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Mestské zastupiteľstvo rokovalo mimoriadne
Po prvýkrát v tomto roku zvo-

lal primátor mesta mimoriadne
zasadanie Mestského zastupi-
teľstva na dňa 13. marca. Hlav-
ným bodom rokovania bolo dlho
očakávané schválenie návrhu
súťažných podmienok pre zá-
kazku „Prenájom a modernizá-
cia tepelného hospodárstva
mesta Pezinok za účelom dlho-
dobej výroby a dodávky tepla a
teplej úžitkovej vody“. Preroko-
vanie a hlasovanie o tomto bo-
de, ako to upravuje zákon o ve-
rejnom obstarávaní, bolo neve-
rejné. Do návrhu zmluvy budú
zakomponované všetky pod-
mienky a požiadavky, ktoré defi-
novalo Mestské zastupiteľstvo.
Za zakomponovanie požiada-
viek Mesta zodpovedala Dozor-
ná rada PBS a boli uverejnené

aj v Obchodnom vestníku v rám-
ci procesu verejného obstará-
vania formou súťažného dialó-
gu. Z dvadsiatich zúčastnených
poslancov hlasovalo sedem-
násť za, traja z prítomných ne-
hlasovali vôbec.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v ďalšom bode schválili
finančné prostriedky na podporu
športu, kultúry a sociálnej sta-
rostlivosti na tento rok. Športovci
dostanú tento rok z rozpočtu
mesta 80 000 €, kultúra 15 000 €
a na sociálnu výpomoc bolo
schválených 5 000 €.

Ďalšími bodmi boli protesty
prokurátora Okresnej prokura-
túry v Pezinku, ktoré sa týkali ná-
vrhu na zrušenie niektorých
VZN mesta Pezinok pre ich
údajný rozpor s platnou legisla-

tívou SR. Podnet podal obyva-
teľ Dolného Kubína p. Pachník,
ktorý takto napadol všeobecne
záväzné nariadenia už asi v
stovke slovenských miest a ob-
cí. Pezinskí poslanci tieto pro-
testy jednohlasne odmietli. Ich
prijatie by totiž vážne ohrozilo
právomoci samospráv a viedlo
by k porušovaniu obvyklých a
zaužívaných zásad spolunaží-
vania medzi občanmi.

Posledným bodom rokovania
bolo schválenie nájomnej zmlu-
vy medzi Mestom Pezinok ako
vlastníkom, Mestským podni-
kom služieb ako správcom ne-
hnuteľnosti a Pezinským špor-
tovým klubom na dlhodobý pre-
nájom nehnuteľností pre výkon
športovej činnosti a to konkrét-
ne futbalového oddielu. (ra)

želám vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a krás-
nu jar. Veľkonočné obdobie so svojím vyvrcholením je osla-
vou vzkriesenia a zmŕtvychvstania Pána Ježiša a tiež víťaz-
stva života nad smrťou, jari nad zimou. Je aj obdobím
zamyslenia a hľadania pokoja a pokory tvárou v tvár nové-
mu životu. Rovnako je však aj začiatkom nových výziev, za-
čiatkom tvorivej a zmysluplnej práce v prospech seba, svo-
jich rodín, ale aj širšej mestskej komunity. Znovuzrodenie,
prebudenie, oživenie, a to nielen živej prírody, ale aj ľudského
spoločenstva nás právom napĺňa optimizmom, novou náde-
jou a energiou. V tejto súvislosti aj zvolenie a nástup nového
pápeža Františka predznamenáva novú etapu nielen v živote
veriacich kresťanov, ale všetkých ľudí, pre ktorých dobro, ľud-
skosť a pomoc blížnym je prirodzenou súčasťou života. Na to
by sme nemali zabúdať práve dnes, v čase krízy, ktorá je krí-
zou nie iba ekonomickou, ale predovšetkým mravnou.

Veľká noc môže byť pre nás všetkých impulzom i pozitív-
nym nasmerovaním do ďalších dní, do roka, ktorý je ešte pred
nami. Želám vám všetkým, milí spoluobčania, pokojné a ra-
dostné sviatky v kruhu svojich najbližších.

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

Mesto Pezinok a Mestská organizácia Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov pozýva všetkých občanov na oslavy 68. výro-
čia oslobodenia nášho mesta Červenou armádou. Túto významnú
historickú udalosť si spoločne pripomenieme v utorok 2. apríla o 15.
hodine pri Pamätníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici. (ra)

Pozvanie na Oslavy oslobodenia mesta

Tradičné podujatie venované učiteľom pri príležitosti Medziná-
rodného dňa učiteľov sa uskutoční 25. marca o 19. hodine v Pe-
zinskom kultúrnom centre. Súčasťou osláv bude nielen bohatý kul-
túrny program, ale aj stretnutie s primátorom, na ktorom si najlepší
učitelia prevezmú z jeho rúk ocenenia za dlhoročnú kvalitnú a obe-
tavú prácu.

Pozvaní sú učitelia všetkých škôl, teda aj tých, ktoré nie sú v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok. Primátor tiež srdečne po-
zýva na tieto oslavy aj učiteľov – dôchodcov a pedagógov, ktorí pô-
sobia na školách všetkých stupňov mimo nášho mesta. (r)

Oslavy Dňa učiteľov

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku vyzýva
všetky športové subjekty, pôsobiace v meste Pezinok, ako aj širo-
kú verejnosť, aby sa zapojili do nominácií na ocenenie

. Na základe nominácií bude hlasova-
ním členov Komisie športu pri MsZ určené poradie v jednotlivých
kategóriách a víťazi budú vyhlásení a ocenení 14. júna pri sláv-
nostnom odovzdávaní mestských ocenení.

1. Najlepší športovec
– senior, 2. Najlepšia športovkyňa – senior, 3. Najlepší mládežníc-
ky športovec/mládežnícka športovkyňa, 4. Najlepší športový ko-
lektív, 5. Najlepší mládežnícky športový kolektív, 6. Najlepší tré-
ner, 7. Najlepší tréner mládeže, 8. Najlepší športovec / športovky-
ňa so zdravotným hendikepom.

1. Meno a priezvisko, v prípa-
de kolektívu názov družstva, 2. šport, za ktorý by mal byť ocenený,
3. veková kategória (senior alebo mládež), najlepšie uviesť rok naro-
denia alebo vek, 4. vzťah k mestu Pezinok (rodák, obyvateľ, športo-
vec za pezinský klub apod.), 5. stručné zdôvodnenie (napr. úspechy
za rok 2012, ktoré dosiahol, prípadne iné zásluhy, za ktoré by mal
byť ocenený)

Návrh – nomináciu môže podávať právny subjekt, športový klub
alebo fyzická osoba (teda každý občan) bez ohľadu na to, či je ale-
bo nie je obyvateľom Pezinka. Nominovaný nemusí byť obyvate-
ľom Pezinka, ale musí mať k mestu vzťah. Napr. športuje za mimo-
pezinský klub, ale narodil sa alebo býva v Pezinku. Alebo nie je
Pezinčan, ale dosiahol významné úspechy v pezinskom klube
apod.

Návrhy (nominácie) je potrebné zaslať
na adresu: alebo doručiť na
Mestský úrad v Pezinku na adresu: MsÚ Pezinok, Mária Odehna-
lová, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok.

Športovec
mesta Pezinok za rok 2012

najneskôr do 21. 4. 2013

Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:

V návrhu (nominácii) treba uviesť:

maria.odehnalova@msupezinok.sk

Výzva na podávanie nominácií

Pomôžte vybrať najlepšieho
pezinského športovca!

Výnimočný človek a neo-
pakovateľný umelec Jozef
BALÁŽ vystavuje v Mestskom
múzeu v Pezinku.

V piatok 15. marca sa usku-
točnila v Mestskom múzeu v
Starej radnici vernisáž výstavy
výtvarného diela významného
slovenského grafika, ilustrá-
tora a tvorcu poštových zná-
mok, akademického maliara
Jozefa Baláža. Výstava z cyklu
„Návštevy po rokoch “ je veno-
vaná jeho nedožitým deväťde-
siatym narodeninám.

Jozef Baláž sa narodil 14.
marca 1923 v Hlohovci, ale
svoje detstvo a mladosť ako i
podstatnú časť svojho umelec-
kého i súkromného života pre-
žil v našom meste. Ako dvad-
saťjedenročný sa aktívne zú-
častnil Slovenského národné-
ho povstania.

Už po skončení vysokoškol-
ských štúdii sa aktívne zapojil
do výtvarného života a skoro
patril medzi osobnosti, ktoré sa
významne zapísali do bohatej
histórie nášho mesta i do dejín
slovenského výtvarného ume-
nia. Pezinská výstava, ktorej
kurátor je historik umenia a pri-
mátor Oliver Solga, predstavu-
je prierez tvorbou tohto vše-
stranného umelca, ktorý sa ve-
noval voľnej grafike, knižnej a
časopiseckej ilustrácii a tvorbe
poštových známok. Práve za
tvorbu poštových známok, kto-
ré boli niekoľkokrát ocenené aj
na svetových podujatiach, si vy-
slúžil označenie „nestor slo-
venskej poštovej známky“. Vy-
tvoril viac ako osemdesiat zná-
mok, pečiatok a obálok prvého
dňa vydania. Za svoje výtvarné
dielo bol veľakrát ocenený na

Slovensku a i v zahraničí. O-
krem iného mu bol v roku 1977
udelený titul „Zaslúžilý umelec“
a v tom istom roku bola jeho poš-
tová známka v súťaži UNESCO

Výstava z tvorby
Jozefa Baláža

vyhodnotená ako najkrajšia na
svete. Vyše štyridsať rokov, týž-
deň čo týždeň, ilustroval po-
viedky v obľúbenom týždenníku
Život. Okrem toho patril aj me-

dzi tvorcov originálnych tapisérií
a artprotisov. Práve nimi je vy-
zdobená aj Obradná sieň na tu-
najšom mestskom úrade.

Pokračovanie na str.10

Inzercia



SAMOSPRÁVA2 MAREC 2013 PEZIN ANČ

Tri otázky primátorovi

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

�

�

�

Pán primátor, 13. marca sa uskutočnilo mimoriadne za-
sadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Jeden z bodo-
v, týkajúci sa verejného obstarávania na nájom tepelného
hospodárstva a výrobu tepla bol prerokovaný bez účasti
verejnosti. Len úvaha o tom, či má alebo nemá byť prero-
kovanie verejné vyvolala viac ako hodinovú diskusiu. Čo
bolo príčinou takejto diskusie a prečo bolo prerokovanie
neverejné?

Na galavečere bojových športov Hanuman Cup ste si
v príhovore pred plnou športovou halou povzdychli, kiež-
by si z férového zápolenia bojovníkov vzali inšpiráciu aj po-
litici. Sám patríte medzi popredných komunálnych politi-
kov. Máte pocit, že sa aj na tejto úrovni zápolí neférovo?

Red.: Na ostatnom MsZ ste sa zaoberali aj protestami pro-
kuratúry, vydanými na podnet obyvateľa Dolného Kubína
Pavla Pachníka, ktorý žiada zrušenie niektorých všeobecne
záväzných nariadení miest a obcí. Vyčíta im, že idú nad rá-
mec zákona.

(r)

- Odpoveď je veľmi jednoduchá. Pretože tak káže zákon o ve-

rejnom obstarávaní. Odôvodnil im to zástupca spoločnosti, kto-

rá obstarávanie robí, ponúkol im metodické usmernenie Minis-

terstva vnútra, v rovnakom zmysle sa vyjadrili aj právnici. Dis-

kutovali stále dokola len traja poslanci, ktorí zákony nielenže ne-

ovládajú, ale mám dojem, že im vadí, že sa nám darí krok za kro-

kom súťaž doviesť do úspešného konca. Viac ako rok sa o pro-

ces prenájmu TH nezaujímali a teraz sa snažia hľadať čokoľ-

vek, čo by proces zabrzdilo alebo úplne zastavilo. Nasledovala

vyše trojhodinová diskusia o konkrétnom bode, ktorá bola tiež

úplne zbytočná, vskutku jalová. Nakoniec aj tak sedemnásť po-

slancov z dvadsiatich prítomných návrh schválilo a tí traja ani

nehlasovali. Ako keby v „zasadačke“ ani neboli. Musím pove-

dať, že som si už na obštrukcie zvykol. Spochybňovanie výhod-

nosti a transparentnosti celého procesu už bolo pertraktované

na rôznych obskúrnych diskusných fórach a webových či face-

bookových stránkach, kde rôzni „odborníci“ a mudrlanti mútia

vodu a ponúkajú zaručené informácie o výhodnosti či nevýhod-

nosti pripravovanej transakcie. Ľúto mi je nielen môjho času,

ale aj času mojich kolegov – poslancov, ktorí musia každé za-

stupiteľstvo tie nezmysly počúvať. Viem si predstaviť aj rozum-

nejšie a príjemnejšie prežitý čas. A najmä užitočnejšie investo-

vanú energiu.

- Na túto otázku sa mi neodpovedá ľahko, lebo odpoveď je áno.

Veď si stačí pozrieť napríklad zasadnutia mestského zastupi-

teľstva, prečítať si výlevy niektorých poslancov a ich nohsledov

na stránkach Pezinčana i na rôznych internetových fórach. Aby

neprišlo k nedorozumeniu, nikdy mi neprekážala kritika, neva-

dia mi ani vyhrotené debaty, ak oponenti, rovnako ako ja, ich do-

kážu viesť s ohľadom na fair-play. Ale koľko demagógie a lží si

musíme vypočuť už len na zasadnutiach zastupiteľstva?! Ako

len dokážu dezinterpretovať fakty tí, ktorí nie sú schopní navrh-

núť žiadnu zmysluplnú alternatívu?! Ale nerád by som paušali-

zoval, lebo väčšina poslancov je rozhorčená z takto zdeformo-

vanej diskusie a prajú si, rovnako ako ja, aby sme pracovali efek-

tívnejšie a snažili sa hľadať konsenzus, ktorý by bol vždy v záuj-

me občanov mesta.

Takže áno, želal by som si, aby aj súboje oponentov v komu-

nálnej politike boli možno nekompromisné a tvrdé ako tie v rin-

gu, ale aby boli aj rovnako férové a aby sme si po nich, rovnako

ako tí bojovníci, dokázali podať ruky, usmiať sa na seba a zaže-

lať si všetko dobré do budúcnosti.

- Neviem, čo vedie P. Pachníka k takémuto nezmyselnému ko-

naniu, ani nechcem o tom špekulovať. V každom prípade však

jeho návrhy smerujú proti udržaniu verejného poriadku a teda v

konečnom dôsledku sú namierené proti občanom našich miest,

a to tým, že chcú okliešťovať samosprávne rozhodnutia, ktoré

prijímajú volení zástupcovia občanov , teda poslanci. Jeho pod-

nety sa v našom prípade dotýkali VZN o používaní pyrotechnic-

kých výrobkov na zábavné účely, o úprave podmienok predaja,

podávania alebo požívania alkoholických nápojov na verejnos-

ti, a VZN o podmienkach držania psov. Posledný podnet sa dotý-

kal vydávania VZN všeobecne. Ako som už uviedol na inom

mieste, pezinskí poslanci všetky protesty jednohlasne odmietli,

okrem iného aj preto, že by sa výrazne obmedzili kompetencie

Mestskej polície a kontrolných funkcií orgánov mesta. Uvediem

jeden konkrétny príklad, ktorý sa týka používania pyrotechniky.

Dnes má jej používanie Mesto Pezinok upravené tak, že zábav-

ná pyrotechnika sa môže používať len na Silvestra a Nový rok a

to len vo vymedzenom čase. Na použitie mimo tohto termínu

musí udeliť výnimku primátor formou rozhodnutia na kolégiu.

Dovtedy si mohol pyrotechniku odpaľovať ktokoľvek a kedykoľ-

vek. Stávalo sa, že rôzni výrastkovia hádzali delobuchy a

„pirátov“ rovno pod nohy okoloidúcim, alebo dokonca pod det-

ské kočíky. Každý si vie predstaviť, aký to malo účinok. Možno,

že to pán Pachník nezažil, preto nevie, čo vlastne navrhuje. Po-

dobné je to aj s jeho ostatnými ním napadnutými VZN. Ale ako

forma zviditeľňovania sa v médiách či krátenie si dlhej chvíle na

dôchodku ho to možno uspokojuje.

Možnosti platenia miestnych
daní a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné od-
pady sú pre Pezinčanov tento
rok viaceré.

. Je to jednoduchý spôsob,
pri ktorom sa prevedie presná
suma na účet správcu dane,
ktorého účet nájdu obyvate-
lia v rozhodnutí. V tomto roz-
hodnutí sa nachádza aj varia-
bilný symbol, konštantný sym-

Prvou možnosťou
je prevod na účet správcu da-
ne

bol či špecifický symbol .
Zaplatiť je možné aj

priamo na
pošte, poštový poukaz bude prí-
lohou k rozhodnutiu, taktiež si
ho môže občan vyzdvihnúť i v
kancelárii prvého kontaktu na
Mestskom úrade na Radnič-
nom námestí č. 7.

Treťou možnosťou zaplate-
nia miestnych daní a poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady je platba pria-

formou
poštovného poukazu

mo
pri platbách do

300 eur, a to buď hotovostnou
platbou alebo platobnou kar-
tou.

V prípade tohto druhu platby

. Všetky ostatné po-
trebné informácie sú uvedené v
rozhodnutiach.

v pokladnici Mestského úra-
du v Pezinku

je dôležité priniesť si so sebou
aj rozhodnutie, ktoré bolo doru-
čené občanovi. Platenie v tom-
to prípade prebehne plynulejšie
a rýchlejšie

Vážení občania, oznamu-
jeme vám, že referát daní a
poplatkov v týchto dňoch začí-
na doručovať rozhodnutia o
vyrubení poplatku za odpad -
Fyzické osoby. Doručovanie
rozhodnutia bude prebiehať
prostredníctvom aktivačných
pracovníkov po jednotlivých uli-
ciach.

odd. ekonomiky
a miestnych daní

MsÚ Pezinok

Možnosti platenia miestnych daní a miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený v minulom ro-
ku, by mal slúžiť na záchranu historických pamiatok, revitalizá-
ciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie. Občania ale aj fir-
my, ktoré chcú spomínané aktivity podporiť, môžu zaslať ľubo-
voľný finančný príspevok na účet:

Prima Banka

Všetkým prípadným darcom ďakujeme.

66 02 00 10 24 / 5600
Mesto Pezinok

Účet Pro Bozen

Ekologická havária

Primátori rokujú o Prioritnej osi Bratislavského kraja
Ako sme informovali už skôr,

v ostatnom čase sa pravidel-
ne stretávajú primátori mesta
Pezinok, Malacky a Senec s
primátorom Bratislavy Mila-
nom Ftáčnikom, predstaviteľmi
BSK, ministerstiev, ZMOS-u, re-
gionálnych združení a s poslan-
cami NR SR. Zatiaľ posledné
stretnutie bolo v Pezinku 1. mar-
ca, nasledujúce je 25. 3. v Sen-
ci. Témou stretnutí je príprava
operačného programu na pro-
gramovacie obdobie 2014 –
2020 z pohľadu pripravovaných
operačných programov a mož-
ností čerpania finančných pros-
triedkov z Európskej únie. Vo
februári sme v Pezinčanovi in-
formovali o prioritách nášho
mesta a dnes prinášame návrh
zamerania prioritnej osi pre Bra-

tislavský kraj ako ho predložil
na ďalšie prerokovanie primá-
tor Bratislavy Milan Ftáčnik.

