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rozhodovali nielen o tom, kto
bude stáť na čele Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, ale
vyberali aj dvoch poslancov do
krajského zastupiteľstva. V Pe-
zinku bolo pre potreby tohtoroč-
ných volieb vytvorených 18 vo-
lebných okrskov. Na post pred-
sedu BSK kandidovalo 12 uchá-
dzačov. Poslancov zastupiteľ-
stva BSK vyberali voliči z ôs-
mich kandidátov.

Na to, aby bol kandidát zvole-
ný za predsedu, potreboval v pr-
vom kole získať nadpolovičnú
väčšinu hlasov. Stalo sa tak v
troch z ôsmich krajov. Bratis-
lavský kraj patrí medzi tie, v
ktorých sa 23. novembra usku-
toční 2. kolo volieb. Postúpili
doň dvaja najúspešnejší kandi-
dáti - Pavol Frešo, ktorý získal
57 777 platných hlasov (48,38
%) a Monika Flašíková – Be-
ňová so ziskom 28 781 hlasov
(24,10 %) z celkového počtu
odovzdaných platných hlasov.

Poslanci do zastupiteľstva
BSK boli zvolení v prvom kole
volieb. Obce 12. volebného ob-
vodu, teda Pezinok, Limbach,
Slovenský Grob, Svätý Jur a
Viničné budú aj v nasledujúcom
období zastupovať

Jednotliví kandidáti

Mgr. Oliver
Solga a prof. PaedDr. René
Bílik, CSc.

do zastupiteľstva BSK sa u-
miestnili nasledovne:
Mgr. Oliver Solga 2950 plat-
ných (27,76%), prof. PaedDr.
René Bílik, CSc. 2483 hlasov
(23,36%), MUDr., PhD. Ri-
chard Demovič, MPH. 1576
hlasov (14,83%), Mgr. Kveto-
slava Štrbová 1441 hlasov
(13,56%), Ing. Jozef Kollár,
PhD. 968 platných hlasov
(9,11%), Ing. Ľudovít Jurčík
696 platných hlasov (6,55%),
Vladimír Kinder 303 platných
hlasov (2,85%), Ing. Jalal
Suleiman, PhD. 208 platných
hlasov (1,95%)

Z celkového počtu 44 kresiel v
zastupiteľstve Bratislavského
samosprávneho kraja bude 34 v
nadchádzajúcom období patriť
pravicovej koalícii SDKÚ - DS,
Strana Zelených, OKS, SMK-
MKP, SaS, MOST – HÍD a KDH.
Šesť miest obsadili nezávislí
kandidáti (NEKA) a po jednom
kresle si rozdelia vládny SMER
- SD, Nezávislé Fórum, strana
Národ a Spravodlivosť – naša
strana, a Zmena zdola Demo-
kratická únia.

Druhé kolo volieb, v ktorom
bude zvolený predseda Brati-
slavského samosprávneho
kraja, bolo stanovené na sobo-
tu, 23. novembra 2013. (KG)

www.demistav.sk

AKCIA -50%

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Keď demokracia nefungu-
je, dokáže sama seba efek-
tívne rozložiť a zničiť. Toto
znepokojujúce poznanie
mnohým otvára oči práve
dnes, v čase, keď uplynulo
presne 24 rokov od novem-
bra 1989.

Nenápadný, ale jasný sig-
nál o neradostnom stave spo-
ločnosti vyslali župné voľby:
apatia voličov, profesionálni
politici zahľadení do seba,
nečakný úspech kandidáta
s extrémistickým zázemím...

Frustrácia verejnosti je po-
chopiteľná: len sotva môže
v ľuďoch vzbudzovať dôve-
ru systém, ktorý im nepriná-
ša pocit rovnosti; systém, v
ktorom niekto neprimerane
zarába vďaka korupcii, za-
tiaľ čo iní žijú v existenčnej
neistote; systém, v ktorom
niekomu vyplatia bohaté od-
škodné, zatiaľ čo iní sa neve-
dia domôcť spravodlivosti.

Chýba vízia, východisko –
a tí, ktorí majú jeho hľadanie
v pracovnej náplni, čiže po-
litici, odmietajú otvoriť oči
pred realitou.

Zdá sa, že atmosféra v no-
vembri 2013 je vážny dôvod
na zamyslenie. Na rozdiel od
novembra 1989 však obča-
nia majú k dispozícii svoj
hlas, slobodu prejavu, a tiež
oveľa viac skúseností. A aj
keď vývoj medzitým priniesol
mobily a notebooky, kľúče eš-
te stále väčšina z nás nosí vo
vrecku. Márius Kopcsay

Vinohradnícky
a vinársky
rok 2013

str. 4

Naše kľúče
po 24 rokoch

Poslancami BSK budú opäť Solga a Bílik
V sobotu 9. novembra 2013

pristúpili mnohí občania na ce-
lom Slovensku k volebným ur-
nám aby odovzdali hlasy svojim
favoritom spomedzi kandidá-
tov na posty predsedov samo-
správnych krajov a poslancov.
Voľby prebiehali pokojne. Ú-
časť voličov však bola opäť níz-
ka. V Bratislavskom kraji pristú-
pilo k urnám 21,65 % oprávne-
ných voličov. Z celkového počtu
19 497 zapísaných voličov v
meste Pezinok sa na voľbách
zúčastnilo 4 175 voličov, čo
predstavuje 21,41 %-nú účasť.

Pezinok patril pod volebný ob-
vod č. 12 spolu s Limbachom,
Slovenským Grobom, Svätým
Jurom a obcou Viničné. Voliči v
tomto obvode svojimi hlasmi

V dňoch 13.-15. de-
cembra 2013 Mesto
Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym
centrom pripravuje tra-
dičné Vianočné trhy.
Ako každý rok, cen-
trum mesta dostane
nádych vianočnej at-
mosféry, kde majú mož-
nosť sa stretnúť Pezin-
čania i návštevníci trhov pri punči či varenom vínku.

V sa návštevníci podujatia mô-
žu tešiť na ktorý každoročne zabezpe-
čuje REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia. Pod jej
vedením sa koná aj
v stánku na Radničnom námestí.

Stánkový predaj je v (13.12.) od 10.00 do 20.00 hod.,
v (14.12.) od 09.00 do 20.00 hod., v (15.12.) od
10.00-18.00hod.

