbovou činnosťou môže prísť ku čiastočnému ob-
medzeniu premávky na ceste z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti
osôb a majetku. Obmedzenie bude vykonávať osoba náležite pou-
čená a označená reflexnými prvkami.

, vedúci LS PezinokIng. Marián Horváth

Dopravné obmedzenie v Slnečnom údolí

Rokovanie so zástupcami Bratislavskej integrovanej dopravy a
spoločnosťou Swietelsky, ktorá bude realizátorom stavby doprav-
ného terminálu sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Pezinku dňa
15. januára. Výsledkom stretnutia bola koordinácia firiem pri reali-
zácii informačného systému, ktorý bude súčasťou prác v predsta-
ničnom priestore železničnej stanice. Bude znamenať pre obyva-
teľov bratislavského kraja aj praktickú možnosť cestovať so zakú-
peným cestovným lístkom v Pezinku ďalej vlakom , autobusom,
prípadne električkou a trolejbusom na území celého kraja. Túto
možnosť iste uvítajú najmä ľudia, ktorí denne dochádzajúci za prá-
cou či štúdiom do Bratislavy. Lístok bude mať, okrem iného, pozi-
tívny dopad aj na peňaženku cestujúcich. Prvá lastovička už zača-
la fungovať pred niekoľkými týždňami v okrese Malacky, kde
vzniklo prepojenie s Bratislavou. Lístok IBD však zatiaľ platí len v
rámci okresu Malacky a Bratislavy. (ra)

Ďalší krok k terminálu

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
(MZZO) sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu
údaje, na základe ktorých budú spoplatnení - viď § 6 ods. 4 záko-
na č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v
znení neskorších predpisov. Povinnosť platiť poplatky sa vzťahu-
je na právnické osoby a fyzické osoby-podnikateľov, ktorí pre-
vádzkujú na území mesta Pezinok MZZO.

Podrobnosti upravujúce výšku poplatku upravilo Mestské za-
stupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2012 o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO pou-
žiť vzorové tlačivo zverejnené na stránke Mesta alebo je k dispo-
zícii na Mestskom úrade v kancelárii prvého kontaktu a na odde-
lení životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy.

Odd. životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy

Výzva pre prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia

Súčasťou projektu na zmenu organizácie dopravy – zjed-
nosmernenie ulíc SNP a Vajanského bolo postupné zjednosmer-
ňovanie priľahlých ulíc. Od 15. 1. 2013 bola v zmysle tohto projek-
tu zjednosmernená Vajanského ulica v smere od Mierovej k SNP.

oddelenie životného prostredia,
komunálnych služieb a dopravy

Ing. Miloš Bačák,

Zjednosmernenie Vajanského ulice

.
Priznanie musia podať nielen

noví, ale aj doterajší vlastníci,
ale len vtedy, ak u nich nastali
v priebehu roku 2012 dôležité
zmeny. Okrem kúpy a preda-
ja je to napr. vydanie stavebné-
ho povolenia, kolaudačného
rozhodnutia, zmena účelu vyu-

Nakoľko sa blíži koniec ter-
mínu podania daňového priz-
nania, t. j. do 31. Januára
2013, upozorňujeme daňov-
níkov, u ktorých

, aby si nezabudli podať
daňové priznanie

nastala zme-
na

žitia stavby a pod.

Daňové priznanie treba
podať už na nových tlačivách.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u
správcu dane na prízemí – v
kancelárii prvého kontaktu
Mestského úradu Pezinok, prí-
padne ich nájdete na interneto-
vej stránke mesta.

1. decembra 2012 nadobudla
účinnosť novela zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za

Termín podania daňového
priznania je do 31. januára
2013.

komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorou sa
zjednodušuje podanie daňové-
ho priznania – okrem svojich
identifikačných údajov v ňom
uvedie daňovník len základné
údaje potrebné na výpočet a vy-
rubenie dane.

Novinkou je, že v priznaní si
už nebude daňovník musieť vy-
počítavať sumu dane. Daň vy-
počíta správca dane a vyrubí ju
spoločným rozhodnutím pre
všetky miestne dane (daň z ne-
hnuteľností, daň za psa, daň za

nevýherné hracie prístroje, daň
za predajné automaty). V

Ak si daňovník nepodá daňo-
vé priznanie, prípadne nedo-
drží termín na podanie daňo-
vého priznania, správca dane
je povinný daňovníkovi uložiť
pokutu.

yru-
benú daň je daňovník povin-
ný
spoločného rozhodnutia, kto-
ré mu zašle mesto.

oddelenie ekonomiky
a miestnych daní.

zaplatiť až po doručení

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 2013

Napriek tomu, že vedenie mesta a mestské zastupiteľstvo vy-

riešilo k 1. januáru tohto roka dostavbami a rozšírením kapacít

materských škôlok problém umiestnenia všetkých trojroč-

ných a starších detí, ktoré neboli prijaté po spoločnom zápise

14. 3. 2012, pripravuje mesto Pezinok aj ďalšiu triedu MŠ na

Cajlanskej ulici (v areáliAmfiteátra). Mala by začať fungovať od

septembra tohto roka. Celkové náklady na rekonštrukciu a roz-

šírenie kapacity ako i vnútorné vybavenie dvoch menovaných

materských škôlok dosiahli sumu 200 000 eur.

Mesto Pezinok a riaditeľky MŠ na Bystrickej a Cajlanskej

ulici ďakujú stavebným firmám DUVYSTAV s. r. o. z Pezin-

ka a EKOSTAV - ROVINKA s. r. o. za kvalitne odvedené prá-

ce a veľmi ústretový prístup pri rekonštrukcii.

Rozšírenie kapacity MŠ

Od mája minulého roku realizuje v meste Pezinok zber textilu do
špeciálnych kontajnerov firma REVENGE, a.s. Bratislava. Za uply-
nulých osem mesiacov vyzbierala 40 274 kg. S takýmto výsled-
kom je firma veľmi spokojná a má veľký záujem v zbere pokračo-
vať. Zber textilu nie je pre obce a mestá povinný a znamená len
malú úsporu finančných prostriedkov. V Pezinku sú aktivity sme-
rujúce k zníženiu tvorby odpadov a k triedeniu odpadov plne pod-
porované, preto Mesto predĺžilo zmluvu s firmou REVENGE, a.s.
aj na ďalšie obdobie. MsÚ - OŽP, KS a D

Zber šatstva pokračuje

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a
v blízkosti a pod pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v
ochrannom pásme a pod vedením maximálne do výšky 3 m od
zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po
oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú 3 m výšku, je potrebné
z vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa
stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdiale-
nosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného
termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu
správy energetických zariadení podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozem-
ku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

OREZU a VÝRUBU STROMOV

Upozornenie

Aj v roku 2013 opraví Brati-
slavská župa viaceré cesty a
mosty, ktoré má vo svojej sprá-
ve. V rozpočte je na to vyčlene-
ných 4 mil. €, na bežnú údržbu
7,8 mil. €. Plánovaná je rekon-
štrukcia cesty cez horský pre-
chod na Pezinskej Babe, ktorá
je v havarijnom stave, opraví sa
aj most cez Malý Dunaj v Zálesí
a cesty v obciach Závod, Hrubá
Borša, Dunajská Lužná a Mod-
ra, ktoré boli kvôli nedostatku fi-
nancií, resp. sanáciám ciest a
objektov po povodniach, presu-
nuté do tohtoročného plánu z ro-
ku 2011. Plánovaná je aj rekon-
štrukcia priesečnej križovatky
na okružnú v Novej Dedinke.

„Na jar začneme s rekon-

štrukciou cesty cez Pezinskú

Babu. V kritickom stave sú

viaceré úseky komunikácie.

Je porušená stabilita cestné-

ho telesa, vytvárajú sa po-

zdĺžne trhliny a zosúvajú sa

časti vozovky. Vlani sme pre-

to v záujme bezpečnosti cest-

nej premávky obmedzili do-

pravu na kritických úsekoch.

Ak by sme tak neurobili, hro-

zil by úplný zosuv časti te-

lesa,“ povedal župan Pavol
Frešo. Rekonštrukcia bude pod-
ľa neho náročná, bude potreb-
né čiastočné rozobratie telesa,
tiež vybudovať kotvenia násy-
pu, urobiť odvodňovacie vrty a
oporné múry. Sanačné práce
na všetky tri havarijné lokality
sa budú robiť naraz v rámci jed-
nej stavby, treba počítať aj s lo-
kálnymi odstávkami dopravy.
Predpokladané náklady sú viac
ako 2,5 mil. €.

- V roku 2011 sa vykonali po-
trebné geologické prieskum-
né práce - prieskumné vrty, la-
boratórne skúšky a vyhotovili
sa inžiniersko-geologické pod-
klady.

- Už počas roku 2012 sa pripra-

vovali všetky sanačné práce
podľa schválenej projektovej
dokumentácie na všetky tri ha-
varijné lokality.

- Od júna 2011 je v troch úse-
koch usmernená premávka
do jedného jazdného pruhu
so semaformi.

- Okrem toho tu platí zákaz pre-
jazdu nákladných vozidiel
nad 7 ton.

V roku 2012 bolo v rozpočte
kraja vyčlenených na bežnú
údržbu a výkon správy 8,5
mil. € a na rekonštrukcie ciest
cca 6,3 mil. €. Najnákladnejšou
bola rekonštrukcia cesty II/502
v intraviláne obce Vinosady.
Cesta bola zničená v dôsledku
jazdenia ťažkej nákladnej do-
pravy v kombinácii s nevyhovu-
júcim stavom podložia podmá-
čaným zrážkovými vodami, ako
aj nevyhovujúcou konštrukciou
pôvodného násypu. Cesta to
nevydržala, vytvárali sa trhliny,

vozovka sa postupne prepadá-
vala, až došlo k úplnému zosu-
vu násypu.

Pokračovalo sa v sanáciách
ciest zničených povodňami v ro-
ku 2011 v okrese Pezinok - do-
končili sa práce na novom mos-
te v Doľanoch, zrekonštruova-
la sa vozovka, most, priepusty
aj oporné múry v obci Píla a tiež
sa vybudoval nový most v
Budmericiach. Zrekonštruovali
sa cesty v Zohore a urobili sa
veľkoplošné vysprávky na via-
cerých úsekoch ciest - v okrese
Malacky v celkovej výmere 4
700 m2, v okrese Pezinok 3
420 m2, Senec 3 734 m2, v cel-
kovom náklade cca 360 000 €.

BSK má vo vlastníctve
511,68 km ciest (178,94 km
ciest II. triedy a 332,74 km ciest
III. triedy) a 130 mostov, z toho
je 11 nad diaľnicami. Ich údržbu
zabezpečuje správcovská spo-
ločnosť Regionálne cesty Bra-
tislava, a.s. (RCB). (BSK)

Začiatok rekonštrukcie Pezinskej Baby už v tomto roku
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CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE
ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

Pred pár minútami som dopo-
zerala Romana Polan-
ského... pár hodín pred toľko dis-
kutovaným a ohlasovaným kon-
com sveta... Veľa prázdnych
slov na Slovensku hrdiacom sa
aké je kresťanské, odvolávajú-
ce sa aj vo vládnucich kruhoch
na odkaz Cyrila a Metoda...
Aký to má súvis so školou, kde
toľké roky pôsobím a je pre mňa
(možno) druhým domovom?
Len jeden – že to duchovno pre-
tavené do tónov je živé a oslo-

Pianistu

bodzujúce v každej dobe. Či je
to dramatický rok 1944, či ináč
dramatický 2012... alebo trápne
ohlasovaný koniec sveta.

Využívam čas na prosté ďaku-
jem mojej suite kolegov na ZUŠ
E. Suchoňa. Za celý rok 2012,
náročný, hektický, v pokluse
ale aj invencii, radostný, pouč-
ný aj inšpirujúci...

Pred pár dňami sme zavŕšili
štafetu verejných koncertov, ve-
rejných prezentácií celej naše
ZUŠ – ky. Neboli na vrcholovej

špičke, ale! Ale pohladili dušu a
znova presvedčili, že nie lesk
hmotného, komerčného sveta
a oslnenie, ale to, čo ide tak oby-
čajne zo srdca osloví, poteší,
obohatí. Slovom, tónom, tan-
com, aj tou pomyselnou vloč-
kou... A to nespomínam všetky
obsadené priečky na celoslo-
venských súťažiach.

Pod klenbou na M. R. Štefáni-
ka 9 sa rozliehajú tóny... možno
chcú všetkým okoloidúcim po-
vedať, aby spomalili, započú-

vali sa... a zamysleli, čo je nám
(ľuďom) treba.

A my, na ZUŠ E. Suchoňa
chceme veriť, že tóny budú
znieť aj naďalej, a pridruží sa
štetec, tanec i slovo.

Ďakujem celej mojej – našej
suite.

A ďakujem primátorovi mesta
Pezinok a jeho „suite“, že ZUŠ
E. Suchoňa začína mať svoj no-
vý domov.

riaditeľka ZUŠ E.Suchoňa
Mária Neuszerová,

Mojim na ZUŠ Eugena Suchoňa

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku po-
zýva dobrovoľných darcov krvi
na spoločný odber, ktorý sa

uskutoční dňa 20. februára 2013 od 8.00 do 11.00 h v Dome kul-
túry na Holubyho ul. č. 42. Darcovia si prinesú so sebou občian-
sky preukaz a preukaz darcu krvi. Michal Skovajsa

Pozvánka na odber krvi

V tomto roku rozdelí Bratislavská župa na dotáciách 270 000 €.
Žiadosti o

. Žiadosti o

Dotáciou možno podporiť verejnoprospešné projekty, ktoré
rozvíjajú novátorské a netradičné aktivity v regióne či podporujú
rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie sociálnych služieb v
kraji. Dotácia môže slúžiť aj na ozdravenie a ochranu životného
prostredia, zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva na
území BSK, môžu sa jej prostredníctvom spolufinancovať pro-
jekty podporované z fondov Európskej únie, organizovať vzde-
lávacie aktivity, kultúrne podujatia či spomienkové akcie.
Dotáciou možno podporiť aj organizovanie športových podujatí
a športových súťaží alebo účasť na nich v Slovenskej republike
alebo zahraničí. Vlani Bratislavská župa podporila sumou 240-
tisíc eur spolu 168 projektov.

veľké dotácie nad 2 500 € možno podávať do 25.
februára 2013 malé dotácie do 2 500 € možno po-
dávať priebežne do 30. septembra 2013.

(pv)

Žiadosti o dotácie z BSK

Žiaci a zamestnanci ZŠ Na bielenisku 2 v Pezinku dostali od
svojho zriaďovateľa Mesta Pezinok nádherný vianočný darček
v podobe vynovenia školy. Nové plastové okná a dvere zmenili
vzhľad celej budovy, telocvičňa je vymaľovaná a je v nej vyme-
nená podlaha. Poďakovanie patrí pánu primátorovi Mgr. Oli-
verovi Solgovi, viceprimátorovi Ing. MilošoviAndelovi ako aj všet-
kým zainteresovaným zamestnancom Mesta Pezinok za pomoc
a podporu, ktorá bola nielen na úrovni verbálnej, ale najmä ma-
teriálnej a finančnej. Mgr. Ingrid Jurčová

Vianoce v ZŠ Na Bielenisku

Ľudia bez domova, Jano, Jozef, Magda, Veronika a Štefan ma
požiadali, aby som poďakovala tým, ktorí si na nich spomenuli vo
vianočnom čase. Vďaka finančnej a vecnej pomoci J. Matus-
kého a P. Džupu , členom Maltézskeho rádu, J. Križanovej a za-
mestnancom firmy Tomra Sorting s.r.o. podávali dobrovoľníci
21. 12. 2012 vianočnú kapustnicu a kapra so šalátom ľuďom, kto-
rí čas vianočný strávia na ulici alebo v nocľahárni. Ďakujeme.

Renáta Minarovičová

Od ľudí bez domova...

� Podnikateľ – dôchodca hľadá prácu. K dispozícii mám vozidlo
Peugeot kombi. Tel.: 0903 269 083

Aký bol práve skončený rok z
pohľadu vinohradníkov a viná-
rov? Nuž, každý má na to asi
svoj názor a nemusí so mnou
súhlasiť, ale podľa mňa vcelku
úspešný. Úroda bola slušná,
kvalita nadpriemerná. Množstvo
hrozna nebolo rekordné, lebo
niečo zobrali zimné mrazy, nie-
čo mimoriadne sucho, niečo di-
vá zver. Na druhej strane nebol
problém s hubovými ochorenia-
mi, usporilo sa čosi na drahej
chémii a teda aj kvalita bola lep-
šia. Obišlo nás aj krupobitie. Člo-
vek by povedal, že vinohradníci
môžu byť spokojní. No nie vždy
to bolo tak. Viacerí o tom vedia
svoje. Problém neobrobených
viníc je už dlhodobejší a má via-
cero príčin. Mať v susedstve ta-
kýto vinohrad nie je žiadne ter-
no. Choroby, burina, útočisko
zveri, mám s tým osobnú skúse-
nosť. Tak ako aj môj známy, kto-
rému zničil požiar, čo vznikol v
čase najväčšieho sucha v ta-
komto opustenom vinohrade,
dva krajné riadky jeho vzorne
obrobeného vinohradu... Apelu-
jem na všetkých majiteľov ta-
kýchto neobrobených vinohra-
dov, aby toto riešili. Chcem im
pripomenúť, že každý majiteľ vi-
nohradu je zo zákona povinný
ho obrábať. Ak ho nechce obrá-
bať, nech ho prenajme ale-
bo predá za cenu obvyklú v da-
nom čase a lokalite. Viem, že sú
záujemcovia o kúpu vinohradu,
len nikto nechce predať, a ak aj
chce, tak pýta nereálnu cenu.
Ľudia žijú v nádeji, že raz to bu-
dú stavebné pozemky. Chcem
im odkázať, že tak skoro nebu-
dú. Mesto Pezinok pripravuje no-
vý územný plán, v ktorom bude
zadefinované, kde bude možné
stavať. Vinohrady to rozhodne
nie sú. Tie chceme chrániť pre
budúce generácie. Územný
plán je niekoľkoročný zdĺhavý a
náročný proces, a ten náš je
pred dokončením. Nebyť ne-
odôvodnených prieťahov Kraj-
ského stavebného úradu, kde
návrh ÚPN leží, bol by už
pravdepodobne schválený
Mestským zastupiteľstvom. Po
dohode vo vinohradníckej komi-
sii sme sa rozhodli majiteľov ne-
obrábaných vinohradov upozor-
niť na ich povinnosti. Chrániť vi-
nohrady chce aj VÚC Bratislava
vo svojom ÚPN. Primátori a sta-
rostovia z nášho VÚC podpísali
memorandum o ochrane vino-
hradov. Poslanci a župan žiada-
jú Národnú radu, aby prijala zá-
kon o ochrane malokarpatských
vinohradov, tak, ako tomu bolo
do nedávna.