1) Posilnenie konkurencieschop-
nosti malého a stredného podni-
kania (MSP) a využitia informač-
ných a komunikačných techno-
lógií (IKT)
a. Podpora podnikania MSP, za-

čínajúcich podnikateľov, pre-
nosu výsledkov vedy a výs-
kumu do praxe

b. Rozvoj dostupnosti internetu
v kraji a elektronických slu-
žieb pre občanov

Návrh zamerania prioritnej osi

pre Bratislavský kraj v rámci In-

tegrovaného regionálneho ope-

račného programu v programo-

vacom období 2014-2020

2) Podpora prechodu na nízko-
uhlíkové hospodárstvo a ener-
getickej efektívnosti
a. Znižovanie spotreby energií

vo verejných budovách, oso-
bitne v školách, sociálnych a
zdravotníckych zariadeniach

b. Podpora budovaniu obnovi-
teľných zdrojov energií

c. Modernizácia verejného os-
vetlenia

3) Zlepšovanie mestského
prostredia, adaptácie na zmenu
klímy a efektívnejšieho využí-
vania zdrojov
a. Separácia a zhodnocovanie

odpadu, budovanie zberných
dvorov

b. Zlepšovanie manažmentu vo-
dy a odkanalizovanie ďal-
ších častí kraja

c. Obnova verejných priestran-
stiev

d.Obnova kultúrnych pamiatok

4) Podpora udržateľnej doprav-
nej mobility
a. Budovanie obchvatov miest
b. Napojenie priemyselných

zón
c. Rekonštrukcia miestnych ko-

munikácií
d. Budovanie medzinárodných

a hlavných cyklistických trás

5) Investovanie do vzdelania
a podpora sociálneho začleňo-
vania
a. Zvyšovanie dostupnosti a mo-

dernizácia predškolských a
školských zariadení

b. Rozvoj sociálnych služieb
(r)

Ako sme už informovali na stránkach nášho časopisu aj v tom-
to roku vypisuje Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúr-
nym centrom literárnu súťaž „O CENU PRIMÁTORAMESTAPE-
ZINOK“. V tomto roku sa uskutoční už jubilejný dvadsiaty ročník,
ktorého cieľom je podporovať a propagovať literárnu tvorbu detí
a mladých ľudí.
Podmienky súťaže umožňujú prihlásiť sa všetkým žiakom a štu-
dentom, ktorí v Pezinku študujú, alebo tu majú trvalé bydlisko.
Súťaž je vyhlásená v dvoch vekových kategóriách a to pre žia-
kov základných škôl a študentov stredných škôl. Téma v oblasti
POÉZIE a PRÓZY je ľubovoľná, rovnako ako rozsah prác. Pod-
mienkou je odovzdať súťažnú prácu v troch strojom (počítačom)
písaných exemplároch (kópiách).
Práce musia byť doručené do 15. mája tohto roku na adresu Pez-
inského kultúrneho centra, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, alebo
osobne pani D. Debnárovej, ktorá je organizačnou tajomníčkou
súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie. Kontakt na tel.
č.: 6413933, 6412093.
Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude 14. júna 2013 po-
čas slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Pezin-
ku, pri príležitosti udeľovania mestských ocenení.

Druhý marcový víkend muse-
lo vedenie mesta a kompetent-
né orgány riešiť mimoriadny
problém, a to ekologickú havá-
riu, ktorú objavili v kanalizácii v
lokalite Dolná tehelňa a v poto-
ku Saulak. Vo vode boli zistené
ropné látky. Okamžite zasiahli
profesionálni hasiči, v potoku
zriadili nornú stenu. Kontami-
novaná zemina bola odvezená
do biodegradačného strediska
v Košútoch. Najpravdepodob-
nejšou príčinou znečistenia bo-
lo vypustenie ropných látok z
cisterny, ktoré sa následne
dostali do kanalizácie a ňou aj

do potoka. V blízkosti bola navy-
še objavená skládka hrozno-
vých výliskov nasiaknutých rop-
nými látkami.

V súvislosti s obhliadkou ka-
nála bol nájdený biely poklop s
varovaním v ruskom jazyku a s
vyznačenou lebkou a prekríže-
nými hnátmi, o ktorom zatiaľ nie
sú známe ďalšie podrobnosti.
Pravdepodobne išlo o geoter-
málny prieskumný vrt, okolnosti
prešetrujú príslušné orgány.

Zostáva len dúfať, že pôvod-
ca znečistenia bude odhalený,
spravodlivo a tvrdo potrestaný.
Je neospravedlniteľné a len ťaž-

ko pochopiteľné, ak niekto ta-
kýmto zavrhnutiahodným počí-
naním ohrozí nielen prírodu,
ale aj zdravie ľudí. V tejto sú-
vislosti vyzývame všetkých Pe-

zinčanov, aby boli ostražití a v
prípade, ak majú podozrenie,
že niekto svojou aktivitou ničí
naše životné prostredie, nevá-
hali kontaktovať políciu. (ra)

Vyhlásenie literárnej súťaže
„O cenu primátora mesta Pezinok“ Naše poďakovanie patrí tento raz spoločnosti , ktorá

na Bernolákovej ulici robila pokládku novej telekomunikačnej
siete. Vedenie spoločnosti aj firma, ktorá stavbu realizovala, boli
ústretoví a namiesto bežnej rozkopávky a následnej opravy
chodníka pristúpili na náš návrh a vybudovali po celej trase nové
chodníky zo zámkovej dlažby spolu so vstupmi do jednotlivých
rodinných domov.

Druhé naše poďakovanie patrí
, ktorí pozi-

tívne reagovali na výzvu primátora a zlikvidovali náletové dreviny
a kríky pozdĺž oplotenia areálu školy na Fajgalskej ceste. Bola to
prvá zo série jarných brigád, ktoré chce mesto Pezinok a Združe-
nie pezinských vinohradníkov a vinárov za pomoci širokej verej-
nosti organizovať v tomto roku. Študenti i zamestnanci školy uro-
bili kus záslužnej práce, za čo im patrí naše poďakovanie.

Orange

vedeniu a študentom Stred-
nej odbornej školy policajného zboru SR v Pezinku

(ra)

POĎAKOVANIE
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Ing. Marián Šipoš, poslanec za vo-
lebný 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)

- Ochraňovanie záujmov obce a zastu-
povanie potrieb i práv občanov. Snaha
dodržať vyrovnanosť tohto princípu
vytvára základ spokojnosti obyvateľov
nášho mesta. Obec by nemala byť len
„hasičom“ vzniknutých problémov, ale
citlivo vnímať individuálne potreby obča-

nov, ktoré podľa svojich možností bude s rozvahou priorizovať.
Prienik jednotlivých potrieb občanov možno vnímať ako verejný
záujem a jeho napĺňanie okrem iného je úlohou volených zá-
stupcov. Mnohé potreby 1. volebného obvodu sú totožné s po-
trebami v iných obvodoch: zákaz ďalšej skládky odpadov, dodr-
žovanie limitov určených pre výstavbu, spracovanie územných
plánov zón najmä v centrálnej časti mesta, kvalita povrchu mest-
ských komunikácií, dostatok parkovacích miest na sídliskách,
cyklistické komunikácie, kapacita predškolských zariadení a
športoviská na sídliskách. Výstavba povoľovaná v rozpore s
územným plánom mesta neúmerne zaťažuje jednotlivé úze-
mia, najmä na sídlisku Muškát, zhoršuje kvalitu bývania i
prostredia, v ktorom občania žijú. Naznačil som priority v mojom
volebnom obvode, ale dovoľte mi spomenúť moju „celomest-
skú“ prioritu: zabezpečenie kvalitného životného priestoru a
prostredia okolo nás formou jasne zadefinovaných pravidiel v
novom pripravovanom územnom pláne mesta.

- Verejným mestským diskusným fórom. Už dlhšie vnímam sil-
nejúcu tendenciu vytvárať umelú bublinu o Pezinku ako o naj-
fantastickejšom meste na Slovensku.Akeď sa toto spojí so zvý-
šenou citlivosťou na kritiku u niektorých predstaviteľov mesta,
je to hotová katastrofa... Niekedy sami medzi sebou, ako po-
slanci, sa nedokážeme navzájom počúvať alebo bez predsud-
kov otvorene diskutovať. Mnoho ráz svojich oponentov, aj z ra-
dov občanov, zosmiešňujeme ba dokonca urážame. A tak i
dobre mienené myšlienky sú dopredu zavrhnuté. Z reakcií pri-
mátora je zrejmé, že súkromné pezinské diskusné fóra navšte-
vuje, ale podľa jeho vyjadrení len ako čitateľ. Iné mestá zriadili
takýto priestor a vnímajú ho ako zdroj nápadov, ale aj ako odraz
správy mesta, ktorý sa kritike samozrejme nevyhne. Ja vnímam
vyjadrenie (ne)spokojnosti či pochvalu alebo kritiku ako pri-
rodzenú spätnú väzbu. Cez verejné mestské diskusné fórum by
bola táto väzba priamejšia.

- Možno to vyznie tvrdo, ale vyjadrím to tak, ako to cítim: chýba
mi úprimnosť vedenia mesta, resp. vadí mi jeho dvojtvárnosť.
Na jednej strane vyzývame občanov k aktívnej účasti na správe
nášho mesta a na druhej strane voči ich aktivite používame
agresívne prejavy v tlači alebo aj na rokovaniach zastupiteľ-
stva. Hovoríme o transparentnosti, ale verejnú diskusiu nepri-
púšťame. Mesto prezentujeme ako otvorenú samosprávu, ale
niektorým poslancom a členom komisie odmietame poskytnúť
priestor na diskusiu o strategickom dokumente mesta. De-
klarujeme „nechcenie“ skládky odpadu, ale v tichosti upúšťame
od jej jasného zákazu v územnom pláne ba dokonca pripúš-
ťame aj spaľovňu. Plačeme nad nedostatkom peňazí, ale ne-
chceme vidieť ich plytvanie obchádzaním hospodárskej súťa-
že. Namiesto riadneho gazdovania s mestským majetkom ho v
čase krízy ponúkame na predaj. Lamentujme nad dopravnou si-
tuáciou a nie sme schopní postupe realizovať už spracované rie-
šenia v doprave. Nariekame nad neexistenciou obchvatu mes-
ta a z rozpočtu vypúšťame prípravu mestských zberných komu-
nikácií. Rozprávame o víziách mesta a pritom povrchne pristu-
pujeme k spracovaniu strategických dokumentov. Snívame o
malebnom vinohradníckom mestečku a zároveň plánujeme
obrovské územia pre priemysel. Hovoríme o max. počte 30 tis.
obyvateľov, ale pripravujeme podmienky na drastické rozširo-
vanie kapacít mesta, a to bez záväznej regulácie či širších vzťa-
hov na jeho správu, na ekonomiku, dopravu či občiansku vyba-
venosť ako napr. škôlky, športoviská... Podľa mňa takto hazar-
dujeme s prezumpciou dôvery občanov voči rozhodnutiam, kto-
ré sú prijímané ich volenými zástupcami. Viac preferujeme vidi-
teľné veci, ľudovo povedané „chodníky“, ale mne skôr chýba
sústredenosť na kvalitu dlhodobých riešení skutočných problé-
mov mesta.

Pýtame sa poslancov MsZ

Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov
Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V
tomto čísle odpovedá:

MAREC 2013 PEZIN ANČ

DVB-T signál TV PEZINOK
sa dá naladiť automaticky ale-
bo funkciou manuálne lade-
nie v televízore resp. na set-
top-boxe - kanál 41. Spolu s
TV PEZINOK tam nájdete aj
program TV LUX.

Pri novších televízoroch, kto-
ré už majú v sebe zabudovaný
digitálny tuner, stačí pripojiť rôz-
nu, aj izbovú anténu.Anténu tre-
ba zapojiť na zadnom paneli te-
levízora do vstupu anténa.

Pri starších televízoroch je nut-
ný set-top-box s DVB-T anté-
nou (cena set-top-boxu je cca
20 Eur, anténa cca 15 Eur). Set-
top-box treba pripojiť káblom
scart k televízoru. Anténu treba

pripojiť na zadnom paneli set-
top-boxu do vstupu anténa.

Vstupným signálom musí byť
DVB-T anténa (nie prístroj na
príjem cez satelit alebo káblo-
vého operátora!) Ovládačom
treba v televízore automaticky
alebo manuálne vyhľadať TV
stanice vysielajúce terestriál-
nym DVB-T.

Ak budete vyhľadávať ma-
nuálne iba TV PEZINOK - kanál
41 má frekvenciu 634 MHz.

Pre anténu treba nájsť mies-
to, kde bude bezproblémový prí-
jem. Ak doma naladíte pros-
tredníctvom DVB-T nejakú digi-
tálnu TV stanicu z ponuky, mali
by ste naladiť aj TV PEZINOK.

V prípade problémov nás kon-
taktujte na

alebo 0905 848 443.
tvpezinok@stonli-

ne.sk
TV PEZINOK od svojho vzni-

ku v roku 1998 vysiela v káb-
lových rozvodoch UPC. Vy-
siela aj prostredníctvom káb-
lového operátora SWAN. O-

krem týchto káblových ope-
rátorov a DVB-T kanála 41
môžete sledovať live strea-
mingové vysielanie aj na
stránke .

Peter Bittner
www.tvpezinok.sk

konateľ – riaditeľ
TV PEZINOK, s.r.o.

Ako naladiť TV Pezinok – DVB-T 41. kanál

PREDÁVA
pozemok na Malokarpatskej ulici v Pezinku,

3. 4. 2013 do 12.00 hod.

5. 4. 2013 9.00 hod.

v susedstve hromadných garáží, vo výmere 4 561 m2. Na
pozemku je možné postaviť rodinné domy.

Predaj sa uskutoční formou elektronickej aukcie.
Ponuky je potrebné podať do stredy

prostredníctvom aukčného portálu .
Samotná aukcia sa uskutoční v piatok

na uvedenom portáli.
Minimálna kúpna cena je 319 270 € (v prepočte 70 €/m2).
Bližšie informácie: tel.: 033/6901203,

e-mail: ,
web: .

https://www.etenders.sk

matej.tarbaj@msupezinok.sk
http://www.pezinok.sk

MESTO PEZINOK

Koncom februára 2013 sa
uskutočnil v priestoroch školia-
cej miestnosti Útvarový zraz prí-
slušníkov Mestskej polície Pe-
zinok, ktorého cieľom bolo vy-
hodnotenie činnosti za rok
2012 a stanovenie ďalších úloh
na tento rok.

Úvodné slovo patrilo náčelní-
kovi MsP Pezinok, kpt. JUDr.
Ľudovítovi Farbulovi, ktorý pri-
vítal všetkých prítomných a
oboznámil ich s programom
útvarového zrazu. Po jeho prí-
hovore vyhodnocovali činnosť
vedúci za jednotlivé referáty,
ktorých výsledky uvádzame v
skrátenej podobe:

Ako prvý predniesol príspe-
vok vedúci referátu objasňova-
nia priestupkov seržant Mgr.
Igor Schwarz, ktorý sumarizo-
val prácu všetkých troch prí-
slušníkov novovzniknutého od-
delenia. Za rok riešili 337
priestupkov, pričom vlastnou
činnosťou ich zistili 185 a ozná-
mených na referát bolo 152
priestupkov. Výsledok činnosti
troch príslušníkov na záver
zhodnotil náčelník MsP ako po-
zitívny, a splnil prvotné očaká-
vania. Referát mal za úlohu od-
bremeniť príslušníkov z výkonu
služby od administratívy, ktorá
mala prejsť na kolegov, ktorí ma-
li dobré výsledky práve v oblas-
ti spracúvania a objasňovania
priestupkov.

Následne vyhodnocoval čin-
nosť inšp. Bc. Miroslav Schle-
singer, ktorý zodpovedá za pre-
venciu kriminality a odbornú slu-
žobnú prípravu príslušníkov

MsP. V prevencii, kde mu prie-
bežne päť dní v mesiaci vypo-
máha staršia inšpektorka Lucia
Korytárová, bolo v priebehu rea-
lizácie projektu „Poznaním k
hodnotnému životu“ na pred-
náškach oslovených spolu
3 546 žiakov (5 základných,
2 stredné a 3 materské školy v
Pezinku). Celkovo uskutočnili
152 prednášok a 5 väčších pre-
ventívnych akcií, na ktorých sa
zúčastnilo cca. 1 133 osôb. Za
tieto aktivity sme získali 82 po-
chvalných vyjadrení. Poraden-
skú činnosť využilo 21 osôb,
prevažne rodičov a vysokoško-
lákov. V rámci medializácie bo-
lo o našej činnosť prezentova-
ných až 55 príspevkov v rôz-
nych regionálnych i národných
médiách. Medzi inými trikrát v
hlavných správach RTVS, pri-
čom obaja už niekoľkokrát vy-
stupovali naživo v relácii TV
LUX. Zapojili sme sa do dvoch
národných súťaží, v ktorých
sme aj vďaka inovatívnym prv-
kom (realizovaným s terapeu-
tickým psom Amigom), získali
jedno Zlaté ocenenie za inova-
tívnosť a jedno 1. miesto, vďa-
ka ktorému sme reprezentovali
Slovenskú republiku na Cypre
medzi najlepšími projektmi v
EÚ. V silnej konkurencií sme
opäť zaujali inovatívnymi prv-
kami a získali uznanie. Okrem
toho sme na náš projekt v r.
2012 získali 5 000 €. zo štátnej
dotácie. Podrobné výsledky prá-
ce nájdete na webstránke
Mestskej polície.

V oblasti odbornej služobnej

prípravy bola v kategórií o naj-
lepšiu pracovnú zmenu vyhlá-
sená opäť ako najlepšia 1. pra-
covná zmena. Medzi prísluš-
níčkami MsP bola za rok 2012
najlepšia staršia inšpektorka
Lucia Korytárová a v kategórií
mužov bol za výrazné zlepše-
nie ocenený seržant Miloš Že-
niš. Všetci menovaní za do-
siahnuté výsledky získali od ná-
čelníka MsP pochvalný list. V
súvislosti s odbornou služob-
nou prípravou kpt. JUDr. Far-
bula skonštatoval, že je vedená
profesionálne na nadštandard-
nej úrovni rovnako ako preven-
cia. Naši príslušníci majú teda
stále možnosť zdokonaľovať
sa, k čomu prispievajú aj ďalší
dvaja inštruktori, menovite in-
špektor Ing. Peter Marček a no-
vý kolega pol. Michal Kukum-
berg.

K odbornej služobnej prípra-
ve nepochybne patrí aj strelec-
ká príprava, ktorú zabezpečuje
inšpektor Ing. Peter Marček. V
rámci vyhodnocovania spome-
nul pozitívnu prezentáciu na-
šich príslušníkov na streleckej
súťaži a ďalšie prípravy na ten-
to rok. Naplánovaný je opäť po-
vinný nácvik strelieb, ktorý bu-
de nielen cez deň, ale aj za sťa-
ženého videnia večer. Prísluš-
níci budú mať teda aj v tejto ob-
lasti dostatok priestoru na
preskúšanie a zlepšenie svo-
jich odborných zručností. Sú-
časná doba potvrdzuje, že ne-
bezpečných situácií v rámci vý-
konu služby pribúda, preto aj
svoje aktivity v odbornej slu-

žobnej príprave musíme ne-
ustále zlepšovať a prispôsobo-
vať ich požiadavkám výkonu
tohto, dnes už skutočne riziko-
vého povolania.

Vyhodnocovaná bola taktiež
činnosť karanténnej a odchyto-
vej stanice MsP Pezinok, ktorú
zabezpečujú seržant Miroslav
Černák a pol. Peter Urban. Za
rok 2012 umiestnili spolu 61
psov, z ktorých bolo 51 odchy-
tených a 10 prinesených ob-
čanmi mesta Pezinok. Z uvede-
ného počtu bolo 31 psov vráte-
ných, 11 daných do starostli-
vosti fyzickým osobám a 18 si
prevzalo do útulku občianske
združenie, ktoré sa venuje
psom. Žiaden z umiestnených
psov nebol utratený. Odborný
dohľad, resp. starostlivosť nad
odchytenými psami zabezpe-
čuje na základe oficiálnej pí-
somnej dohody MVDr. Juraj
Frey. Z výsledkov práce karan-
ténnej a odchytovej stanice bo-
lo konštatované, že v porovna-
ní s uplynulými rokmi počet od-
chytených psov narástol. Z uve-
deného dôvodu budú v priebe-
hu tohto roka vykonané preven-
tívne opatrenia formou osvety.

V rámci diskusie sa vyjadrili
príslušníci k prezentovaným té-
mam. Na záver náčelník MsP
poďakoval všetkým príslušní-
kom za ich účasť i príspevky a
zhodnotil uplynulý rok ako je-
den z úspešných, nakoľko mest-
ská polícia oslávila 20. výročie
svojho vzniku viacerými hod-
notnými úspechmi aj na medzi-
národnej úrovni. MsP Pezinok

Bilancovanie Mestskej polície Pezinok

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku si vás
dovoľuje pozvať na tradičnú Šibačkovú hasičskú zábavu, ktorá sa
uskutoční na Veľkonočnú nedeľu 31. 3. 2013. Začiatok v Pezin-
skom kultúrnom centre bude o 19. hodine a bude tam, tak ako kaž-
dý rok, nielen dobrá zábava s hudobnou skupinou Senátor, ale aj
bohatá tombola, a samozrejme, nebude chýbať ani občerstvenie.
Predpredaj vstupeniek je u Jána Slaného na telefónnom čísle

. Vedenie DHZ pozýva všetkých Pezinčanov na ne-
falšovanú ľudovú zábavu, ktorej výťažok pôjde v podstatnej miere
na športovú činnosť detí a mladých hasičov.