13.12. o 16.00 hod. - Dychová hudba GRINAVANKA
14.12. o 10.30 hod. - Hudobný súbor KOLEDNÍCI –

„Koledníci idú“, o 15.00 hod. - Folklórny súbor POLENO,
o 17.00 hod. - Country kapelaARION

15.12. o 10.00 hod. – GIPSY ELEGANCE

piatok 13. decembra 2013
živý vianočný orloj,

tradičný vianočný charitatívny bazár

Kultúrny program počas Vianočných trhov
na Radničnom námestí:

piatok
sobotu nedeľu

Piatok
Sobota

Nedeľa

Vianočné trhy 2013

Za deťmi príde Mikuláš 2013
o na Radničné námestie. Samozrejme bude pripra-
vený program a prekvapenie, zároveň bude rozsvietený
stromček na námestí. Akcia sa koná v spolupráci s Pezin-
ským kultúrnym centrom a Mestom Pezinok.

v piatok 6. decembra
17.00 h

Vítanie Mikuláša v meste

V dňoch od 15. - 20. novembra sa uskutočnila historicky prvá návšteva prezidenta Singapúrskej republiky na Slovensku. V sobotu popoludní 16. 11. poctili svojou
návštevou aj naše mesto. Primátor mesta Oliver Solga s manželkou prijali vzácnu návštevu na nádvorí pezin-
ského zámku a prezreli si spolu historické pivnice.Absolvovali aj degustáciu našich vín a následne sa presunuli do hotela Vinársky dom, kde sa oboznámili s históriou
Pezinka, ale i Slovenska a stredoeurópskeho regiónu. V delegácii bol aj minister životného prostredia, veľvyslankyňa Singapúru v SR a primátor hlavného mesta.
Veľmi nás teší, že aj podľa neskoršieho vyjadrenia delegácie na večeri s ministrom MZV a EV SR Milanom Lajčákom sa im v Pezinku veľmi páčilo.

Jeho Excelencia Tony Tan Keng Yam s manželkou

FOTO Ján Štrba
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Výsledky jesenného upratovania
V dňoch 10. až 12. októbra 2013 prebehol v Technickom a skla-

dovom areáli Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste tzv.
„jesenný zber odpadu“. Veľká časť dovezeného odpadu sa zhod-
notila alebo uložila ako inertný odpad.

Z celkového dovezeného množstva 170,82 ton sa odviezlo na
zhodnotenie 28,02 t suchého komunálneho odpadu (nábytok, dre-
vo, koberce...), 17,5 t biologického odpadu (tráva), 3,98 t pneuma-
tík, 2,64 t skla a 0,81 t kovového odpadu.

Na skládku inertného odpadu sa odviezlo 90,1 t drobného staveb-
ného odpadu a zvyšný odpad, ktorý sa nedal zhodnotiť, v množstve
27,77 t sa odviezol na skládku fy AVE Bratislava s. r. o. do Senca.
Do štatistiky zberu sa nedali zahrnúť vytriedené televízory, drobné
domáce spotrebiče a biela technika, ktoré zatiaľ neprevzala spra-
covateľská firma.

Zber odpadu systémom dovozu na jedno miesto a okamžitým
roztriedením sa realizoval už desiaty raz.

V plnej miere sa potvrdili očakávania Mesta: odbúral sa neporia-
dok v meste a následné sťažnosti, docielilo sa ekologické naklada-
nie s odpadom, ale hlavne sa znížili náklady na likvidáciu odpadu.

Tým, že firma ecorec Slo-vensko s. r. o. – prevádzka Pezinok vy-
šla Mestu v ústrety dodaním dvoch kontajnerov a odberom 32 t od-
padu zadarmo, znížili sa náklady na 1 t odpadu z 80 eur/t pri kontaj-
nerovom zbere na 19,42 eur/t. OŽP, KS a D

Mesto Pezinok sa rozhodlo pri odhaľovaní znečisťovateľov
prostredia využiť techniku a na vybrané miesta boli namonto-
vané fotopasce. Vzhľadom na to, že zatiaľ máme iba tri foto-
pasce, budú sa premiestňovať podľa potreby. Posledná nám
pribudla ako príspevok firmy ecorec Slovensko s. r. o. pre-
vádzka Pezinok. Je to firma zaoberajúca sa zhodnocova-
ním odpadu, preto jej záleží na životnom prostredí a chce
sa aj podieľať na jej zlepšovaní. Touto cestou jej ďakujeme.

OŽP, KS a D

FOTOPASCE – proti čiernym skládkam

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

na tieto otázky:

�

�

�

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní 12. 11. pre-
rokovalo aj Návrh na vysporiadanie majetku a prípravu zru-
šenia obchodnej spoločnosti PBS, s.r.o. Tento materiál vy-
volal búrlivú diskusiu a dokonca pochybnosti o Mestom
navrhnutom riešení vyrovnania a likvidácie Podniku byto-
vých služieb.

Ďalším bodom rokovania bola právna subjektivita ma-
terských škôl. Prečo sa rokovalo viac ako hodinu o nie-
čom, čo v dvoch zo siedmich prípadoch musíte urobiť aj
tak, lebo vám to prikazuje zákon?

Do tretice prekvapením bolo vystúpenie poslankyne pa-
ni Bauerovej, ktorá prezentovala petíciu proti výstavbe ho-
kejového areálu na Rozálke. Ako si to má vysvetliť občan,
ktorý bol doteraz informovaný, že mesto sa naopak snaží
do mesta pritiahnuť investora, ktorý hokejovú halu postaví
a bude prevádzkovať?

(r)

- Negatívna reakcia niektorých poslancov prekvapila aj mňa.
Najmä preto, že po celú dobu, každoročne, riešili problémy
PBS, prijímali kolektívne rozhodnutia a spoločne kontrolovali
podnik. Rovnako tak aj Dozorná rada PBS ako najvyšší kon-
trolný orgán uvedenej spoločnosti, v ktorej sedeli aj poslanci,
nemala po celú dobu žiadne vážne pripomienky či výhrady.
Dnes, keď spoločnosť už nevykonáva svoju pôvodnú činnosť,
teda výrobu a distribúciu tepla, nie je dôvod, aby naďalej existo-
vala. Spoločnosť nám zanechala aj vysporiadanie svojich zá-
väzkov vo výške 320 000 €, a to za roky 2012 a 2013. Tak to kon-
štatovalo aj ÚRSO, ktoré vykonalo kontrolu v minulých mesia-
coch. Zároveň nám však PBS odovzdala majetok, ktorý mala v
správe a zhodnotila ho o sumu zodpovedajúcu výške jej záväz-
kov. Správnosť postupu Mesta potvrdilo aj stanovisko útvaru
hlavného kontrolóra mesta. Finančné prostriedky sme nepre-
jedli, ale boli investované do technológie a ostali v majetku
mesta. Po zúčtovaní oprávnených nákladov ich však musíme
vrátiť odberateľom tepla a teplej vody, vrátane samotného
mesta, ktoré tiež bolo odberateľom.