My tu, v Pezinku, sme sa roz-

hodli konať a snažíme sa za-
viesť vo vinohradoch určitý re-
žim a poriadok. V spolupráci s
mestom sme rozbehli viaceré
akcie. Primátor nám vychádza
maximálne v ústrety, viaceré
podnety vyšli od neho, je vidno,
že ako Pezinčana ho problema-
tika vinohradníctva chytila za
srdce, dokonca až tak, že sa
osobne zúčastňuje všetkých bri-
gád. Po dlhom čase boli v roz-
počte na vinohradníctvo a rekul-
tiváciu krajiny vyčlenené penia-
ze vo výške 10 tis. Eur, ktoré
sme bez problémov minuli. V
r. 2013 je to síce len polovica,
5 tis. Eur, ale v čase keď iné mes-
tá a obce majú problém s udrža-
ním svojich vitálnych funkcií vďa-
ka aj za to. Vinohradníci každo-
ročne platením daní za pôdu po-
máhali napĺňať mestskú kasu a
málo sa im z toho vrátilo. Teraz
sa to mení. Osadenie zákazo-
vých značiek pre motorové vo-
zidlá nám pomohlo eliminovať
pohyb nežiadúcich osôb v cho-
tári. Rozmáhajúce sa krádeže,
pochybné stretnutia rôznych dí-
lerov, motorkári, štvorkolkári, ba
dokonca ťažký úraz spôsobený
vodičkou, ktorá sa učila vo vino-
hradoch jazdiť s tereniakom nás
prinútili k tomuto kroku. Ako dô-
sledok toho museli všetci maji-
telia, nájomcovia, zamestnanci
vinárstiev ísť na MsÚ a vybaviť
si pre svoje motorové vozidlá po-
volenia na vjazd. V r. 2013 tieto
povolenia stratia platnosť. Včas
oznámime, kedy začnú na MsÚ
vydávať nové. Ešte sa neroz-
hodlo, či budú platiť rok, alebo
budú na dlhšie obdobie. Na čas
oberačiek mesto vydávalo aj
tzv. oberačkové povolenia s ob-
medzenou krátkou platnosťou
pre brigádnikov a iných, napr.
dopravcov alebo nákupcov
hrozna. Počas dozrievania hroz-
na, od 15. augusta do konca
oberačky, čo bolo tento rok sko-
ro, koncom septembra, boli na
vjazdoch do chotára v Pezinku a
čiastočne na Cajle opravené a
uzamknuté rampy zamedzujú-
ce vjazd mot. vozidlám. Počas
hlavných oberačiek sme ich cez
víkend počas dňa otvárali.
Mimo víkendu sme ich otvorili
na požiadanie alebo sme po-
skytli kľúče od rámp. Ako bude-
me postupovať v r. 2O13 včas
oznámime v časopise Pezin-
čan, v Pezinskej televízii alebo
oznamom vo vitríne, ktorá by
nám mala pribudnúť na námestí
niekde pred vinotékou. Väčšina
vinohradníkov tieto opatrenia
chápe, vedia, že sú v ich záuj-
me. Najviac to vadilo tým ľu-
ďom, ktorých nároky sú, poviem

to slovami klasika – terciálne.
Samozrejme, budem rád, ak
svoje pripomienky adresujete
na vinohradnícku komisiu. Iste
ste si všimli, že nikde nespomí-
nam Grinavu. Nie je to zámer,
ale v tomto katastrálnom území
ešte neprebehla komasácia
pôdy. Po komasácii budú vyjas-
nené majetkoprávne vzťahy a
potom sa môže prikročiť k po-
dobným opatreniam ako v Pe-
zinku, samozrejme ak budú Gri-
navania chcieť.

Divá zver a škorce – problém,
ktorý sa posledné roky vymyká
spod kontroly. Zjari mladé, chut-
né výhonky viniča decimovala
zver, hlavne daniele – invázny
druh, počas dozrievania nastú-
pili diviaky a škorce. Zúfalí vino-
hradníci sa bránili, kto ako vedel
a mohol. Robili oplotenia, za-
sieťkovávali, čo im nesmierne
zvyšovalo náklady. Tie ploty,
okrem toho, že sú škaredé, ne-
majú v extraviláne čo hľadať,
ale čo majú vinohradníci robiť?
Siete proti vtáctvu ešte aj teraz
špatia chotár. Často v nich u-
viaznu bažanty, zajace, speva-
vé vtáctvo. Vyzývam preto maji-
teľov vinohradov, aby ich od-
stránili. Napísali sme aj na mi-
nisterstvo pôdohospodárstva,
sekciu poľovníctva, žiadosť o rie-
šenie daného stavu a žiadali zvý-
šený odstrel pre poľovníkov, naj-
mä danielov. Zamietli nám ju
nekvalifikovaným spôsobom.
Napísali sme preto sťažnosť na
postup obvodného lesného úra-
du, ktorý našu žiadosť riešil z po-
verenia ministerstva. Do dne-
šného dňa nám z ministerstva
neprišla žiadna odpoveď. Toto
už nie je len problém Pezinka.
Kto trochu sleduje danú proble-
matiku, vie o čom hovorím.

Vínna turistika je fenomén, v
ktorom sa prelínajú dva svety:
vinársky a turistický. Definícia
hovorí, že je to návšteva vino-
hradov, vinárstiev, vínnych festi-
valov, kde hlavnou motiváciou je
koštovka vína a spoznávanie vi-
nárskych oblastí. Pezinčania,
myslím si, zavčasu zachytili ten-
to trend. Naše združenie v spo-
lupráci s mestom Pezinok je prie-
kopníkom takých akcií ako sú
Vínne trhy Pezinok, Svätomar-
tinské požehnanie vína, v spo-
lupráci s Malokarpatskou vín-
nou cestou sú to na jar a na je-
seň Dni otvorených pivníc, kon-
com leta Deň vo vinohradoch. V
tomto roku mala premiéru nová
akcia Víno a levanduľa, ktorá sa
konala v lokalite Stará hora, v
okolí vinohradu Vlada Píša.
Malokarpatské vinohradnícke
múzeum v Pezinku nielenže roz-

širuje svoje zbierky, ale aj vydá-
va publikácie o vinohradoch a je
aj organizátorom vinárskych ak-
cií v Pezinku.

Ak však chcete milovníkom ví-
na ukázať chotár, musíte v ňom
upratať, keď sa nechcete han-
biť. Najmä spoločné priestory –
cesty, obratliská, melioračné jar-
ky, studničky. Toto všetko bolo
po stáročia udržiavané. Až v po-
slednom období sa na toto za-
búdalo, akosi sme sa zahľadeli
do seba. Som nesmierne rád,
že Združeniu pezinských vino-
hradníkov a vinárov sa v spo-
lupráci s primátorom Oliverom
Solgom a MsÚ podarilo naštar-
tovať proces, do ktorého sa po-
stupne zapájajú nielen jednotliv-
ci, ale aj pezinské firmy. Pred-
vlani sme začali s revitalizáciou
krajiny vo vinohradoch. Je to v
našom okolí jav už málo vídaný.
Nájdu sa aj dnes ľudia, ochotní
obetovať čosi zo svojho čoraz
vzácnejšieho času. Neveria to-
mu len ľudia, ktorí nikdy nič za-
darmo neurobili. Preto dovoľte,
aby som sa touto cestou poďa-
koval všetkým jednotlivcom, kto-
rých tu nemôžem z priestoro-
vých dôvodov menovať, a fir-
mám: Mestskému podniku slu-
žieb, jeho zamestnancom, akti-
vačným pracovníkom, pracov-
níkom Mestského úradu, ktorí
pod vedením primátora praco-
vali jeden celý deň pri váhovej
studni v lokalite Grefty, Vinár-
stvu Pavelka a syn, ktorého ľu-
dia a technika pracovali v pezin-
skom aj cajlanskom chotári, Mi-
lan Pavelka zrekonštruoval sta-
rú vinohradnícku búdu, ktorú v
lokalite Huncpalky postavilo eš-
te bývalé JRD a aj keď sme proti
akejkoľvek výstavbe vo vinohra-
doch, toto už stálo a roky špatilo
chotár. Ak sa to bude využívať
na akcie ako v minulom roku,
vhodne to zapadne do vínnej tu-
ristiky. Ďalej chcem poďakovať
Petmasu za techniku aj ľudí, fir-
me Ecorec, ktorá síce nemá nič
spoločné s našimi vinohradmi,
ale jej nemecký konateľ pán Abl
má rád náš kraj a poskytol ľudí
aj techniku, poľnohospod. druž-
stvu Grinava, Vinárskemu závo-
du Pezinok, firme Eminens no a
samozrejme členom nášho zdru-
ženia, najmä predsedníčke Oľ-
ge Bejdákovej, ktorá združeniu
venuje veľa zo svojho voľna. Aj
v roku 2013 chceme pokračovať
v brigádach v chotári. Už teraz
všetkých ochotných ľudí pozý-
vam. Termíny včas oznámime.
Do nového roku Vám prajem ve-
ľa zdravia.

predseda VaV
komisie pri MsZ v Pezinku

Gabriel Guštafík,

Rok 2012 v pezinských vinohradoch
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Nové telefónne čísla na Mestskom úrade
Mestský úrad prešiel na novú IP digitálnu ústred-

ňu. Pri tejto príležitosti sa menila väčšina telefónnych klapiek.
od 2. 1. 2013

Spoločné predčíslie 033/6901 + klapka
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primátor Mgr. Oliver Solga
zástupca primátora Ing. Ján Čech
zástupca primátora Ing. MilošAndel
asistentka primátora Bc. Bibiana Pilná, Mária Odehnalová

referent cestovného ruchu a marketingu Mgr. Peter Vlasák
projektový manažér Mgr. LíviaAugustin Šimanská
referent, správca web stránky Peter Šafr
referent vzťahov s verejnosťou - vodič Viliam Slimák
redakcia časopisu Pezinčan Peter Brunovský

referent matriky Helena Drgoňová, Jana Horvátiková
referent overovaniaAnna Mihaľová
referent evidencie obyvateľstvaAlena Šindlerová

hlavný kontrolór mesta Ing. Janka Sandtnerová
referent kontroly Renata Fabiankovičová

prednostaMgr. Miroslav Šebesta
asistentka prednostuAlena Čaputová
referent kancelárie prvého kontaktu Bc. Jarmila Horváthová
referent podateľne Miriam Poizlová
správca ITAlexander Pravda
správca počítačovej siete Ing. Matej Sandtner
referent personalistiky Helena Fialová
referent personalistiky Ľubica Baďurová

vedúca oddeleniaMgr. Renáta Gottschallová
referent právnik Mgr. Peter Štetka

referent právnik Mgr. Martina Sedláčková
referent právnik Mgr. Matej Tarbaj
referent právnik JUDr. Jana Kľúčiková

referent podnikovej a bytovej agendy Zlatica Hagerová
referent podnikovej a bytovej agendyDana Švorcová

referent správy majetku Daniela Snopeková
referent správy majetku Michaela Tušková
referent registratúry Katarína Miháliková
referent nehnuteľnostíJaroslava Solgová

vedúca oddelenia Mgr. Renáta Minarovičová

referent sociálnej starostlivosti Mgr. Milada Hegyiová
referent terénnej sociálnej práceAlžbeta Strapáková
referent terénnej sociálnej práce Mgr. Milan Hýll

metodik školského úradu Mgr. Ľubomír Štiglic
referent školského úradu Viera Tóthová

vedúca oddelenia Ing. Ľubica Mezeiová

referent výstavby a územného plánovania Ing.Andrej Farkaš
referent údržby majetku mesta Ing. Štefan Tančár
referent výstavby a územného plánovania Ing. Iveta Szabová
referent cien a DTM Silvia Nestarcová

referent úverov zo ŠFRB Ing. arch. Bronislava Doláková

vedúci oddeleniaIng. Renata Klimentová
referent dopravy Ing. Miloš Bačák
referent komunálnych služieb Ing. Oľga Moťovská
referent život. prost. Ing. Jana Gubániová, Martina Strezenická

vedúcI oddelenia Ing.Alena Gusejnová

referent finančného účtovania Ing. Marianna Nádaská
referent finančného účtovania Eva Lišková
referent účtovania a rozpočtu pre školst. Drahoslava Pátková
referent účtovania školst. a vnútornej kontroly Anna Stašová
referent účtovania majetku - mesto Bc. Mária Čermáková
referent účtovania majetku - školy Ing. Hana Belešová
referent účtovania školstva a pokladne Paulína Letnická
referent pokladne Soňa Sandtnerová

vedúci referátu - daň z nehnuteľností Ing. Barbora Žemličková
referent dane z nehnuteností Marta Podhorská
referent - poplatky za psa, ubytovanie, verej. priest. Viera Noskovičová
referent - poplatky za odpad FO + odpady chatyAnna Urbanová
referent - poplatky za odpad FO + PO Margita Vastlová

referent účtovania miezd Jana Patúcová
referent účtovania miezd Ing. Eva Pilková

vedúci oddelenia Ing. Eva Popluhárová
referent stavebného úradu Ing. Zuzana Vojčináková
referent stavebného úradu Ing. Bronislava Šimová
referent stavebného úradu Ing. Katarína Šilhárová
referent evidencie stavebného úradu Rozália Klementovičová

Referát vzťahov s verejnosťou a projektového riadenia

Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Právny referát

Referát podnikania a bytovej agendy

Referát správy majetku

Referát sociálnej starostlivosti a kultúry

Školský úrad

Referát investičnej výstavby a realizácie územného plánu

Referát úverov zo ŠFRB

Referát ekonomiky a účtovníctva

Referát miestnych daní

Referát miezd a personalistiky

Zápis žiakov do 1. ročníka pre
školský rok 2013/2014 sa bude
konat' na základných školách v
Pezinku v zmysle § 20 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a
všeobecného záväzného na-
riadenia Mesta Pezinok č.
13/2008 o určení miesta a času
zápisu na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky

Zápis do škôl
uskutočnit' v zmysle všeobec-
ného záväzného nariadenia
Mesta Pezinok č. 15/2011

- školský obvod -
ulice: 1.mája, Bernolákova,
Bratislavská, Bystrická, Dre-
várska, Fándlyho, Fortna, Fra-
ňa Krára, Gorkého, Holubyho,
Hrnčiarska, Hviezdoslavova,
Jesenského, Komenského, Ku-
kučínova, Kuzmányho, Maja-
kovského, Mierová, Moyzeso-
va, Nerudova, Obrancov mieru,

v dňoch 14. a
15. februára 2013 od 15,00 h.
do 18,00 h.

odporúčam

- Základná škola v Pezinku,
Fándlyho 11

Puškinova, Saulaková, SNP od
čísla 23 vyššie, Št. Polkorába,
Talihov dvor, Tehelná, Tolstého,
Vajanského, Viničnianska ces-
ta, Za dráhou, Za hradbami, Za
koníčkom, Zigmundíkova

- školský
obvod - ulice: Cajlanská, Dob-
šinského, Farská, Gogdova,
Hasičská, Hollého, Jilemnické-
ho, Jiráskova, Kalinčiakova,
Kollárova, Krížna, Kupeckého,
Kutuzovova, Lesnícka, M. R.
Štefánika, Mahulanka, Malo-
karpatská, Meisslova, Mlado-
boleslavská, Mýtna, Panský
chodník, Pod lipou, Potočná,
Radničné námestie, Rázusova,
Reisinger, Richarda Rétiho,
Rozálka, Sama Chalupku, Se-
necká, Schaubmarova, Slád-
kovičova, Slnečná, SNP čísla 1
až 22, Suvorovova, Svätoplu-
kova, Šafárikova, Šancová,
Šenkvická cesta, Vinohradníc-
ka cesta, Záhradná, Zámocká,
Zumberská

- Základná škola v Pezinku,
Kupeckého ulica 74

- Základná škola v Pezinku,
Na bielenisku 2

- Základná škola s materskou
školou v Pezinku, Orešie 3

- školský ob-
vod - ulice: Baba, Banícka, Bot-
tova, dona Sandtnera, Dr. Bo-
kesa, Dr. Štohla, F. P. Drobi-
ševa, gen. Pekníka, gen. Svo-
bodu, Hroznová, Javorová, kpt.
Jaroša, Kučišdorfská dolina, L.
Novomeského, Malacká cesta,
Markušova, Muškátová, Na bie-
lenisku, Nálepkova, Panholec,
Pod kalváriou, Rulandská, Sil-
vánová, Stupy, Švermova, To-
porova, Trnavská, Veltlínska,
Záhumenice

-
školský obvod - ulice: Cintorín-
ska, Černicová, D. Virgoviča,
Družstevná, Eugena Suchoňa,
Fajgalská cesta, Glejovka,
Grobská cesta, Hečkova, Hur-
banova, Jána Raka, Kamenice,
Kataríny Franklovej, Krkavec,
Leitne, Liesková, Limbašská
cesta, Ľudovíta Rajtera, Ma-
túškova, Mlynárska, Myslenic-
ká, Nezábudková, Nová, Ob-

chodná, Okružná, Orešie, Pod-
horská, Podkarpatská, Pri mly-
ne, Púpavová, Ružová, Slneč-
né údolie, Štúrova, Trnková,
Ulica Jamnických, Vincúrska,
Vinice, Za panskou záhradou,
Železničná.

Zákonnú povinnosť zapísať die-
ťa do základnej školy na Slo-
vensku má každý rodič, ktorý je
občanom SR a aj jeho dieťa má
slovenské občianstvo, bez ohľa-
du na to, kde žije.

Pri zápise je zákonný zástup-
ca povinný predložiť

V prípade zdravotne po-
stihnutého dieťaťa treba pred-
ložiť aj doklad o jeho zdravot-
nom postihnutí.

Každé dieťa, toré k 31. 8.
2013 dosiahne vek šesť ro-
kov, je jeho zákonný zástup-
ca povinný prihlásiť na plne-
nie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole.

platný ob-
čiansky preukaz alebo identi-
fikačnú kartu a rodný list die-
ťaťa.