0917 402 856

Pozvánka na Hasičskú zábavu

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území mesta
Pezinok na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmysle
Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2003 a č. 7/2003 v termíne

Kontrolu plnenia nariadenia o deratizácii vykoná Mesto Pezinok
prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ. V prípade ne-
dodržania povinností budú uplatnené sankcie v zmysle zákona.

1. 4.-15. 5. 2013

Nezabudnite na deratizáciu

V dňoch bude pre Pezinčanov otvorená
brána bývalej motokárovej dráhy na Fajgalskej ceste. V rámci „ jar-
ného upratovania “ môžu v čase od doniesť
odpad zo svojich domácností, kde ho pod dozorom pracovníkov
Mestského podniku služieb uložia do pripravených kontajnerov.
Za dovezený odpad sa neplatí. Toto dočasné zberné miesto bude
slúžiť na zber veľkoobjemového odpadu, kovu, pneumatík, skla,
plastov a biologického odpadu od fyzických osôb. Upozorňujeme
občanov, aby nenosili nebezpečné odpady (napr. batérie, farby, lie-
ky, olej...), tento odpad prevezmú celoročne od pondelka do sobo-
ty v „zbernom mieste nebezpečných odpadov“ na Šenkvickej
č. 12 v areáli firmy Petmas s.r.o. Firmy a podnikatelia si musia za-
bezpečiť likvidáciu odpadov na vlastné náklady.

18. - 20. apríla 2013

od 8.00 do 18.00 h

OŽP, KS a D

Jarné upratovanie

Bobor v Grinave
Mimoriadnu udalosť, odchyt

zablúdeného bobra riešili prí-
slušníci Mestskej polície 8. 3.
v uliciach Grinavy. Po odchy-
te nezraneného bobra vypus-
tili na grinavských jazerách,
kde sa niekoľko bobrov už
pred časom udomácnilo.
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CENY PRE KAŽDÉHOCENY PRE KAŽDÉHO

1. poschodie

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE

� Predám malotraktor SLÁVIA S cze kolesový typ TV 824-S Napa-
jedla. Bol uvedený do evidencie v Pezinku 1. 2. 2013 s požadova-
nou štát. pozn. značkou podľa zák. č. 725/2004. Cena dohodou. Tel.
č. 033/645 49 82 (volať večer po 18. hod.).

So záujmom som si prečítal rozhovor s majiteľom Bagety pánom
Gottschallom, avšak niečo mi v ňom chýbalo. Bagetu poznám, od-
kedy som sa do Pezinka prisťahoval a je to už viac ako 10 rokov.
Každé ráno sa cestou do práce zastavím v niektorej predajni, aby
som si kúpil raňajky. Či to je vaša predajna v centre alebo na sídlis-
ku Sever, vždy ma privíta milá obsluha. V centre sa mi často stáva,
že len čo zaparkujem auto pri predajni, moja obľúbená lososová ba-
geta je už pripravená na pulte.Ana Severe si rád posedím aj s dcé-
rou v predajni, pretože panie predavačky vždy vytvárajú pohodovú
a príjemnú atmosféru. Lebo len opätovne sa vracajúci zákazník je
ten, ktorý vás podrží aj v čase krízy, zvyšovania odvodov a celkovej
„blbej“ nálady v spoločnosti i v podnikaní.Apráve ochota a prívetivé
vystupovanie predavačiek sú nevyhnutným kľúčom k celkovému
úspechu. So želaním ďalších úspechov stály a verný zakazník Ba-
gety Branislav Krušinský.

AD: Nová mapa mesta Pezinok

V školskej dru-
žine na zá-
kladnej škole
Kupeckého v
Pezinku sa
koncom feb-
ruára rozhodli
spojiť čítanie s
hrou. Pre deti
zorganizovali
turnaj v šachu,
dáme a člove-
če nehnevaj
sa. Medzi jednotlivými hrami si
ostatné deti s pani učiteľkou
Fintorovou čítali z knihy Júliu-
sa Balca

. Hru, myslenie, fantáziu a
slovo brali deti vážne, ale i s ra-

Strigôňove prázdni-
ny

Vážne aj hravo v školskej družine

Som matkou takmer 5 ročné-
ho syna, ktorý začal v septem-
bri 2012 navštevovať materskú
školu na Vajanského ulici 16 v
Pezinku.

Keď som zvažovala výber
predškolského zariadenia, dala
som si tú námahu a kontakto-
vala matky , ktoré už deti v ma-
terských školách mali. Skúse-
nosti sú na nezaplatenie.

Náš syn pôvodne navštevo-
val súkromnú škôlku, s ktorou
sme boli spokojní i napriek vyso-
kým mesačným nákladom. Po-
stupne však do nej pribúdali de-
ti mladších ročníkov a ubúdali
vekovo príbuzné s naším sy-
nom. Nastalo obdobie, keď sa
staršie deti museli prispôsobo-
vať mladším. Staršie deti mali
menej priestoru na duševný a

fyzický rozvoj, nehovoriac o vy-
sokej fluktuácii pedagogického
personálu.
Dnes je v škôlke, ktorej zriaďo-
vateľom je mesto a som nad-
mieru spokojná. Je v kolektíve
detí, ktoré sú mu vekovo rovné.
Vzdelávací systém je rokmi
osvedčený a personál škôlky
má bohatú pedagogickú prax.
Najväčším bonusom našej škôl-
ky je však zanietenosť pedagó-
gov a riaditeľky škôlky na špor-
tových a kultúrnych aktivitách.
Neviem, či je v Pezinku ešte
škôlka, kde by deti počas škol-
ského roka absolvovali toľko ak-
tivít ako tie naše.

Syn sa každý týždeň teší na
judo, tenis, anglický jazyk , a pr-
vá jeho otázka po zobudení je:
„Mami, aký mám dnes krú-

žok?“ Ak mu odpoviem, že
dnes nič nemá, tak je smutný.

Deti v našej škôlke navštevu-
jú i hudobno-tanečný krúžok,
ktorý so svojím programom ak-
tívne vystupuje i na podujatiach
mesta Pezinok.

Od septembra 2012 náš syn
už absolvoval kurzy organizo-
vané škôlkou a to: plavecký, kor-
čuliarsky a lyžiarsky. Cena za
tieto krúžky je veľmi prijateľná
a deti sa na tieto kurzy tešia.
Stačí zabezpečiť dieťaťu vý-
stroj (napr. požičovňa) a o všet-
ko ostatné je postarané.

Nechcem v tomto článku vy-
menovať všetky aktivity, kto je
však zvedavý a chce byť infor-
movaný, všetko nájde na inter-
netovej stránke našej škôlky:
www.msvajanskeho.sk

Dôvodom, prečo tento článok
píšem, je poďakovanie riaditeľ-
ke našej škôlky Mgr. Jane
Luzovej a jej kolegyniam, ktoré
robia pre naše deti okrem bež-
nej platenej práce i veľkú nad-
prácu a neočakávajú za ňu žiad-
ne benefity. Mrznú s deťmi na
zimnom štadióne, na lyžiar-
skom svahu. Obúvajú ich do ne-
foremných topánok, sušia im
hlavy po plávaní a robia kom-
pletný servis ako mamy.

Prajem im, aby ich entuziaz-
mus robiť pre deti maximum ne-
opustil a nenechali sa odradiť
závistlivými a uštipačnými po-
známkami neprajníkov. Naj-
väčšou odmenou je pre nich
úsmev a spokojnosť našich detí
a ich rodičov. Ďakujem.

Ing. Mária Kolimárová

Nie je škôlka ako škôlka...

Vážený pán primátor, páni po-
slanci, vážení riaditelia škôl, uči-
telia, učiteľky.

Touto cestou
na vás, najmä preto, že

všetky predošlé úprimné poku-
sy dohodnúť spoluprácu medzi
našou organizáciou a školami
zlyhali.

20. storočie je len jednou z
mnohých historických epoch,
ktorými prešlo ľudstvo. Je však
epochou azda najdôležitejšou
z pohľadu profilovania sa slo-
venského národa a našej štát-
nosti.

Taktiež je veľmi dôležitou v
kontexte demokratického a pro-
tifašistického postoja Slovákov.

dovoľujeme sa
obrátiť

Ponúkali sme a dodnes ponú-
kame pomocnú ruku v snahe
pomôcť pri vzdelávaní mláde-
že, pri objasňovaní príčin, prie-
behu i dôsledkov druhej sveto-
vej vojny, protifašistického ile-
gálneho odboja či udalostí Slo-
venského národného povsta-
nia.

Žiaľ, prepáčte nám náš pocit,
narážame v lepšom prípade na
nezáujem, v tom horšom do-
konca na odpor učiteľov.

Bagatelizuje a zjednodušuje
sa význam Slovenského ná-
rodného povstania, udalostiam
druhej svetovej vojny sa venuje
čoraz menší priestor a medzi-
tým nám v našich mestách a ob-

ciach pochodujú mladí chlapci
v uniformách, pripomínajúcich
nemecké fašistické jednotky
alebo slovenskú Hlinkovu gar-
du.

Mnohými spôsobmi sme sa
snažili navodiť prostredie vzá-
jomnej spolupráce, no spätná
väzba bola malá alebo takmer
žiadna.

Od druhej svetovej vojny
prešli desaťročia, priamych
účastníkov môžeme dnes už
obrazne spočítať na prstoch
preto je nevyhnutné, aby sme
spoločne dokázali prezento-
vať udalosti a dejinné súvislos-
ti tak, aby si mladý človek do-
kázal vytvoriť čo najobjektív-

nejší názor.
Chápeme situáciu, v akej sa

školstvo nachádza, no nemô-
žeme akceptovať ľahostajnosť
v prezentovaní našich dejín a
kľúčových momentov našej his-
tórie našim deťom a vnukom.
Oni musia poznať, ako sme žili
a čo sme prežili, aby tu oni dnes
mohli byť.

Tento list je z našej strany
apel, prosba, ale aj výkrik zúfal-
stva. Inak už nevieme, ako do-
siahnuť to, aby bola z vašej stra-
ny akceptovaná naša snaha po-
vedať, ako to naozaj bolo.

Schválené na výročnej člen-

skej schôdzi, dňa 26. 1. 2013.

Členovia OO SZPB Pezinok

Otvorený list SZPB Pezinok

Priam tragickým možno nazvať ranný incident, ktorý sa odo-
hral 25. februára na Rázusovej ulici v Pezinku. Pondelkové ráno
poznačila smrť dvoch ľudí, ktorých telá ostali bezvládne ležať rov-
no oproti amfiteátru. Približne o siedmej hodine tu 56-ročný muž
z okresu Senica zastrelil 46-ročnú Pezinčanku a následne obrátil
zbraň aj proti sebe. Prípad vyšetrovala polícia Krajského riaditeľ-
stva PZ v Bratislave ako obzvlášť závažný zločin vraždy.

Smutné je, že podobné udalosti v našej spoločnosti už dlho nie
sú ojedinelými javmi. Pravidelne o nich informujú médiá, ale

ľudia až vo chvíli, keď sa odohrá pria-
mo v ich blízkosti.

Varovnými signálmi sú napríklad aj ďalšie dva prípady násilné-
ho konania, ktoré zaevidovalo Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku
začiatkom marca 2013. V prvom z nich 37-ročný Pezinčan neo-
právnene vnikol do jedného z bytov na Zumberskej ulici a vyhrá-
žal sa smrťou svojej bývalej manželke a matke dvoch detí. Tá
naňho v obave o život podala trestné oznámenie. Druhý prípad
sa stal 4. marca. Išlo o 58-ročného muža, ktorý sa v jednom z pe-
zinských rodinných domov pohádal so svojou rovnako starou
manželkou a následne sa jej vyhrážal so zbraňou. Žena z domu
ušla. Obaja násilníci skončili v policajných celách s návrhmi na
väzobné stíhanie.

Aj takéto prípady však svedčia o tom, že násilie nie je len v tele-
vízii, ale pre mnohých je súčasťou možno aj každodenného živo-
ta. Dôležité je neignorovať ho a konať skôr, ako sa skončí tragic-
ky. (KG)

po-
dobnú tragédiu si uvedomia

Streľba s dvoma obeťami
otriasla Pezinkom

Polícia v Pezinku pátra po páchateľoch trestnej činnosti kráde-
ží vlámaním do bytov v Pezinku na ul. Bystrickej č.22 zo dňa 11.
marca 2013, ktoré sa stalo v dopoludňajších hodinách.

Nakoľko v poslednom období polícia eviduje zvýšený nárast
obdobných skutkov trestnej činnosti krádeží vlámaním do bytov,
rodinných domov ale aj do rekreačných chát v meste Pezinok a
v okolí, ktorých sa páchatelia dopúšťajú prevažne v dennej do-
be, žiadame obyvateľov mesta Pezinok a verejnosť aby akékoľ-
vek informácie vedúce k vypátraniu páchateľov uvedeného skut-
ku na Bystrickej ulici ale aj iné poznatky k pohybu podozrivých
osôb oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158, alebo na te-
lefóne číslo stálej služby Obvodného oddelenia PZ
Pezinok, prípadne písomne e-mailom na adresu

.
oopzpezi-

nok@minv.sk pplk. Mgr. Juraj Nagy

0961523705

Polícia pátra po páchateľoch
ktorí sa dopúšťajú krádeží
vlámaním v Pezinku a okolí

Nedávno sme boli aj pros-
tredníctvom Pezinčana infor-
movaní o novom propagačnom
materiáli – ručne maľovanej ma-
pe mesta Pezinok.

Je záslužné aj takýmto pek-
ným spôsobom poskytovať in-
formácie turistom a propago-

vať naše mesto.
Avšak najradšej by som z ma-

py vymazal jedno parkovisko.
Zamozrejme, že to nemyslím
celkom vážne, ale asi nie som
sám, kto pociťuje neustále na-
rastajúci problém s parkova-
ním, zvlášť v blízkosti centra.

Napríklad také parkovisko na
sídlisku Za hradbami dlhodobo
zápasí s nedostatkom parkova-
cích miest. Ľudia ho využívajú
(a možno až zneužívajú) na
bežnú návštevu centra, pretože
je zadarmo. Naopak obyvatelia
sídliska nemajú kde zaparko-

vať. Naozaj budem rád, keď do
nášho mesta zavíta čo najviac
turistov. Ale ako oni, tak aj my
musíme niekde zaparkovať.
Zdá sa, že smerujeme k situá-
cii, že bude potrebné pristúpiť k
zvláštnym riešeniam podobne
ako v Bratislave. Juraj Štohl

K čerstvému chlebu patrí ochota

dosťou. Motiváciou boli diplo-
my a sladké odmeny s ktorými
odchádzali domov.

Mária Bartoňová,
ŠKD ZŠ Kupeckého Pezinok

Ohlas na rozhovor s Vojtechom Gottschallom
publikovaným v minulom čísle Pezinčana
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Naše mesto sa 10. mar-
ca pripojilo k celosvetovej
výzve „Zástava pre Tibet“
spolu s Bratislavským sa-
mosprávnym krajom a 16
ďalšími slovenskými mes-
tami. (Pre porovnanie v
ČR vyvesilo tibetskú vlajku
467 miest). Tento dátum
bol vybraný ako pripomienka 52. výročia povstania Tibeťanov
proti obsadeniu ich krajiny Čínou, ktorá vojensky obsadila túto hi-
malájsku krajinu v rokoch 1950 – 1951. (ra)

Tibetská vlajka v Pezinku

Náklady na zimnú údržbu
ciest II. a III. triedy, ktoré má
Bratislavský kraj vo svojej sprá-
ve, sú už takmer dvojnásobné
oproti minulej sezóne. Kým zim-
ná údržba od 1. 11. 2011 do 31.
3. 2012 stála vyše 1,5 mil. €, po-
čas tejto zimy viackrát skompli-
kovalo situáciu nepriaznivé po-
časie a množstvo snehu, čím na-
rástli aj náklady na údržbu. „Pe-

niaze určené na zimnú údrž-
bu sú takmer vyčerpané, a to
zima ešte nekončí. Už teraz
sme minuli takmer dvakrát toľ-
ko ako vlani,“ uviedol bratislav-
ský župan Pavol Frešo.

V rozpočte kraja je v tomto ro-
ku vyčlenených na

krajských
ciest 7,8 mil. €. Z tejto sumy sa
vykonáva zimná údržba ciest,

celoročnú
údržbu a správu

údržba a opravy vozoviek, opra-
vujú sa dopravné značenia, bez-
pečnostné zariadenia a vybave-
nia, cestné telesá a odvodnenia,
tiež sa robí údržba mostov, os-
tatných cestných objektov, upra-
vuje sa stromoradie aj zeleň.

V roku 2012 bolo v rozpočte
kraja vyčlenených na celoročnú
údržbu a správu ciest 8,5 mil. €,
pričom z peňazí sa tiež sanovali

cesty zničené povodňami v ro-
ku 2011. V roku 2012 bolo opra-
vených v Bratislavskom kraji vy-
še 28 105 m2 výtlkov a urobilo
sa 15 116 m2 veľkoplošných
opráv.

BSK má vo vlastníctve 511,68
km ciest (178,94 km ciest II. trie-
dy a 332,74 km ciest III. triedy)
a 130 mostov, z toho 11 nad diaľ-
nicami. (BSK)

Takmer dvojnásobné náklady na údržbu ako vlani

Bratislavský samosprávny kraj požiadal Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva (RÚVZ) prostredníctvom lekára sa-
mosprávneho kraja o spoluprácu pri preverovaní kvality potravín
pripravovaných v školách v pôsobnosti župy. Kontroly súvisia s
narastajúcou aférou výskytu konského mäsa v niektorých dru-
hoch potravín.

povedal bratislavský župan Pavol
Frešo.

Bratislavský kraj má vo svojej pôsobnosti 58 stredných škôl,
prevádzkuje 21 školských jedální. V sieti zriaďovateľa je aj päť vý-
dajni jedál.

„Stále viac počúvame o kontrolách, ktoré preukázali

výskyt konského mäsa v potravinách, ktoré denne konzu-

mujeme. Preto sme v záujme zdravia našich detí požiadali

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby sa zameral aj

na stredné školy v kraji,“

(BSK)

BSK preveruje kvalitu potravín
v školských jedálňach

Od 1. septembra 2013 otvára svoje brány
v Pezinku pobočka renomovanej základ-
nej školy Narnia z Bratislavy. Pobočka síd-
li v priestoroch SOŠ na Komenského ulici
a svoju prevádzku začne s triedami 1. až
5. ročníka. Pokým zápis do 1. ročníka pre-
behol vo februári, do tried 2. až 5. ročníka
môžu stále prestúpiť žiaci navštevujúci
dnes niektorú z tried 1. stupňa základnej
školy.

Narnia je čarovnou krajinou leva Aslana. V príbehov napísa-
ných spisovateľom C. S. Lewisom do nej prichádzajú detskí hr-
dinovia. Cez dobrodružstvá, ktoré v nej zažijú, sa učia žiť v sku-
točnom svete. Škola Narnia je dnes podobným miestom, kde
deti baví učiť sa a pripravovať sa na život.

Narnia v Pezinku bude prvou neštátnou školou v regióne
a chce priniesť všetko to, prečo je dnes známa a vyhľadávaná
v Bratislave:

- inovatívnych pedagógov a metódy,
- prostredie prijatia pre všetky deti,
- kvalitné vzdelanie zamerané na skutočné potreby života,
- výborný program v oblasti anglického jazyka,
- zázemie učiacej sa komunity žiakov, rodičov a učiteľov s ro-
dinnou atmosférou a kvalitnou a otvorenou komunikáciou,

- orientáciu na kresťanské hodnoty a ich aplikáciu do života.

V nasledujúcich rokoch sa pobočka postupne dobuduje na pl-
noorganizovanú školu s 1. – 9. ročníkom. Všetky informácie o
vznikajúcej škole nájdete na webovej stránke www.narniap-
k.sk. Na nej si môžete overiť, či Narnia je vhodnou školou pre
vás a vaše dieťa.

koordinátor práce prípravného tímu CZŠ Narnia
PaedDr. Roman Baranovič,

Narnia – nová základná škola v Pezinku

Inzercia

V dňoch 22.-23. februára
2013 sa konal v poradí už VIII.
ročník Pezinskej 24-hodinovej
NON-STOP plaveckej štafety.
Tento rok sa jej celkovo zúčast-
nilo 473 plavcov. Odplávaná bo-
la dĺžka 65,35 km, čo predsta-
vovalo 2 614 odplávaných dĺ-
žok 25 m bazéna.