Na vykrytie spomínaného dlhu použijeme prostriedky re-
zervného fondu. Tiež som poukázal na to, že spoločnosť
Termming, ktorej sme prenajali tepelné hospodárstvo, nám kaž-
dý rok zaplatí nájom 50 000 eur. Znovu opakujem, že aj poslan-
ci vedeli, že spoločnosť bola niekoľko rokov v mínuse a tlačila
pred sebou balvan strát a neefektívnej výroby tepla, ktorý dnes
prebrala spoločnosť Termming.

- Celá debata bola jedna veľká fraška. Tento bod prerokovala
aj Komisia školstva a odporučila ho prijať. Hlasovali zaň aj pe-
dagogičky, ktoré teraz boli proti. Argumenty jednej z nich, že ve-
denia MŠ nie sú pripravené odborne ani eticky, mi pripadali ako
zo zlého filmu. A určite aj pani riaditeľkám, keď sa o sebe v
mestskej televízii dozvedia, že nie sú schopné urobiť to, na čom
dobrovoľne participujú už mesiace a sú na to aj s podporou mes-
ta plne pripravené. Právnou subjektivitou sa každej MŠ pod-
statne zvýši rozhodovacia právomoc a kompetencie a je to jed-
noznačne nástroj zvýšenej demokratickosti riadenia a zodpo-
vednosti.

- Keď som nastúpil v roku 2002 do funkcie primátora, na Rozál-
ke sa mali stavať činžiaky a rodinné domy. Na poslednú chvíľu
sme to zastavili a rozhodli, že Rozálka bude slúžiť ako územie
na šport a rekreáciu. Tak je to aj v Územnom pláne mesta. Od tej
doby sa datuje aj naša snaha dostať do Pezinka hokej, presnej-
šie hokejovú ľadovú plochu. Nasledovali dlhé rokovania a dnes
sme len krôčik od ich úspešného ukončenia. Dokonca dve firmy
ponúkajú, že postavia a budú prevádzkovať ľadovú plochu s prí-
slušenstvom. Teda žiadny hotel, ani iné komerčné aktivity, ktoré
by s hokejom nesúviseli. O to viac ma prekvapila aktivita pani po-
slankyne Bauerovej a skupiny občanov, ktorí petíciu podpísali.
Hovoriť o tom, že halu áno, ale nie na Rozálke, je úplne scestné,
pretože Mesto nemá inú vyhovujúcu a dostupnú plochu k dispo-
zícii. Naozaj nerozumiem, prečo s touto iniciatívou prichádzajú
teraz, keď už pripravujeme nájomnú zmluvu.

My predsa pozemok nepredávame a podobne, prenájmom,
sme postupovali aj v iných prípadoch, napr. v prípade tenisovej
haly na ul. F. Kráľa alebo klubovne na Amfiteátri. Pevne verím,
že aj iniciátori petície si uvedomia, že konáme vo verejnom záuj-
me a v prospech Pezinčanov.

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku schválilo na svojom roko-
vaní 12. 11. na návrh primátora
Pamätné dni mesta a znelku.

Pamätnými dňami mesta Pe-
zinok sa stali: 1. apríl, 14. jún a
17. september. Prvého apríla
1945 Červená armáda krajín bý-

valého Sovietskeho zväzu oslo-
bodila naše mesto od fašistickej
nemeckej okupácie. 14. júna
1647 cisár Ferdinand III. udelil
Pezinku privilégiá Slobodného
kráľovského mesta, čo zname-
nalo „de facto“ aj „de jure“ začia-
tok mestskej občianskej samo-

správy. 17. september 1663 si
pripomíname ako deň hrdinskej
obrany mesta, keď sa obyvatelia
Pezinka postavili niekoľkoná-
sobnej presile vojsk Osmanskej
ríše a zachránili mesto od totál-
neho zničenia.

Ďalej Msz schválilo aj oficiálnu
znelku, ktorou sa stala hymnic-
ká pieseň „Aká si mi krásna“.
Autorom hudby bol pezinský ro-

dák, hudobný skladateľ a ná-
rodný umelec Eugen Suchoň a
autorom textu básnik Peter
Dobroslav Bella Horal, ktorý žil
v druhej polovici 19. storočia.
Mesto vydá pri tejto príležitos-
ti informačný materiál pre všetky
svoje inštitúcie a školy, v ktorom
bude nielen text hymnickej pies-
ne, ale aj erb mesta, zástava
a pečať. (ra)

Pamätné dni mesta

Na základe zákona NR SR č.
180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zme-
ne a doplnení niektorých záko-
nov s účinnosťou

štátnej správy. V tejto
súvislosti úrad pristú-
pil aj k zmene úradných hodín.

Sídlo: M. R.Štefánika č. 10,
902 01 Pezinok

Tel.: 033/641 11 72 (sekreta-
riát prednostu), 033/742 98 60
(podateľňa),033/641 11 42 (živ-
nostenská registrácia)

od 1. 10.
2013 dochádza k zmene
štruktúry

od 1. 11.

Okresný úrad Pezinok

Fax: 033/641 11 13
e-mail: ,

web:

Okresný úrad zabezpečuje
výkon štátnej správy a iné ad-
ministratívno-správne činnosti
na jednotlivých úsekoch štát-
nej správy v rámci odborov.