(msú)

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014

Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, v spo-
jitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky
MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o ma-
terských školách s odkazom na
ust. § 59 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov

(MŠ Bystrická
1, MŠ gen. Pekníka 2, MŠ Svä-
toplukova 51, MŠ Vajanského
16, MŠ Za hradbami 1, MŠ
Záhradná 34) a do

Radničné námestie č. 7, Pezi-
nok,

žiadosti na prijatie
detí do materských škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Pezinok

ZŠ s MŠ
(Orešie 3) na šk. r. 2013/14 sa
budú prijímať dňa 27. februá-
ra 2013 na Mestskom úrade

na I. poschodí, č. dv. 19,
v čase 8.00 h. – 11.00 h. a
14.00 h. – 17.00 h

Zákonný zástupca dieťaťa

,

.

predloží nasledovné doku-
menty:

„Žiadosť
na prijatie dieťaťa na pred-
primárne vzdelávanie do ma-
terskej školy v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Pezi-
nok na šk. rok 2013/ 2014“

- vyplnený formulár

,
na ktorom lekár potvrdí zdra-
votný stav dieťaťa a jeho spô-
sobilosť navštevovať MŠ,
predložiť dvojmo (originál a 1
kópiu).

- rodný list dieťaťa (k nahliad-
nutiu).

- občianske preukazy zákon-
ných zástupcov dieťaťa (k na-
hliadnutiu), alebo potvrdenie o
trvalom pobyte zákonných zá-
stupcov dieťaťa.

- ak má dieťa špeciálne výchov-
no-vzdelávacie potreby, pred-
loží zákonný zástupca aj vy-
jadrenie príslušného zariade-
nia výchovného poradenstva
a prevencie.
Formuláre „žiadosti“ sú k dis-

pozícii v materských školách,
na MsÚ v Kancelárii prvého kon-
taktu a na .www.pezinok.sk

Pre dieťa je možné podať len
jednu „žiadosť“.

.
V prípade, že na niektorej ma-

terskej škole zostane po zápise
voľná kapacita, bude vyhláse-
né druhé kolo zápisu.

Podmienky na prijatie die-
ťaťa do materských škôl sta-
novili v súlade s platnou
legislatívou riaditeľky MŠ a
sú zverejnené v jednotlivých
materských školách, na vý-
vesných tabuliach mesta a
na

Mgr. Oliver Solga, primátor

www.pezinok.sk

Spoločný zápis detí do materských škôl na šk. rok 2013/2014

Materská škola

Bystrická 1
gen. Pekníka 2
Svätoplukova 51
Vajanského 16
Za hradbami 1
Záhradná 34
Orešie 32

Predpokladaný počet
voľných miest k zápisu

25
42
35
20
25
8
20

Predpokladaný počet odkladov
povinnej šk. dochádzky

6
14
12
4
7
6
4

1. dieťa, ktoré dovŕšilo do 31. 8. 2013 piaty rok veku a dieťa s odlo-
ženou školskou dochádzkou príp. s dodatočne odloženou školskou
dochádzkou
2. dieťa, ktoré v kalendárnom roku dovŕši tri roky, má trvalý pobyt v
Pezinku, má v danej materskej škole súrodenca
3. dieťa, ktoré v kalendárnom roku dovŕši tri roky, má trvalý pobyt v
Pezinku, sociálne znevýhodnené prostredie (na základe odporuče-
nia Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ)
4. dieťa, ktoré v kalendárnom roku dovŕši tri roky, má trvalý pobyt v
Pezinku (postupnosť od najstaršieho po najmladšie dieťa)
5. ostatné deti podľa voľných kapacít materskej školy

riaditeľky materských škôl v zriaď. pôsobnosti Mesta Pezinok

Podmienky na

ta Pezinok

prijatie dieťaťa na predprimárnu
výchovu do materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mes

- dieťa, ktoré dovŕši v kalendárnom roku vek 5 rokov

- dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

- dieťa s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou

školskou dochádzkou

Ďalšie podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

- trvalý pobyt v Pezinku

- dieťa, ktoré má súrodenca v materskej škole; dieťa, ktoré má súro-

denca v základnej škole (ZŠ s MŠ Orešie )

- vek 3 roky do decembra kalendárneho roku

- dieťa zo sociálne slabšej rodiny na základe odporučenia

Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ.

Mgr. Ondrej Koreň, riaditeľ ZŠ s MŠ

Podmienky k zápisu na školský rok 2013/2014
na ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku

Plán preskúšania sirén na rok 2013
Akustické preskúšanie sirén bude vykonávané dvojminúto-

vým tónom po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o ča-

se plánovaného preskúšania prostredníctvom oznamovacích
prostriedkov.

Jednotný čas preskúšania je o 12.00 h v termínoch: 11. január,
8. február, 8. marec, 12. apríl, 10. máj, 14. jún, 12. júl, 9. au-
gust, 13. september, 11. október, 8. november a 13. december.
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Úspešný rok pre preventívnu
činnosť v Pezinku

Od 1. januára 2013 je v Mestskej poliklinike na Hollého ulici č.2
v Pezinku k dispozícii

.Ambulancia sa nachádza na 1. poschodí vľa-
vo, č. dverí 17( Stará budova).

Venuje sa diagnostike a psychoterapii, pracuje s deťmi, rodi-
nou a dospelými.

- riešenie výchovných problémov s deťmi (úloha vzťahovej
väzby v živote dieťaťa, pocit bezpečia, ako zvládnuť obdobie
detského vzdoru, narodenie súrodenca, nástup do MŠ, ZŠ,
problémy v období dospievania)

- psychoterapiu a poradenstvo v náročných životných situáci-
ách, spracovanie traumatických zážitkov, problémy v partner-
skom vzťahu, v komunikácii doma či v práci

- panické stavy, úzkosti, depresie
- poruchy príjmu potravy

Ambulancia má zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňa-
mi. Na vyšetrenie a psychoterapiu je nutné sa vopred objednať
osobne alebo telefonicky na tel. č. 033/ 640 31 22 alebo
prostredníctvom e-mailu .

Viac informácií o ambulancii nájdete aj na .

nová ambulancia klinickej psychológie
a psychoterapie

Zameriava sa na:

PhDr. Elena Chalmovská

psyche.sro@gmail.com
www.psyche-sro.sk

Nová ambulancia v Mestskej poliklinike
Vinárska tradícia sa ne-

rozlučne spája s Pezinkom a
celou malokarpatskou ob-
lasťou. Pre mnohých by však
bola asi prekvapením infor-
mácia, že rovnako silné záze-
mie tu malo baníctvo. A aj
keď sa posledné bane zatvo-
rili pred viac než dvoma de-
saťročiami, môže byť toto od-
vetvie ešte vždy veľkým prí-
nosom pre región. Zvyšuje to-
tiž jeho atraktívnosť pre tu-
ristov.

Významným historickým dátu-
mom pre Pezinok je 24. jún
1339. Práve vtedy vydal uhor-
ský kráľ Karol Róbert zAnjou sy-
nom grófa Abraháma Petrovi a
Šebušovi právo ťažiť na ich po-
zemkoch zlato, striebro a iné ko-
vy. Ďalšiu etapu predstavuje ba-
níctvo v 18. a 19. storočí. Tre-
ťou etapou je potom ťažba anti-
monitu v Pezinku a v Perneku v
20. storočí. Banská činnosť v
Malých Karpatoch sa napokon
ukončila v roku 1991.

hovorí Jiří Vitáloš,

„Rovnako významný je však
aj dátum 6. december 2012, ke-
dy znovu ožila banícka tradícia
v Pezinku,“

ktorý je dušou známeho podu-
jatia Pezinský permoník.

Odvážne ale lákavé plány s
pezinským podzemím logicky
nadväzujú na doterajšiu pestrú

„V ten-
to deň sme totiž ako firma zís-
kali banský priestor so štôlňami
Budúcnosť a Pyritová štôlňa.
Radi by sme v týchto banských
dielach zriadili banskú expozí-
ciu určenú pre širokú verejnosť
so zameraním na históriu ťažby
rúd v tejto oblasti. Chceli by
sme tu mať rôzne atrakcie – per-
monícku štôlňu pre deti, ale aj
archívne štôlne, ktoré by mohli
pezinskí vinári zaplniť archívny-
mi vínami.“

činnosť združenia Barbora či je-
ho predchodcu, občianskeho
združenia Karpaty Slovakia.
História ich aktivít siaha do roku
1994.

spomína Jiří
Vitáloš.

A čo sa bude diať v pezin-
ských štôlniach najbližšom ča-
se? Predovšetkým treba za-
bezpečiť vstup do ich priesto-
rov, čo môže byť aj otázkou nie-
koľkých rokov. Nasledovať bu-
dú rekonštrukčné práce.

avizuje Jiří
Vitáloš, ktorý sa už dlhé roky za-
oberá nerastným bohatstvom
malokarpatskej lokality. Že ide o
bohatstvo výnimočné, potvr-
dzujú aj názory odborníkov.
Podľa mnohých predstavujú
Malé Karpaty z tohto hľadiska
tretiu najvýznamnejšiu lokalitu
Slovenska, majú dokonca sve-
tový význam. Oblasti Pezinka či
Perneku sú známe napríklad

„Vtedy som založil podu-
jatie s názvom Pezinský per-
moník, ktoré propaguje baníc-
tvo, mineralógiu a geológiu, sta-
lo sa však zároveň obľúbeným
kultúrnym podujatím pre všetky
vekové skupiny,“

„Snáď
už v budúcom roku by sme moh-
li v jednej zo štôlní privítať pr-
vých návštevníkov,“

výskytom takých vzácnych mi-
nerálov ako kermezit, valenti-
nit, schafarzikit alebo brand-
holzit.

Ostatných desať rokov na-
rastá úsilie priblížiť aj turistom
nerastné poklady, ktoré majú
takpovediac priamo pod noha-
mi. Malokarpatský banícky spo-
lok v Pezinku či Permon v Ma-
riánke už dnes prevádzkujú ná-
učné chodníky. Zastrešiť do jed-
ného celku by ich mala Malo-
karpatská banská cesta. Pri-
pravuje sa tiež geopark v De-
víne, kde by sa mali sústrediť
ukážky hornín z celých Karpát.

do-
dáva Jiří Vitáloš.

Aj keď sa banícka ťažba dáv-
no zastavila, banícka tradícia
predstavuje obrovský potenciál
pre cestovný ruch. Ostáva
veriť, že Pezinok svoju „zlatú
baňu“ dokáže zmysluplným i
kultúrnym spôsobom využiť.

„Ide nám o to, aby návštevníci
mali k dispozícii vybudovanú
sieť banských chodníkov ale aj
banský skanzen, ktorý im priblí-
ži dobové spôsoby ťažby či
spracovania rudy, dokonca aj
ukážku tavby antimonitu, “

(kam)

Banícka minulosť môže byť zlatou baňou Pezinka

Prvoradým cieľom Lepšej ces-
ty je pomáhať ľuďom, ktorí sú zá-
vislí od alkoholu alebo iných
omamných látok. Nezriedka sa
však na nás paradoxne obrátia
nie tí, ktorí závislosťou trpia, ale
ľudia z ich okolia – rodičia, part-
neri, deti a priatelia. Závislí je-
dinci si často neuvedomujú, aké
ťažkosti spôsobujú druhým na-
okolo, a bývajú to práve oni sa-
mi, čo si svoj problém priznajú
ako poslední.

Niektorí si myslia, že závislosť
je možné vyliečiť. Nie je to prav-

V minulom roku časopis
Pezinčan priniesol článok o
Neziskovej organizácii Lepšia
cesta, n. o. Centrum sociálnej
a psychologickej pomoci, kto-
rá pomáha ľuďom závislým
od alkoholu a omamných lá-
tok. Hoci naša organizácia
vznikla už v roku 2010, v Pe-
zinku začala pôsobiť len vla-
ni. Počas tohto obdobia však
narastal záujem o našu prácu,
na čom má svoj podiel pomoc
mesta ale aj publicita v časo-
pise Pezinčan.

Ďakujeme vám, že môžeme pomáhať

Uganda očami lekárky Barbory Šilhárovej
Ďaleko od hraníc Slovenska a

tiež od hraníc Európy leží
Uganda – africká krajina, kde
sa priemerná teplota pohybuje
okolo 30 stupňov Celzia. Na-
priek tomu, že mnohé oblasti
Afriky sú devastované hlado-
morom, Uganda medzi ne ne-
patrí. Jej hlavným problémom
sú rozličné choroby. Jedným z
najhorších a veľmi rozšírených
je vírus HIV. Le-kárka

zavítala do
Ugandy pred tromi rokmi ako
členka humanitárnej misie za-
meranej práve na liečbu tohto
ochorenia. Jej pracoviskom je
Detská klinika Jána Pavla II. le-
žiaca približne 2 hodiny od hlav-

MUDr.
Barbora Šilhárová

ného mesta tejto krajiny. Za-
čiatkom januára dočasne zaví-
tala späť na Slovensko a pode-
lila sa so svojimi skúsenosťami,
zážitkami a zaujímavosťami z
činnosti v Ugande aj s Pezin-
čanmi. Jedno zo stretnutí s ňou,
s názvom „Rozprávanie o
Ugande“, sa uskutočnilo 13. ja-
nuára v Dennom centre v Gri-
nave.

Tí, ktorí sa ho zúčastnili, sa
okrem faktov o živote v tejto ob-
lasti dozvedeli veľa o problé-
moch liečby a prevencie šíre-
nia vírusu HIV a tiež to, že čle-
novia humanitárnej misie majú
plné ruky práce aj s inými civili-
začnými ako aj miestnymi ocho-

reniami. Napriek náročným ži-
votným podmienkam sú však
tamojší obyvatelia hlinených

domčekov pracovití, plní chuti
do života a často veľmi talento-
vaní. (KG)

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

1. 2. Prázdninová klubovňa

7. 2. Vtáčiky v zime - Mama, ocko poď sa hrať

13. 2. Plstenie – kreatívne stredy

14. 2. Valentínske srdce – Mama, ocko poď sa hrať

19. 2. Európa v škole

21. 2. Maska na karneval – Mama, ocko poď sa hrať

23. 2. Z rozprávky do rozprávky – detský rozprávkový karne-
val

28. 2. Tvorenie z plastelíny – Mama, ocko poď sa hrať

Pripravujeme:
4. 3. – 8. 3. 2013 Lyžiarsky tábor

– v piatok 8.00 do 16.00 h. Neviete
kam cez prázdniny. Môžete si prísť zahrať kalčeto, air hokej, spo-
ločenské hry so svojimi kamarátmi. Obed nie je k dispozícii.
Prihlásiť sa je treba do 28. 1. 2013. Klubovňa sa bude konať pri
minimálnom počte 8 detí.

– stretnutie s ro-
dičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. Vstupné: dieťa 1,50€

– od16.00 do 18.00 h. Krea-
tívna streda je pre každého nad 10 rokov, kto rád vyrába, stačí ak
sa prihlásiš na telefónom čísle alebo e-mailom.

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

– zasadnutie komisie okresnej súťaže Eu-
rópa v škole.

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

– všetky rozprávkové postavičky, víly, škriatkovia, včielky, zvie-
ratká, spidermeni, princezné a iné pozývame o 15.30 h do Domu
kultúry na rozprávkový karneval. V spolupráci s Pezinským kultúr-
nym centrom.

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

– jarný prímestský tábor. Ne-
viete kam cez jarné prázdniny? Prihláste sa na jarný prímestský
tábor. Deti budú mať bohatý program a spoznajú nových kamará-
tov. Prihlasovanie je možné do 22. 2. 2013.

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

www.epicentrum.org

da. V súčasnosti nepoznáme
spôsob, ako by napríklad jedinci
závislí od alkoholu mohli opäť
bezpečne konzumovať alkohol,
ako pred vznikom závislosti.
Nie je to možné, pretože vzniká
recidíva. Na druhej strane je
možný život bez alkoholu a bez
drog, ktorý nazývame abstinen-
ciou.

Abstinencia je spôsob života.
Je to nový začiatok, ktorý vyža-
duje veľa úsilia zo strany závis-
lého, ale aj zo strany okolia. V ži-
vote každého z nás sú totiž situ-
ácie, ktoré nás oslabujú a obe-
rajú o predsavzatie vytrvať. Jed-
ným z najťažších období absti-
nencie je prechod z ústavného
liečenia (alebo resocializácie)
do chodu normálneho života so
všetkými jeho nástrahami.

Práve v tejto fáze ponúkame
závislým ľuďom pomocnú ruku.
Od polovice roka 2012 sme zria-
dili denný stacionár, ktorý dáva
útočisko tým, ktorí nemajú stály
pracovný pomer alebo sú neza-
mestnaní. Snažíme sa tak vy-
tvoriť bezpečný priestor pred

hrozbou možnosti recidívy, kto-
rá by mohla vzniknúť z rôznych
príčin: strata režimu dňa, ohro-
zujúce okolie a pod. Cieľom je
starať sa o klienta až do času,
kým si nenájde prácu.

Naša existencia nie je sa-
mozrejmosťou. Činnosť nezis-
kovej organizácie je hradená z
prostriedkov Úradu vlády SR,
VÚC BSK a Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny, preto ju
poskytujeme pre všetky rizikové
skupiny bezplatne. Finančné
krytie nám v minulom roku u-
možnilo, že sme sa mohli roz-
rásť z dvoch na piatich terapeu-
tov.

Mediálnu podporu nám posky-
tol mesačník PEZINČAN cez
ktorý sa o nás dozvedeli noví
klienti – hlavne rodičia drogo-
vo závislých tínedžerov. Mest-
ský úrad v Pezinku na čele s pri-
mátorom Mgr. Oliverom Solgom
nám pomohol získať priestory,
v ktorých vykonávame terajšiu
činnosť. Bez osobnej iniciatívy
pána primátora by naša orga-
nizácia nemohla poskytovať

služby v terajšom rozsahu.
Veľkú podporu nachádzame

aj u primárky Kliniky drogových
závislostí v Psychiatrickej ne-
mocnici Philippa Pinela, MUDr.
Ivany Dušekovej, ktorá okrem
tradičných abstinentských klu-
bov v Pezinku a okolí ukazuje
pacientom možnosť doliečova-
nia aj v našej organizácii. Lepšia
cesta vďaka nej v súčasnosti
nadviazala úzku spoluprácu s
Pinelovou nemocnicou.

V tomto roku by sme chceli bliž-
šie spolupracovať aj s inými od-
deleniami Mestského úradu
Pezinok, s Klubom abstinentov
v Pezinku a so školami.