Úlohou plavcov bolo nepre-
tržite plávať akýmkoľvek štý-
lom v jednej dráhe štafetovým
spôsobom, pričom neboli li-
mitovaní počtom odplávaných
dĺžok.

V porovnaní s minulým rokom
sa odplávalo zhruba iba o 3,5
km menej a tiež bolo aj menej
zúčastnených plavcov. Príči-
nou menšieho počtu plavcov
bolo pravdepodobne aj ne-
priaznivé počasie, hlavne po-
čas sobotňajšieho rána a doo-
bedia, ktoré odradilo širokú ve-
rejnosť prísť si zaplávať.

Víťazi v jednotlivých kate-
góriách:

Katka Marušico-
vá Maroš
Čambor

Bianca Szalaio-
vá Richard
Slivka

dievča:
0:31,81 - chlapec:

0:30,79

dievča:
0:30,7 - chlapec:

0:35,15

Najrýchlejší plavec do 15 ro-
kov:

Najrýchlejší plavec od 15 do 18
rokov:

žena:
0:34,02 - muž:

0:28,97

žena:
1:12,15 - muž:

0:39,27

(2011)

Najrýchlejší plavec do 50 ro-
kov:

Najrýchlejší plavec nad 50 ro-
kov:

Najmladší účastník:

Klaudia Salmeno-
vá Jozef Šimo

Mária Gonosová
Vladimír Kolá-

rik
Matúš Lo-

šonský

Najstarší účastník:

Najpočetnejšia rodina:
(1934)

(11 členov)

Veľké poďakovanie patrí spo-
luorganizátorom podujatia a to
celému Plaveckému klubu Pe-
zinok, pracovníkom Mestskej
plavárne v Pezinku a zamest-
nancom Mestského podniku
služieb. Poďakovanie patrí
tiež zdravotníkom Slovenské-
ho červeného kríža, ale aj jed-
notlivým sponzorom, ktorí sa
podieľali na tomto podujatí:
Kraft Foods Slovakia, Rauch
Slovensko, Vitana Slovensko,
Bageta Pezinok, Pizzeria Te-
dano, p. R. Krátky, p. Krivo-
sudský, p. Mathe, p. Pavelka,
p. Slováček.

Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme za účasť a tešíme sa spo-
lu s vami na ďalší ročník.

Elena Pola-
kovičová

Tuch-
scherová

(pv)

VIII. ročník Pezinského plaveckého maratónu

FOTO (pb)

Dňa 1. 3. 2013 o 13.00 hod. sa v Centre voľného času v
Zámockom parku konalo slávnostné odovzdávanie cien a
diplomov víťazných prác žiakov, ktorí sa zapojili do okresného
kola medzinárodného projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE.
Z 230 prác žiakov porota vybrala tie najlepšie, ktoré poputujú do
celoslovenského kola. Potešila nás veľká účasť žiakov z Pe-
zinka a okolia. Víťazom gratulujeme.

Matúš Kúšik, Patrik Strezenický,
Lukáš Mokrý, Andrej Benčurik, Natália Pitrová, Sebastián Bo-
báľ, Adam Jovankovič, Matúš Vančo, Klaus Vogel, Lucia Koš-
čová, Karolína Vogelová, Lucia Javorková, Matúš Snoha, Ju-
lian Juráček, Martina Pepuchová, M. Palkovičová, J. Bedna-
riková.

Ocenené deti z Pezinka:

(r)

EURÓPA V ŠKOLE - 60 ročník
medzinárodného projektu

Týmito slovami opísal dnes
už, žiaľ, takisto nežijúci komik,
herec a spisovateľ Július Sa-
tinský predčasný odchod svojho
kolegu. Slávny pezinský rodák
Jozef Hanúsek zomrel pred 42
rokmi, presne 27. marca 1971.

Ako sa o Jozefovi Hanúskovi
možno dočítať aj na stránke
mesta Pezinok, narodil sa 12.
novembra 1927 a do vienka

„Dobrý komik Jožo Hanúsek z
Tatra revue chcel za kulisami
kýchnuť. Aby nikoho nerušil „
kých “ zadržal – praskla mu v hla-
ve akási žilka a o pár dní sme mu
šli na pohreb. Z toho plynie pou-
čenie, že kýchať treba nahlas aj
za kulisami. Jozef Hanúsek bol
vynikajúci komik a bratislavské
obecenstvo za ním dlho smúti-
lo. “

ako dar dostal zmysel pre hu-
mor, ktorý ho priviedol na diva-
delné dosky aj na filmové plát-
no. Vyštudoval divadelnú vedu
na Filozofickej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave a
najdlhšie, od roku 1958 až do
svojej smrti, pôsobil v kabaret-
nom a vtedy nesmierne popu-
lárnom súbore Tatra Revue.

Našiel si však čas aj pre pezin-
ských ochotníkov. Stál pri zrode
estrádnej skupiny Veselí pezin-
skí pavúci, ktorá pôsobila pri pe-
zinskom Dome osvety. Vystupo-
val v Dedinskom divadle a stvár-
nil tiež postavu ľudového roz-
právača Strýca z Majcichova,
ktorý bol akýmsi predchodcom
a predobrazom neskôr známe-
ho Strýca Marcina v podaní Mi-

lana Mlsnu, takisto Pezinčana.
Diváci mohli Hanúska vidieť

vo väčších či menších filmo-
vých úlohách už od konca päť-
desiatych rokov. Ako vyvolávač
na burze sa mihol v slovensko-
maďarskom filme Dáždnik svä-
tého Petra z roku 1958.Ako šar-
mantný opilec na záchytke sa
Hanúsek zjavil v populárnej ko-
médii o tipovaní Šťastie príde v
nedeľu. O rok neskôr si zahral
väčšiu rolu domovníka v prvej
slovenskej detekvítke Muž, kto-
rý sa nevrátil. Hral v Jánošíkovi
aj vo vojnovej dráme Kapitán
Dabač, a tiež v satirických ko-
médiách Archimedov zákon či
Výlet po Dunaji. Posledným je-
ho filmovým dielom bola prvá
slovenská televízna rozprávka

Klinko a Kompit kráľ, mimocho-
dom prvé dielo, ktoré dovtedy
čiernobiela slovenská televízia
odvysielala už vo farbe.

Filmografiu Jozefa Hanúska
predčasne ukončila jeho smrť,
čo je pre slovenskú kinemato-
grafiu určite nesmierna škoda.

povedal
Jozef Hanúsek. Vďaka svojmu
nestarnúcemu a ľudskému hu-
moru žije tu, vo svojom domo-
ve, dodnes. A rozosmieva nie-
len svojich rovesníkov, ale aj ďal-
šie generácie divákov.

„Kdekoľvek sa zatúlaš svetom a
čím dlhšie si preč z domu, nič ťa
tak nepriťahuje ako kraj, kde si
sa narodil, kde si začal robiť pr-
vé krôčky, kde si prežil to naj-
krajšie a najčistejšie v ľudskom
živote, svoje detstvo!“

(kam)

Komik Jozef Hanúsek nás rozosmieva dodnes

Pred 17. rokmi odštartovala
Liga proti rakovine SR unikátny
projekt – zbierku DEŇ NARCI-
SOV. Počas uplynulých rokov
sa táto zbierka dostala do pove-
domia všetkých obyvateľov Slo-
venska a vďaka dôvere ľudí a
skvelej organizácii Ligy proti ra-
kovine SR sa tento projekt vy-
pracoval na najväčšiu verejno-
prospešnú finančnú zbierku na
Slovensku.

Cieľom Dňa narcisov je vniesť
problematiku boja proti rakovine
ako aj pravdu o súčasnom po-
stavení chorých ľudí na Slo-
vensku bližšie k ľuďom, aby sa z
choroby nestal strašiak, ale fakt,
ktorý ľudí spája. Deň narcisov
sa koná vždy v apríli každého
roka. Jeho symbolom je žltý
kvet narcisu. Pripnutím si toh-
to malého kvietka na svoj odev
ľudia vyjadrujú solidaritu s

osobami postihnutými rakovi-
nou.

Vyzbierané financie prerozde-
ľuje LPR SR späť do projektov ,
na ktoré prichádzajú žiadosti zo
všetkých regiónov Slovenska.

Generálna rada LPR SR roz-
hoduje o prerozdelení výťažku
zbierky v troch hlavných oblas-
tiach, a to:
- psychosociálna starostlivosť o

onkologických pacientov a
služby pre zlepšenie kvality ich
života ako aj života ich najbliž-
ších,

- výchova, informovanosť a pre-
vencia zameriavajúca sa nie-
len na pacientov, ale aj na širo-
kú verejnosť, hlavne mládež,

- prenos výsledkov klinického a
základného výskumu do diag-
nostiky, liečby a rehabilitácie
onkologických pacientov.
V tomto roku pripadne Deň

narcisov na 12.apríla 2013. Klub
VENUŠA LPR SR bude aj v na-
šom meste Pezinok ako aj v spo-
lupracujúcich mestách a ob-
ciach zabezpečovať túto chari-
tatívnu zbierku za pomoci svo-
jich spolupracovníkov- dobro-
voľníkov. Zbierka bude prebie-
hať v uvedenom dni v čase od
8,00 hodiny do 20,00 hodiny v
uliciach mesta, obcí a v školách,
podľa prísnych podmienok.
Každý spolupracovník – dobro-
voľník bude označený indentifi-
kátorom – šnúrka s karabínkou
a na nej zavesený narcis.
Identifikátor bude mať svoje
číslo, ktoré bude zaevidované
na konkrétnu osobu dobrovoľní-
ka v centrále klubu VENUŠA
LPR SR. Dobrovoľníci budú
mať pokladničku, zodpovedajú-
cu konkrétnej kampani roka, bu-
de označená logom Ligy proti ra-
kovine a nápisom Deň narcisov
2013 a vyobrazeným narcisom.
Pokladničky budú riadne zale-

pené, očíslované. Evidencia po-
kladničiek na konkrétnu osobu
bude v centrále klubu Venuša
Pezinok. Budú prelepené nálep-
kami Dňa narcisov.

Kvet narcisu, ktorý je vyrobený
na túto konkrétnu kampaň, bu-
dú rozdávať dobrovoľníci v uli-
ciach miest a obcí. Kvietok sa
nepredáva, ale sa pripína pri-
spievajúcim občanom za dobro-
voľný príspevok do pokladni-
čiek.

Aj keď minuloročná zbierka do-
padla najlepšie v histórii Dňa
narcisov, veríme, že v tomto roku
2013 sa občania nášho mesta a
pripojených obcí, študenti a žiaci
škôl nedajú zahanbiť a prispejú
na tento účel. Vopred všetkých
veľmi pekne ĎAKUJEME.

Do videnia 12.apríla 2013 v uli-
ciach mesta Pezinok, v pripoje-
ných obciach nášho okolia, v
školách.

vedúca klubu Venuša Pezinok
Anna Štilhammerová,

Deň narcisov 2013
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Na prvom ročníku súťaže ktorú organizo-
valo pezinské vydavateľstvo Via Bibliotheca, s. r. o. sa na krás-
nom 3. mieste umiestnila Pezinčanka v
kategórii próza, ktorá navštevuje základnú školu Kupeckého.
Do súťaže svoju prácu prihlásila sama, pričom jej konkuren-
ciou bolo ďalších viac ako 180 prác z celého Slovenska.

Nasledujúci II. ročník literárnej súťaže bude mať uzávierku
na zasielanie prác už . Organizátorov poteší, ak
sa do súťaže zapojí čo najviac detí z Pezinka.

Autorskej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl.
Súťaží sa v 4 vekových kategóriách: - žiaci 2. a 3.
ročníka, - žiaci 4. a 5. ročníka, - žiaci
6. a 7. ročníka, - žiaci 8. a 9. ročníka v súťažných
žánroch – POÉZIA– , PRÓZA –

Žiak môže do súťaže prihlásiť 1 prácu v každom súťažnom
žánri. Rozsah práce je obmedzený na max. 20 strán (písané
na PC na formáte A4) Súťažiaci môžu k práci priložiť ilustrácie
(nie je podmienkou) na formáteA4.

Súťažné literárne práce a ilustrácie musia byť riadne ozna-
čené (meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt, úplná do-
máca adresa, adresa školy, ročník, meno a priezvisko učiteľa),
najlepšie na oboch stranách každého listu. Tie treba poslať v
elektronickej forme (vo Worde), prípadne ilustráciu v jpeg na
adresu: . ň

Via Bibliotheca, s.r.o., dona Sandtnera 9,
90201 Pezinok

V prípade otázok a informácií o súťaži prosím kontaktovať
Ing. Darina Fraňová Jakubovie telefonicky tel: 0915 812 351
alebo e-mail: .

: Súťažné práce posúdi odborná poro-
ta, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelená bude jedna
cena v každej kategórii a čestné uznania podľa rozhodnutia po-
roty. Najlepšie literárne dielka budú vydané knižne, bez nároku
autorov na honorár. Výber si vyhradzuje vyhlasovateľ súťaže.
Z diel žiakov bude vydaná kniha, ktorú je možné si neskôr po
skončení súťaže objednať na Výsledky budú
uverejnené do dňa 24. 10. 2013 na www.viakniha.sk O udele-
ní cien a o prácach rozhoduje organizátor podľa jeho slobod-
nej vôle. Ceny budú zaslané po skončení súťaže poštou na do-
mácu adresu, ktorú žiak uvedie na svojej práci. Organizátor si
vyhradzuje právo na zmenu podmienok podľa vlastného uvá-
ženia.

Literárne Jasenie,

voľná téma voľná téma.

Organizátori ďakujú mestu Pezinok za podporu I. ročníka sú-
ťaže.

Kristína Červenková

31. mája 2013

Darina Fraňová Jakubovie

I. kategória
II. kategória III. kategória

IV. kategória

literarnejasenie@gmail.com

info@viakniha.sk

Vyhodnotenie súťaže

www.viakniha.sk

A zárove v 4 tla ených
kópiách na adresu:

č

Súťaž LITERÁRNE JASENIE

V polovici februára 2013 sa
vo vinohradoch VVDP Karpaty
v Pezinku uskutočnil 14. ročník
Celoslovenskej súťaže v reze
viniča o Zlaté nožnice.

Organizátormi súťaže boli
Ing. Andrea Líšková AGRO-
FOX Pezinok, firma SNA Eu-
rope – Slovakia, s. r. o. ( BAH-
CO), v spolupráci VVDP KAR-
PATY Pezinok – Grinava a Slo-
venská poľnohospodárska uni-
verzita v Nitre, katedra ovoci-
nárstva a vinárstva.

Do súťaže sa z celého Slo-
venska a Českej republiky pri-
hlásilo viac ako 60 vinohradní-
kov. Súťažiaci v dvoch kategó-
riách (junior a profesionál) mali
za úlohu zrezať 25 koreňov
odrody Neronet, vedenie rýn-
sko - hesenské vo vinohrade vy

sadenom v roku 2004 v stano-
venom časovom limite.

V kategórii junior bol najlepší
žiak IV. ročníka SVOŠ v Modre
Stanislav Pajdlhauser – rodák z
Rače.

V kategórii profesionál zvíťa-
zil člen domáceho VVDP KAR-
PATY v Pezinku – Grinave Jo-
zef Svetlák.

Dvaja najlepší ocenení dosta-
li od organizátora súťaže firmy
AGROFOX SNA Europe Slo-
vakia s. r. o., Bahco v zastúpe-
ní Ing.Andrey Líškovej jedny po-
zlátené nožnice v hodnote 533
Euro a jedny so super ostrou če-
pieľkou na rez vo vinici.

Prísna deväťčlenná hodnotia-
ca komisia kladne hodnotila kva-
litu výkonov účastníkov súťaže,
priebeh a organizáciu súťaže.

Na pracovnom rokovaní komi-
sie bolo vydané vyhlásenie, že
ďalší, 15. ročník súťaže bude
organizovaný opäť na VDDP
KARPATY v Pezinku, ale už
ako nový – nultý. Súťažiť sa bu-

de v kategórii junior, profesio-
nál a v kategórii držiteľov Zla-
tých nožníc – víťazov v pred-
chádzajúcich 14 ročníkov.

právnik VVDP Karpaty
JUDr. Štefan Noskovič,

Celoslovenská súťaž v reze viniča o Zlaté nožnice

V strede ocenení: Jozef Svetlák a Stanislav Pajdlhauser.

V Evanjelickom a. v. chráme v Pezinku sa 27. februára 2013
konala tradičná ekumenická bohoslužba pri príležitosti Eku-
menického svetového dňa modlitieb. V tomto roku ho pripravili
ženy z Francúzska na tému:

Zúčastnili sa ho evanjelický zborový farár
, evanjelická námestná farárka

, rímskokatolícky farár a gvardián kapucín-
skeho kláštora , ktorý bol príležitostným
kazateľom. Texty francúzskych žien predniesli ženy oboch vy-
znaní.

„Prišiel som ako cudzinec a prichý-

lili ste ma.“ Vladimír
Kmošena Gabriela Kmoše-
nová Ján Ragula

Norbert Pšenčík

Peter Sandtner

Ekumenický svetový deň modlitieb

ELÁN bude koncertovať vo veľkom štýle

V Pezinku sa 8. júna uskutoční koncert legendy slovenskej populárnej hudby – skupiny ELÁN.
Bude to takmer dvojhodinový koncert zložený z najvačších hitov, ktoré si fanúšikovia vybrali na in-
ternete. Zo zahraničia bude do Pezinka privezená špeciálna zvuková aparatúra – systém K1, s
ktorou pred rokom koncertovali Guns N' Roses a ktorú používajú na svojich turné najvačšie mená
svetovéj hudobnéj scény ako Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Bruce Springsteen či Kylie
Minogue... Z USAprivezú na tento koncert 180 m2 LED projekcií v kvalite HD, ktoré budú po prvy-
krát použté u nás! Technika na pezinskom štadióne sa bude stavať 3 dni. Len samotné pódium bu-
de stavať a zabezpečovať cca 40 technikov a 2 vysokozdvižné vozíky. Koncert Elánu privezie do
pezinka 12 kamiónov. Chceme poďakovať primátorovi mesta Pezinok p. Solgovi za podporu toh-
to projektu a p. Lošonskému za pomoc pri organizácii. Silvia Nemčovičová

V pondelok 18. marca 2013
sa v priestoroch Kultúrneho do-
mu vo Veľkom Bieli uskutočnil
ďalší odborný seminár z oblasti
cestovného ruchu a marketingu
v spolupráci s partnermi z Dol-
ného Rakúska. Témou tohto
workshopu bol marketing desti-
nácie, marketingový mix a budo-
vanie značky destinácie a jej
propagácie. Cieľom je realizá-
cia spoločných marketingových
aktivít prepojením turistických
destinácií Dolného Rakúska a
Bratislavského kraja.

Po úvodnom slove starostu

obce Veľký Biel sa zhostili svo-
jej úlohy zástupcovia z Rakús-
ka a po nich slovenský hosť z
Ružomberka. Za rakúsku stra-
nu odprezentovala svoj príspe-
vok vedúca siete špecialistov
na komunikáciu značky a tiež
marketingová poradkyňa a E-
-communication network Vie-
deň p. Dr. Eva Krausgruber –
Willi. Ďalšie vystúpenie patrilo
slovenskému partnerovi p. Mgr.
Martinovi Hromadovi, PhD., kto-
rý je výkonným manažérom
združenia Slovenské dedičstvo
UNESCO, vedúcim oddelenia

regionálneho rozvoja a kultúry
Mesta Ružomberok. Taktiež je
iniciátorom založenia klastra
Orava. Po predstavení projek-
tov nasledovala diskusia, kde
sa prítomní hostia dopytovali
na rôzne otázky, súvisiace s da-
nou problematikou.