- centrálna podateľňa
- organizačný odbor

prednosta@pk.vs.sk
oupk@pk.vs.sk

http://www.minv.sk/?o-
kresny-urad-pezinok

Kompetencie:

Úradné hodiny na M. R. Šte-
fánika 10 :

- odbor všeobecnej vnútornej
správy

- odbor živnostenského podni-
kania

- odbor krízového riadenia
- odbor starostlivosti o životné

prostredie

Pondelok 8.00 – 15.00 h
Utorok 8.00 – 15.00 h
Streda 8.00 – 17.00 h
Štvrtok 8.00 – 15.00 h
Piatok 8.00 – 14.00 h

- katastrálny odbor - Radnič-
né nám. 7, 902 01 Pezinok

Úradné hodiny:

- pozemkový a lesný odbor -
M. R. Štefánika 15, 902 01
Pezinok

- odbor cestnej dopravy a po-
zemných komunikácií - Rad-
ničné nám. 9, 902 01 Pezinok

Pondelok 8.00 – 15.00 h
Utorok 8.00 – 15.00 h
Streda 8.00 – 17.00 h
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 8.00 – 14.00 h

Viac informácií o Okresnom
úrade Pezinok nájdete na strán-
ke: http://www.minv.sk/?okres-
ny-urad-pezinok

Zmeny na Okresnom úrade v Pezinku

V mesiacoch august a september 2013 sa uskutočnila pre-
stavba bývalého nájomného bytu na Cajlanskej ulici susediace-
ho s priestormi elokovaného pracoviska Materskej školy na ulici
gen. Pekníka č. 2 v Pezinku. Vďaka uvedenej prestavbe vznikla
ďalšia trieda MŠ s kapacitou 22 detí, do ktorej bolo presunutých
14 detí, dočasne umiestnených v iných triedach, a 8 detí bolo no-
voprijatých. K tomuto počinu Mesto Pezinok pristúpilo z dôvodu,
že si uvedomuje veľký záujem rodičov o umiestnenie ich ratoles-
tí do predškolských zariadení. Vytvorením novej triedy mater-
skej školy sa Mesto Pezinok v prvom rade snažilo zvýšiť dostup-
nosť služieb predškolských zariadení rodičom, pre ktorých je
často jediným riešením, ako si udržať prácu a tým aj príjem,
umiestniť svoje deti do materskej školy.

Mesto na realizáciu stavebnej časti akcie vynaložilo sumu
35 970 € a na nákup materiálového vybavenia do novej triedy su-
mu 11 950 €. Na projekt prispel aj Bratislavský samosprávny kraj
dotáciou v sume 4 000 €. Mgr. Lívia Augustin Šimanská

Rozšírená kapacita MŠ na Cajlanskej ulici

Vo večerných hodinách 22. októbra zachvátil budovu grinavské-
ho futbalového ihriska požiar. Zhorela celá strecha nad reštaurá-
ciou, ale aj nad šatňami. Z priestorov futbalového klubu sa podari-
lo evakuovať zariadenie a materiál, v reštauračnej časti sa prepa-
dol aj strop. Keďže sa jednalo o majetok mesta, k požiaru bol pri-
volaný aj primátor Oliver Solga. Zdroj PZ SR uviedol, že prvé vy-
šetrovanie naznačilo úmyselné podpálenie. Prvotný odhad ško-
dy bol 26. 000 eur, neskoršie sa vyšplhal až na vyše 75 000 eur.

Mesto okamžite na druhý deň začalo odstraňovať následky po-
žiaru a zabezpečilo nutné rekonštrukčné práce, aby bol objekt do
zimy pod strechou. (ra)

Požiar v Grinave
Dňa 7. 11. 2013 sa na Okresnom súde v Pezinku uskutočnilo

pojednávanie týkajúce sa užívania futbalového areálu na Cajle.
Žalobu proti Mestu Pezinok a Regionálnemu úradu verejné-

ho zdravotníctva podali manželia Homolovci a žiadali, aby súd
po vykonaní dokazovania vydal rozsudok, v zmysle ktorého bu-
de žalovaným (Mestu Pezinok) uložená povinnosť - zdržať sa
rušenia hlukom a odstrániť závadný stav.

Obsahovo ide o tzv. susedskú žalobu, legislatívne upravenú v
ustanovení § 127 Občianskeho zákonníka, kde sa uvádza, cit.:

Mesto Pezinok už v písomnom vyjadrení namietalo, že žalo-
ba je nevykonateľná a zmätočná a zároveň namietalo nedosta-
tok pasívnej legitimácie na strane Regionálneho úradu VZ (t. j.,
že RÚ VZ nemôže byť v tomto prípade žalovanou stranou).

Súd už na prvom pojednávaní sa stotožnil s stanoviskom
Mesta Pezinok a uznesením uložil žalobcom povinnosť v 10-
dňovej lehote doručiť podklady súvisiace s predmetnou kauzou
(žaloby a konania vedené na iných orgánoch a súdoch) a potom
sa rozhodne, či predmetné konanie preruší, zastaví, alebo bude
pokračovať. Mesto právne zastupuje Mgr. Peter Štetka.

„vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru pri-
meranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozo-
val výkon jeho práv.“

(r)

Kauza cajlanský štadión

Proti zatvoreniu ihriska prišli pred Okresný súd v Pezinku
protestovať aj mladí futbalisti. FOTO (pb)

FOTO (pb)
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Lubomír Čech, poslanec za volebný
obvod č. 2

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)

- Nevnímam rozdiel medzi obvodmi, slov-
né spojenie „môj volebný obvod“ som re-
gistroval asi len v čase samotných vo-
lieb. Snažím sa vidieť Pezinok ako celok.
Dostávam otázky a požiadavky z rôz-
nych kútov mesta a snažím sa ich pre-
zentovať kompetentným. Pretože sa zvý-

šila prejazdnosť Cajlanskej ulice, bolo by treba doriešiť chodníky
pre chodcov, ktoré sú v niektorých častich nevyhovujúce. Zá-
roveň by som navrhol dobudovanie chodníka z Cajlanskej ulice
na ulicu Dr. Bokesa. Ľudia musia chodiť po ceste. Nesúhlasím s
prejazdnou cestou Dona Sandtnera, kde malo byť dávno vybu-
dované premostenie z Pánskeho chodníka, napr. z dôvodu, že
na kostole, ktorý je v blízkosti tejto ulice (je historickou pamiat-
kou), je porušená statika stavby. Ďalším problémom tejto časti
mesta je futbalový štadión, ktorý je momentálne v štádiu rieše-
nia. A ešte by som v tejto časti poprosil občanov a chatárov, aby
nám nerobili čierne skládky v Kučišdorfskej doline.