Budeme veľmi radi, ak na
Lepšej ceste stretneme ešte ďal-
ších ľudí dobrej vôle, ktorým na-
ša práca dáva zmysel. Ďakuje-
me

Terapeutický tím Lepšia cesta,
n.o. (Mgr. Barbora Sládeková,
MUDr. Libor Kišš, Mgr. Lucia
Lukovičová Lesayová, Mgr. Šte-
pánka Bulová, Mgr. Jana
Beňušková). www.lepsia-
cesta.sk

Mestská polícia v súčasnosti vyhodnocuje výsledky veľkého
množstva preventívnych aktivít, ktoré realizovala v uplynulom
roku. Považuje ho za jeden z najúspešnejších, lebo priniesol
okrem spokojnosti žiakov, pedagógov i rodičov významné oce-
nenia z národných i medzinárodných súťaží. Začneme pozití-
vami zo škôl, od ktorých získali za rok až 82 pochvalných vy-
jadrení za prevenčné akcie pre žiakov a pedagógov. Usku-
točnili ich viac než 150. Projektom „Poznaním k hodnotnému
životu “ sa umiestnili na prvom mieste v národnej súťaži preven-
cie kriminality. Následne úspešne reprezentovali naše mesto a
súčasne Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži
Európskej únie vo finále medzi najlepšími. Okrem toho koordi-
nátor prevencie kriminality získal zlaté ocenenie za inovatívne
programy v oblasti prevencie. O tom, že prevencia v našom
meste nie je plytvanie z mestskej kasy, svedčí okrem uvede-
ných pozitív aj fakt, že na realizáciu projektu sa mestským poli-
cajtom podarilo v roku 2012 opätovne vybaviť až 8 000 Eur zo
štátnej dotácie. Tento rok sa budú znovu uchádzať nielen o dotá-
ciu a úspechy v súťažiach, ale hlavne o priazeň detí i dospelých
v Pezinku.

Oddelenie prevencie kriminality
Bc. Miroslav Schlesinger

Prvé pracovné stretnutie všetkých poslucháčov všetkých od-
borov ATV v Pezinku sa uskutoční dňa 5. 2. 2013 o 16.00 v
Malej sále Domu kultúry. Jaroslava Trubenová

Stretnutie poslucháčov ATV
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- Ako doma. Predkovia sú od-
tiaľto. Pred pár rokmi som od
strýka Arnošta dostal podklady

na rodostrom, ktorému som dal
výtvarnú podobu. Dedkov brat
je pochovaný v Pezinku, 30 ro-
kov tu učil na gymnáziu.

Kraj Malých Karpát je fascinu-
júci. Pol života som pracoval v
pivničných ateliéroch, dnes vi-
dím 50 km do Podunajskej rovi-
ny. Rodí sa tu úžasné víno. Bol
som na prednáške, ktorú orga-
nizoval vinár Braňo Bahna,
sám geológ, na tému vplyv geo-
logického podložia na víno.
Dozvedel som sa že, Svätojur-
ský kužel je iný ako račiansky a
pezinský. Každú chvíľu, keď už
na to príde, sa dramaticky mení
obloha, oblaky, hmly nad Šú-
rom, farby, svetlo. Je tu krásne,
krása patrí ku vzácnym darom.

- Mestečko Pezinok je ideálne
pre život proporciami, historic-

Aký máte vzťah k Pezinku?

kým kontextom, príjemným
tempom života. V lete posede-
nie pod „parazólmi“ pred starou
radnicou inak príkladne zrekon-
štruovanou. Príjemná atmosfé-
ra ako niekde v prímorskom le-
tovisku. Prisadne si sused foto-
graf alebo primátor, čo mi pri-
niesol nové knižky. Pezinok je
pre mňa krásne a zdravé mesto
už od čias, keď sme občas prišli
k strýkovi na nedeľný obed do
vilky chrbtom obrátenej do Zá-
mockého parku.

- Zdravie, zdravý úsudok, me-
nej TV a radšej pohár rizlingu
ako sváry.

Čo poprajete pezinčanom do
roku 2013?

(pb)

Fero Guldan – Malé Karpaty sú fascinujúce

REVIA – Malokarpatská komunitná nadá-
cia

tradičný živý
vianočný orloj

charitatívny bazár

Všetkým darcom, ktorí prispeli celkovou sumou 385 € na
podporu komunitného života v mestskej časti Grinava ďa-
kujeme.

REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia

usporiadala 14. decembra 2012 na
Radničnom námestí v Pezinku

a v dňoch 14. a 15.decembra
2012 v rámci pezinských
vianočných trhov. Živý vianočný orloj pripravi-
li žiaci zo ZŠ Orešie z Pezinka s občianskou ini-
ciatívouAKTIVITY Grinava, ktorá realizuje rôz-
ne spoločenské aktivity občanov mladšej aj

staršej generácie.

Koláčikmi a pomocou do charitatívneho bazára prispeli: člen-
kyAktivity klub Grinava – Eva Kulichová, Nora Lišková, Jana Šil-
hárová, Marcela Hajtmánková, Vladimíra Rybaničová, Ivana
Fajnorová, Anna Mlyneková, Zuzana Kubíková, Dana
Mezeiová, Jana Mezeiová, Janka Mezeiová, Iveta Ďurtová,
Eva Krasňanská, Martina Valešová a Milan Grell, členky Klubu
Venuša Pezinok, členovia Centra pre rodinu Pezinok, pracov-
níčky Malokarpatskej knižnice Pezinok, členky OZ LIRA z
Limbachu, rodina Kohútová z Pezinka, pani Jarka Černayová z
Chorvátskeho Grobu, pani Ingrid Noskovičová z Kultúrneho
centra Pezinok, slečna Petra Pospechová z Mestského múzea
Pezinok, pani Eva Šišková Pezinok, panie Darina Jurčovičová
a Drahoslava Finková z Modry.

Za súčinnosť a spoluprácu pri organizácii týchto akcií ďakuje-
me aj Mestskému múzeu Pezinok a Mestu Pezinok.

Vianočné akcie s REVIOU

Fero Guldan – známy výtvar-
ník, umelec a občiansky akti-
vista, ktorý v čase protestov
proti skládke aktívne podpo-
roval Pezinčanov. V tomto ro-
ku znovu plánuje vystaviť
svoju tvorbu v Pezinku.

Žije a tvorí na úpätí Malých
Karpát vo Sv. Jure a dalo by
sa povedať, že je „Pezinok-
-friendly“. Je to predovšet-
kým človek, ktorý si prácu,
tvorbu a ani život nezľahčuje.
Na otázku ako sa mu žije v

(pred
niekoľkými rokmi vystavoval v
Galérii Prokop na Potočnej ul.)

Malokarpatskom regióne, od-
povedá:

FOTO Ján Štrba

Občianske združenie Mu-
seum Vinorum, Malokarpatské
múzeum v Pezinku (v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Brati-
slavského samosprávneho
kraja), Združenie pezinských
vinohradníkov a vinárov a mes-
to Pezinok všetkých srdečne
pozývajú na neopakovateľ-
ný zážitok zo spojenia vínnej tu-
ristiky a čara historických piv-
níc.

V sobotu dňa
sa v čase

. uskutoční po piatykrát
podujatie

Pezinskí vinári, čle-
novia Združenia pezinských vi-
nohradníkov a vinárov a pozva-
ní hostia z okolitých najbližších
obcí otvoria svoje pivnice a hos-
ťujúce stanovištia, aby ste moh-
li ochutnať najlepšie vína z Pe-
zinka a blízkeho okolia. V šir-

16. februára
2013 od 12.00 do
21.00 h

Pezinské vínne piv-
nice 2013.

šom centre mesta sa v toto po-
poludnie predstaví v približne
26 zastávkach 34 vinárstiev.
Všetci návštevníci s platnou
vstupenkou majú možnosť o-
chutnať vzorky všetkých ponú-
kaných vín.

Slávnostné otvorenie sa usku-
toční o 12.00 h. v pivničných
priestoroch Malokarpatského
múzea v Pezinku.

Internetový predaj sa začal

7.1.2013. Bližšie informácie o
rezervácii a kúpe vstupeniek ná-
jdete na , resp.

či na
tel. čísle 0911 400 495. Lístky
na podujatie si môžete zakúpiť
od 4. februára 2013 aj osobne v
Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku, M. R. Štefánika 4. v pra-
covné dni od 9.00 do 18.00 h.
Tešíme sa na stretnutie.

www.pvp.sk
www.muzeumpezinok.sk

Martin Hrubala

Pezinské vínne pivnice 2013

Už ôsmy rok zorganizovala nadácia REVIA v predvianočný
čas projekt Otvor srdce – daruj knihu. Je to už taká naša pred-
vianočná tradícia v pezinských a modranských kníhkupectvách
TKLibri.Aj tento rok bol veľmi úspešný a veríme, že deti zo soci-
álne slabších rodín potešil darček v podobe knižky.

V predchádzajúcom roku otvorilo svoje srdce ve-
ľa dobrých ľudí z nášho regiónu, ktorí zakúpili knihy za 1 256 eu-
ra, TKLibri venovalo 25 deťom knihy za 250 €, čo spolu činí ob-
darovaných 175 detí a knihy v celkovej hodnote 1 506 eur.
ĎAKUJEME

Teší nás, že v tejto rýchlej a konzumnej dobe sú medzi nami ľu-
dia, ktorým darovanie spôsobuje väčšiu radosť ako byť obdaro-
vaný. Veríme, že takýchto ľudí bude každým rokom viac.

Za osem rokov konania tejto akcie bolo prostredníctvom
Nadácie REVIA obdarovaných 1 047 detí malokarpatského
regiónu v celkovej výške 8 025 eura.

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

pre 150 detí

Darovali ste srdcia,
aby si deti mohli otvoriť knihu...

Si vo veku 12 až 25 rokov? Chceš sa cítiť užitočný; pomôcť dru-
hým pri uskutočnení ich nápadov; získať nové skúsenosti;
dozvedieť sa viac o fungovaní tretieho sektora, tvorbe projek-
tov, príprave komunikačného plánu; rozhodovať o projektoch,
ktoré sa budú v tvojom okolí realizovať; vyskúšať si ich manažo-
vanie a v neposlednom rade spoznať nových ľudí? Máš jedineč-
nú príležitosť venovať kúsok zo svojho voľného času niečomu
zmysluplnému. Grantový program Filfriends – Mladí filantropi
pokračuje ďalším ročníkom s novým finančným balíčkom pre
projekty mladých vďaka podpore Revie – Malokarpatskej komu-
nitnej nadácie, Nadácie SPP a Asociácie komunitných nadácií
Slovenska. Bližšie informácie o predchádzajúcich úspešných
ročníkoch nájdeš na alebo na face-
bokovej stránke FILFRIENDS: MLADÍ FILANTROPI. Tak nevá-
haj, naber odvahu a pridaj sa k nám. Ozvi sa na .

http://www.filfriends.wbl.sk

revia@revia.sk

FILFRIENDS – MLADÍ FILANTROPI

Národný týždeň manželstva sa v roku 2013 uskutoční 11.-
17.februára. Jeho témou bude slogan:

. V tomto ročníku sa chceme zamerať na odhaľovanie
v manželskom vzťahu. Táto veličina pomáha

prekonávať rôzne nástrahy manželstva a obstáť v nich.

Informácie o pripravovaných akciách v našom meste sa doz-
viete z plagátov alebo na ,

Vernosť nie je sla-
bosť
moci vernosti

Vzdávame poctu každému víťazstvu...

www.pezinskerodiny.sk www.ntm.sk

K národnému týždňu manželstva

Okresné riaditeľstvo HaZZ v
Pezinku má vo svojej územnej
pôsobnosti okresy Pezinok a
Senec, čo predstavuje 46 obcí a
miest. Dôležitým ukazovateľom
náročnej práce hasičov sú šta-
tistické údaje o vykonaných zá-
sahoch a výjazdoch k mimo-
riadnym udalostiam. Za obdo-
bie roka 2012 uskutočnili prí-
slušníci okresného riaditeľstva
zo svojich hasičských staníc v
Pezinku a v Senci spolu 771 vý-
jazdov (okres Pezinok 416,
okres Senec 355). Z celkového
počtu výjazdov bolo 325 k po-
žiarom (okres Pezinok 135,
okres Senec 190), 326 k tech-
nickým zásahom – dopravným
nehodám (okres Pezinok 168,
okres Senec 158), k 45 ekolo-
gickým zásahom, 44 výjazdov
bolo k planým poplachom. Prí-
slušníci sa zúčastnili 12 cvičení
(jedno z najzaujímavejších a ná-
ročných bolo v Modre – Piesky ,
kde si profesionálni hasiči spolu
s dobrovoľnými hasičmi z okoli-
tých obcí vyskúšali aj hasenie
požiaru podzemnej garáže v
priestoroch Hotela Zochova
chata). Požiarov bez zásahu bo-

lo 19. Rýchlym a profesionál-
nym zásahom hasiči pri svojich
výjazdoch zachránili 243 osôb,
15 osobám už nedokázali po-
môcť.

Pri požiaroch vznikla celková
škoda 996 272 €), rýchlym a
účinným zásahom sa uchránili
hodnoty vo výške 2 185 411 €.

Najväčší počet výjazdov v u-
plynulom roku bol rovnako ako
v predchádzajúcich rokoch
k dopravným nehodám a k
požiarom v prírodnom prostredí
(vypaľovanie trávnatých a kro-
vinatých porastov, lesných po-
rastov).

Oddelenie požiarnej preven-
cie ako súčasť okresného riadi-
teľstva HaZZ vykonáva kontrol-
nú činnosť u právnických a fy-
zických osôb- podnikateľov, v
obciach vo veciach zvereného
výkonu štátnej správy na úseku
ochrany pred požiarmi, posu-
dzuje dokumentáciu stavieb z
hľadiska požiarnej bezpečnosti
(územné, stavebné, kolaudač-
né konanie) a preventívno-vý-
chovnú činnosť, rieši priestupky
zo strany občanov a tiež ukladá
pokuty za porušenie predpisov

na úseku ochrany pred požiar-
mi právnickým osobám a fyzic-
kým osobám - podnikateľom.

Za obdobie roka 2012 bolo vy-
konaných spolu 200 protipo-
žiarnych kontrol, pri ktorých bo-
lo zistených 1524 nedostatkov
a uložené právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnika-
teľom 3 pokuty v celkovej výš-
ke 1 000,- €.
Okresné riaditeľstvo riešilo 3

priestupky a uložilo 12 bloko-
vých pokút (180 €). Na obciach
bolo vykonaných 9 kontrol.

V oblasti preventívno-vý-
chovnej okresné riaditeľstvo za-
bezpečilo rôzne akcie pre deti,
mládež a verejnosť. Ako kaž-
dý rok aj v roku 2012 bol zorga-
nizovaný v spolupráci s Do-
brovoľnou požiarnou ochranou
Pezinok, Malokarpatským mú-
zeom v Pezinku, Policajným
zborom SR a Mestskou políciou
Pezinok deň hasičov – oslavy
svätého Floriána – patróna hasi-
čov na námestí v Pezinku, kde
bola prezentovaná práca hasi-
čov a hasičská technika a ukáž-
ky polície. Tento rok nám
spestrili podujatie aj mladé ma-

žoretky z Modry. Hasiči vykoná-
vali aj besedy spojené s ukáž-
kami práce hasičov a hasičskej
techniky priamo na základných
a materských školách okresov
Pezinok a Senec a exkurzie na
hasičských staniciach v Pezin-
ku a v Senci. Spolupracovali aj s
mestskou políciou – športový
deň pre žiakov základných škôl
a tiež v spolupráci s DPO za-
bezpečili program pre deti, kto-
ré sa zúčastnili súťaže v kresle-
ní s hasičskou tematikou.

V mesiaci jún sa uskutočnilo
krajské kolo súťaže v hasič-
skom športe a v mesiaci sep-
tember sa v spolupráci s DPO
uskutočnila hasičská súťaž o
Pohár primátora mesta Pezi-
nok.

Takýmito a podobnými akcia-
mi by sme chceli prispieť k in-
formovanosti detí a občanov o
fyzicky ale aj psychicky nároč-
nej práci hasičov.

Všetkým občanom prajeme
do nového roka veľa zdravia,
šťastia, lásky a porozumenia a
aby pomoc hasičov potrebovali
čo najmenej.

Eva Orlická

Rok 2012 na OR HaZZ v Pezinku

V nedeľu 13. jan. poobede sa
zišli v Kultúrnom centre na svo-
jej výročnej členskej schôdzi ha-
siči z Dobrovoľného hasičského
zboru. Rokovanie prišli pozdra-
viť: primátor mesta Mgr. Oliver
Solga, vedúci sekretariátu
Dobrovoľnej požiarnej ochrany
SR Ing. Ján Parčiš, riaditeľ Ha-
sičského a Záchranného Zboru
v Pezinku plk. Ing. Emil Moťov-
ský, jeho zástupca pplk. Mgr.
Vladimír Bartoš a delegát okres-
ného výboru DPO Peter Roz-
beský. Plný salónik si vypočul
výročnú správu, správu o hos-
podárení, plán hlavných úloh.
DHZ má k dnešnému dňu 94 čle-

nov. Na výročnej schôdzi prijali
6 nových mladých ľudí. Počas
roka dobrovoľníci odslúžili úplne
zdarma pri kultúrnych a spolo-
čenských akciách v KC 529! ho-
dín na požiarno – asistenčných
službách. Tieto hliadky musia
byť zo zákona. Ďalšie desiatky
hodín strávili pri podujatiach
ako: Svätojánska vatra v Pe-
zinku, Vatra zvrchovanosti v
Limbachu, gastrofestival Fyzul-
načka, ohňostroj na Nový rok,
vinohradnícke podujatia a brigá-
dy. Tu všade sa zaobchádzalo s
otvoreným ohňom. Boli tam s
novým autom Iveco – Daily. Tri-
krát boli poslaní s týmto autom

čerpať vodu po daždi zo zatope-
ných pivníc. Našťastie uplynulý
rok bol kľudný, čo sa záplav tý-
ka. Na požiadanie MsÚ vykonali
preventívne protipožiarne kon-
troly v niektorých malých pre-
vádzkach. Okrem toho DHZ
Pezinok bol organizátor a spolu-
organizátor kultúrno – spolo-
čenských a športových podujatí:
Hasičská šibačková zábava,
Floriánsky deň, Deň detí u hasi-
čov, súťaž v požiarnickom špor-
te počas vinobrania. Počas roka
zdokonaľovali svoju odbornú a
fyzickú zdatnosť na športových
súťažiach a požiarno – taktic-
kých cvičeniach. Na vlastné ná-

klady dovybavili nové auto Ive-
co – Daily čerpadlami, hadica-
mi, savicami a ostatnou výstro-
jou a výzbrojou. Sú pripravení
na požiadanie mesta a HaZZ po-
môcť pri prípadných záplavách,
väčších požiaroch, alebo iných
živelných udalostiach. Predse-
da DHZ poďakoval primátorovi
a mestu, riaditeľovi a HaZZ za
osobnú angažovanosť a spo-
luprácu. 11. jan. uplynulo 139 ro-
kov od založenia zboru rytierom
Ferdinandom von Meisslom.
Najstaršia spoločenská organi-
zácia na území mesta stále do-
kazuje, že tu má svoje miesto.
Gabriel Guštafík, predseda DHZ

Dobrovoľní hasiči bilancovali

FOTO (pb)
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Túžba lietať sprevádzala ľud-
stvo už od pradávna. Najstaršie
známe pokusy boli zazname-
nané v 6. storočí v Číne, kde sú
zdokumentované prvé snahy o
lietanie na šarkanoch. Trvalo
však celé stáročia, kým človek
naozaj prvýkrát vzlietol na stro-
ji, ktorý bol schopný ovládať.
Prvý riadený let lietadlom usku-
točnili bratia Wrightovci v roku
1903. V nasledujúcich rokoch
zaznamenalo letectvo prudký
rozmach, ktorý ešte podporilo
vypuknutie prvej svetovej voj-
ny. Generáli veľmi skoro pocho-
pili význam tohto nového do-
pravného prostriedku a v plnej
miere ho využívali. Zrazu sa de-
siatkam a stovkám mladých mu-
žov splnil sen vzniesť sa k obla-
kom. A zároveň ďalšie desiatky
a stovky zomierali v oblakoch
pri leteckých súbojoch.