Táto akcia sa uskutočnila
vďaka spolupráci Bratislavské-
ho samosprávneho kraja s dol-
norakúskou destinačnou orga-
nizáciou

a rakúskym partnerom
cezhraničného

Niederösterreich Wer-

bung

DES-

TINATOUR 2013.

projektu
(pv)

Odborný seminár o cestovnom ruchu

Priatelia, s radosťou Vás po-
zývame na jarnú

ktorá sa uskutoční v
sobotu v niekoľkých
slovenských mestách sú-
časne. V Pezinku sa bude ko-
nať

Pre tých, ktorí o Z
ešte nepočuli a o čo v

tomto projekte ide:
vlastníme mnoho krásnych

vecí, ktoré nám už neslúžia,
sú ako nové a s hrdosťou ich
vieme darovať. V bezpeňaž-
nej zóne sa neplatí peniazmi.
Je to priestor, kde sme nasta-
vení na darovanie, pretože
chceme niekomu urobiť ra-
dosť, prípadne nájsť a vyme-
niť to, čo môže byť príjemné a
užitočné pre nás.

Túto myšlienku k nám pri-
niesli naši priatelia z Občian-
skeho združenia

a ak sa vám zapáčila,
radi Vás uvidíme v parku na
trávniku, kde budú nachysta-
né deky, na ktorých môžete
svoje veci vystaviť. Priniesť
môžete naozaj čokoľvek – kni-
hy, oblečenie, CD-čká, plat-
ne, hudobné nástroje, hračky,
šperky...

Tešíme sa na vás a na krás-
ny deň, ktorý spoločne na-
plníme radosťou z darovania.

Zónu bez

peňazí,

óne bez

peňazí

Kreatívna

brána

6. apríla

v Zámockom parku od
11.00 do 16.00 h.

D. Dudová

Sedemdesiat autorov s vyše
dvesto súťažnými fotografiami
sa zúčastnilo nultého ročníka
Veľkej pezinskej fotosúťaže,
ktorú v spolupráci s Bratislav-
ským samosprávnym krajom,
firmou Zoner, s.r.o. a PC Revue
vyhlásila v septembri minulého
roka Malokarpatská knižnica v
Pezinku pre žiakov a študentov
základných a stredných škôl
kraja.

povedala v
stredu 13. marca pri odovzdá-
vaní cien riaditeľka knižnice

a dodala, že
digitalizácia fotografie v posled-
ných rokoch umožnila jej rozší-
renie medzi mládež. Práve ten-
to trend sa usilujú podchytiť au-
tori projektu a

.
Súťažilo sa v katagóriách:

a .

„Záujem mladých tvor-

cov, najmä stredoškolákov, nás

prekvapil, rovnako ako kvalita

súťažných diel,“

Tu som rástol, Žijeme v škole,

Moja rodina Voľná téma

Daniela Tóthová

Ľubo Navrátil
Veronika Nouzová

hovorí riaditeľ súťaže
Ľubo Navrátil a upresňuje, že
výber z fotografií nechali zväč-
šiť a zarámované ich vystavili v
priestoroch knižnice.

„Práce hodnotilo päť popred-

ných slovenských fotografov

prostredníctvom internetu a vý-

sledky sa sumarizovali u nás v

knižnici,“

Absolútnou víťazkou sa stala
Modranka , pr-
vé miesta podľa kategórií zís-
kali

,
, obe z Bratislavy

a Bernoláčanka
.

Nina Skalíková

Alena Jamnická z Pezin-
ka Lenka Verbóková a Tere-
za Tomešová

Dominika Pi-
rošková

Ľubo Navrátil

Absolútna víťazka Nina Skalíková
do „Zóny bez peňazí“
v Zámockom parku

Pozvánka

Foto Nina Skalíková: Tam za mestom

FOTO Lenka Béberová



RÔZNE / INZERCIA7 MAREC 2013 PEZIN ANČ

� S rozložiteľnými plastmi
ste uspeli na Taiwane, kde
ste získali v roku 2012 zlatú
medailu na svetovej výstave
patentov a vynálezov. Nakoľ-
ko je táto myšlienka nová a
prevratná?

Biorozložiteľným polymérom
sa venuje pozornosť prakticky
celý čas po druhej svetovej
vojne, kedy sa začal aj boom po-
lymérov. Vrecká, tašky a PET-
fľaše sa začali používať v bež-
nom živote, a tým sa začal aj
problém odpadov z predmetov
krátkodobého použitia. Začali
sa hromadiť na skládkach, ne-
boli ochotné sa rozkladať, pre-
tože sa vlastne vyrábali so zá-
merom, aby boli odolné. V 70. a
80. rokoch sa začalo viac hovo-
riť o polyméroch z obnoviteľ-
ných zdrojov surovín. Súvise-
lo to s ropnou krízou, keď sa za-
čali hľadať iné zdroje pre výro-
bu polymérov ako ropa a zem-
ný plyn. Ekologické polyméry
však majú niektoré nevýhody,
ktoré bránia ich širšiemu zave-
deniu do praxe. Stále sú o nie-

čo drahšie a často majú ne-
vhodné mechanické vlastnosti,
sú krehké a ľahko sa trhajú.

Naše riešenie je kamienkom
z celej mozaiky riešení. Hlav-
ným trendom vo svete je dnes
vývoj nových typov polymérov
z obnoviteľných zdrojov. My
sme šli inou cestou. Podarilo sa
nám z dvoch až troch takýchto
krehkých polymérov vytvoriť
zmes, ktorá je odolná a húžev-
natá. Je z obnoviteľných zdro-
jov, teda zo škrobov, z cukrov,
ktoré bežne získavame zo ze-
miakov alebo kukurice, z cukro-
vej repy, z trstiny, ba dokonca aj
zo srvátky. Teda žiadna ropa. A
sú biodegradovateľné, teda ak
sa dostanú do biologicky aktív-
neho prostredia, do pôdy, odpa-
dových vôd alebo do kom-
postu, rozkladajú sa.

Z

Za optimálnych podmienok
ich rozklad trvá týždne až me-

�

�

V čom spočíva riešenie,
ktoré ste vypracovali spolu
so svojím tímom?

a aký čas sa dokážu rozlo-
žiť?

siace. V porovnaní s tým sa bež-
né polyméry rozkladajú desiat-
ky až stovky rokov.

Sme na pôde technickej uni-
verzity a snažíme sa robiť apli-
kovaný technologický výskum.
Takže ak sa nájde vôľa, môžu
byť nové polyméry na svete veľ-
mi rýchlo. Máme už objednané
suroviny na skúšobnú výrobu
obalov na vajíčka, ktoré sa pro-
pagovali aj v tlači.

Máme partnera, ktorý má bio-
farmy a ekologické výrobky
chce dodávať v ekologických
obaloch. Rovnako by bolo dob-
ré vyrábať touto technológiou
klasické blistrové obaly, v kto-
rých dnes kupujeme takmer
všetok spotrebný tovar od zub-
ných kefiek až po USB kľúče.
Vyrábajú sa z polyetylénterefta-
látu podobne ako PET-fľaše.
Ale na rozdiel od fliaš, ktoré je
ešte šanca opätovne použiť, tie-
to obaly idú okamžite do koša.
Preto je vhodné vyrábať ich z
materiálu, ktorý sa bude dať
rozložiť. Vďaka prímesi škrobu
vieme znížiť aj cenu týchto ma-
teriálov.

Venujem sa všetkým problé-
mom mesta. Ako predseda ko-
misie športu najmä problemati-
ke športu a výchove mladých
športovcov. Ale odborne mám
čo povedať aj k ekologickým té-
mam. Ako Pezinčan som hrdý,
že v meste, kde žijem, sa odpa-
du aj životnému prostrediu ve-
nuje dostatočná pozornosť.
Separovaný zber odpadu napo-
kon súvisí aj s témou biorozloži-

�

�

�

Ako dlho potrvá, kým sa va-
še riešenie dostane do pra-
xe?

Prečo práve obaly na vajíč-
ka?

Venujete sa aj na pôde
mestského zastupiteľstva
problémom životného pros-
tredia?

teľných odpadov – aby sa roz-
ložili, musia sa do kompostu
dostať. Nepomôže nám vyrobiť
fľašu z ekologického materiálu,
ak ju po vypití hodíme rovno za
hlavu.

Deti dnes žijú vo svete infor-
mačných technológií, čo chá-
pem, pretože to patrí k dobe.
Ale, žiaľ, nežijú už s prírodou.
Kedysi nebolo nikomu treba vy-
svetľovať, ako sa napríklad na-
rába s odpadom, lebo to den-
nodenne videl od svojich rodi-
čov. Najlepšia osveta je osobný
príklad. Deti sú naše zrkadlo.
Ako sa správame my, tak sa
správajú aj ony.

Okrem toho, že som univer-
zitný pedagóg, som predseda
rady školy na Základnej škole
Na bielenisku. Aj tu vidím, v
akých podmienkach žije či živo-
rí školstvo. Ešteže sa Pezinok
ako mesto o svoje školy prí-
kladne stará v rámci svojich
možností. Napríklad u nás na
fakulte dostaneme na zabezpe-
čenie pedagogiky na rok od
štátu toľko peňazí, že nám sta-
čia približne do februára.
Našťastie riešime zahraničné
projekty, výskumné úlohy pre
firmy a ako pedagógovia si
musíme takto zabezpečiť finan-
cie na pomôcky a materiál, aby
sme mohli učiť. Je to tragédia.
Ale ešte stále sú učitelia, kto-
rým záleží na tom, aby vycho-
vávali kvalitných študentov.
S nadsádzkou sa dá povedať,
že nie vďaka štátnej politike,
ale napriek nej naše školstvo
predsa len funguje.

�

�

Myslíte si, že mladá gene-
rácia potrebuje osvetu pokiaľ
ide o životné prostredie?

Čo hovoríte na situáciu náš-
ho školstva a vedy, ktoré už
roky prežíva v núdzi a ostáva
na chvoste záujmu politikov?

(kam)

Deti sú naším zrkadlom
Naše lesy, ulice a par-

ky „krášli“ nespočetné
množstvo výzdoby, kto-
rá je znakom dnešných
čias: PET-fľaše, igelit-
ky a ďalšie predmety
zo všadeprítomných
plastov. O to záslužnej-
šou myšlienkou je vývoj
polymérov, ktoré sa
rozložia podobne ako or-
ganický odpad. Priekop-
níkom projektu je Pavol
Alexy, zástupca vedúce-
ho Oddelenia plastov a
kaučuku na Fakulte
Chemickej a potravinár-
skej technológie Slo-
venskej technickej uni-
verzity v Bratislave, a
tiež poslanec Mestské-
ho zastupiteľstva v Pe-
zinku.

Aj keď len pomaly, ale predsa sa zobúdza zo zimného spán-
ku, dni sa predlžujú a ľudí to čoraz viac ťahá do prírody načer-
pať energiu a zrelaxovať. V jarnom období začínajú aj prvé prá-
ce v záhradkách, vinohradoch, v okolí chát. Toto obdobie vyka-
zuje podľa štatistických údajov najväčšie riziko vzniku a šírenia
požiarov v prírodnom prostredí. Takmer všetky požiare, ktoré
vznikli v lesných porastoch a prírodnom prostredí zapríčinili ob-
čania svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou. Požiar s najvyš-
šou škodou a to 178 000 € vznikol v mesiaci apríl 2012 v okrese
Liptovský Mikuláš, keď bola požiarom zasiahnutá plocha až 89
ha. Žiaľ v uplynulom roku bola štatistika lesných požiarov o to
smutnejšia, že pri kyvadlovej doprave vody pri hasení lesného
požiaru v okrese Poprad došlo k úmrtiu zasahujúceho prísluš-
níka.

V predchádzajúcom roku vzniklo na území okresov Pezinok
a Senec spolu 186 požiarov lesných porastov, požiarov spôso-
bených neopatrným spaľovaním v prírodnom prostredí a tak-
tiež vypaľovaním trávnatých porastov a kríkov.

Len málokto si uvedomuje, že spaľovanie odpadu, trávy, vypa-
ľovanie trávy či zakladanie ohňa v prírode môže spôsobiť ohro-
zenie života alebo poškodenie majetku vlastného alebo spolu-
občanov. Často občania vykonávajú tieto práce v čase, keď je
najväčší predpoklad vzniku a šírenia požiarov, pričom neza-
bezpečia prvotné preventívne opatrenia, a to najmä zabezpe-
čením okolia ohniska pred prenosom požiaru, pomalým spaľo-
vaním, stálym dozorom pri spaľovaní a s prostriedkami určený-
mi na likvidáciu požiaru.

Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpi-
sov, čo môže byť kvalifikované od priestupku až po trestný čin.

Často sa príslušníci okresného riaditeľstva stretávajú s otáz-
kami občanov na spaľovanie odpadu zo záhrad a vinohradov.
Vyhláška o požiarnej prevencii upravuje úlohy fyzických osôb
pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
ku ktorým patrí aj spaľovanie horľavých látok na voľnom
priestranstve. Fyzická osoba v takomto prípade:
- oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na

príslušné okresné riaditeľstvo na telefónnom čísle 150,
- sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje

miesto spaľovania (pri veternom počasí môže dôjsť k rozšíre-
niu ohňa),

- horľavé látky musia byť uložené do upravených hromád v
dostatočnej vzdialenosti od objektov, suchých porastov a
pod.,

- pri spaľovaní je potrebné zabezpečiť potrebné množstvo ha-
siacich prostriedkov, pracovné náradie a mať pri sebe aspoň
mobilný telefón,

- spaľovanie nemôže zostať bez dozoru a miesto spaľovania
je potrebné kontrolovať,

- po skončení je potrebné vykonať kontrolu okolia. Eva Orlická

Chráňme si prírodné prostredie

Trénujte SEBAOBRANU na Mlyne
Každú nedeľu od 17.00 do 18.30 h

Vstupné: 3 €

Prihláste sa na tel.: 0904 165 263
Schaubmarov mlyn, Pezinok – Cajla, Cajlanská 255

NAUČTE SA BRÁNIŤ

Ako na celom svete, aj na Slovensku si sprievodcovia v
mesiaci február, ešte pred začiatkom hlavnej turistickej sezó-
ny, pripomínajú sviatok určený práve im. Nie je tomu inak ani v
našom meste Pezinok. I tento rok pripravil Klub sprievodcov v
priestoroch Pezinského kultúrneho centra besedu so zaují-
mavými hosťami, odborníkmi v oblasti cestovného ruchu.

Moderátor besedy Peter Ronec privítal hostí z Ekonomickej
university Bratislava – ,
ktorá predstavila svoju novú knihu venovanú práci sprievod-
cov a , ktorá porozprávala o svojich
cestách po Arménsku a Iráne a tieto pre nás exotické krajiny
predstavila v audiovizuálnej prezentácii. Medzi prítomnými bol
aj viceprimátor Ing. Miloš Andel, ktorý pochválil prácu členov
Klubu sprievodcov a zdôraznil dlhodobú snahu Mesta o pod-
poru rozvoja cestovného ruchu v Pezinku i v regióne.

Stretnutie bolo spestrené výstavou plagátov a fotografií
ilustrujúcich jednotlivé podujatia a činnosť Klubu sprievodcov
mesta Pezinok.

prof. JUDr. Ľudmilu Novackú, PhD.

Ing. Máriu Puškelovú

Peter Ronec

Svetový deň sprievodcov v Pezinku

Foto Z. Bachanová
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Rozsiahla nehnuteľnosť na
Radničnom námestí č. 1, čas-
tejšie nazývaná Turecký dom,
je miestom s bohatou minulos-
ťou. Jeho príbeh nerozprávajú
len staré múry čitateľné oku od-
borníka na stavebný vývoj, ale
aj staré daňové knihy, testa-
menty, listy a matričné zázna-
my. Najstarším dnes známym
majiteľom Tureckého domu, v
časoch bez uličného pomeno-
vania vedeného len ako dom
číslo 82 vo vnútornom meste,
bol šľachtic, výberca desiatkov
ostrihomského arcibiskupstva -
arcibiskupský decimátor Ján
Juraj Kaufmann. Veľa infor-
mácií o ňom nemáme. Vieme,
že zomrel 18. apríla 1740 vo
veku 50 rokov a bol pochovaný
na miestnom katolíckom cinto-
ríne. Podľa matričných zázna-
mov sa jemu a jeho manžel-
ke Ester, rodenej Helmar, vo
februári 1735 narodil syn Ján
Jozef a v júni 1736 Anton Ján,
ktorý však o 15 mesiacov ne-
skôr, vo februári 1738 zomrel
a bol pochovaný vo farskom
kostole.

Krátko po Kaufmanovej smrti
dom zmenil majiteľa. Novým
vlastníkom sa stal Gottfried
Wernhardt. Jemu a jeho potom-
stvu patril objekt na rohu ná-
mestia nasledujúcich 150 ro-
kov. Šľachtic Gottfried Wern-
hardt bol významným predsta-

viteľom mesta, senátorom a ka-
pitánom. Jeho majetok zahŕňal
viacero nehnuteľností. Narodil
sa 6. novembra 1687 Gottfrie-
dovi aAnne Márii. Zomrel 29. jú-
la 1758, podľa zápisu v matrike
ako 73 ročný. Nehnuteľnosť pre-
vzala jeho manželka Mária
Jozefína a spravovala ju až do
svojej smrti v máji 1766. Aj pri
jej úmrtí je uvedený vek 73 roko-
v. Z doteraz dostupných infor-
mácií dobových dokumentov
vieme o deviatich deťoch Got-
tfrieda a jeho manželky. V sú-
vislosti s deľbou rodinných ma-
jetkov sa však stretávame len
so synom Samuelom a dvoma
dcérami - Máriou Annou, man-
želkou nadporučíka Dillera von
Bildstein a Máriou Alžbetou, vy-
datou von Fodor. Samuel pre-
vzal po matkinej smrti dom na
námestí. Rovnako ako otec sa
presadil vo verejných funkci-
ách, bol senátorom a dokonca
richtárom. V roku 1763 sa ože-
nil so Zuzanou Rigo, s ktorou
mal deti Annu, Evu Zuzanu,
Juditu, Jána Samuela a Pavla.
Judita a Ján Samuel zomreli slo-
bodní v mladom veku – 21 roč-
ný Ján Samuel v novembri
1785 a Judita vo februári 1793
ako 23 ročná. Syn Pavol opustil
Pezinok, aby sa venoval vojen-
skej kariére. Patrí medzi

významné osobnosti rakúsko-
uhorských vojenských dejín za-
čiatku 19.storočia. V januári
1762 zomrela aj Samuelova
manželka 52 ročná Zuzana.
Rodičovský majetok prešiel na
dcéry, ktoré zostali aj s manžel-
mi v Pezinku. Eva Zuzana sa v
roku 1796 zosobášila s viceno-
tárom torontálskej stolice Šte-
fanom von Fodor. Jej sestra
Anna si ako 20 ročná v roku
1800 zobrala vdovca, viničné-
ho richtára, 30-ročného Fran-
tiška Reichetzera. Spolu sa sta-
li novými majiteľmi nehnuteľ-
nosti. Ich manželstvo bolo jed-
ným z mála zmiešaných - Fran-
tišek bol katolík, zatiaľ čo celá
Annina rodina bola evanjelická.
V tejto súvislosti je zaujímavý
starý sporAnninho starého otca
Gottfrieda s pezinským katolíc-
kym farárom Jánom Najma-
rom. Ten v roku 1756 obvinil
Gottfrieda, že násilne nútil svo-
je deti a manželku prestúpiť na
evanjelickú vieru. Reichetze-
rovská rodina (František s man-
želkou Annou, po nich synovia
Móric a Rudolf) časť priestorov
domu prenajímala, o čom sved-
čí napr. oznámenie krajčírske-
ho majstra Šimona Jellinka z ro-
ku 1871, že v dome č. 82 vo vnú-
tornom meste otvoril obchod so
zmiešaným tovarom.

V roku 1897 sa novými maji-
teľmi domu stali Ignác Adler s
manželkou Annou Berger. Ig-
nác spojil svoje podnikateľské
aktivity s Alexandrom a Móri-
com Diamantovcami z Oponíc.
Po vzniku ČSR otvoril Móric
Diamant spoločne s Ignácovým
synom Arnoldom v dome č. 82
obchod s koreninami a mieša-
ným tovarom. Arnold sa krátko
na to vzdal podnikateľských ak-
tivít a do tvoriacej sa firmy Adler
a Diamant vstúpil jeho otec
Ignác. Ten spoločne s Móricom
ohlásil v roku 1920 v dome č. 82
výrobu kávových konzerv. V ro-
ku 1929, už samostatne, ohlásil
Alexander Diamant živnosť pl-
nenia a predaja fľaškového pi-
va a výrobu sódovej vody a mali-
noviek.