- S občanmi máme dohodnuté osobné stretnutia v dennom cen-
tre na Cajlanskej ulici vždy v prvý pondelok v mesiaci od 15.00 do
17.00 h. Nemám problém riešiť veci s občanmi aj priamo na
mieste. Bývam v tejto časti mesta a problémy sa ma týkajú tak
ako ostatných. Myslím si, že veľa ľudí používa internet a nie je
problém ma kontaktovať e-mailom, prípadne návštevou u mňa
doma.

- V Pezinku mi chýba obchvat mesta. Ktorékoľvek z dvoch rie-
šení, navrhnutých v novom územnom pláne podporím hlasova-
ním. Športoviská a cyklotrasy, ktoré by nás bezpečne spájali s
okolím. Tým, že sa rozrastáme, treba počítať so škôlkami a
jasľami. Vybudovanie detských ihrísk na sídliskách. Momen-
tálne riešime otázku vybudovania zimného štadióna (Rozálka)
a v prípade hlasovania budem podporovať aj tento projekt.

Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov

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

So žiadosťou o pomoc sa na našu re-
dakciu obrátili členovia Dobrovoľného

hasičského zboru v Pezinku, ktorí pripravujú publikáciu k 140.
výročiu svojho založenia. Jeden z najstarších hasičských spol-
kov na Slovensku vyzýva občanov Pezinka, ktorí vlastnia a sú
ochotní zapožičať dobové dokumenty ( fotografie, obrázky, lis-
ty či iný dobový materiál ), aby sa obrátili na našu redakciu.
Tvorcovia publikácie im budú nesmierne povďační a zapožiča-
né materiály vrátia obratom nepoškodené.

Výzva DHZ

MESTO PEZINOK
PREDÁVA

a) dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku

70.000 €.
v zapečatenej obálke do 20. 2. 2014 do

11.00 h

20. 2. 2014 o 14.00 h.
b) pozemky na ulici Za dráhou v Pezinku

80.000 €.
v zapečatenej obálke do 20. 2. 2014 do 11.00 h

20. 2. 2014 o 14.15 h.
c) administratívnu budovu v centre mesta na ul. M. R. Šte-
fánika 10

595.000 €.
v zapečatenej obálke do

20.02.2014 do 11.00 h

20. 2. 2014 o 14.30 h.
d) budovu na Cajlanskej ul. č. 88

e) budovu s priľahlým pozemkom na ul. Obrancov mieru č. 51

zapečatenej obálke do 30. 1. 2014 do 11.00 h

30. 1. 2014 o 15.00 h.
f) rekreačnú chatu s pozemkom v Slnečnom údolí v Pezinku

60.000 €
v zapečatenej obálke do 20. 2. 2014 do 11.00 h

20. 2. 2014 o 15.00 h.
g) pozemky na Myslenickej ul.

obchodnej verejnej súťaže.

elektronickej aukcie.
Bližšie informácie:

Pozemky majú celkovú výmeru 3.202 m2. Minimálna kúpna
cena je Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je
potrebné doručiť

na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902
14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj domu s po-
zemkami Za dráhou 19 NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a
vyhodnotenie návrhov sa uskutoční

Pozemky majú celkovú výmeru 3.038 m2. Minimálna kúpna cena
je Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné
doručiť na
adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s
označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj pozemkov na ulici Za dráhou
NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa u-
skutoční

Minimálna kúpna cena je Súťažný návrh (návrh
kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť

na adresu Mesto Pezinok, Radničné
námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj
budovy na M.R.Štefánika 10 NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a
vyhodnotenie návrhov sa uskutoční

Pozemky majú celkovú výmeru 1021 m2. Minimálna kúpna
cena určená v zmysle znaleckého posudku. Súťažný návrh
(návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v zapečatenej
obálke do 30. 1. 2014 do 11.00 hod na adresu Mesto Pezinok,
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla: „
SÚŤAŽ - predaj budovy s pozemkami Cajlanská ul. č. 88
NEOTVÁRAŤ “ . Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa
uskutoční 30.01.2014 o 14.45 hod.

Minimálna kúpna cena určená v zmysle znaleckého posudku.
Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné doručiť v

na adresu
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s ozna-
čením hesla: „SÚŤAŽ - predaj budovy s priľahlým pozemkom
na ul. Obrancov mieru č. 51 NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a
vyhodnotenie návrhov sa uskutoční

Pozemok má výmeru 278 m2. Chatu je možné rekonštruovať,
príp. pristavať v rámci tejto výmery. Minimálna kúpna cena je

Súťažný návrh (návrh kúpnej zmluvy) je potrebné
doručiť na
adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s
označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj chaty Slnečné údolie
NEOTVÁRAŤ“. Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa
uskutoční

(pred Tescom)
Pozemky majú výmeru 4857 m2. Minimálna kúpna cena je 50
eur/m2. Predaj sa uskutoční formou elektronickej aukcie.
Prvotné ponuky je potrebné podať do 30.12. 2013 do 11.00 h
na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pe-
zinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ – pozemky Myslenická
NEOTVÁRAŤ “ .

Predaj nehnuteľností uvedených pod písm. a) – e) sa u-
skutoční formou Predaj ne-
hnuteľností uvedených pod písm. f) sa uskutoční formou

tel.: 033/6901200, e-mail:
, web: .

renata.gott-
schallova@msupezinok.sk http://www.pezinok.sk

Príležitosť pokračovať v začatej práci
gorizácie žiadny, a predsa radi-
kálny. Tá prvá je zrekonštruova-
ná z európskych fondov, tá dru-
há z rozpočtu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Podobné je
to aj so školami atď. Európsky
pohľad na náš kraj „nevidí“ roz-
diely medzi hlavným mestom a
jeho okolím. Preto sme štyri ro-
ky podporovali Pavla Freša v je-
ho európskych iniciatívach a na-
šu krajskú kanceláriu v Bruseli.
Môžem povedať, že sme na
dobrej ceste k tomu, aby sa po-
hľad zmenil.

Vcelku pozitívne.
Chceme poďakovať našim súpe-
rom za korektný a slušný voleb-
ný súboj. Boli sme a stále aj
sme presvedčení, že svoj názor
má každý vyjadriť vo volebnej
miestnosti a nie vandalizmom
voči propagačným materiálom
kandidátov. V tejto súvislosti nás
ale mrzí nízka volebná účasť,
ktorá tieto voľby charakterizuje.