Medzi nich patril aj Pezinčan
Ľudovít Dait. Bol jedným z tých
smutných hrdinov, ktorých me-
ná sú vytesané do pomníkov na
pamiatku prvej svetovej vojny v
Pezinku ako jediná pripomien-
ka, že vôbec žili. Donedávna to
bolo len meno, až vďaka ochote

príbuzných sa z jeho krátkeho
života stal príbeh. Príbeh jedné-
ho z necelých troch desiatok voj-
nových pilotov zo Slovenska, bo-
jujúcich v prvej svetovej vojne.

Začína v roku 1916. 8. mája
obdržal mladý Ľudovít Dait le-
tecký preukaz a krátko na to na-
stúpil do Leteckej stotiny č. 9
(Flik 9), ktorá bola súčasťou
XXV. zboru feldmaršála Hof-
mana, pôsobiaceho na východ-
nom fronte v Haliči. Letecký od-
diel, v ktorom Dait pôsobil, sa
zameriaval najmä na podporu
delostrelectva a pechoty ako
prieskumná a pozorovacia jed-
notka. Operoval z letiska pri

meste Mielec, v juhovýchodnej
časti dnešného Poľska. Už 31.
októbra 1916 obdržal čatár Dait
bronzovú medailu za statoč-
nosť III. triedy. Onedlho nasle-
dovala strieborná medaila II.
triedy. Ako svedčia dokumenty,
často písal domov. Posledný
list poslal 6. apríla 1917. O nie-
koľko mesiacov padol v boji. S
najväčšou pravdepodobnosťou
sa tak stalo 11. novembra 1917,
kedy bolo jeho lietadlo Bran-
denburg C.I. zostrelené ruským
lietadlom počas fotografovania
ruského zákopového systému
v blízkosti dediny Zelena. Krát-
ko na to bolo medzi rakúsko-

uhorským a nemeckým vele-
ním na jednej a ruským vele-
ním na strane druhej uzatvore-
né prímerie a Letecká skupina
č. 9 bola prevelená na talianske
bojisko. Toho sa však už prvý
pezinský pilot Ľudovít Dait ne-
dočkal.

Poznámka: Podrobnosti o voj-
novom živote Ľudovíta Daita
sme sa dozvedeli z jeho sú-
kromného archívu, za sprístup-
nenie ktorého chcem poďako-
vať jeho príbuzným z Pezinka.

Mestské múzeum v Pezinku
Peter Wittgrúber

Prvý pezinský letec
Podobne ako v minulých

rokoch pripravil Klub sprie-
vodcov mesta Pezinok spo-
ločne s Jednotou dôchod-
cov Slovenska, Malokar-
patským baníckym spol-
kom a s podporou primáto-
ra Pezinka Mgr. Olivera
Solgu novoročnú návštevu
partnerského mesta Neu-
siedl am See v rakúskom
Burgenlande. Po organizačnej stránke výlet zabezpečil Peter
Ronec a spoluorganizátorka Eva Zouzalíková. Medzi účastník-
mi bol i dlhoročný funkcionár a predseda Malokarpatského ba-
níckeho spolku Jozef Mišuta.

Informácie o navštívenej oblasti prítomným poskytol dlhoroč-
ný medzinárodný sprievodca MVDr. Peter Weiss. Pezinčania ab-
solvovali okružnú jazdu centrom mesta, spoločne vystúpili na
vrch Tábor, pozreli si zrúcaninu hradu a obdivovali výhľad. Ces-
tou okolo železničnej stanice s historickou parnou lokomotívou
sa skupina návštevníkov premiestnila do prístavu na jazere.

Hlavným bodom programu bol tradičný novoročný koncert
Burgenlandského Haydnovho orchestra. Počas koncertu odzne-
li známe skladby Johana Straussa, Jozefa a Eduarda Straussa,
Giuseppe Verdiho i českých hudobníkov. Výťažok z tohto podu-
jatia bol priamo na mieste venovaný Charitnému ústavu Sv.
Mikuláša, ktorý zabezpečuje opateru o ťažko zdravotne postih-
nutých. Počas svojej návštevy sa Pezinčania stretli aj s primáto-
rom partnerského mesta Mgr. Kurtom Lentschom. Peter Ronec

Novoročná návšteva Pezinčanov
v Neusiedl am See

Lietadlo Brandenburg C. I. a vpravo prvý pezinský letec
Ľudovít Dait.

V čase, keď matka príroda pomaly vyzlieka stromom, kvetom
šaty a oblieka si biely snehový kožúšok, stretli sa bývalí učitelia
zo ZŠ Orešie v Grinave po 40. rokoch so svojimi žiakmi.

Milí žiaci!
Prihovárame sa vám a ďakujeme za pozvanie. Život je krátky,

keď si žiaci nájdu cestu aj po rokoch k svojim učiteľom spiatky.
Znovu sme sa zišli žiaci naši. Či to nie je o nás, o vás? Ako je
dobre na svete stretnúť sa s vami a zaspomínať na časy minulé.
Je to krásne!

Znovu vidieť tie detské tváre v staršom vydaní a pocítiť horúci
stisk ruky. Vraví sa, že ľudský život má zmysel iba na pozadí iné-
ho ľudského života. Keď sa obzriete za svojimi životmi, zistíte,
že okamihy, v ktorých ste konali a skutočne žili, sú tie, keď ste
konali z presvedčenia a v duchu lásky. Z úprimného srdca vám
všetkým ďakujeme, že nezabúdate.

Hela Záleská a Ružena Šmahovská uč.

Stretnutia po rokoch

Dáma s kyticou je pani učiteľka Zeifrtová rod. Pavlíková
(91r).

Dňa 7. 12. 2012 sa uskutočnilo stretnutie bývalých spolužia-
kov z Meštianskej školy na Seneckej ulici v Pezinku z rokov
1945 - 1949. Medzi svojich žiakov bola pozvaná i bývalá učiteľ-
ka pani Anna Zeifrtová rod. Pavlíková. V príjemnom prostredí
v reštaurácii u Slimáčky sme si zaspomínali na školské časy,
na svojich učiteľov a spolužiakov. Elena Polakovičová

Základná škola Orešie

Meštianska škola - Senecká ul.

Už niekoľkokrát sme sa zmie-
ňovali o zaujímavých poduja-
tiach pre deti i dospelých, ktoré
sa pravidelne konajú v Malokar-
patskej knižnici v Pezinku.

ob-
jasňuje riaditeľka knižnice Da-
niela Tóthová a dodáva, že do
rozpočtov knižníc sa však všet-
ky takéto podujatia nezmestia,
takže prostriedky na ne zháňajú
z rôznych grantov, napríklad aj z
dotácií mesta Pezinok, nadácií
či z dotačného systému Minis-
terstva kultúry SR.

pridáva sa pro-
jektový manažér knižnice Ľubo
Navrátil a objasňuje, že knižni-
ca participovala aj na poduja-
tiach napohľad neknižničných.
„Lenže knižnica financovaná z
verejných zdrojov nemá za úlo-
hu hrať sa na kultúrnu smotán-
ku, ale naopak, má za povin-
nosť byť prítomná všade, kde je
to aspoň trochu efektívne. Na-
pokon ani nová riaditeľka nema-
la pocit, že piecť a predávať
štrúdľu či jablkový kompót v me-
ne dobrej veci by malo byť nená-
ležité,“ dodáva. Preto sa tento
rok zúčastnili okrem iného aj na
Jablkovom hodovaní, pri kto-
rom okrem štrúdle, napríklad aj

„Ve-
rejné knižnice dnes musia
okrem kvalitných knižnično-
-informačných služieb ponúkať
zaujímavé a aktuálne kultúrno-
-vzdelávacie programy, ktoré bu-
dú propagovať čítanie, literatú-
ru, kultúru, ale aj prehlbovať
vzťah k regiónu, v ktorom žije-
me. Okrem toho záujem o také-
to akcie nám dlhodobo signali-
zujú aj učiteľky našich škôl,“

„Aby sme vedeli, o čom hovo-
ríme: vlani sa v knižnici uskutoč-
nilo 252 väčších-menších podu-
jatí, ktorých sa zúčastnilo vyše
8500 čitateľov,“

jablkovo-klobásovej, ponúkali
bezplatne zápis dospelých i deti
do knižnice a propagovali služ-
by knižnice zábavným spôso-
bom.

Asi najväčšej obľube detí sa v
ostatnom čase tešili podujatia s
názvom Keramika sa nás týka,

kde naša kolegyňa a spisova-
teľka Veronika Šikulová spojila
predstavenie tajomstva vzniku
keramiky s premietaním det-
ského divadelného predstave-
nia.

upresňuje pra-
covníčka detského oddelenia
Veronika Nouzová a dodáva, že

V druhej polovici novembra sa
uskutočnilo literárne stretnutie
dvoch spisovateliek spojené
s „putovaním“ do ďalekej Číny a
arabských krajín. Elena Hidvég-
hy-Yung a Emire Khidayer po-
rozprávali čitateľom nielen o
svojej tvorbe, ale aj o krajinách,
v ktorých študovali a v ktorých

„Počas ôsmich repríz videlo
program takmer 200 detí z pe-
zinských škôl,“

„posledné predstavenia sa ko-
nali v decembri a od januára no-
vého roka knižnica začína s pro-
gramom Čo sa tají v čaji?“

sú jednou nohou doma, o čín-
štine a arabčine, o exotických
jedlách.

Projekt pre školy a knižnice Ži-
vý bič, organizovaný o. z. ars_li-
tera má za cieľ predstaviť čita-
teľskej verejnosti, ale najmä mlá-
deži, živú literatúru a útočiť na čí-

Koniec roka v pezinskej knižnici

Autorské čítanie z románu pred Malokarpat-
ským múzeom s Veronikou Šikulovou.

Miesta v sieti

tankové školometské predstavy
o práci spisovateľov. Do pezin-
skej knižnice prišiel v posledný
novembrový deň Jaroslav
Rumpli, ktorý si družne podišku-
roval so študentmi 2. ročníka
Obchodnej akadémie v Pezinku
o svojej knihe s provokatívnym
názvom „V znamení hovna“.

Z rovnakého súdka pochádza-
jú programy, ktoré knižnica orga-
nizuje v spolupráci s Literárnym
informačným centrom. Ako prvé
odzneli francúzske šansóny a
iné slávne piesne v podaní Kat-
ky Feldekovej a jej skupiny Kafe
Band v prostredí kaviarne Ga-
léria Café. Veríme, že akcia bola
tou príslovečnou prvou lastovič-
kou, ktorá urobí leto.

Mimoriadne zaujímavé bolo aj
decembrové stretnutie prispie-
vateľov do hasičských publiká-

cii a periodík, ktoré sa konalo pri
príležitosti 90. výročia založenia
Zemskej hasičskej jednoty na
Slovensku.

Krátko pred Vianocami klima-
tológ Pavel Matejovič na svojej
prezentácii presviedčal, že do-
ba ľadová najbližším generá-
ciám nehrozí. Čo je na tomto tvr-
dení pravdy, ako vyzerali zimy v
dávnej i nedávnej minulosti, čo
všetko má klíma pre nás ešte na-
chystané sa dozvedeli čitatelia
na stretnutí s autorom.

Okrem spomínaných podujatí,
samozrejme, bežali dlhodobé
súťaže ako celoročná literárno-
výtvarná súťaž (téma Vianočné
tajomstvo), alebo Veľká pezin-
ská fotosúťaž. Tá bola vďaka
stupňujúcemu sa záujmu o me-
siac predĺžená, takže uzávierka
bude až 15. februára. Využite
príležitosť a pošlite fotografie.
Doterajšiu tvorbu súťažiacich si
môžete pozrieť na

.
Mimoriadne milou sviatočnou

akciou bola Vianočná pošta or-
ganizovaná v spolupráci s pe-
zinským Centrom voľného ča-
su, kde si deti mohli želať dar-
ček, ktorý by chceli venovať svo-
jim priateľom alebo rodine spolu
s dôvodom, prečo sa ich roz-
hodli obdarovať. Vybrali sme
najkrajší list a vybranú osobu aj
odosielateľa listu sme odmenili
želaným darčekom!

Počas decembra pokračovali
dlhodobé akcie ako Kým škol-
ský zvonček zazvoní, teda hodi-
ny informačnej výchovy o kniž-
nici a knihách pre deti mater-
ských škôl, besedy o prečíta-
ných knihách (Čítanie je IN) a mi-
moriadne obľúbené predvia-
nočné tvorivé dielne.

www.fotope-
zinok.sk

(elen)

FOTO Z. Bachanová
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Fašiangy sú obdobím, kedy sa v minulosti konali svadby, po-
dobne ako na jeseň „ v mladých vínach “. Preto nezaškodí pripo-
menúť si, ako vyzerala svadba v Grinave.

Grinavský farár Štefan Rácz radil dievčatám, aby, keď raz
dospejú a budú sa chcieť vydať, obetovali nejaké peniaze na opi-
tie svojho nápadníka. Podľa toho, ako sa bude správať v stave
opilosti, si má vybrať budúceho manžela. Lebo keď je v opilosti
agresívny, bude taký aj na ňu. Chlapcom zase radil nevyberať si
ženu pri tanci, hoci tá, ktorá dobre tancuje, môže aj dobre praco-
vať. Budúcu manželku si majú hľadať pri práci vo vinohrade ale-
bo pri žatve, podľa toho, ktorá je pracovitá. Takú potrebujú do do-
mácnosti.

Príprava na sobáš sa začala ponaučením pre snúbencov na fa-
re. Tri nedele pred svadbou sa konali v kostole ohlášky. Na štvrtý
týždeň, v sobotu, sa konala samotná svadba. Svadba sa začala
v dome, kde prebehla odobierka. Starý svat vyzval snúbencov:
„Odoberte sa od svojich rodičov a poďakujte im, že vás vychova-
li.“ Nevesta sa odoberala: „Moji drahí rodičia, odpustite mi, ak
som vám niečo zlé spravila a dajte mi požehnanie na mojej novej
ceste.“ Nastávajúcim svokrovcom sa poďakovala: „Ďakujem
vám, moji drahí rodičia, že ste mi syna vychovali.“ Hostí ponúkli
kuracím paprikášom alebo nejakým ľahkým jedlom.

Svadobčania sa odobrali do kostola a po sobáši opäť sa išlo do
svadobného domu. Zoradenie sprievodu bolo nasledovné: starší
družba s nevestou, staršia družička so ženíchom, ostatní sva-
dobčania a rodičia na konci. Cestou z kostola však už kráčal že-
ních s nevestou a staršia družička so starším družbom.

V dome sa konala nielen hostina, ale sa tam aj tancovalo, keď
sa dalo.Až neskôr sa chodilo tancovať do hostinca. Hneď po prí-
chode sa hosťom dalo zajesť. Ponúkli im predkrm, najčastejšie
guláš. Po predkrme sa išlo tancovať. Okolo desiatej hodiny prišla
na rad večera, ktorú tvorila slepačá polévka, pečené mäso, svíč-
ková alebo rízky. Na stole boli pripravené svadobné koláče, pre-
dovšetkým calty. Tie sa nakrájali a rozdávali aj pred sobášom na
ulici, lebo ulic bola plná ľudí. Pred podávaním jedla sa predniesla
táto báseň: „Tu sa nese polievočka, je v nej kohút aj sliepočka,
chutné dlhé rezance, drobky, škupky, melence. Pozor dajte na
kostičky, na rebierka, na nožičky, by vám v hrdle neostali a paru
vám nezapchali. Budete ju potrebovat, pri tanci si oddychovat.
Mäso obrežte nožom a kosti nechajte mužom! “

O polnoci sa začepovala nevesta. Dával sa jej čepiec alebo ruč-
ník a ženíchovi klobúk. Pri tom sa spievalo: „ Moj šuhajko necho-
dievaj tade, polámeš mi rozmarín v záhrade. Kerý krajší koreň mi
vytrhneš a mňa smutnú nevezmeš.“ Nevestu posadili na stolček
a družička jej sňala veniec so slovami: „Už nebudeš nosiť veniec,
už si žena, už budeš nosiť ručník.“ Krstná matka neveste uviaza-
la ručník a hovorila jej: „Už si žena, si medzi nami, už budeš nosiť
ručník.“ Potom družička dala veniec tej dievčine, ktorá sa mala pr-
vá vydávať. Po začepení si mladomanželia zatancovali sólo.

Po polnoci sa vyberalo do venca a pre kuchárku. Vždy bol na
svadbe jeden výrečný človek, ktorý mal dobrú zásobu slov a mo-
hol na každého darcu čosi porozprávať. Napokon darcom poďa-
kovali starší družba a družička. Potom už sa iba tancovalo.
Okrem klasických i tanec metlový, zrkadlový či fľaškový. Nad-
ránom sa podávala kapustnica.

Za pozornosť stojí aj úsporné zmýšľanie ľudí, že svadobné
prstene stáli ženícha, toľko, koľko by dal za dvojo čižiem.

Peter Sandtner

Grinavské svadobné zvyky
Pri gazdovstve vždy musela

byť slanina a údené mäso, lebo
to vydržalo dlho po zabíjačke.
Keď ešte neboli chladničky, mu-
selo sa údiť, a tak údiareň muse-
la byť pri každom gazdovstve.
Zvlášť sa údila časť rebier s mä-
som, zvlášť stehná. Údené mä-
so viselo v špajze a ľudia si z ne-
ho odsekávali. Rovnako to bolo
aj s klobáskami.