V roku 1924 figurujú ako po-
dielové vlastníčky domu sestry
Terézia, Vilma a Ema Adler. Tá
v roku 1926 predala svoju treti-
nu za 30 000 korún sestrám s
manželmi. Terézia, od roku
1907 manželka Vojtecha Rei-
chenbergera zo Sládkovičova
a najmladšia Vilma s manže-
lom Davidom Šebestyénom,
mestským zverolekárom, boli
poslednými predvojnovými
majiteľmi domu.

Mestské múzeum v Pezinku
Petra Pospechová

Život Tureckého domu II

Od svojich trinástich rokov som chodil do Malokarpatské-

ho vinohradníckeho múzea, zúčastňoval som sa vykopávok

a pomáhal pri výstavách. Už vtedy som bol presvedčený, že

Pezinok má mať vlastné múzeum, nie len malú expozíciu, kto-

rá v tej dobe fungovala popri vinohradníctve a vinárstve. Sní-

val som sen Franza von Meissla, Fedora Jamnického a Du-

šana Ježíka o mestskom múzeu.

Keď sa koncom roka 2002 dokončovala generálna oprava

Starej radnice vedel som, že to je ten pravý okamih, ktorý sa

nikdy nezopakuje. Preto som už v septembri predložil

Mestskému zastupiteľstvu návrh na vznik Mestského múzea

práve vo vynovených priestoroch tejto krásnej budovy.

Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 152/ 2002 zo dňa

19. septembra bol schválený návrh zriaďovacej listiny prí-

spevkovej organizácie mesta – Mestské múzeum. Následne

som ešte musel vypracovať štatút a ekonomickú analýzu

predpokladaných nákladov. Následne, 14. novembra, bol v

zastupiteľstve schválený aj rozpočet novej inštitúcie vo výš-

ke milión korún. Potom už išlo všetko pomerne hladko. V de-

cembri 2002 som sa stal primátorom, zamestnal som dvoch

pracovníkov, ktorí sú tam, mimochodom, dodnes a mestské

múzeum bolo spolu s galériou Jána Kupeckého zaradené do

siete slovenských múzeí. Od 1. marca roku 2003 začalo riad-

ne fungovať.

Dodnes som presvedčený, že to bol krok správnym sme-

rom. Mestské múzeum to už celé desaťročie dokazuje svo-

jou bohatou a rôznorodou činnosťou.

Preto želám Petre a Petrovi, jediným dvom pracovníkom

múzea od jeho začiatku a tiež ich spolupracovníkom veľa

úspechov, invencie a radosti z práce, ktorej výsledky tak ako

žiadne iné spájajú naše životy s našim mestom, ale i našu sú-

časnosť s minulosťou a budúcnosťou.

primátor mesta Pezinok

Oliver Solga,

Mestskému múzeu
namiesto vinšu

Inzercia

XIV. ročník Orbis Harmoniae
Zdravý životný štýl preferuje z roka na rok čo-

raz viac ľudí. Rôzne tipy, zaujímavosti a novinky
z tejto oblasti priniesli aj dni zdravého života zná-
me pod názvom (Svet harmó-
nie), ktoré prebiehali 9. a 10. marca v pezinskom
Dome kultúry. Išlo už o 14. ročník tohto poduja-
tia. Pod jeho vznik a organizáciu sa podpísali
M

Aj tento rok bol dvojdňový program v Dome kul-
túry bohatý a zaplnil takmer všetky jeho priesto-
ry. Pozvania na prijali via-
cerí prednášajúci, a tak si návštevníci mohli po-
zrieť a vypočuť vystúpenia pravidelných ako aj
nových účastníkov. Témy prednášok boli skutoč-
ne rôznorodé. Mohli ste medzi nimi nájsť návod
na liečenie rakoviny pomocou bezpodmienečnej
lásky, dozvedieť sa niečo o slobode vôle, osude,
zdraví, či o tajomných rytmoch v dejinách ako o
zrkadle ľudstva a jednotlivca. Taktiež ste sa moh-
li naučiť ako liečiť zápalové ochorenia pomocou
tradičnej slovenskej samoliečebnej metódy, ako
sa dožiť vysokého veku v plnom zdraví vďaka
správnej životosprávej alebo to ako uvoľniť svoje

Orbis Harmoniae

Orbis Harmoniae 2013

gr. Mária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová a
Jirko Vitáloš.

negatívne emócie a nájsť vnútorný pokoj a mno-
ho ďalších zaujímavostí.

Návštevníci uvítali aj možnosť vyskúšať si rôz-
ne workshopy a cvičenia, medzi ktoré patrila na-
príklad aj v našich končinách ojedinelá tibetská
joga.

Špecialitou tohtoročných dní zdravého života v
Pezinku bolo ich spojenie s prednáškou „Slo-
bodný duch Tibetu“, kde mali všetci prítomní
možnosť hodiny počúvať, meditovať a diskuto-
vať s lámom Tiborom Geljenom. Ten svojím roz-
právaním a radami priblížil tunajšiemu obyvateľ-
stvu filozofiu Tibetu, ale aj možnosti jej uplatne-
nia v zmýšľaní súčasného človeka žijúceho v na-
ších končinách.

doplnili aj sprievodné
podujatia ako čajovňa, terapie, masáže, pora-
denstvo, konzultácie, zdravá výživa, tachyóny,
výklad tarotu, mandaly, astrológia, numerológia,
feng shui, falun gong, predaj prírodných príprav-
kov, drahých kameňov, terapeutické pomôcky a
ďalšie. O rok dovŕši toto podujatie pätnásť rokov
a ako naznačili organizátori, opäť by malo pri-
niesť veľa zaujímavostí.

Orbis Harmoniae 2013

(KG)
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Táto stará povesť z Gri-
navy sa vraj podľa úst-
neho podania starých ľu-

dí naozaj udiala v 19. storočí a
viaže sa k narodeniu dieťaťa a
ku krstu. Na krste dieťaťa v tom
čase nebola prítomná jeho mat-
ka ani otec, ale dieťa na krst
niesli len krstní rodičia. Dieťa
bolo prikryté vyšívanou dekou –
pokrovcom. Pokrovec chlapca
mal modré stužky, pokrovec
dievčaťa zase ružové. Biele bo-
li pre obe pohlavia. Krst sa ko-
nal v lete v žebračine (predsieni
kostola), kde bola krstiteľnica.
Pri príchode domov krstní rodi-
čia hovorili: „Odniesli sme vám
pohana a priniesli sme vám
kresťana menom...“ Istý muž
menom Pohan sa po krste svoj-
ho dieťaťa veľmi nahneval, že
si mu ho dovolili premenovať.
Jeho svokrovci mu museli vy-
svetliť, že ide o miestny zvyk.
Na druhý deň po krste sa kona-
la vádzka – úvod matky po pôro-
de. Úvod sa konal pred oltárom
na schodoch, pretože matka so
sviečkou obchádzala oltár.

A teraz už samotná grinavská
ľudová povesť: Mladí manželia
túžili mať po sobáši deti. Po
dvoch rokoch im konečne Pán
Boh požehnal krásneho synče-
ka. Hneď v noci po narodení sa
rozhodli, že pôjdu na faru, aby
ho pokrstili a pochválili sa pánu
farárovi, akého majú pekného
chlapca. Keď ráno dieťa plaka-
lo, otec pristúpil ku kolíske. Tak-
mer omdlel, keď v kolíske uvi-
del akési netvorča. Veľmi sa to-
mu čudoval, veď pri kúpaní jas-
ne videl, že to bolo pekné dieťa.
Nešťastní manželia sa išli pora-
diť za pánom farárom. Pán fa-
rár však jasne povedal, že ho
nemôže pokrstiť, lebo to nie je
dieťa. Matke poradil, že vie, ke-
dy chodia zlí duchovia na zem a
vymieňajú deti. Poradil by jej,
čo má robiť.

Povesť o narodení dieťaťa
Ženy vtedy začínali pečenie

chleba už večer, kedy zamiesili
do korýtka. Okolo polnoci ho vy-
váľali, aby bol ráno upečený,
keď pôjdu do roboty. Keď už ma-
la táto matka okolo polnoci
chlieb nakysnutý v korýtku, zja-
vil sa v dome strašný človek,
ktorý vyzeral ako čert. Najprv
vošiel do izby ku kolíske a ne-
tvorčaťu sa prihovoril: „ Bratku,
jak sa máš? “ Dieťa odpoveda-
lo: „Zle, furt sa nado mnú
modlá, kropá svacenou vodou,
víš jaký sem už doránaný?
Vezmi ma otáto domú.“ Starý
čert nesúhlasil: „Zatád nemó-
žem, musíš tu byt.“ Potom čert
vošiel do kuchyne a povedal že-
ne: „Prines maslo, v peci
zhaslo, z koryta klapoce.“ Žena
od strachu omdlela a keď sa
prebrala, utiekla do izby, kde le-
žal v posteli jej manžel. Scho-
vala sa pod perinu k jeho nohá-
m. Čert vošiel do izby a nechá-
pavo hovoril: „Jedna hlava, dve
rici, nemóžu sa zmerici.“ Vtedy
kukučkové hodiny odbili polnoc
a v izbe zostalo ticho. Muž sa
zobudil a divil sa, prečo jeho že-
na leží v posteli naopak. Malé
netvorča stále nepríjemne škre-
čalo. Nahnevaný muž povedal
žene: „Prečo si neposlúchla pá-
na farára? Už si mohla vedieť,
čo sa stalo.“ Žena mu sľúbila že
hneď ráno pôjde na faru.

Tak sa aj stalo. Pán farár jej
po uvážení povedal: „ Poslech-
ni ma, dcéra moja. Včul je zber
maku, vyber si deväť velkých
makovíc, ale nechaj dlhé ston-
ky. Pekne odrež čepičky, vysyp
mak a nechaj prázdne makovi-
ce. Trajfus (trojnožka do pece)
daj naprostred kuchyni a pod
neho urob malý ohen (vtedy tvo-
rila podlahu len udupaná zem).
Daj tam malý hrnec s vodu a ty
makovice zapichni kolem doko-
la do zemi do výšky hrnca. Ked
bude mat už byt púlnoc, mako-

vice napln vodu a zakry čepič-
kami. Drevo musíš podpálit,
aby horelo.“ Žena už poslúchla
radu pána farára a spoločne s
mužom čakala, čo sa bude diať.
Keď uderila dvanásta hodina,
zjavil sa starý čert a opäť zašiel
ku kolíske so slovami: „ Bratku,
bratku, jak sa máš? Ty sa mó-
žeš mat dobre. “ Odpoveď zne-
la rovnako: „Zle sa mám, mod-
lá sa, kropá ma svacenu vodu,
ja tu asi zahynem.“ Ako čert po-
zeral do kolísky, otočil sa a zba-
dal trajfus s makovicami. Priblí-
žil sa k nemu, obchádzal ho do-
okola, zdvíhal čapičky a poze-
ral do nich: „Čo sem, to sem,
starý čert sem, ale v takých hrn-
coch varit ešte nevidel sem.“
Vrátil sa ku kolíske a dieťaťu po-
vedal: „ Vyslobodím ta! “ Potom
odišiel, stratil sa. Po chvíli sa
opäť zjavil a držal čosi v mechu
pod pazuchou. Obsah mecha
vložil do kolísky a obsah kolísky
do mecha a navždy zmizol.
Odbila jedna hodina a manželia
boli šťastní, že čert odišiel aj
s dieťaťom: „Už móžeme íst
kludne spat. Konečne zebrali
to škrelavé preč.“ Uložili sa k
spánku a spokojne spali. Čo-
skoro však muž zobudil ženu:
„Vstávaj, v kolébke plače díta.“
Matka pribehla ku kolíske a ne-
verila vlastným očiam: v kolíske
skutočne ležal ich vlastný krás-
ny synček. Ráno bežali manže-
lia na faru oznámiť, že poslú-
chali radu. Pán farár sa prišiel
osobne pozrieť na dieťa: „Vi-
díte, to je váš syn, to je pekné dí-
ta, to móžeme okrscit.“ Na dru-
hý deň odniesli syna na krst.

V najbližšiu nedeľu pán farár v
kázni vyhlásil, čo sa v dedine
stalo a čo zažil. Preto poradil
mladým ľuďom: „Ak sa vám na-
rodí díta, jak ho babica okúpe a
povije, aby mu matka a otec,
čo sú nablíž, dali na čelo krížik
svacenou vodou a bozkali ho.

Aby malo ochranu pred zlým.“
Odvtedy, keď sa narodilo dieťa,
na povojníku boli položené
pátričky až kým neprišli krstní
rodičia s dieťaťom z krstu a
opäť ho naň položili. Pátričky sa
kládli na povojník vždy, keď ho
niekto odkryl alebo keď dieťa
prebaľovali.

V Pezinku boli zvyky podobné
ako Grinave. Po narodení die-
ťaťa pôrodná baba požičala ro-
dičom krásne vyšívanú a pliso-
vanú krstnú prikrývku, ktorou
cestou na krst prikryli dieťa – ce-
lé, aj s hlavou, keď ho niesli krst-
ní rodičia. V kostole bola súčas-
ťou obradov krstu aj vádzka-
úvod matky po pôrode do chrá-
mu. Dieťa bolo uložené v kolís-
ke, vaničke alebo v prútenom
pracom koši. Niektoré deti spali
na posteli s matkou. Šestone-
dieľku prichádzali navštevovať
príbuzní, ktorí jej priniesli slepa-
čiu alebo hovädziu polievku a
bábovku. Známi jej prinášali zá-
kusky.

V Cajle po krstných obradoch
priniesla krstná matka domov
pokrstené dieťa. Pri dverách sa
pozdravila: „Pochválen Pán
Ježiš Kristus! Doniesli sme vám
z pohana kresťana.“ Matka die-
ťaťa totiž nešla na krst, ale až
na tzv. úvod – očisťovanie do
kostola v niektorý robotný deň.
Stála so sviečkou v ruke pod
chórom s kňazom. Šesť týž-
dňov matka nemohla opúšťať
dom. K šestonedieľke chodili
návštevy (ku „kútnici“), ktoré
jej nosili jedlo: slepačiu poliev-
ku a koláče. Pôvodne nosili pe-
kárenský rohlík s vybranou
striedkou, naplnenou slivovým
lekvárom, pričom celý rohlík bol
poliaty teplým sladkým mlie-
kom a posypaný mletými
orechmi. Neskôr návštevy pri-
nášali špicbuch, biskvit a vínne
šodó.

Peter Sandtner

3. 4. Letné tábory

4. 4. Kuriatko z dlaní - Mama, ocko poď sa hrať.

11. 4. Prichádza jar - Mama, ocko poď sa hrať.

12. 4. Bazár kníh – Knižnica na kolesách.

17. 4. Drôtikovanie – kreatívna streda.

18. 4. Veselí zajkovia - Mama, ocko poď sa hrať.

22. 4. Deň Zeme.

25. 4. Zlatý dážď - Mama, ocko poď sa hrať.

27. 4. Soľ nad zlato – divadlo Dunajka - rozprávková sobo-
ta.

– do letných táborov je možné sa prihlásiť
nasledovne: od pondelka do štvrtka 13.00 – 17.30 h osobne v
CVČ. Ponuku nájdete na našej web stránke od 30. 3. 2013.

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

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

Máš rád knihy?
Máš doma plnú policu prečítaných kníh? Od 14.30 – 18.00 h v
prístavbe Centra voľného času si môžeš knihy vymeniť, predať
alebo kúpiť za symbolickú cenu. V spolupráci s Malokarpatskou
knižnicou v Pezinku.

Kreatívne stredy od
16.00 do 18.00 h. Kreatívna streda je pre všetkých nad 10 ro-
kov, čo radi vyrábajú, stačí ak sa prihlásiš na telefónnom čísle
alebo mailom.

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

Zažite s nami popoludnie interaktívnych hier
a tvorivých ateliérov, na ktorých budeme zábavnou formou spo-
znávať prírodu, ktorá je okolo nás. Podujatie sa koná od 14.00 –
18.00 h pre rodiny s deťmi v Zámockom parku.

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

Sobotné rozprávkové divadelné popoludnie pre deti v prí-
stavbe centra voľného času o 16.00 h.

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

www.cvcpezinok.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

MESTSKÉ MÚZEUM

Návšteva po rokoch – Jozef BALÁŽ. Výstava akademického
maliara, grafika, ilustrátora a autora poštových známok pri-
pravená pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Výstava
potrvá do 15. 5. 2013

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

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

Dňa 4. 4. o 17.00 h sa v Malokarpatskej knižnici na Ho-
lubyho ul. č. 5 uskutoční stretnutie Živeny.

Stretnutie Živeny

Za kedysi samostatnou obcou Cajla sa od čias stredoveku
nachádzala obec Zumberg. Obývali ju najmä baníci, drevo-
rubači, vinohradníci, a neskoršie aj zamestnanci neďalekej
Pálffyovskej fabriky na papier. Toto miesto dodnes označuje
socha Krista kráľa umiestená na pylóne medzi dvoma tristo-
ročnými lipami, s datovaním roku 1692 a iniciálkami možno
mena človeka, ktorý stĺp dal postaviť. Pod sochou je nápis,
ktorý sme zatiaľ nedokázali rozlúštiť. Ak sa to niektorému z
našich čitateľov podarí, alebo nás aspoň privedie na stopu
záhadného nápisu, dostane od od redakcie ako darček balí-
ček kníh, ktoré mesto vydalo v ostatných rokoch. Vďační bu-
deme aj za akékoľvek informácie či fotografie o tomto pamät-
níku ako aj o samotnom Zumbergu.

Historická hádanka
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Pezinčania a návštevníci mes-
ta majú v súčasnosti jedinečnú
príležitosť bližšie spoznať tvor-
bu známeho umelca Fera Gul-
dana.

Ide o prvú prierezovú výstavu
tohto autora s tak širokým zábe-
rom. Guldan pri inštalovaní vý-
stavy využil snáď všetky možné
priestory Malokarpatského
múzea, nevynímajúc výklenky,
chodby, schodištia, okná či ná-
dvorie. Keďže sa nejedná o čis-
té galerijné priestory je inštalo-
vanie takejto výstavy o čosi zlo-
žitejšie. Osobnosť Fera Gulda-
na sa v tomto líši od väčšiny au-
torov. Naopak, nadchol sa čle-
nitými priestormi tohto starého
meštianskeho domu a dokázal
v ňom nainštalovať výber zo
svojej tvorby od 70-tych rokov
po súčasnosť.

Väčšina vystavených diel sú
obrazy na sololite, dreve, buka-
se, kuchynských kachličkách,
plechu, plátne. Nájdete tu však
aj články, rozhovory, fejtóny či
knižné ilustrácie. Na nádvorí sú
umiestnené dve plastiky a
prostredníctvo fotografií sú pre-
zentované autorove realizácie
v exteriéry a architektúre.

Vernisáže, ktorá sa konala 7.
marca sa zúčastnilo mnoho
blízkych priateľov autora – zná-
mych osobností z kultúry, vedy,
politiky – ako, spisovateľ Ľubo-
mír Feldek, ekológ a poslanec
NR SR Mikuláš Huba, filozof
Egon Gál, lit. vedec Peter
Zajac, architekt Michal Bogár,
primátor mesta Pezinok Oliver
Solga, básnik Erik Ondrejička,
galeristka Daniela Križanová a
ďalší. Mnohí zo zúčastnených
hostí svojimi textami prispeli do
katalógu, ktorý pri tejto príleži-
tosti vyšiel vo vydavateľstve FO
ART pre Malokarpatské múze-
um v Pezinku.

Za mesto Pezinok sa vernisá-
že, okrem primátora, zúčastnili
aj viceprimátori Ing. Ján Čech a
Ing. Miloš Andel. Výstava potr-
vá do 26. mája 2013. (pb)

Fero Guldan v Malokarpatskom múzeu

Priatelia poézie srdečne pozývajú všetkých Pezinčanov na be-
nefičný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 6. 4. o 17.00 hod. v Malej
sále Domu kultúry v Pezinku. Výnos zo zbierky bude použitý na
vydanie druhej básnickej zbierky pezinskej rodáčky - poetky a
pesničkárky . V programe si budete môcť
vypočuť nové básne autorky. Pásmo poézie bude popretkávané
piesňami a hudbou žiakov a absolventov Základnej umeleckej
školy E. Suchoňa a spevokolu K-áčko.

Mariny Mesárošovej

Alena Letzová

Pozvánka na benefičný koncert

�

�

�

Igor, kedy ste prvýkrát po-
cítili vnuknutie, že by ste sa
mali venovať výtvarnému
umeniu?