Viem, na čo narážate.
Zbabelo, pod rúškom tmy a na
poslednú chvíľu pred morató-
riom roznesené klamstvá Ma-
riána Šipoša a Vladimíra Mize-
ráka nás síce znechutili, ale ne-
prekvapili. Pred vyše tromi rok-
mi som sa rozhodol nekandido-
vať do mestského zastupiteľ-
stva. Kľúčovým dôvodom bol
práve spôsob, akým M. Šípoš
vystupoval a stále vystupuje v
mestskom zastupiteľstve, spô-
sob, ktorý nie je ničím iným, než
len neurotizujúcou a neurotic-
kou permanentnou deštrukciou
a obťažovaním kolegov i všet-
kých tých, ktorých zaujíma pre-
dovšetkým rozumná a efektív-
na práca. S takýmto človekom
sa mi ťažko sedí v miestnosti,
ktorá je pracovným priestorom.
Tento prístup charakterizuje aj
jeho a Mizerákov „materiál“.
Povrchnosť, klamstvo a urážky.
Ani jeden z našich programo-
vých materiálov a pokiaľ viem,
ani článok na našu podporu, ne-
bol financovaný z mestských

Red: Zostaňme ešte pri vo-
lebnej kampani. Ako ju hod-
notíte?

Red.: Ale minimálne jeden
„tieň“ kampaň predsa len ma-
la...

O. Solga:

R. Bílik:

V sobotu 9. 11. sa uskutočnili
voľby poslancov a predsedov
samosprávnych krajov. Pezi-
nok spolu s obcami Limbach,
Viničné, Slovenský Grob a mes-
tom Svätý Jur tvorili XII. Voleb-
ný obvod v Bratislavskom sa-
mosprávnom kraji. Za poslan-
cov v tomto obvode boli zvolení
kandidáti širokej koalície pravi-
cových strán SDKÚ-DS, KDH,
Most – Híd, SAS, OKS a SZ

Pe-
zinčan s oboma novozvolený-
mi, ale aj doterajšími poslanca-
mi pripravil rozhovor.

Najprv dovoľte, aby
som v mene nás oboch poďa-
koval všetkým voličom v Pezin-
ku i v obciach, ktoré tvorili náš
volebný obvod. Opätovné zvo-
lenie je pre nás odpoveďou na
otázku, ako naši voliči, obyva-
telia nášho mesta a vyššie uve-
dených obcí prijali našu dote-
rajšiu poslaneckú prácu a naše
dlhoročné pôsobenie v komu-
nálnej politike. Znovuzvolenie
si veľmi vážime a je pre nás im-
pulzom pre pokračovanie v za-
čatej práci.

Veľmi jednoducho. Vy-
chádzali sme z faktu, že bra-
tislavský kraj je hodnotený ako
jeden z najbohatších a naj-
prosperujúcejších v stredoeu-
rópskom regióne. Sme pre-
svedčení, že mnohé problémy
nášho kraja súvisia práve s tým,
že sa bruselská administratíva
na nás pozerá „európskymi eko-
nomickými očami“. Preto sme v
našich materiáloch upozorňo-
vali, že bratislavský kraj nie je to
isté ako mesto Bratislava. Na-
pokon, viete, aký je rozdiel na-
príklad medzi cestným úsekom
medzi Gbelmi a Kopčanmi v Tr-
navskom kraji a cestou na Pe-
zinskú Babu? Z hľadiska kate-

Mgr. Oliver Solga a prof.
PaedDr. René Bílik, CSc.

Red.: Páni, úvodom prijmite
od redakcie Pezinčana blaho-
želanie k vášmu opätovnému
zvoleniu.Ako ste ho prijali?

Red.: V jednom z vašich pred-
volebných materiálov ste po-
lemizovali s predstavou „po-
zdvihnutia bratislavského
kraja na európsku úroveň“.
Ako ste to mysleli?

O. Solga:

R. Bílik:

peňazí. My sme si svoju kam-
paň financovali z vlastných
zdrojov, čo sa dá kedykoľvek
preukázať. Pokiaľ ide o p.
Mizeráka, už som raz na jeho
akési „vystúpenie“ reagoval.
Platí, čo som vtedy napísal.
Vidí svet jednoducho, ohrani-
čene, ako nekomplikovaný, čier-
no-biely priestor. Také videnie
som zažil v kasárňach, keď
som bol na vojne. S tým sa
však, myslím si, nedá nič robiť.
Pokiaľ viem, pán primátor už
svoju reakciu prezentoval a pá-
ni budú musieť svoje tvrdenia
vysvetľovať...

Kompetencie, ktoré
má samosprávny kraj, predsta-
vujú výkon správy vo veľmi dôle-
žitých oblastiach. Klesajúca po-
pulácia detí signalizuje problé-
my s udržateľnosťou siete
stredných škôl v kraji. Už v kon-
čiacom sa funkčnom období
sme rozhodovali o znížení poč-
tu škôl v Bratislave. Sme pripra-

Red.: Ako sa pripravujete na
nové funkčné obdobie?
O. Solga:

vení urobiť všetko pre zachova-
nie doterajšej vzdelávacej po-
nuky na stredných školách v
Pezinku aj v Modre. BSK má
schválený nový územný plán a
my budeme dohliadať na jeho
plnenie. Pokračujú prípravy na
realizáciu obchvatu Pezinka,
musia pokračovať práce na
skvalitňovaní ciest v správe
BSK, aktuálna politika kraja
chráni vinohrady pred bezoh-
ľadnosťou developerov a nás
bude zaujímať dodržiavanie tej-
to legislatívy. Budeme sa usilo-
vať získať pre mesto Pezinok
vlastnícke práva k rodnému do-
mu Jána Kupeckého atď. Na-
priek tomu, že naša koalícia bu-
de mať v novom zastupiteľstve
absolútnu väčšinu, my nie sme
hlasovacie stroje. Sme pripra-
vení dohliadať na otvorenosť a
transparentnosť výkonu sa-
mosprávy a upozorňovať na prí-
padné nedostatky a prehrešky
voči zákonu i etike.
Red.: Páni, ďakujem za roz-
hovor.