Zabíjačky sa konali výlučne v
zime, niekedy aj pred Via-
nocami, aby bolo na Vianoce
prichystané jedlo. Zabíjačka bo-
la slávnosťou pre celú rodinu,
na ktorú zavolali aj ostatných
príbuzných. Rodine prišiel po-
môcť mäsiar alebo gazdovia,
ktorí zvládli aj povolanie mäsia-
ra. Títo dostali za odmenu mä-
so. Musel to však byť odbor-
ník s praxou, ktorý využil kaž-
dú časť ošípanej. Voda musela
mať správne nastavenú teplo-
tu.

Na zabitie ošípanej boli po-
trební aspoň traja silní chlapi,
ktorí ju chytili. Jeden z nich ju pi-
chol nožom do tepny a jedna že-
na chytala krv, ktorú ihneď mie-
šala vareškou, aby sa nezrazi-
la. Chlapi zatiaľ sviňu držali.
Neskôr sa používali pištole, kto-
ré prerazili lebku medzi očami.
No tepnu bolo potom tiež po-
trebné prerezať nožom. Oší-
panú chlapi zvalili do koryta, na-
treli živicou a obarili v koryte,
kde ju obracali pomocou reťazí.
Koža sa musela správne oba-
riť, aby sa srsť s chlpmi oddeli-
la. Niektorí kožu opaľovali pla-
meňom. Mäsiari škrabali srsť
škrabadlami alebo starými lyži-
cami a odstránili paznechty.

Ošípanú potom zavesili na
rám za zadné nohy, pričom há-
ky boli prichytené o achilovku.
Mäsiar musel dávať pozor, aby
sa neporušili močové cesty a
žalúdok, lebo by sa ich obsah
mohol dostať do mäsa. Opatr-
ne vybrali vnútornosti a črevá a
postupne sviňu rozoberali. O-

statné práce po odrezávaní
častí tela už robili ženy – gaz-
dinky. Žalúdok sa osobitne vy-
čistil, obrátil a vysušil. Rovnako
aj hrubé črevo.

Črevá a žalúdok po vybraní
zo svine preplachovali, obrátili
a prali aj trikrát vo vode, pričom
medzi ne dali cibuľu. Napokon
črevá a žalúdok natiahli na
spodnú časť lievika, do ktorého
liali vodu. Črevá pokrájali na
kúsky, ktoré sa použili na jelítka
a dlhšie kúsky na klobásky.
Jelítka sa ukončili špajdľou. Do
jelítok sa vkladali krúpy, pomle-
té mäso, pečienka, pomleté kož-
ky, cesnak a všetky koreniny
podľa chuti. Jelítka sa ovárali v
kotli asi 10-15 minút, aby masa
zmäkla a spojila sa. Po vybera-
ní jelítok sitkom z kotla sa tieto
už mohli konzumovať, ale zväč-
ša sa poukladali na papier na
stole, aby ochladli. Krvavničky
(červené jelítka) sa napĺňali
žemľou, nakrájanou na kocky,
masťou, koreninami a poliali sa
usmaženou cibuľou a krvou.
Do krvavničiek sa cesnak ne-
vkladal. Po pomiešaní masy a
jej vložení do krvavničiek sa tie-
to ovarili v kotle, pretože krv sa
musela spojiť a zraziť. Masa
sa vtláčala do jelítok a krvavni-

čiek pomocou špricne, ktorú
tvoril dutý kovový valec a v
ňom drevený valec, do ktorého
mäsiar ručne tlačil. Po vytlače-
ní obsahu drevo z valca vytia-

hol, naplnil masou a znovu tla-
čil.

Tlačenka (po pezinsky pres-
buršt) sa do čriev vtláčala ruč-
ne. Jeden človek držal okraje
čreva a druhý dovnútra tlačil ma-
su a zašpajdľoval ju. Do tlačen-
ky sa tlačilo mäso z hlavy, ale aj
trochu iného mäsa, jazyk a po-
mleté uvarené kožky. Tlačenku
tiež vložili ovariť na 10 minút do
kotla, ale nesmela sa variť.
Slaninu nakrájali na kocky, na-
solili, vložili do kotla a miešali,
kým sa z nej nevytvorili oškvar-
ky. Slaninu niekedy topili aj na
druhý deň, ak to nestihli počas
zabíjačky – napríklad pre ne-
priaznivé počasie. Niektorí ľu-
dia mali pripravené dva kotly,
aby mohli súčasne variť dva dru-
hy zabíjačkových výrobkov.

Klobásky sa údili až na dru-
hý deň, pretože starí mäsiari ich
nechávali odležať. Vložili do
nich mleté mäso, papriku, kore-
nie, cesnak a všetko spolu po-
miešali. Klobásky sa plnili tiež
pomocou špricne s tým, že na
jej konci jeden človek hotové

klobásky odoberal, aby sa nepo-
trhali. Následne sa zavesili a na
druhý deň pomaly údili v udiar-
ni. Oheň nemohol byť silný, aby
sa neotápali, no niekedy sa to-
mu nepodarilo zabrániť. Kto ne-
mal udiareň, dal si vyúdiť klo-
básky u ľudí, ktorí udiareň mali,
rozumeli sa tomu a mali čas dá-
vať na údenie pozor.

Všetko mäso sa varilo v tej is-
tej vode, ktorá zostala ako po-
lievka – ovar. Ovar prítomní jed-
li hneď s usmaženými nakrája-
nými kockami z rožkov alebo z
neho varili zabíjačkovú kašu.
Pridali jačmenné krúpy, ces-
nak, korenie a krv. Krv sa vliala
do kotla ako posledná, keď sa
už všetko uvarilo vo vode, pre-
tože po zhustnutí krvi už nebolo
možné variť. Kaša zostala v kot-
li alebo ju naložili do hrnca, roz-
delili po rodine a každý deň ju
jedli. Z ovaru sa varila aj zabí-
jačková kapusta, v ktorej sa vy-
varili odrezky mäsa s kosťou.
Rozdávala sa po rodine ako vý-
služka.

Zabíjačkový guláš z poduse-
ného mäsa, cibule a pečienky
sa podával na desiatu, ale aj na
večeru. Zabíjačkovú večeru pe-
zinskí Nemci nazývali „svinský
tanec“ (schweinstanz) a bola
ukončením celej zabíjačky, keď
už boli všetky práce hotové.
Rodina na večeru zavolala svo-
jich príbuzných a pohostila ich.
Okrem guláša sa podávala zabí-
jačková kapusta, pečené a vare-
né mäso, jelítka, jaterničky...

Mäso zo zabíjačky sa dávalo
„ do pácu “ – nasolilo sa a vložilo
v cesnakovom náleve do šafíka
alebo do súdka. Až o dva
týždne sa údilo. Niektoré časti
mäsa uchovávali aj v pohári ale-
bo v masti, kde tiež dlho vydrža-
lo. Veľké množstvo mäsa však
domáci rozdali a darcovia im to-
to „ požičané “ mäso vrátili v ča-
se, keď oni zabíjali. Vďaka to-
mu mávali rodiny dlho čerstvé
mäso. Peter Sandtner

Zimné obdobie a domáca zabíjačka patrili k sebe

V zimnom období, kedy nám hrozí
chrípka a prechladnutie, je dôležité
zdravie si chrániť zvýšeným príjmom
vitamínov, najmä vitamínu C. Jeho
významným zdrojom je aj kvasená ka-
pusta.

Mnohí Pezinčania, rovnako ako
Pavelkovci, si túto zdravú a veľmi chut-
nú potravinu vyrábajú na jeseň sami
doma. Pri správnom uskladnení kva-
sená kapusta vydrží až do novej ú-
rody. (mo)

Zdravá kvasená kapusta

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

Tina. Vstupné: v hlavnej sále 13,50 €, vo foyeri 12 €. Večera: 7 €
Vstupenky a večeru si môžete zakúpiť u Františka Fédera na
adrese: Farská 7, Pezinok. Informácie a objednávky na tel. č.
0905 342 261 alebo e-mailom:

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

fff@rsb.sk

Pozvánka na XIX. Ples Farnosti Pezinok
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ZUŠ Eugena Suchoňa má talenty
Spevácke a dychové oddele-

nie pezinskej ZUŠ si v decem-
bri 2012 pripísalo k svojim úspe-
chom nové víťazstvá. Na celo-
slovenskej súťaži „Dni Miloša
Ruppeldta“ v Bratislave repre-
zentovali našu ZUŠ traja žiaci:
flautistky
a a malý
spevák . Na na-
še veľké prekvapenie a radosť
sa všetci traja súťažiaci z Pe-
zinka vrátili domov s ocenením.
A nie hocijakým. V silnej konku-
rencii ZUŠ z celého Slovenska
získala v súťaži v hre na dycho-
vých drevených nástrojoch v 1.
kategórii 2. miesto Martina

Martina Pepuchová
Petra Noskovičová

Martin Mikula

Pepuchová a v 3. kategórii 3.
miesto Petra Noskovičová. To-
to vynikajúce umiestnenie o-
právňuje obe dievčatá vystúpiť
na celoslovenskom hudobnom

Festivale Eugena Suchoňa v
Pezinku v októbri 2013.

Milým prekvapením bolo aj sú-
ťažné vystúpenie Martinka
Mikulu, ktoré v 2. kategórii sólo-

vého klasického spevu porota
ocenila čestným uznaním.

Úspechy pezinskej ZUŠ na ce-
loslovenských súťažiach sved-
čia jednak o talente a pracovi-
tosti uvedených žiakov, ale aj
potvrdzujú kvalifikovanú a za-
nietenú prácu zo strany ich pe-
dagógov – učiteľa hry na dy-
chové drevené nástroje Mariá-
na Mráza a učiteľky spevu Bc.
Evy Rosenbergerovej. Spoľa-
hlivou oporou súťažiacim bola
korepetítorka Mgr. Andrea
Smolková.

Všetkým blahoželáme a pra-
jeme veľa ďalších úspechov.

Mgr. Zuzana Andelová

Zľava: Martin Mikula, Martina Pepu-
chová a Petra Noskovičová.

Divadlo Jany Šulcovej v Dome kultúry Pezinok
Posledné dni dnes už starého roku 2012 spestrila Pezinčanom

premiéra divadelného predsavenia "Klauni v pekle". Uskutočnilo
sa v sobotu 22. decembra na doskách Malej sály Domu kultúry
Pezinok. Išlo o úsmevný a poučný príbeh, kde hlavné postavy
stvárnili klauni z Divadla Úsmev. Táto hra pre staršie deti i dospe-
lých divákov vyšla z dielne Petra Pavlaca a jej režisérom je Patrik
Lančarič.

Ako prezradil autor, inšpiráciou pre vznik tohto divadelného
predstavenia bolo Danteho literárne dielo s podobným názvom
„Peklo“. Hra Klauni v pekle je akousi jeho zčasti pretvorenou ver-
ziou aby ju pochopili aj mladšie ročníky.

Každý klaun predstavuje určité negatívne ľudské vlastnosti ako
namyslenosť či obžerstvo a podobne. Chtiac-nechtiac klauni po-
šlú do pekla svojho dobrého kamaráta.Ako to už býva zvykom, aj
tu napokon zvíťazí dobro nad zlom a tento kamarát im napokon
pomôže zbaviť sa zlých vlastností a zmeniť sa k lepšiemu.
Predstavenie poukazuje na to, že peklo sa niekedy môže ukrý-
vať v každom z nás v podobe negatívnych ľudských stránok a že
tak môžeme urobiť peklo zo života nie len sebe, ale aj svojim blíz-
kym. (KG)

„Klauni v pekle“ – hra pre deti i dospelých

Pezinské ochotnícke divadlo Balaclava, ktoré pracuje s podpo-
rou Pezinského kultúrneho centra, po premiére a ná-
sledných reprízach hry KAŽDÝ Z NÁS na javisko s novou hrou
.Je to takmer po dvoch rokoch, kedy sa súbor hľadal. Ľudia pri-
chádzali a odchádzali, rovnako ako myšlienky a nápady. V tomto
tvorivom ruchu sa vyprofiloval úplne nový kolektív, ktorý sa skladá
prevažne zo študentov herectva na konzervatóriu v Bratislave.

ZAJTRATO UŽ BUDE DOBRÉ je názov inscenácie, ktorú v po-
sledných mesiacoch pripravujeme. S veľkou dávkou irónie a špe-
cifickým humorom sa v hre zaoberáme témami, ktoré trápia naj-
mä mladú generáciu:

Divák
sa dozvie ako nemaľovať nočnú oblohu, a tiež, že svetlo na konci
tunela nemusí byť zaručene produkt vyššej moci, ale produkt čis-
to ľudský – napríklad vlak. Inscenácia ZAJTRA TO UŽ BUDE
DOBRÉ je voľne inšpirovaná hrou Davida Gieselmanna
PLANTÁŽ. DŇA 3. 2. 2013 o 19.00 h v Malej sále Domu kultúry
Pezinok sa na vás tešia: Bohunka Vaňková, Martin Vajsábel, Mi-
chal Blaho, René Forád, Kristína Borčinová, Katarína Marto-
nová, Zuzana Bilská, Zuzana Polakovičová a Juraj Hanulík.

Divadlo Balaclava

vychádza

nečinnosť, stagnácia, neschopnosť konať,
zobrať zodpovednosť do svojich rúk, dospieť. Otvoriť oči.

Nová hra divadelného súboru Balaclava

Literárne ocenenie Trojruža
2012 bolo v závere minulého ro-
ka udelené spisovateľovi Jú-
liusovi Balcovi. V odôvodnení
sa, okrem iného, píše, že bolo
spisovateľovi udelené za lite-
rárne dielo, ktoré inovatívnym
spôsobom vypovedá deťom i
dospelým o zmysluplných hod-
notách ľudského života. Túto
cenu udeľuje Slovenský literár-
ny fond spolu so Slovenskou
sekciou IBBY a Medzinárod-
ným domom umenia pre deti
BIBIANA. Júliu Balco (*1948)
bol dlhoročným redaktorom lite-
rárnokritického mesačníka
Romboid, šéfredaktorom Li-
teriky a v súčasnosti pôsobí v
Národnom osvetovom centre.
Popri šiestich knihách pre dos-

pelých

vy-
dal aj tetralógiu strigônských
rozprávok, známu tiež z televíz-
nych večerníčkov vysielaných
vo viacerých krajinách (Nórsko,
Švédsko, Fínsko, Filipíny,...).
Za knihu (2004) zís-
kal výročnú Cenu Slovenských
pohľadov a Prémiu Slovenské-
ho literárneho fondu. Táto kni-
ha vyšla aj v poľskom, chorvát-
skom, ukrajinskom a arabskom
jazyku. Autor, ktorý je naším
spoluobčanom, patrí medzi
významných tvorcov literatúry
rovnako pre dospelých ako aj
pre deti. Je tiež držiteľom mest-
ského ocenenia...

(Voskovožlté jablko,
Husle s labutím krkom, Ležo-
viská, Cestujúci tam a späť,
Diablova trofej a Žlté ruže)

Vrabčí kráľ

(ra)

Významné literárne ocenenie pre Júliusa Balca

Július Balco preberá Cenu Trojruža 2012 z rúk riaditeľa Slo-
venského literárneho fondu Ladislava Serdahélyho a riadite-
ľa BIBIANY Petra Tvrdoňa (vľavo) v Komornom štúdiu Slo-
venského rozhlasu.

Vydavateľstvo Osveta a Univerzita Komenského v Bratislave
vydali knihu, ktorá poteší nielen odborníkov z oblasti farmácie a
medicíny, ale aj laikov, ktorí sa zaujímajú o fytoterapiu, teda lieči-
vé účinky rastlín. Knihu na-
písala trojica odborníčok v tejto oblasti a jednou z nich je aj
PharmDr. Silvia Fialová, PhD. Napriek tomu, že pochádza z
Modry, je v Pezinku dobre známa vďaka účinkovaniu v Akadémii
tretieho veku, kde prednášala o možnostiach využitia liečivých
rastlín v medicíne a popularizovala využitie tohto alternatívneho
prostriedku pri liečení rôznych ochorení.

Slovenská technická univerzita v Bratislave vydala koncom mi-
nulého roka záslužnú odbornú publikáciu nazvanú

. Jedným z troch autorov je aj náš spo-
luobčan a odborník na túto problematiku Ing. Milan Koleják, CSc,
ktorý sa využiteľnosti alternatívnych zdrojov energie a konkrétne
biomase venuje už bezmála dve desiatky rokov.

Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré bolo vydavateľom kni-
hy akademickej maliarky Júlie Piačkovej, pripravilo 18.
januára slávnostnú prezentáciu tejto knihy za účasti autorky a po-
zvaných hostí.

FYTOTERAPIA v súčasnej medicíne

BIOMASA –
obnoviteľný zdroj energie

Kamene

(ra)

Nové knihy

Snáď každý už videl komédiu
storočia S TEBOU MĚ BAVÍ
SVĚT. Veď každoročne ju tele-
vízie uvádzajú minimálne po-
čas vianočných sviatkov – a pu-
číme sa pri reprízach od smie-
chu tak, ako keby sme ju videli
prvýkrát. Chcete sa takto dobre
zabaviť aj na divadelnej komé-
dii? Tak príďte 28. januára 2013
o 19.00 hod. do veľkej sály Do-
mu kultúry Pezinok.

Čo uvidíte? Výbornú divadel-
nú komédiu z Prahy VELKÝ

HOLKY NEPLÁČOU. S komé-
diou storočia ju spája principál-
ka divadelnej spoločnosti a hlav-
ná predstaviteľka JANA ŠUL-
COVÁ. Iste si ju pamätáte ako
manželku lekáraAlberta v poda-
ní Júliusa Satinského. Okrem
toho natočila nespočetné množ-
stvo filmov (z posledných: Ob-
čanský průkaz, Doktor od jeze-
ra hrochů), seriálov (napr. čes-
ká Ordinace..., či Vyprávěj, Cu-
krárna) a stvárnila veľa úloh v
divadle. Ďalšími protagonistka-

mi sú Veronika Jeníková (Jak
se točí rozmarýny, Pásla kone
na betóne), Vendulka Křížová
(Ordinace, Cesty domů). Ko-
mické situácie v tejto komédii
vyplynú so spolužitia dvoch oso-
bitých žien v jednej domácnos-
ti. Rozhovory s ich kamarátka-
mi pripomínajú tak trocha hu-
morné konverzácie zo známe-
ho seriálu Sex v meste. Celá po-
hoda medzi kamarátkami nabe-
rie obrátky, keď im začnú dvoriť
dvaja charizmatickí Španieli.

Diváci si môžu spomenúť, že
túto hru od Neila Simona po-
znajú z „mužskej“ verzie filmu
PODIVNÝ PÁR s Jackom
Lemmonom a Walterom Mat-
thauom.

Táto komédia je pre mužov aj
pre ženy, ale najviac pre tých,
ktorí sa chcú úprimne baviť a od
srdca smiať.