Obaja sa venujete výtvar-
nému umeniu. Zohralo to ne-
jakú rolu pri vašom zoznáme-
ní?

Hovoríte doma o svojej prá-
ci a o výtvarnom umení?

I. P.: Keď som mal asi devät-
násť rokov. Dovtedy to bola zá-
ľuba, ale v devätnástich ma ako-
si osvietilo, čo sa prejavilo tým,
že som pocítil obrovské vnútor-
né sebavedomie. Možno aj ne-
odôvodnené, ale nemal som o
sebe žiadne pochybnosti.

J. P.: Určite, pretože sme chodi-
li do tej istej školy. Igorove prá-
ce som spoznala skôr než jeho
a veľmi ma oslovili. Bol to pre
mňa šok v pozitívnom zmysle.

I. P.: Manželstvo, kde majú oba-
ja rovnakú profesiu, má výhody
aj nevýhody. Je prirodzené, že
sa často stretnú ľudia s podob-
ným zameraním a aj ich vzá-
jomné pochopenie môže byť o
to väčšie. Na druhej strane k ne-

výhodám patrí fakt, že výtvarné
umenie je prácou jednotlivca.
Zo samotného princípu práce
výtvarníka vyplýva potreba zu-
šľachťovať a pestovať jeho
osobnosť a originalitu. Práve tá-
to indiviualita, odlišnosť od
ostatných robí výtvarníka zaují-
mavým. Skĺbiť to s bežným živo-
tom nie je vždy jednoduché a
môžu z toho vyplývať nedo-
rozumenia v manželstve.
J. P.: Nedorozumenia vyplývajú
z toho, keď Igor zistí, že som si
zobrala liter jeho čiernej far-
by alebo jeho plátno, ktoré plá-
noval použiť na niečo iné
(smiech).
I. P.: Ľudia s podobným zame-
raním si môžu aj pomáhať. Keď
Júlia potrebuje, doveziem jej
obrazy na výstavu, pomôžem
jej s inštaláciou... Treba však
byť citlivý a pomoc nepreháňať.
Snažím sa napríklad nedávať
takzvané nevyžiadané rady.
Vidím, že manželka má vlastný
vycibrený vkus a názor, ktorý
pritom môže byť odlišný od môj-
ho.

�

�

�

I. P.: Zo začiatku nášho vzťahu
to tak bolo, ale teraz už svoje ve-
ci veľmi nekonzultujeme.
J. P.: Nie je to celkom tak.
Veľakrát sa stalo, že sme doká-
zali jeden druhému poradiť a vý-
sledku to naozaj pomohlo.
I. P.: Máme svoje názory pres-
ne zadefinované a nejaké fúzie
medzi nimi sú dobré len do urči-
tej miery. Nechcel by som, aby
sa jeden z nás rozplynul v dru-
hom.

J. P.: Keď som učila na strednej
škole, čakala som, kým žiaci do-
končia výkresy. Napadlo mi, že
im budem rozprávať rozprávky.
Boli to 16- až 17-roční „ výrast-
kovia “ , ale pre niektorých som
bola prvým človekom, čo im roz-
prával rozprávky. Oni zadávali
tému, alebo mi pomáhali ďalej
smerovať príbeh a jeho dej.
Bola to taká interaktívna zába-
va a robím ju dodnes. Teším sa
z toho, keď medzi deťmi ožíva
svet fantázie a bez toho, aby tu-
šili, čo je literatúra, vymýšľajú
neuveriteľné veci. Raz som
prišla do školy s tým, že je deň
poézie a budeme si vymýšľať
básničky. Deťom sa to nezdalo,
ale ponúkla som za básničku
štvorček čokolády. V tom mo-
mente sa roztrhlo vrece s poé-
ziou a niektoré nápady mi nao-
zaj vyrazili dych. Dokonca ne-
prestali tvoriť, ani keď sa čoko-
láda minula.

I. P.: Oslavoval som päťdesiat-
ku a už pár rokov vopred som

Spisovateľ Karel Čapek
zvykol čítať všetko, čo napí-
sal, svojej manželke, herečke
Olge Scheinpflugovej. Zvyk-
nete si aj vy ukazovať, čo má-
te „ čerstvo namaľované “ ?

Júlia, vy ste okrem výtvar-
ného umenia dostali chuť aj
písať... Čo vás k tomu pod-
nietilo?

Vydanie kníh v jeden rok
bol zámer alebo to náhodou
tak vyšlo?

sa chystal, že ak budú priaznivé
predpoklady a podarí sa mi
zhromaždiť financie, chcel by
som si k narodeninám takúto
knihu vydať. Jedným z mála po-
zitív krízy je fakt, že sa náklady
na tlač znížili a vyšlo mi, že za
rovnaké prostriedky môžem vy-
dať knihy dve. Presvedčil som
teda aj Julku, hoci tomu najprv
nebola naklonená.
J. P.: Pre mňa je akt tvorby ove-
ľa dôležejší, než prezentácia na
verejnosti. Ale zas bez toho,
aby človek po sebe zanechal
nejakú stopu, sa o ňom nikto ne-
dozvie. Preto som rada, že som
sa na knihu dala nahovoriť.

I. P.: Podľa mňa nie. Neučím už
síce na VŠVU, ale myslím, že
sa tu rodí veľa talentov. Aj me-
dzi deťmi, ktoré učí manželka
na ZUŠ. Samozrejme, iná vec
je, že nie všetci sa výtvarným
umením môžu živiť. Talent je
nutný predpoklad, ale rovnako
je dôležitá vytrvalosť, schop-
nosť nenechať sa odradiť a na-
pokon aj šťastie.

J. P.: Keďže učím deti, vidím, že
žiadny prameň nevysychá.
Možno potom, keď človek
dospeje, stáva sa z neho viac
konzument a záujem o kultúru
sa oslabí. Ale potenciál detí je
obrovský. Majú veľkú fantáziu a
stále rady kreslia.

Nemyslíte si, že dnešná do-
ba ochudobňuje najmä mla-
dých ľudí o predstavivosť a
fantáziu?

Často sa dnes hovorí, že do-
ba nepraje kultúre, umeniu.
Súhlasíte s tým?

(kam)

�

�

Nechceme sa rozplynúť jeden v druhom

Hoci je Pezinok mestom mnohých umelcov, je predsa len
výnimočný jav, ak sa dvojica manželov venuje výtvarnému
umeniu a dokonca v rovnakom roku obaja vydajú repre-
zentatívne monografie svojho diela. Júlia a Igor Piačkovci
pokrstili krátko po sebe publikácie, ktoré nepochybne sto-
ja za pozornosť. Rovnako ako dvojica ich autorov.

FOTO Ľubomír Janečka

Vo štvrtok 7. marca sa v podvečerných hodinách uskutočnila
v Malokarpatskej knižnici v Pezinku premiérová beseda so spi-
sovateľom Gustávom Murínom. Tento známy a dlhoročný autor
mnohých článkov a knižných publikácií sa pezinským čitateľom
predstavil po prvýkrát .Knihy z posledných rokov jeho tvorby sú
venované najmä mafiánskej tematike na Slovensku. Nie je to
však ani zďaleka jediná oblasť, ktorej sa ako spisovateľ veno-
val a chce venovať. O multitematickosti Gustáva Murína sved-
čia jeho staršie diela od článkov o životnom prostredí, kultúre,
cez poviedky v denníkoch a časopisoch, knihy o ekológii, sci-fi
poviedky a eseje, kde sa prejavil jeho humor, aj zymsel pre ero-
tiku a zobrazovanie sexuálnych problémov, ale aj život ako ta-
ký. Časť z nich predstavil aj na besede s čitateľmi v Pezinku.
Ako nám sám autor prezradil, svoju zbierku diel momentálne za-
končenú hlavne mafiánskou sériou plánuje ďalej rozširovať. Od
slovenského „podsvetia“ sa mieni odpútať a pre svojich čitate-
ľov pripravuje nové, svieže knihy. (KG)

Spisovateľ Gustáv Murín besedoval
v Malokarpatskej knižnici

Herci Radošinského naivného divadla opäť raz zavítali na
pezinské pódium. Koncom februára odohrali v Dome kultúry
85. reprízu úspešnej hry . V tomto úsmevnom,
ale aj realistickom predstavení s pozitívnym názvom si zahrali
populárne tváre divadelnej scény. Nechýbal autor hry

, ďalej , či
a ďalší. Privítalo ich do posledného miesta zaplnené pe-

zinské hľadisko.
Komédia je ďalším príbehom z repertoáru

Radošinského naivného divadla, ktorý je inšpirovaný životom.
Je to hra o hľadačoch prvých lások naplnená humorom, ale aj
dávkou nostalgie a trpkosti. Samotný autor Stanislav Štepka ju
charakterizoval slovami:

Radošinské naivné divadlo oslavuje tento rok 50. výročie svoj-
ho vzniku. Práve tomuto jubileu bola pri príležitosti pezinského
predstavenia venovaná výstava pred Veľkou sálou Domu kultú-
ry a autogramiáda po skončení predstavenia.

Šťastné konce

Šťastné konce

„Sú to šťastné konce, ale troška trpké.
Také trpké, aký dokáže byť iba život.“

Sta-
nislav Štepka Zuzana Kronerová Maruška Nedo-
mová

(KG)

Radošinci priniesli do Pezinka
predstavenie Šťastné konce

FOTO (pb)

Pokračovanie z 1. strany

Jozef Baláž, tak ako bol neopakovateľným umelcom, bol
aj vynikajúcim človekom, nezištným priateľom a kolegom.
Všestranne pomáhal prezentácii slovenského umenia a tiež
pomáhal mladým umelcom presadiť sa. Bol láskavým kriti-
kom, výborným rozprávačom a diskutérom a tiež iniciáto-
rom mnohých výtvarných podujatí a stretnutí umelcov aj
na medzinárodnej úrovni. Mnohí Pezinčania dodnes na ne-
ho spomínajú ako na dobrého priateľa a veľkého milovníka
prírody. V mladosti bol skautom a láska k prírode a k ľuďom
z nášho mesta i regiónu ho sprevádzala po celý život. Neraz
sa tento vzťah odrazil v podobe inšpirácie aj v jeho umelec-
kej tvorbe. Navždy zostal pre nás skromným človekom, hu-
manistom a umelcom, ktorý svojím umením napĺňal svoje
celoživotné krédo: „Umenie má človeku rozdávať krásu, ale
zároveň hlásať pravdu“.

Akademický maliar Jozef Baláž zomrel po dlhej chorobe 6.
júla 2006 v Bratislave vo veku osemdesiattri rokov. Pocho-
vaný je v Pezinku.

Výstava výtvarného diela Jozefa Baláža bude nainštalo-
vaná v Mestskom múzeu do konca mája. (ra)

Výstava z tvorby Jozefa Baláža

V budove Slovenského národ-
ného divadla otvorili 14. marca
výstavu výtvarnej tvorby

a na-
zvanú

. Výstava potrvá do 30. aprí-
la 2013.

Igora
Piačku Júlie Piačkovej

ROZMARY – ROZME-
RY

Výstava v SND

FOTO (pb)
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 5.4. JARNÝ
KONCERT ZUŠ E. Suchoňa.
► 6.4. BENEFIČNÝ KON-
CERT „NABOSO“

► 7.4. JARNÉ DIS-
KOHRY NELKA LEKSOVÁ – predstavuje debutové CD „DET-
SKÝ ROK“ DISKOJARKA.

► 10.4. AJ PÁN GOETHE BY
MAL RADOSŤ.

► 12.4. ORGANI-
ZOVANÉ PREDSTAVENIA PRE ZŠ.

ZAJTRA TO UŽ BUDE DOBRÉ

► 14.4. DIVADELNÉ KON-
FRONTÁCIE.

► 15.4. Vernisáž výsta-
vy: PRÁCE ABSOLVENTOV ATV – FOTOGRAFOVANIE –
tvorba a úprava fotografií
► 17.-18.4. NOVODO-
BO SO SHAKESPEAROM.

► 20.4. PREDAJNÁ
AKCIA

► 21.4. AHOJ ROZ-
PRÁVKA „Šípková Ruženka“ a „Statočný krajčírik v začaro-
vanom lese“.

► 24.4. RODINNÝ
KONCERT ZUŠ E. Suchoňa.
► 25.4. KTO ZHASOL
SVETLO?

► 26.-27.4. VÍNNE
TRHY PEZINOK 2013.

► 28.4. SVETOVÝ DEŇ
TANCA

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 17.00 h v malej sále DK
na podporu vydania básnickej zbierky Mariny

Mesárošovej.
(nedeľa) o 15.30 h v spoločenskej sále DK
.

Tanec, spev, hry, súťaže a sladké od-
meny.

(streda) o 9.00 h v malej sále DK –
Súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a

SŠ.
(piatok) o 9.00 h a 11.00 h vo veľkej sále DK –

Umelecká agentúra LET-
art. O 19.00 h v malej sále DK – .
Repríza divadelného predstavenia ochotníckeho divadla
BALACLAVA.

(nedeľa) o 9.00 h v malej sále DK –
Krajská prehliadka divadla dospelých. Hlavný ga-

rant. MOS Modra.
(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

.
(streda-štvrtok) o 9.00 h v malej sále DK –

Súťaž v prednese v anglickom jazy-
ku pre ZŠ a SŠ.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
použitého detského oblečenia a detských potrieb.

Organizátor: Centrum pre rodinu Pezinok.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Účinkuje: Súkromné tanečné konzervatórium Du-
šana Nebylu Trnava.

(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Iskrivá komédia Marca Camolettiho. Účinkujú: M.

Kráľovičová, Z. Studenková, J. Koleník, B. Deák, Z. Tlučková, K.
Svarinská.

(piatok-sobota) v spoločenskej sále DK –
Organizátor: Združenie pezinských vino-

hradníkov a vinárov. Spoluorganizátori: Mesto Pezinok a PKC.
(nedeľa) o 14.00 h na Radničnom nám. –
. Zatancujme si spoločne na námestí. Organizátori: KST

PETAN a PKC.

2.-3. Nepoužiteľní ............................................................... Fra
4.-5. Spring breakers ....................................................... USA
6. Asterix a Obelix v službách jej veličenstva ................... Fra
7. Asterix a Obelix v službách jej veličenstva 3D ....17.00 h ... Fra
6.-7. Hostiteľ .................................................................................. USA
9. Fk: Nový život ........................................................................... SR
10.-11. Ako za starých čias .................................................. USA
12. Paríž Manhattan ....................................................... Fra
13. O myške a medveďovi ......................17.00 h .............. Fra
13.-14. Jurský park 3 D ............................................................... USA
16.-17. Pád Bieleho domu ......................................................... USA
18.-19. Evil Dead ........................................................................ USA
20. Frankenweenie ................................ 17.00 h ............ USA
20.-21. Nevedomí ................................................................ USA
23. Fk: Divoké bytosti južných krajín ................................ USA
24. 26.Pravidlá mlčania ....................................................... USA
27. Zambezia ........................................... 17.00 h ......... J. afrika
28. Zambezia 3 D .................................. 17.00 h ........ J. afrika
27.-28. Scary Movie 5 ............................................................ USA
28. Môj pes Killer ................................................................ SR

Začiatok predstavení je o 19.30 h pokiaľ nie je uvedené inak.

a

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY

70-roční

75-roční

80-roční

Jozef Pilka 1.3.
Alžbeta Lukačovičová 1.3.
Pavel Haulík 2.3.
Štefan Slez 6.3.
Eva Danielová 10.3.
Rudolf Štilhammer 16.3.
Eva Csermáková 18.3.
Ján Jurík 19.3.
František Bednarovský 20.3.
Ing. Klára Wittlingerová 20.3.
František Herda 21.3.
Vítězoslav Dvořák 21.3.
Mária Michalidesová 22.3.
Jozefína Vinohradská 22.3.
Ing. František Slezák 25.3.
Helena Puškášová 26.3.

MUDr. Judita Šlesaríková 1.3.
Školastika Pastuchová 3.3.
Ján Sárközi 4.3.
Jana Hotová 7.3.
Štefan Dugovič 20.3.
Mária Klamová 23.3.
Ing. Vojtech Kovačič 27.3.
Eva Weissová 27.3.

Tibor Slávik 2.3.
Matilda Noskovičová 4.3.

Ing. Tomáš Kaňa 7.3.
Jozef Paulík 14.3.
Elena Kopecká 21.3.

Mária Okonová 13.3.
Anton Strážay 16.3.
Mária Fišerová 24.3.
Pavlina Blažeková 30.3.

Jozefína Lackovičová 9.3.
Ing. Ján Sedláček 21.3.
Marta Dvořáková 22.3.
Mária Vinohradská 24.3.
Anna Horváthová 29.3.

Lýdia Pučeková 25.3.
Božena Miková 25.3.

Ján Holický 1.3.
Maria Moravčíková 2.3.
Ján Kurtiš 23.3.

85-roční

90-roční

92-ročné

93-roční

Andrej Maťus 27 r.

Štefan Vadrna 34 r.

Jozefa Hanková 78 r.

Marta Demovičová 46 r.

Irena Hupková 86 r.

Ján Benčurik 61 r.

Alžbeta Machová 96 r.

René Gróf 1.2.

Matej Stankovič 2.2.

Nina Bittnerová 3.2.

Natália Brezinová 3.2.

Michael Markovič 4.2.

Igor Gönci 6.2.

Andrea Klamová 7.2.

AdamAdamove 8.2.

Dominik Rác 11.2.

Adrian Roziak 11.2.

Samuel Polakovič 12.2.

Teodor Kuliaček 13.2.

Emília Rigová 16.2.

Lukáš Repiský 16.2.

Sofia Živická 18.2.

Eliška Kluková 20.2.

Ema Štrbová 20.2.

Matúš Hvila 22.2.

Rudolf Rusnák 23.2.

Adam Marko 24.2.

Viktória Demovičová 24.2.

Lukáš Kišac 25.2.

Nela Bartíková 26.2.

Júlia Vojteková 26.2.

Barbora Oravcová 28.2.

Marína Trubačová 1.3.

Hanka Fraňová 4.3.

MAREC 2013 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

Kto v srdci žije, ne-
zomiera! Dňa 17.
3. 2013 uplynul
rok, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a
dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Ďaku-
jeme. S láskou spomínajú man-
želka a deti s rodinami.

Stanislav KANKA.

Akadémia III.veku:
4.4. a 18.4.
3.4.

Pripravujeme:
12.5. OTČE NÁŠ – Ján
Sucháň, Jana Kocianová.

Dejiny hudobných žánrov (v salóniku)
Ekonom.-sociálno-právne minimum pre seniorov (bunka č. 2)

(nedeľa) o 18.00 h vo veľkej sále DK
Hudobno – slovný program katolíc-

keho kňaza Jána Sucháňa a speváčky Jany Kocianovej s Art
Music Orchestra.

Dňa 15. 3. 2013
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opus-
tila milovaná man-
želka, mama, bab-
ka a svokra

.
S láskou spomína manžel
Eduard, dcéry Janka, Jarka s
rodinami. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Oľga KRIŠKOVÁ

Kto žije v našich
srdciach, neumie-
ra! Dňa 5. 4. 2013
si pripomenieme
1. výročie od úmrtia
môjho drahého
manžela

.
S láskou a úctou spomína man-
želka Jarmila s rodinou a priateľ-
mi.

Miroslava KOŠÍKA

Dňa 22. 3. sme si
pripomenuli nedo-
žité 100. narode-
niny nášho otca,
starého otca

a 21. 3. sme si pri-
pomenuli nedožité
97. narodeniny
našej mamičky,
starej mamy

Štefana
CHOVANCA

Bernardíny
CHOVANCOVEJ.
S láskou a úctou

spomínajú dcéra Mária s a syn
Štefan s rodinami.

Dňa 3. 4. 2013 si s
bolesťou v srdci
pripomenieme 9.
výročie smrti našej
milovanej mamy,
babky a prababky

.
S láskou a úctou spomínajú deti s
rodinami. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej, prosím, tichú spomienku.

Anny
FISCHEROVEJ

Aj keď nie je medzi
nami, v našich srd-
ciach žije stále s
nami. Dňa 12. 4.
2013 uplynú 3 ro-
ky, čo od nás
navždy odišiel

.
S láskou naňho spomínajú man-
želka, deti s rodinami a celá rodi-
na. Venujte mu tichú spomienku.