30. októbra 2013 sa uskutočnilo rokovanie členov Stálej komisie
pre problematiku centrálneho zásobovania teplom v našom
meste. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie strategického
zámeru komplexnej modernizácie a rekonštrukcie tepelného
hospodárstva v meste Pezinok. Prevádzkovateľ CZT v Pezinku
obchodná spoločnosť Termming, a.s predložila komplexný materi-
ál o pripravovanej modernizácii tepelného hospodárstva za viac
ako 5 mil. eur, ktorý bol schválený. Bol to nevyhnutný krok k tomu,
aby spoločnosť mohla pripraviť počas zimných mesiacov projek-
tovú dokumentáciu a ďalšie potrebné dokumenty k stavebnému
konaniu. O pripravovaných zmenách vás budeme podrobnejšie
informovať začiatkom roka 2014 aj v našej televízii v pravidelnej re-
lácii Téma. Komisia si taktiež zvolila svojich predstaviteľov. Pred-
sedom sa stal náš primátor Mgr. Oliver Solga a podpredsedom
Ing. Jozef Smolka, člen predstavenstva spoločnosti Termming,
a. s. Členmi komisie za mesto sú: Ing. Ján Matuský, Ing. Jozef
Chynoranský, Ing. Ján Čech a Ing. Miloš Andel. Komisia preroko-
vala aj novú jednotkovú cenu tepla vo variabilnej a fixnej zložke
pre rok 2014. Táto cena podlieha schváleniu Úradom regulácie
sieťových odvetví, a preto až následne budeme informovať o jej
presnej výške. Dnes môžeme povedať, že vďaka prijatým opatre-
niam už prvom roku bude prepočítaná dvojzložková cena nižšia
ako tá súčasná. Obchodná spoločnosť Termming, a. s. tým napĺňa
zámer (že nebude zvyšovať priemernú jednotkovú cenu tepla),
s ktorým uspela vo verejnej obchodnej súťaži na nového prevádz-
kovateľa tepelného hospodárstva. MilošAndel

Rokovanie stálej komisie pre centrálne
zásobovanie teplom v Pezinku

Na ceste z Pezinka do
Senca vyrastá na pravej
strane, oproti logistic-
kým centrám areál ob-
chodno-nákupného cen-
tra Outlet s budovou, kto-
rá sa nápadne podobá
na našu Starú radnicu.
Ako nás pred časom in-

formoval zástupca spoločnosti, architekti sa naozaj inšpirovali
stavbami, ktoré sú typické pre náš Malokarpatský región a jed-
nou z prvých budov je tá, ktorá je kópiou našej Starej radnice,
tak ako to máme možnosť vidieť aj na našej fotografii. (ra)

Inšpirovali sa Starou radnicou

V sobotu, 9.11., dopoludnia obyvatelia Dubového vŕšku vysá-
dzali stromy na verejných priestranstvách. Z vlastných peňazí
zakúpili 37 stromov a upravili zatrávnené okolie. Potešiteľné
je, že to nie je ich prvá verejnoprospešná aktivita na skrášľova-
ní okolia svojich rodinných domov. Chcel by som im v mene
Mesta i ostatných spoluobčanov poďakovať. Aj takto sa dá vy-
jadriť pozitívny vzťah k svojmu mestu a vôbec nezáleží na tom
koľko rokov tu žijeme. Oliver Solga

„Saharania“ brigádovali
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Stojí Dukla, pomník vďaky,
vôkol neho cintoríny...

Uplynulo už 69 rokov od
hrozných udalostí, ktoré preží-
val poddukliansky kraj počas
Karpatsko-duklianskej operá-
cie. Každý rok sa tu schádzajú
tí, ktorí tieto udalosti prežívali. Z
roka na rok ich je menej, odchá-
dzajú do nenávratna. Prichá-
dzajú sem významní politickí a
vládni predstavitelia, zahranič-
ní hostia, občania z celého
Slovenska, mladí ľudia, ktorí ne-
poznajú hrôzy vojny a utrpenie,
ktoré prináša vojna, aby vzdali
hold žijúcim i padlým hrdinom.

Aj tohoročný 6. október priví-
tal na spomienkovom stretnu-
tí stovky občanov. Medzi vý-
znamnými hosťami bol veľvy-
slanec Ruskej republiky p.
Kuznecov, minister obrany
Martin Glváč, generálny štáb
MO, ďalší významní domáci a

zahraniční hostia. Zazneli sláv-
nostné príhovory, medzi inými
aj zástupcu UR-SZPB, udeľo-
vali sa pamätné medaily zaslú-
žilým bojovníkom, odbojárom.
Ich hrude zdobil celý rad vyzna-
menaní, ktoré znamenali ne-
smierne utrpenie, ale aj zaslú-
žené víťazstvo. V priebehu
osláv vystrelili slávnostné de-
lostrelecké salvy. Celý sláv-
nostný akt sprevádzala spe-
vácka skupina zo Svidníka. Ich
piesne pripomenuli časy spred
69 rokov. Kladenie vencov vy-
vrcholilo pri soche armádneho

generála Ludvíka Svobodu, ve-
liteľa Čsl. armádneho zboru vo
Svidníku. Zlatým klincom bolo
stretnutie s dcérou gen, Svo-
bodu pani Zojou a jej vnučkou,
ktorá prichádza do Svidníka
každý rok počas spomienko-
vých stretnutí. Dojemná bola
účasť detí z materských škôl.

Slávnostné chvíle ukončilo
stretnutie pri pamätníku Červe-
nej armády a vystúpenie spoje-
ných cirkví poddukelského kraja
s chorálmi východného obradu.

Sme vďační MO a ÚR-SZPB,
ktorí zorganizovali zájazd pre
oblastné výbory Bratislava,
Trnava, Trenčín a Žilina, že
sme sa aj my ZO-SZPB z Pe-
zinka mohli zúčastniť tohto
podujatia v zložení Kráľovič,
Kráľovičová, Sláviková, Mar-
keová a náš predseda ZO
Dušan Vilim. Napĺňa nás hr-
dosťou, že aj on pri pamätníku

generála Svobodu prevzal pa-
mätnú medailu kpt. Jána Ná-
lepku.

Okrem Dukly je celé Sloven-
sko posiate hrobmi známych i
neznámych hrdinov, ktorí padli v
boji za slobodu a spravodlivosť.