Vstupenky sú v predpredaji
v pokladni Domu kultúry Pezi-
nok.

(PKC)

Dobrý gazda si musí každý
rok zrátať všetko dobré, čo za
ten rok vykonal, ale aj to nie
veľmi vydarené. Aj my bilancu-
jeme, kde všade sme vystú-
pili, kde sme rozdávali radosť
aj smiech. Minulý rok sme na-
študovali dva scenáre a to
„Za potokem Saulak“ a „Spo-
mienky na humoristov Vladka a
Jožka Nosálovcov“. V Spo-
mienkach sme nezabudli ani na
výročie 75. narodenín nášho ľu-
dového rozprávača Milana Mls-
nu. Na tomto vystúpení boli prí-
tomné aj manželky oboch bra-
tov – pani Oľga a pani Jarka
Nosálové. Nadchlo ich, že sa v

Pezinku na týchto humoristov
nezabúda. Radosť sme rozdá-
vali aj pacientom Pinelovej ne-
mocnice, a to dokonca dvakrát.
Navštívili sme tiež Zariadenie
opatrovateľskej služby na Ko-
menského ulici, kde sme klien-
tom priblížili Vianoce v podobe
vianočných kolied. S koledami
sme zavítali aj na ZŠ Kupec-
kého a potom ešte raz, na čita-
teľský krúžok, kde sme de-
ťom porozprávali o starých zvy-
koch na Vianoce, Nový rok, o
Advente, ale aj o Troch kráľoch
a sv. Lucii. Program sme pripra-
vili aj pre deti v Špeciálnej škole
na Komenského ulici.

Okrem domácej pôdy sme vy-
stupovali aj vo Voderadoch, v
Chorvátskom Grobe či v Tep-
ličke nad Váhom. Každoročne
pripravujeme podujatie „Slnko
v nás“. V roku 2012 to bol už
5. ročník. Zúčastňujú sa ho
folklórne súbory seniorov z
okolia, aj z ďaleka. Niekto-
ré sú jeho pravidelnými účast-
níkmi. Okrem toho sme sa
zúčastnili alegorického sprie-
vodu na Vinobraní 2012 a vy-
stupovali sme tiež na hlav-
nej tribúne pred Mestským úra-
dom.

Milí Pezinčania, aj vďaka
vám, ktorí svojim potleskom vy-

jadrujete spokojnosť s našimi
programami, pripravenými pre
vás, snažíme sa šíriť ľudové
zvyky, tradície a aj povesti sta-
rého Pezinka, teda Bozinu,
dostať na svetlo Božie. Ste na-
šou hnacou silou do ďalšej prá-
ce. Jednu z povestí, ktorá sa
viaže na históriu nášho mesta,
už pripravujeme pre ďalší, teda
6. ročník podujatia „Slnko v
nás“. Premiéru uvidíte už 18.
mája 2013 v Dome kultúry.
Tešíme sa na vás, milí Pezin-
čania. Prajeme vám, aby sa
vám v novom roku darilo a aby
ste mali pevné zdravie.

Vaše Obstrléze

FS OBSTRLÉZE bilancuje rok 2012
Folklórna skupina OBSTRLÉZE v Pezinku

a Únia žien v Pezinku
v súčinnosti s Mestským úradom a Domom kultúry v Pezinku

dňa

Masky sú vítané

V cene vstupenky sú 3 tombololvé lístky.

Tešíme sa na vašu účasť a veríme,
že zažijete úžasný večer na konci fašiangov.

Vaše OBSTRLÉZE a ÚNIA ŽIEN v Pezinku

vás pozýva na tohtoročné

12. februára 2013 o 17.00 h v Dome kultúry v Pezinku

Hudba – skupina Melódia, bohatá tombola, ocenenie
masiek, bohatý bufet – kapustnica, rôzne iné dobroty,

výborné víno
Na záver akt Pochovávania basy – vykoná FS OBSTRLÉZE

Vstupné 5 €

„Pochovávanie basy“

Program:
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 2.2. PLES
KLUBU ABSTINENTOV

► 3.2. ZAJTRA TO UŽ
BUDE DOBRÉ.

► 4.2. DESMOD
Á .

► 5.2. OTVORENIE
LETNÉHO SEMESTRA AKADÉMIE TRETIEHO VEKU

► 5.2. BUDHIZMUS DIA-
MANTOVEJ CESTY.

► 8.2. XIX. PLES
FARNOSTI PEZINOK
► 11.2.
MILAN GRELL A ĽUBOŠ FELLNER: AFRIKA IV

► 12.2.
POCHOVÁVANIE BASY

► 16.2. VEĽKÁ CENA
PEZINKA

► 16.2. NÁRODNÝ
TÝŽDEŇ MANŽELSTVA– RAQUIEM

► 17.2. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: O KRÁĽOVI JONÁŠOVI.

► 20.2. VALENTÍNSKA
KVAPKA KRVI

► 21.2. METODICKÝ
DEŇ OSVETOVÝCH PRACOVNÍKOV
► 22.2. KONCERT
KOMORNEJ HUDBY ZUŠ E. SUCHOŇA.
► 23.2. DETSKÝ
ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁV-
KY.

► 25.2. RADOŠINSKÉ
NAIVNÉ DIVADLO. ŠŤASTNÉ KONCE

► 28.2. ZIMNÝ FOLKOVÝ
SALÓN

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
– Hlavný organizátor: Klub abstinentov

Pezinok.
(nedeľa) o 19.00 h v malej sále DK –

Premiéra divadelného predstavenia ochotníc-
keho divadla BALACLAVA.

(pondelok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Extra IMAO TOUR 2013. Predkapela: NIKA

KARCH.
(utorok) o 16.00 h v malej sále DK –

. Účin-
kuje Divadlo na kolesách – Martina Jelenová.

(utorok) o 18.30 h v salóniku DK –
Dnes: LÁSKA A PARTNERSTVO. Pred-

náša: maďarská učiteľka budhizmu diamantovej cesty Réka
Mathe.

(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
. Hlavný organizátor: František Féder.

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii a veľkej sále DK –
. Vernisáž

výstavy fotografií spojená s premietaním a charitatívnymi pro-
jektmi. Podujatie pod záštitou prvej dámy Slovenskej republiky
pani Silvie Gašparovičovej.

(utorok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –
. Spoločenská zábava spojená s ľudo-

vými tradíciami a programom. Organizátori: FS Obstrléze a Únia
žien Pezinok.

(sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK –
. Slovenská extraliga vo volenom mariáši. Hlavný orga-

nizátor: Mariášový klub Pezinok.
(sobota) o 18.00 h v malej sále DK –

. Divadelné predstavenie v
podaní divadla iNpulse.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje Divadlo Ži-

hadlo – Vlado Zetek a bábky Jonáša Jiráska a Veroniky Vidrovej.
(streda) o 8.00 h v salóniku DK –

. Odber krvi. Organizátor: Slovenský Červený kríž
– MO Pezinok.

(štvrtok) o 9.00 h v malej a veľkej sále DK –
. Organizátori: MOS a PKC.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 15.30 h v spoločenskej sále DK –

Karneval detí v maskách s programom ŠPOT PARTY
SHOW. Organizátori: PKC v spolupráci s CVČ.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
. Komédia o svojráznych

hľadačoch možno aj posledných lások. Účinkujú: Stanislav Štep-
ka, Zuzana Kronerová alebo Anikó Vargová, Maruška Ne-
domová, Martin Škoda, Svätopluk Malachovský alebo Mojmír
Caban, Ladislav Hubáček. Malá výstavka a po predstavení auto-
gramiáda pri príležitosti 50. výročia vzniku RND.

(štvrtok) o 18.00 h v malej sále DK –
.

&
CIG NSKI DIABLI

Zosobáš i l i sa

B L A H O Ž E L Á M E

1. Mládeži neprístupné ................................................. USA
2.-3. O myške a medveďovi ..................... 17.00 h .............. Fra
2.-3. Lovci gangstrov ........................................................ USA
5. Veľké nádeje ............................................................... VB
6.-7. Nič nás nerozdelí ................................................................ USA
8.-10. Konečná ................................................................................ USA
9. Cililing a kráľovstvo krídiel .................... 17.00 h ............. USA
10. Cililing a kráľovstvo krídiel ...... 3D ... 17.00 h ........... USA
12. Fk: Kura na slivkách ................................ Fra, Nem, Bel
13. Hitchcock ................................................................... USA
14.-15. Pararelné svety ............................................................. USA
16. Lorax .......................................... 3D ... 17.00 h .......... USA
16.-17. Terapia láskou ................................................................ USA
19. Maniak ....................................................................... USA
20.-21. Nádherné bytosti ....................................................... USA
22.-24. Babovřesky ................................................................. ČR
24. Ralf Rozbi-to ............................ 3D ... 17.00 h .......... USA
26. Fk: Láska........................................................ Fra, Nem, Rak
27. Pí a jeho život ............................................................. USA
28. Lincoln ....................................................................... USA

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

KINO DOMU KULTÚRY

70-roční

75-roční

80-roční

Terézia Molnárová 1.1.
Felix Čapček 1.1.
Milan Baďura 2.1.
Jozef Cíferský 6.1.
Štefánia Nestarcová 6.1.
Eduard Gschwandtner 6.1.
Anna Radošovská 11.1.
Emanuel Penák 14.1.
Juraj Klamo 15.1.
Vladimír Slaný 18.1.
JánAdámek 19.1.
Ing. Alexander Lipár 21.1.
Ivan Slimák 23.1.
Marta Táborová 24.1.
Anna Šavarová 25.1.
Helena Juraniová 28.1.
Anna Juranová 28.1.
Marie Mlýnková 29.1.
Jozefa Demovičová 29.1.
Ing. Vladimír Čižnár 30.1.

JánAxamít 1.1.
Ing. Ondrej Kuňak 2.1.
Štefan Sobolič 12.1.
Anton Gregorovič 13.1.
Alžbeta Hašková 17.1.
RSDr. Soňa Czakóová 18.1.
ŠtefanAulitis 23.1.
Štefan Slezák 26.1.
Zuzana Žvastová 27.1.
Milan Slaný 28.1.
Gabriel Leporis 29.1.

Veronika Uhláriková 1.1.
Helena Amzlerová 13.1.

Anna Valentovičová 13.1.
Jarmila Križanová 15.1.
Alexander Peško 15.1.
Mária Adamcová 21.1.

Genoveva Búriková 3.1.
Margareta Ondrejkovičová 14.1.
Ľudovít Kapec 31.1.
PhMr. Marianna Hanáková 31.1.

Veronika Ondrovičová 3.1.
Milan Pikalík 4.1.
Pavol Demovič 10.1.
Anna Vranková 19.1.

Zuzana Wittgrúberová 30.1.

Rudolf Turanský 16.1.
Helena Gašparová 19.1.

Júlia Vicenová 22.1.

Ján Ďuriš 21.1.
Ružena Kamanová 27.1.

Jozef Singhoffer 4.1.

Janka Pepichová 14.1.

85-roční

90-roční

91-ročná

92-roční

93-ročná

94-roční

96-ročný

100-ročná

Mária Dujková 86 r.
Michal Slezák 87 r.
Zdenka Strezenická 65 r.
Katarína Trginová 87 r.
Mária Slivková 91 r.
Ján Blažek 88 r.
Ludevit Demovič 77 r.
Ján Varga 62 r.
Vlasta Kikušová 78 r.
Vojtech Cséfalvay 47 r.
Ján Janás 80 r.
Alica Baroková 54 r.
Julius Gron 60 r.
Ján Bedeč 64 r.
Emanuel Jančovič 86 r.
František Hotový 72 r.
Pavol Hranický 62 r.
Veronika Šilhárová 82 r.
Alžbeta Sandtnerová 96 r.

Vivien Marková 18. 6.
Peter Vodnák 7.10.
Matej Liška 1.12.
Oliver Repík 1.12.
Patrik Furtkevič 2.12.
Laura Nemcová 2.12.
Matej Horváth 3.12.
Patrik Horváth 3.12.
Alexandra Nahálková 3.12.
Tamara Jendeková 4.12.
Natália Sklenárová 4.12.
Adam Szajewski 4.12.
Miroslava Dobešová 5.12.
Daniel Gatial 5.12.
Karolína Šefčíková 5.12.
Sebastian Brezovský 6.12.
Branislav Kubán 7.12.
Olívia Mališková 7.12.
Oskar Šimkovič 7.12.
Filip Hodor 8.12.
Filip Švarc 10.12.
Michal Újváry 10.12.
Filip Sochovič 12.12.
Jakub Bohúň 13.12.
Karolína Holentová 13.12.
Ondrej Vranka 14.12.
Timon Blažek 15.12.
Matej Majo 15.12.
Nina Kocsisová 17.12.
Samuel Romančík 17.12.
Kamil Liška 20.12.
Jakub Osuský 21.12.
Ondrej Noskovič 21.12.
Šarlota Poláčková 21.12.
Sára Eliška Calpaš 22.12.
Filip Cích 22.12.
Zlatica Zámečníková 22.12.
Nataša Baričičová 23.12.
Richard Stankovič 25.12.
Lea Kadlecová 27.12.
Melisa Malíšková 28.12.
Mia Štefanidesová 30.12.
Matúš Kučeriak 31.12.
Richard Ondrejko 31.12.
Tino Borovský 31.12.
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Naši jub i lant i

POĎAKOVANIE

Dňa 4. 1. 2013 uply-
nuli 4 roky, čo nás
vo veku 63 r.
navždy opustil náš
drahý

z Grinavy. S láskou naňho spo-
mína manželka a deti s rodinami.

František
VIRGOVIČ

Dňa 20. 1. 2013
uplynulo 15 rokov,
čo nás opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

a zároveň sme si
21. 1. 2013 pripomenuli jeho nedo-
žité 65. narodeniny. Spomína man-
želka, syn a dcéra s rodinami.

Ivan KOSTEREC

So slzami v očiach a smútkom v
srdci sme si dňa 29. 12. 2012 pri-

pomenuli 25. vý-
ročie smrti nášho
milovaného

.
S láskou spomí-
najú manželka,

dcéry, synovia, vnúčatá a pravnú-
čatá.

Jozefa
REICHBAUERA

Už 13. rokov uplynulo od vtedy,
čo nás navždy opustil náš drahý

otec a dedko

.
z Grinavy. S lás-
kou a úctou spo-
míname, dcéra
Eva s Martinom.

Rudolf
MARKE

Dňa 16. 12. 2012
uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy
opustil náš dra-
hý milovaný syn,
otec, brat

.
Kto ste ho poznali,venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Marek ŠURAN

Dňa 2. 1. 2013 uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

.
S láskou spomí-
najú deti s rodina-
mi. Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu spo-
lu s nami venujú
tichú spomienku.

Jaroslav
ŠINDLER

Dňa 3. 2. 2013 si
pripomenieme 3.
výročie úmrtia man-
žela, otca, dedka a
pradedka

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku. Spomínajú manželka,
dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.

Jána HAMŠÍKA.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 22. 1. 2013
sme si pripomenuli
3. výročie od úmrtia

našej milovanej

Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Manžel s deťmi.

Marty PROKEŠOVEJ.

So slzami v očiach
a smútkom v srdci
sme si dňa 2. 1.
2013 pripomenuli
10. výročie smrti
nášho milovaného

.
S láskou spomínajú manželka a
ostatná rodina.

Rudolfa Michala
KOSTKU

Dňa 5. 1. 2013 uplynuli 2 roky, čo
nás opustila naša drahá mama a
17. 1. 2013 uplynulo 9 rokov čo
nás opustil náš drahý otec. Na
obidvoch rodičov, starých rodi-
čov a prarodičov

s láskou spomínajú syn a dcéra s
rodinami. Ďakujem všetkým, kto-
rí im spolu s nami venujú tichú
spomienku.

Františku a Jána NOVÁKA

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

Sebaobrana PRE ŽENY

Termín: 27. 1. 2013 o 15.00 hod.

VALENTÍNSKE SRDIEČKOVANIE

Termín: 10. 2. 2013 o 15.00 hod.

– kurz pre dievčatá a ženy, ktoré sa chcú
naučiť pár ťahov a získať tak istotu pri náhodnom napadnutí.
Nebojme sa v noci na ulici.! Príďte športovo oblečené.

– srdiečka z papiera, sr-
diečka z cesta, srdiečka z kvetov. Srdiečka určené pre našich milá-
čikov. Príďte si ich vyrobiť a obdarovať najbližších.

Kontakt: Mgr.Iveta Žáková, tel: 033/6404035, 9011334 552

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa dňa 4. 1.
2013 naposledy
rozlúčili s našim
drahým zosnulým

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Manželka Zdenka,
deti s rodinami a vnúčatá.

Jánom BEDEČOM.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí na poslednej
ceste dňa 3. 1.
2013 odprevadili
nášho drahého

otca, dedka a brata

Za prejavenú sústrasť a kvetinové
dary ďakujú deti s rodinami.

Jána JANÁSA.

Dňa 14. 1. 2013
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho manžela,
otca, svokra, dedka
a pradedka

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a deti s rodinami.

Benjamína
KOPÁČIKA.

Dňa 18. 1. oslávil
svoje životné jubi-
leum 70 rokov

Z celého srdca mu
prajú zdravie, šťas-
tie a radosť so ži-
vota manželka, dcéry, zaťovia a
vnúčatá.

Vladimír SLANÝ.

Osud je občas
veľmi krutý, nevráti
čo raz vzal... Zo-
stanú iba spo-
mienky a v srdci
veľký žiaľ. Dňa 3. 1.
2013 sme si pripo-
menuli 6. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý

S úctou spomína smútiaca rodi-
na.

Karol LISÝ.

Nezabúdame!

Dňa 22. 1. uplynulo
20 rokov, čo nás
navždy opustil náš
brat

vo veku 49 rokov.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S
láskou spomínajú sestry Eva a
Katka s rodinami.

Juraj SLAMKA

Dňa 8. 2. 2013 uply-
nie 9 rokov, čo nás
opusti l manžel,
otec a priateľ

S láskou a úctou
spomínajú manželka Janka a
deti Zuzana, Marek, Miško, ro-
dina a ostatní kamaráti.

Severín
SANDTNER.

Dňa 8. 1. 2013 by
oslávila 90. narode-
niny naša milovaná
babička, mama a
prababička

z Limbachu a tiež dňa 9. 1. 2013
sme si pripomenuli
24. výročie úmrtia
jej manžela, nášho
dedka a pradedka

S láskou a úctou
spomínajú vnučka

Milada s rodinou, dcéryAnka, Milka
a Evka s rodinami a ostatná rodina.

Mária
BUKATOVIČOVÁ

rod. Zbudilová

Milana
BUKATOVIČA.