Michal LUNÁK

Ďakujeme, že si
bol... Dňa 27. 3.
2013 uplynie 10
smutných a bolesti-
vých rokov, čo od
nás navždy odišiel
na ďalekú cestu, z

ktorej, žiaľ, niet návratu, pre nás
vzácny človek, milovaný manžel,
otec a dedko

.
S láskou a úctou naňho spomí-
najú manželka Gabriela, syn Edu-
ard a dcéra Ivana s rodinou.
Navždy zostaneš v našich srd-
ciach.

Ivan TICHÝ

Dňa 8. 3. 2013
uplynulo 7 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mamička, ba-
bička, prababička,
sestra, švagriná

S láskou a bolesťou v srdci spo-
mína celá rodina. Kto ste ju po-
znali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.

Štefánia KADLÍČKOVÁ
rod. Chudíková.

B L A H O Ž E L Á M E

Dňa 24. marca
oslávi naša drahá
mamička, babička
a prababička

z Pezinka krásnych
90 rokov. Všetko najlepšie k
Tvojmu sviatku, veľa zdravia,
spokojnosti a božieho požehna-
nia prajú deti Jarmila, František,
Soňa a Janka s rodinami, deväť
vnukov a šesť pravnukov.

Mária
VINOHRADSKÁ

Odišli ste navždy, niet vás medzi
nami, ale v našich srdciach žijete
spomienkami. Dňa 5. 3. 2013 by
sa dožila naša
drahá mama, bab-
ka a prababka

90 rokov a 25. 3.
uplynie 5 rokov, čo nás navždy

opustil náš drahý
otec, dedko a pra-
dedko

Jozefína
MILKOVÁ,

rod. Andelová

Vladimír MILKO.
S láskou na nich
spomína 6 dcér a
syn s rodinami. Kto

ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku.

Dňa 10. 3. 2013
sme si pripomenuli
25. výročie úmrtia
našej drahej mamy

z Cajle a zároveň si
pripomíname nedo-
žité 84. narodeniny
nášho otca

Marty
HANÚSKOVEJ
rod. Okonovej

Ferdinanda
HANÚSKA.

Deti s rodinami a
príbuzní.

Dňa 28. 3. 2013
bude 6 smutných
rokov od úmrtia
môjho drahého
manžela

S boľavým srdcom
spomína manželka Anka a Ma-
rián. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
Pekne ďakujem.

Jozefa SCHÖNA.

Odišiel si tíško a
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienka-
mi. Dňa 25. 3.
2013 si pripome-
nieme 10. výročie
úmrtia manžela, otca a dedka,

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomiebnku. S láskou spo-
mínajú manželka a deti s rodina-
mi.

Jozefa KOSTRIANA.

Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak

ticho padá do polí, srdce tvoje

dobré, večný pokoj našlo a viac

ťa nič nebolí.Ťažko je bez teba,

smutno je nám všetkým, nič nie je

také, ako bolo predtým. Dňa 15.
3. 2013 sme si pri-
pomenuli 9. výročie
úmrtia nášho dra-
hého manžela, ot-
ca a deduška

S láskou spomínajú manželka
Mária, dcéra Iveta a syn Marian
s rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu s nami venujú tichu spo-
mienku.

Štefana
BEDECSA.

Dňa 6. 4. 2013
uplynie rok od úmr-
tia našej milovanej

S láskou a úctou
spomínajú man-

žel, deti a ostatná rodina.

Tatiany
PTÁKOVEJ.

Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. Navždy ostaneš v našich
srdciach...

Dňa 21. 3. 2013
sme si pripomenuli
nedožité 70. naro-
deniny a zároveň
si 13.4. pripome-
nieme 6. výročie
od úmrtia

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Irena, deti Peter a Monika s
rodinami, sestra s rodinou,
švagrovia s rodinami. Ďakujeme
všetkým, ktorí mu spolu s nami
venujú tichú spomienku.

Ivana MORAVČÍKA.

V srdciach tých,
ktorí ťa milovali,
budeš žiť stále.
Dňa 17. 3. 2013
uplynulo 20 rokov,
čo nás opustil náš
drahý manžel ,

otec, dedko, pradedko

z Grinavy. S láskou a úctou spo-
mína manželka Pavlína, syn s
manželkou a najbližšia rodina.

Štefan HANDREICH

Jediné srdce na
svete sme mali,
ktoré dokázalo
nás milovať. Aj
keď by láskou
vzbudiť sme ho
chceli, neozve sa

už viac. Odišlo, zmĺklo,išlo spať.
Sú chvíle, ktoré tažko prežívame,
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spo-
míname. Márne Ťa naše oči
všade hľadajú, márne po tvári
slzy stekajú.

To, že sa rana zahojí, je
len klamné zdanie. V srdci bolesť
zostala a tiché spomínanie. Spo-
mienky na prežité chvíle s Tebou
si navždy zachováme v našich
srdciach.

S bolestou v srdci
sme si 6.marca pripomenuli 10.-
výrocie úmrtia našej drahej milo-
vanej mamičky, babičky a svokry

z Modry.

S láskou spomínajú deti
Ingrid, Rastislav a Zuzana s rodi-
nami.

Eulálie VOZNÍKOVEJ

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

TAKÉ NIKDE NEKÚPITE!

Termín: 24.3.2013 o 16.00 hod.

Divadlo PIKI – O deviatich mesiačikoch.

Termín: 7. 4. 2013 o 16.00 hod.

Tvorivá dielňa nielen pre deti, ale
aj mamičky a babičky. Vyrobíte si vajíčka, ktoré sa šibačom určite
zapáčia.

Bábkové predstave-
nie pre zvedavé detičky, ktoré chcú vedieť ako prišli na svet.

Vybavuje: Mgr. Iveta Žáková, tel: 033/6404035, 9011/334 552

Dňa 28. 3. 2013 si
p r i p o m e n i e m e
18. výročie od úmr-
tia manželky

.
S láskou a úctou

spomína manžel, dcéra Zdenka,
syn Ján a vnuci Igor, Janka a Vik-
torka.

Veroniky
KABÁTOVEJ
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5. Majstrovstvá SR v driftovaní

Dňa 16. 2. 2013 sa stretlo družstvo kade-
tov BK Pezinok odvetnom zápase proti BK
Orca Piešťany. V tomto zápase mali od za-
čiatku mierne navrch domáci hráči, v 4. mi-
núte viedli po dvoch trestných hodoch
Kuznecova už 11:4. Zápas bol dlho veľmi
vyrovnaný, napriek veľkému počtu faulov a
trestných hodov prebiehal v rýchlom tem-
pe. Celý prvý polčas mali mierne navrch na-
ši hráči a v útočne ladenom stretnutí viedli
po 20 minútach 48:36, keď sa o body po-
starali takmer všetci hráči. Keď Duffala a
Čorňák na začiatku druhého polčasu zvý-
šili na 52:36, zdalo sa, že naši majú zápas
pevne v rukách. Hostia však šnúrou 10-0 v
priebehu dvoch minút dali jasne najavo, že
sa nevzdávajú. najbližšie sa v tejto fáze hry
dostali v 26. minúte na 56:50. Hra sa vyrov-
nala a asi dvadsiatka divákov, medzi ktorý-
mi bol aj primátor Pezinka Oliver Solga, sa
mohla tešiť na zaujímavý záver. Domáci si
udržiavali vedenie okolo 10 bodov, v záve-
re ale hostia poriadne zabrali a v 37. minú-
te znížili na rozdiel dvoch košov 77:72.
Vtedy pri protiútoku hostí tvrdo fauloval
Leško, ktorý inkasoval nešportovú chybu.
Lavička hostí za pokriky dostala technickú
chybu. Po trestných hodoch na oboch stra-
nách zápas pokračoval, hostia sa nedoká-
zali presadiť a skórovať. Domácich podržal
dvoma košmi Leško a Pezinok tak napo-
kon udržal vedenie v zápase, v ktorom ani
raz neprehrával a vyhral 85:76.

V ten istý deň sobotu 16. 2. 2013 odohrali
naše dievčatá odvetný ligový zápas s druž-
stvom BK Slávia Trnava v kategórii staršie
minibasketbalistky. Pe-zinské basketba-
listky začali zápas s veľkým nasadením a
hneď v prvej štvrtine si vybudovali dosta-

16. 2. 2013 BK Pezinok - BK Orca Pieš-
ťany 85:76 (48:36)
Pezinok: Kuznecov 15, Leško 14, Pinček
12, Striž 12, Kováč 6 (Zubo 7, Čorňák 5,
Duffala 4, Berec 4, Stročka 2, Noskovič, Ši-
mo) Tréner: V. Kuznecov
TH 18/35 - 11/28 Trojky 2-1 Fauly 25-24
Rozhodcovia Hančík, Minda

točný náskok, ktorý si udržali až do konca
stretnutia. V priebehu celého zápasu naše
dievčatá nedovolili domácim hráčkam žiad-
ne zdramatizovanie zápasu a to aj napriek
množstvu nepremenených streleckých po-
kusov, čo si však vynahradili bojovnosťou a
dôslednou obranou. Prvý zápas tak ukon-
čili za stavu 14: 24 v prospech dievčat Bas-
ketbalového klubu Pezinok.
V prvom zápase skórovali: Vojtaníková 9,
Duffalová 4, Brocková 4, Beňačková 2, Ha-
núsková 2, Borzová L. 2.

Na začiatku druhého zápasu akoby naše
basketbalistky súpera podcenili, a preto bol
stav zápasu zo začiatku dosť vyrovaný. Po-
čas zápasu sa však naše dievčatá zobudili
a nadviazali na výkony z prvého zápasu.
Preto sa zápas skončil výsledkom 19 : 25 v
prospech našich dievčat. Na záver sa chce-
me poďakovať divákom, ktorí naše basket-
balistky povzbudzovali zo všetkých síl. V
druhom zápase ku skóre prispeli: Duffalová

7, Vojtaníková 5, Borzová L. 4, Hanúsková
4, Oškerová 2, Švajčíková 1, Beňačková 1.

Basketbalový klub Pezinok je v roku 2013
registrovaným prijímateľom 2% dane . Ak
ste priaznivcom basketbalu môžete našu
činnosť podporiť venovaním 2% svojich da-
ní. Tlačívá nájdete na .

Basketbalový klub Pezinok, občianske
združenie, IČO: 42185807, sídlo: L. Novo-
meského 20, 902 01 Pezinok

www.rozhodni.sk

Ďakujeme, BK Pezinok.

Úspešná basketbalová sobota
Nadačný fond Telekom pri nadácii Pontis v spolupráci s ob-

čianskym združením PŠC Pezinok Junior usporiadalo v dňoch
22.2. – 24.2. 2013 kondičné futbalové sústredenie pre mlad-
ších žiakov PŠC Pezinok. Mladí futbalisti sa tentokrát vybrali
do neďalekej Častej , kde v účelovom zariadení NRSR strávili 3
dni. Počas pobytu na sústredení trénovali dvojfázovo . V dopo-
ludňajších hodinách naberali vytrvalosť behmi po zasneženom
teréne. Zvyšovali akceleráciu v sťažených podmienkach.
Popoludnajší tréning bol zameraný na fitnesovo-aeróbne cvi-
čenia. Tieto napomáhajú lepšiu koordináciu pohybov pri špor-
tovaní. Trénerom ukázali aj nedostatky, na ktorých treba po-
pracovať. Samozrejmosťou bola aj následná regenerácia v
saune a v bazéne,kde si telá maldých futbalistov dostatočne
oddýchli.Večerné stretnutia sa preniesli do biliardových či bow-
lingových súbojov. Výdatné sneženie kvalitne podporilo toto
zimné sústredenie a dúfame, že i tak kvalitne budú mladší žiaci
pokračovať v nastúpenom trende aj v jarnej časti, kde im po po-
lovice súťaže patrí druhá priečka len z minimálnou stratou na
prvé miesto. Podporiť v tomto snažení ich môžete aj vy pouká-
zaním 2 % z vašich daní na potvrdenom tlačive pre daňový
úrad. Všetky bližšie informácie o poukázaní 2% a o činnosti
mladých futbalistov nájdete aj na

. Za každý jeden príspevok vopred ďakujeme.

Prezident PŠC Pezinok Junior

www.facebook.com/pscpezi-
nokjunior

Mgr. Roman Farkaš

Kondičné sústredenie mladších
žiakov PŠC Pezinok
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Názov družstva
Ivanka pri Dunaji
Pezinok „MP“
Myjava
Petržalka
Trnava
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Priebežná tabuľka

Za družstvo označené „MP“ hrajú hráčky o ročník staršie a z tohto dôvodu nemôže
toto družstvo postúpiť na Majstrovstvá Slovenskej republiky.

Skóre

Spoločnosť Transportprojekt s. r. o. ako generálny partner
organi-

zovaných v spolupráci s Asociáciou slovenských drifterov pod
názvom pozý-
va priaznivcov motošportu na prvé tohtoročné automobilové
preteky v driftovaní, ktoré sa uskutočnia v areáli Kameňolomu
pod Pezinskou Babou.

1 - tréningy
jazdcov a DRIFTTAXI

– preteky
Jazdci na svojich špeciálne upravených automobiloch so zad-

ným náhonom vám za trvalého pretáčania kolies hnanej ná-
pravy a vychýlenia zadnej časti automobilu zo smeru jazdy
predstavia svoje schopnosti zvládať jazdu šmykom najmä v zá-
krutách.

Pozývame vás spolu s nimi zažiť potešenie z rýchlej jazdy a
využiť jedinečnú príležitosť previezť sa na DRIFTTAXI. Viac in-
formácií nájdete na

5. Majstrovstiev Slovenskej republiky v driftovaní

Transportprojekt King of Drift Slovakia 2013

3. apríla 2013 (sobota) od 12.00 h do 18.00 h

14. apríla 2013 (nedeľa) od 9.00 h do 18.00 h

Ing. Silvia Štrbavá

Program:
·

·

www.drifting.sk

Mariášový klub Pezinok (MKP) usporiadal 16. februára 2013
v Dome kultúry na Holubyho ulici 2. ročník Veľkej Ceny
Pezinka vo volenom mariáši. V turnaji, ktorý je zaradený do se-
riálu slovenskej extraligy, kde sa súťaží o body do majstrov-
stiev Slovenska jednotlivcov ako i družstiev, svojou účasťou
poctilo 351 účastníkov, ktorí do nášho mesta pricestovali aj z
tých najvzdialenejších kútov našej vlasti.

Extraligový seriál tvorí 12 turnajov, tzv. Veľkých cien, ktoré ma-
jú právo usporiadať kluby, ktoré sa v súťaži družstiev v pred-
chádzajúcom ročníku umiestnili do dvanásteho miesta.
Extraligový turnaj je vypísaný pre registrovaných hráčov a pre
hostí domáceho klubu a SZMK. Hrá sa systémom troch päľde-
siatminútových kvalifikačných kôl, v ktorých sa poradie pri hra-
com stole boduje nasledovne : za víťazstvo 5 bodov, za druhé
miesto 3, no a hráč, ktorému išla karta najhoršie, obdrží 1 bod.
Do štvrtého kola postupujú všetci hráči s minimálne deviatimi
bodmi, do piateho kola so štrnástimi a viac bodmi a finálového
šiesteho kola sa účastnia všetci, ktorým sa podarí v predchá-
dzajúcom boji uhrať devätnásť a viac bodov. Na dodržiavanie
pravidiel počas hry dohliadajú traja rozhodcovia, ktorí zasahu-
jú v prípade sporných situácií pri hre, pričom striktne dbajú na
dodržiavanie pravidiel a fair play.

Turnaj sa už tradične podarilo zorganizovať na veľmi vysokej
úrovni. Výsledky turnaja však neboli pre náš klub uspokojivé.
Do prvej stovky sa prebojovali len traja hráči MKP (

). Družstvo obsadilo v
Pezinku 14. miesto a celkovo figuruje na 13. priečke. Súťaže
sa však ešte len rozbiehajú a čiastkové umiestnenia ešte nič
nenaznačujú. Cieľom MKP v tomto ročníku je umiestnenie do
8. miesta v družstvách a aspoň jedno umiestnenie do 20. mies-
ta v jednotlivcoch.

V čase, keď čítate tieto riadky, je už odohratý medzi mariášo-
vou verejnosťou mimoriadne populárny turnaj

, ktorý prebehol 16. marca. Podrob-
nosti o ňom, ako aj zaujímavosti z činnosti MK Pezinok prine-
sieme v aprílovom čísle Pezinčana.

Ján Gálik,
Richard Strieška a Viliam Rybár

Ing. Michal Pitoňák

Otvorené maj-
strovstvá okresu Pezinok

Veľká Cena Pezinka v mariáši
Výnimočný športový zážitok a skvelú at-

mosféru si mohli vychutnať priaznivci bojových
športových disciplín, a to konkrétne tí, ktorí sú
fanúšikmi Thaiboxu alebo zápasov podľa pra-
vidiel K1. V športovej hale na Komenského uli-
ci v Pezinku sa 9. marca uskutočnil dokonca
zápas o európsky titul WKF v kategórii žien
do 56,4 kg. Vypredanú halu potešilo, že víťaz-
stvo si napokon vybojovala Slovenka

.
, tak sa toto podujatie nazý-

va, teda úspešne dorazil do Pezinka. Aj s pod-
porou pezinských sponzorov sa podarilo zor-
ganizovať kvalitne obsadený turnaj v športe,
ktorý si najmä v ostatných rokoch získava stále
viac priaznivcov. Venujú sa mu často aj odcho-
vanci iných príbuzných športov, ako je naprí-
klad kickbox, karate a iných bojových športov
či bojových umení. Na turnaji štartovali okrem
domácich športovcov aj hostia z Českej re-
publiky, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny. Po-
dujatie otvoril primátor Pezinka Oliver Solga.
Pripomenul, že patrí medzi fanúšikov tohto
športu, v ktorom súťažiaci bojujú čestnejšie,
otvorenejšie a bez zákerností, ktoré sú dnes,
žiaľ, bežné už aj v takých športoch, ako je na-
príklad futbal alebo hokej. Po niekoľkých podu-
jatiach tohto typu, ktoré sme mali možnosť vi-

Lucia
Krajčovič

Hanuman Cup 17

Hanuman Cup 17 v Pezinku
Vo štvrtok 14. 3. 2013 sa v Špor-

tovej hale SOŠ Komenského
uskutočnil predposledný IV. tur-
naj ŠBL – VISTAreal Cupu. Odo-
hrali sa zostávajúce zápasy 2.fá-
zy súťaže, po ktorých je známe,
ktoré družstvá budú bojovať o
konkrétne konečné umiestnenie.

Zápasy IV. turnaja rozhodoval
Jaroslav Minda.

Výsledky IV. turnaja

2012-2013
Školskej basketbalovej ligy

dieť najmä v pezinskej Judo hale v minulých ro-
koch, bol Hanuman Cup ďalším úspešným
podujatím, ktoré ešte viac spropagovalo bojo-
vé športy a prinieslo divákom intenzívne špor-
tové zážitky. (ra)

Slovenka Lucia Krajčovič získala európsky
titul WKF v kategórii žien do 56,4 kg.

Výsledky zápasov IV. turnaja:
Skupina C (1.-4.)

– 27:14
– 30:19

Gymnázium – 28:16

Fándlyho Orešie
Gymnázium Svätý Jur

Orešie

Šenkvice – Modra 10:14
Kupeckého – Bielenisko 49:43
Kupeckého – Modra 33:42

Z V P B
Gymnázium3 3 0    101:51  6
Fándlyho 3 2 1     68:71   5
Svätý Jur 3 1 2     64:57   4
Orešie 3 0 3     32:84   3

Z  V  P B
Modra 3 3 0     98:56   6
Kupeckého 3 2 1  119:107  5
Bielenisko 3 1 2    96:101  4
Šenkvice 3 0 3     42:91   3

Skupina D

Skupina C

Skupina D

(5.-8.)

Tabuľky skupín po IV. turnaji:

Skóre

Skóre

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

sa uskutoční hokejbalový turnaj o
na Fajgalskej ceste na hokejbalovom ihrisku . Na tomto turnaji môžu hrať hráči po do-
vŕšení 35 rokov. Začiatok športovej akcie je a všetci športoví nadšenci a fanúšikovia sú víta-
ní a občerstvenie bude taktiež zabezpečené. Prihlásiť sa môžete na tel. čísle .

V piatok 29. marca

od 8.00 h
0944 553 537 (pv)

Putovný pohár primátora mesta Pezinok
„pri pohotováku“

Pozvánka na hokejbalový turnaj

FOTO P. Dzurjanin