Čas plynie, ale smú-
tok v srdci ostáva.
Dňa 27. 1. 2013
uplynie 15 rokov,
čo nás navždy o-
pustil otec, dedko
a pradedko

Ďakujeme všetkým, ktorí mu ve-
nujú tichú spomienku. Dcéra Ve-
ronika a syn Gabriel s rodinou.

Jozef PEKÁR.

Nezomrel ten, kto
ostáva v ľudských
srdciach. Dňa 31.
1. 2013 si pripome-
nieme 4. výročie od
úmrtia našej drahej
mamičky

a 17. 2. uplynie 25
rokov ako od nás
odišiel náš otec

S láskou spomínajú
dcéry s rodinami.
Ďakujeme za tichú
spomienku.

Magdalény VYDROVEJ

Eduard VYDRA.

Dňa 10. 2. 2013 si
pripomenieme nedo-
žité okrúhle narode-
niny nášho otca, st.
a prastarého otca

.
S láskou spomína-

jú synovia Juraj a Dušan s rod.

Samuela ZBUDILU

Dňa 28. 1. 2013 si
pripomenieme 25
rokov, čo od nás
navždy odišla naša
drahá milovaná a
láskavá mama a
babka

.
Smrť prišla náhle, nečakane, ne-
stihli sme jej už nič povedať,
rozlúčiť sa. Pri smutnom a bolest-
nom výročí úmrtia si s láskou vo
svojich srdciach, s úctou a veľkou
vďakou na ňu spomínajú dcéry
Ľudmila, Gabriela a syn Ján s
rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí na ňu nezabudli a spomínajú
s nami.

Anna ZMAJKOVIČOVÁ

Dňa 26. 12. 2012
sa dožila 94 rokov
pani

Všetko najlepšie,
veľa zdravia a spo-
kojnosti jej želajú
synovia Samuel a Ján s rodinami.

Marta ČECHOVÁ.

Dňa 10. januára 2013 tíško odišla
do večnosti vo veku 96 rokov moja
drahá babička

z Grinavy. Ďakujem všetkým tým,
ktorí ju spolu s rodinou odprevadili
na poslednej ceste v sobotu 12.
januára 2013.

Za celú
rodinu Sandtnerovú Mirka Záhu-
menská.

Alžbeta SANDTNEROVÁ

Vy, ktorí ste ju po-
znali, nesmúťte, že odišla, ale teš-
te sa, že tu s nami bola.

Michal Fra o a Ing. Štefánia Bé
berová Jacques Michael McKey
a Darina Haplová

ň -
•

• Marek Melišík
a Mgr. Martina Kernová
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Decembrovými Zimnými majstrovstvami SR vyvrcholila pla-
vecká sezóna 2012. V trnavskom bazéne sa medzi staršími žiač-
kami darilo , ktorá na 100 a 200 m znak dvo-
mi bronzovými medailami potvrdila svoje postavenie medzi slo-
venskou špičkou. V kategórii mladších žiačok si z majstrovstiev
SR, ktoré sa konali v Dolnom Kubíne, odniesla pekné 4. miesto

v disciplíne na 100 m znak.
Tradičné Vianočné plavecké preteky nechýbali ani v domácom

bazéne.Až 134 detí z Plaveckého klubu PK Pezinok dalo takto de-
finitívnu bodku za minuloročnou sezónou. V 13 disciplínach si zme-
rali sily najmenšie detičky ako aj ich starší oddieloví kolegovia. Zo
zlatých medailových pozícií sa tešili:

a
. Všetkým plavcom gratulujeme a prajeme veľa zdravia

a športových úspechov v novom roku.

Simone Mičudovej

Rebeka Rusnáková

Anna Strečanská, Karolína
Rischerová, Rebeka Rusnáková, Sabína Urbanová, Dominik
Maslen, Jakub Jurčík, Matúš Slyško, Rastislav Neczli, Roman
Šimončič, Samuel Hajko, Samuel Kebis, Samuel Ščevlík Ti-
mothy Kiš

Oľga Podhorná

Záver plaveckej sezóny 2012

Uplynulú nedeľu (6.1.) zorga-
nizoval Klub orientačného be-
hu Sokol Pezinok ďalší ročník
tradičných Trojkráľových par-
kových pretekov v OB. Preteky
boli zároveň 2. kolom Zimnej
ligy Západnej oblasti v OB.
Cen-trum pretekov bolo ako
každý rok v klubovni KOB
Sokol Pezinok, tento rok si
však pretekári mohli vychutnať
nové terény v okolí Kejdy. O ma-
pu aj stavbu tratí sa postaral
Jozef Fedor. Pretekov sa zú-
častnilo aj napriek daždivému

počasiu 162 pretekárov.
Pezinčanom sa aj tento rok vý-

borne darilo v hlavných muž-
ských a ženských kategóriách,
kde sú výsledky nasledujúce: v
hlavnej ženskej kategórii W19:
1.Tereza Šmelíková (z klubu TJ
Rapid Bratislava), 2. Bronislava
Šimová (AŠK Pezinok), 3. Zu-
zana Bartáková (KOBRA Bra-
tislava) a v hlavnej mužskej ka-
tegórii M19 vyhral pezinčan
Ondrej Piják (KOBRA Brati-
slava), 2. Pavol Bukovác (Far-
maceut Bratislava), 3. Samuel

Kebis (KOB Sokol Pezinok).
V ostatných kategóriách ús-
pech dosiahli: Rodičia s ďeťmi:
2. Branko Panák (KOB Sokol
Pezinok), 3. Marek Tvrdý (KOB
Sokol Pezinok) W10: 1. Ema
Havlíková (KOB Sokol Pe-
zinok), 3. Zuzana Féderová
(AŠK Pezinok) M10: 1.Tibor
Fedor (KOB Sokol Pezinok),
2.Jakub Fraňo (KOB Sokol Pe-
zinok), 3. Filip Dubovský (AŠK
Pezinok) W14: 2. Alžbeta Du-
bovská (AŠK Pezinok) M14:1.
Medard Féder nml. (AŠK Pezi-

nok), 2. Andrej Dubovský (AŠK
Pezinok), 3. Matej Patoprstý
(KOB Sokol Pezinok) W45: 1.
Iveta Majtánová (KOB Sokol
Pezinok), 2. Soňa Kavecká
(KOB Sokol Pezinok) M45: 1.
Milan Beleš (KOB Sokol Pe-
zinok), 3. Ivan Oravec st. (KOB
Sokol Pezinok).

Kompletné výsledky môžete
nájsť na stránke pretekov

.

h t t p : / / w w w. s o k o l p e z i n o-
k .sk /p re teky / t ro jk ra love-
preteky-2013 V. Vachová

Trojkráľové preteky v orientačnom behu

Mesto Pezinok v spolupráci s
Mestským podnikom služieb a
Plaveckým klubom v Pezinku
pozývajú všetkých plávajúcich
na

. Začiatok plaveckej štafety
bude patriť prvým plavcom v
piatok 22. februára 2013 od
12.00 hod. Koniec štafety je v
sobotu 23. februára 2013 o
12.00 hod. a o 12.30 hod. bude
slávnostné vyhodnotenie podu-
jatia.

Cieľom akcie je zapojenie čo
najväčšieho počtu účastníkov z

VIII. ročník „24 – hodino-
vej non-stop plaveckej štafe-
ty“

Pezinka a okolia. Priestor do-
stane široká verejnosť, základ-
né, stredné školy, športové klu-

by a jednotlivé kluby, ktoré bu-
dú mať svoj vymedzený časový
priestor. Najlepším resp. naj-

rýchlejším plavcom v jednotli-
vých kategóriách budú odo-
vzdané ceny organizátormi po-
dujatia.

Tešíme sa na Vašu účasť a ve-
ríme, že svojou trochou prispe-
jete nielen sebe, ale aj možno
k vytvoreniu rekordu, či už v
počte plávajúcich alebo naplá-
vaných kilometrov.

Presný harmonogram bude
zverejnený na ,

, v TV PE-
ZINOK, citylightoch v meste.

www.pezinok.sk
www.plavaren-pk.sk

(pv)
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Jazdím odmalička. Zásadný bol
však pre mňa prvý rok, keď som
prešiel z juniorskej kategórie
od 15 do 18 rokov do mužskej,
kde je celá svetová špička od
18 rokov povedzme až do šty-
ridsiatky. Hneď prvý rok ako de-
vätnásťročný som získal piate
miesto na majstrovstvách sve-
ta v zjazde v Colorade. To bol
výsledok, ktorý si vážim do-
dnes.

Otec mal blízko k bicyklovaniu,
amatérsky robil krasojazdu, cyk-
listom bol aj starý otec. V Pe-
zinku bola bikrosová trať, vytvo-
rila sa tu silná komunita cyklistov
a tento šport tu mal tradíciu aj vy-

Získali ste množstvo titu-
lov a ocenení. Ktoré sí vážite
najviac?

Kedy ste si prvý raz sadli na
bicykel?

sokú úroveň. Od štyroch rokov
som pretekal v biketriale a po-
tom, od šiestich v bikrose. Ale
inak na bicykli som začal jazdiť,
keď som mal dva roky. Pamä-
tám sa, že mi otec odmontoval
pomocné kolieska. Ale keďže
som trávil na bicykli takmer celý
deň, prosil som otca, aby mi ich
namontoval späť – aby som mo-
hol napríklad zaparkovať a na-
jesť sa rovno na bicykli, keď mi
mama doniesla jedlo.

Rodičia sa mi venovali a chodili
so mnou na preteky. Ako šesť-
ročný som cestoval po celom
Československu, čo na vtedaj-
ších škodovkách neboli malé
vzdialenosti. Vstávali sme o štvr-
tej ráno a nakladali veci do auta,

Kedy sa vo vás prebudila
túžba na bicykli nielen jazdiť
ale aj lietať?

�

aby sme stihli tréning aj poobed-
ňajší pretek. A potom, som typ
človeka, čo chce byť rýchlejší
než ostatní. Chuť vyhrávať, to je
základný pohon.

Pri bikrose je dráha ako-tak upra-
vená, takže ak človek spadne,
skôr si len zoderie kožu. Po-
stupne som však prešiel na hor-
ský bicykel, čo znamená prírod-
ný terén, skaly, stromy, rôzne zo-
skoky, kde sa riziko znásobuje.
Otec trval na tom, aby som nao-
zaj nosil chrániče. Snažil sa ma
naučiť, aby som predvídal čo naj-
viac vecí. Svoje robia aj skúse-
nosti, ale nejaké, hoci aj menšie
zranenie som mal každú sezó-
nu. Raz sa mi podarilo trafiť peň
a mal som vnútorné krvácanie
do brušnej dutiny. Po takej skú-
senosti vám hlava spracová-
va predsa len viac informácií,
ale na druhej strane konkuren-
cia vám nedovolí ísť príliš po-
maly.

Budem jazdiť svetový pohár v
klasickom zjazde. V poslednom
čase sa mi však darí v mest-
ských pretekoch, kde sú rôzne
umelé prekážky – betón, scho-
dy, zábradlia. Tieto preteky majú

Druhou stranou mince sú
zranenia. Zažili ste aj také, po
ktorých ste váhali, či si sadne-
te na bicykel?

Lákajú vás konkrétne trate
alebo miesta, ktoré by ste
chceli vyskúšať? Na čo sa teší-
te tento rok?

�

�

čoraz vyššiu úroveň a populari-
zujú cyklistiku predsa len viac
než jazdenie v lese. Teším sa na
preteky Bratislava City Downhill,
ktoré budú 22. júna a trasa pove-
die z Bratislavského hradu na
Rybné námestie. Verím, že si ľu-
dia radi pozrú, čo všetko sa dá
na bicykli prekonať.

Cestujem odmalička. Nikdy som
nemal letné prázdniny, ani v škôl-
ke som poobede nespal, lebo
som bol na tréningu. Spozná-
vam každý rok nové destinácie,
takže sa mi mapka sveta zahus-
ťuje. Človek stretáva nových ľu-
dí, nové kultúry, vidí, čím žijú a
čo im ponúka príroda. Všade si
beriem bicykel, takže nemám
problém s dopravou. Keď prí-
dem do nejakého nového mes-
ta, vezmeme s kamarátmi bicyk-
le a môžeme si ho celé obehnúť,
pozrieť si pamiatky. Prepravuje-
me sa rýchlejšie než autom a vi-
díme oveľa viac.

Určite Rio de Janeiro, kam sa
opäť koncom mesiaca chystá-
me. Väčšinu roka je tam dobré
počasie, sú tam krásne hory a
džungľa, kam sa dá chodiť na tú-
ry. Krásna príroda, krásne pláže
a čo ma oslovuje v južnej Ame-
rike najviac, je čerstvé ovocie.Až
tam som zistil, ako naozaj chutí
banán alebo ananás.

Súčasťou vášho života je
cestovanie.

Ktoré z miest na vás najviac
zapôsobilo?

(kam)
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Filip Polc: Od dvoch rokov sedím na bicykli
Slovenský rekord v jazde na

bicykli po snehu je 106,51 kilo-
metrov za hodinu. Svetový v jaz-
de na snowscoote dokonca až
134,51. Oba má na svojom kon-
te Filip Polc. Je najlepším hor-
ským cyklistom Slovenska. Vi-
del kus sveta, obľúbil si Rio de
Janeiro, ale baví ho ísť na bi-
cykli hoci aj na Vysokú v Ma-
lých Karpatoch. Bicykel totiž po-
važuje za prostriedok, ktorým
človek prekonáva hranice svo-
jich možností, ale zároveň vďa-
ka nemu spoznáva svet a udr-
žiava kontakt s prírodou.

Tesne pred Vianocami si medzi sebou zmerali sily mladí stolní
tenisti na Vianočnom turnaji školskej ligy v Pezinku. Súťaž pre-
biehala 17. decembra na Základnej škole Na bielenisku. Bol to
v poradí druhý bodovací turnaj jednotlivcov. Spoločne ho otvori-
li predseda Stolnotenisového klubu Ing. PavelAlexy a riaditeľka
Základnej školy Na bielenisku Mgr. Ingrid Jurčová.

Na turnaji súperilo dohromady 130 detí. Chlapci a dievčatá sa
proti sebe postavili vo viacerých vekových kategóriách. V sku-
pine starších žiakov a dorastencov sa najlepšie umiestnil

zo ZŠ Na bielenisku. Medzi staršími žiačkami a do-
rastenkami získala 1. miesto z Gymnázia
Pezinok. Spomedzi mladších žiakov si prvenstvo odniesol

zo ZŠ Viničné. V kategórii mladších žiačok
sa najlepšie darilo zo ZŠ Limbach. Medzi naj-
mladšími žiakmi do 10 rokov sa na 1. mieste umiestnil

zo ZŠ Na bielenisku. V kategórii najmladších žiakov
do 8 rokov zvíťazil zo ZŠ Limbach.

Adam Brat
Valentína Cviková

Marek Jalovecký
Hanke Divišovej

Peter
Krajčovič

Šimon Šebo

(KG, Katka Žigová)

26.12. sa konal už 7. ročník tradičného Štefanského turnaja pod
záštitou primátora mesta Mgr. Olivera Solgu. Tento rok sa (ako 1.
ročník) hralo o pohár Petra Valku, pre zdravotne znevýhodnených
hráčov. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 117 hráčov nie len z Pezinka
a okolia, ale i iných kútov Slovenska. Víťazstvá si vybojovali vo svo-
jich kategóriách títo hráči: A (registrovaní dospelí) -
Hradec Králové, B (registrovaní dosp.) - Blatné,
C (neregistrovaní dosp.) - Pezinok, D (zdravotne zne-
výhodnení športovci) - Dolný Kubín, E (starší žiaci a
dorast) - Pezinok, F (najmladší a mlad. žiaci)

- Karlova Ves .

Peter Šereda
Vojtech Horváth

Igor Bozo
Marek Tutura

Dávid Jakubec
Paula Čermáková

Vianočný a Štefanovský turnaj
v stolnom tenise

V sobotu 15. decembra sa v Bratislave konalo 2. kolo pohára
detí a mládeže v karate. Na turnaji nechýbali ani karatisti z 1. Ka-
rate Clubu Pezinok, ktorí si vybojovali vynikajúce umiestnenia:
1. miesto v kumite do 32 kg získal Matúš Hrdlovič
2. miesto v kumite do 36 kg a 3. miesto v kata získal Marek Bielik
2. miesto v kata získala Ema Bednáriková
3. miesto v kumite do 36 kg získal Šimon Hrdlovič
3. miesto v kumite nad 50 kg získal Vladislav Hrčka
3. miesto v kata získal Jakub Skysľak Svatava Sulanová

Úspechy mladých karatistov

Aj v Pezinku je už zima v plnej sile. K rozšíreným zimným
športom v tomto ročnom období patrí korčuľovanie sa na ľade.
V Pezinku existuje niekoľko vodných plôch, ktoré sa vplyvom
mrazivých zimných teplôt premieňajú na prírodné klziská.
Vyhľadávaným miestom na zimné korčuľovanie je napríklad za-
mrznutá vodná nádrž v lokalite Kejda. Popri zimných radován-
kach však netreba zabúdať na riziká, ktoré sú spojené s pohy-
bom na prírodnom ľade.

V prvom rade je nutné sa ešte pred vstupom na ľad presved-
čiť, že je dostatočne hrubý a relatívne bezpečný. Na to musí byť
počasie dlhšiu dobu mrazivé. Na zamrznutú vodnú plochu preto
nikdy nechoďte osamote. Platí tiež pravidlo, že na takomto ľade
by sa nemali pohybovať viaceré osoby na jednom mieste, ale na-
opak – rozmiestniť sa. V prípade, že je počuť praskanie, je nevy-
hnutné prírodné klzisko ihneď opustiť. Na kvalitu ľadu vplýva
tiež to, či ide o vodnú nádrž, cez ktorú voda preteká alebo nie.
Tam, kde sa voda hýbe, je tvorba kvalitného ľadu sťažená a čím
je prúd silnejší, tým môže byť ľad na hladine tenší. V mieste prí-
tokov a odtokov (aké sú aj v prípade nádrže na Kejde) hladina
vody nezamŕza.Arovnako akýkoľvek odmäk môže zničiť kvalitu
a bezpečnosť ľadu na vodnej ploche v prírode. V takom prípade
preto netreba riskovať a je lepšie využiť regulované klzisko
aspoň dovtedy, kým teploty opäť nebudú mínusové.

Ak sa predsa len vy alebo vaši blízki dostanete pri zimnom kor-
čuľovaní na ľade „do úzkych“, neváhajte na pomoc privolať hasi-
čov na t. č. 150. (KG)

Na prírodnom ľade buďte opatrní

FOTO (mo)