Aj v pezinskom parku sa na-
chádza skromný pamätník, na
ktorom sú mená niektorých pe-
zinských hrdinov. Na prvom
mieste sa spomína generál
Karol Pekník, hrdina Sloven-
ského národného povstania.
Bojoval po boku generálov Já-
na Goliana a Rudolfa Viesta a
padol 1. novembra v horách ne-
ďaleko Pohronského Bukovca.

Naša ZO-SZPB mu v Po-
hronskom Bukovci odhalila pa-
mätnú tabuľu a pri príležitosti
Sviatku zosnulých sme mu boli
položiť kytičku. Hrdinovia ďaku-
jeme.

ZO-SZPB v Pezinku
Mária Markeová

Pezinčania si uctili pamiatku Dukly

RIADKOVÁ INZERCIA

V letných mesiacoch sa na novovybudovanom Vinohrad-
níckom náučnom chodníku objavili okrem informačných
tabúľ aj vtipné atypické tabule, ktoré návštevníkov upozor-
ňovali na nutnosť udržiavania poriadku a ochrany prírody.
Autorom vtipných objektov v podobe zvierat, rýb a vtákov
je keramický majster Ivan Raždík. Jeho návrhy, ktoré bez-
platne venoval mestu budú postupne dopĺňané aj v iných
lokalitách, ktoré sú často navštevované turistami.

RIADKOVÁ INZERCIA

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk
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Skončili sa práce vo vinici, za-
čínajú nemenej dôležité práce s
vínom v pivnici. Aký bol vino-
hradnícky rok 2013? Napriek
zložitým poveternostným pod-
mienkam (najprv, keď kvitlo hroz-
no tak pršalo, potom bolo ex-
trémne suché leto, aby nako-
niec v hodine dvanástej v sep-
tembri napršalo) bola úroda
dobrá.

Vinohradníci, ktorí nezaned-
bali postreky a ktorým nepožrali
hrozno daniele, diviaky, škorce,
mali dokonca lepšiu úrodu ako
vlani. Vinohradníci vyvíjajú sús-
tavný tlak na poľovníkov a kom-
petentné štátne orgány s cie-
ľom znížiť stavy zveri vo vino-
hradoch. Najmä daniele a divia-
ky tam nemajú čo robiť. Celo-
ročný zákaz vjazdu do vinohra-
dov (vjazd je možný len na
zvláštne povolenie vydané
Mestom) prináša výsledky. Nie
je mi známe, že by tento rok nie-
komu pokradli hrozno alebo nie-
čo iné. Najnovšie boli zákazové
značky osadené aj v Grinave.
Bude tam platiť režim ako v Pe-
zinku, teda vjazd len na povole-
nie. Pomohlo aj uzatvorenie
rámp na vjazdoch do viníc cez
obdobie dozrievania hrozna a
počas oberačiek.

Niektorým ľuďom sa to nepáči,
považujú to za obmedzovanie
ich práv. Mali by si však uvedo-
miť, že vinohradníci tiež majú
právo chrániť si svoj majetok.
Na opačnej strane sú ľudia, kto-
rým sa nepáči, že vinohradníci
jazdia s autami, traktormi po
cestách vo vinohradoch. Chcel
by som im pripomenúť, že asfal-
tové cesty v chotári nevybudo-
val štát ani mesto (mesto ich
dostalo do správy po komasá-
cii), ale bývalé Jednotné roľníc-
ke družstvo, ktoré 40 rokov uží-
valo naše majetky. Teda bolo to
z peňazí nás vinohradníkov. Sú
to účelové komunikácie, ktoré
majú slúžiť práve vinohradní-
kom a ich technike. Každý, kto
sa po nich pohybuje peši, na bi-
cykli, alebo športuje či je na pre-
chádzke s deťmi alebo so
psom, je tam na vlastné riziko a
predovšetkým je v chotári na
návšteve. Slušní ľudia sú vítaní.

Aj preto Združenie pezinských
vinohradníkov a vinárov v spo-
lupráci s mestom Pezinok pri-
pravilo druhý ročník podujatia

a situovalo ho
práve do chotára, do vinohra-
dov, aby ľudia videli kde a ako
sa dorába hrozno. Bolo to mimo-
riadne vydarené podujatie za
krásneho počasia, s výborný-
mi vínami a chutnou gastronó-
miou. Podobná akcia bola

ktorú organi-
zovala Malokarpatská vínna
cesta od Devína po Trnavu.
Sprievodným podujatím bol
vytrvalostný beh cez vinohrady,
so štartom a cieľom v Zámoc-
kom parku.

Ak chceme takéto akcie robiť
aj v budúcnosti, prípadne ich aj
rozšíriť, musíme si v chotári
upratať, zveľadiť ho. Preto už 4.
rok ZPVV spolu s mestom Pe-
zinok organizuje na jar a na je-
seň brigády vo vinohradoch. V
súvislosti s brigádami sa mi do-
nieslo, že mesto by malo radšej
opraviť chodníky, ako robiť vo vi-
nohradoch. K tomu, čo všetko
sa buduje v meste, sa teraz ne-
budem vyjadrovať. Kto chce,
ten to vidí, kto vie len znevažo-
vať, tomu by som to aj tak hovo-
ril zbytočne. Poviem len toľko,
že všetci ľudia, ktorí chodia na
brigády, robia tak nezištne.
Viem, že niekto to nechápe, naj-
mä taký nie, čo nikdy nič ne-
spravil zadarmo. Ak neveríte,
spýtajte sa pána primátora. Ten
nechýbal ani na jednej brigáde
hoci nie je vinohradník. Ak sa za
niečo platilo, tak za veľkú tech-
niku, bez ktorej to nejde. Vino-
hradníci platia dane za svoje vi-
nohrady ako každý iný občan
za svoju nehnuteľnosť. Tak-
isto majú právo, aby sa niečo z
ich daní vrátilo do chotára, naj-
mä ak sa tak roky rokúce nero-
bilo. Koniec koncov nerobilo sa
v ich vinohradoch, ale na mest-
ských pozemkoch. Spontánne
sa do brigád zapojili aj niektoré
firmy. Poslali svojich zamest-
nancov, napr. fy Petmas, eco-
rec. Pracovníci MsÚ odpraco-
vali tento rok dve brigády. Jednu
vo vinohradoch, jednu pred žel.
stanicou. Chcem poďakovať tou-

Víno a levanduľa

Deň
vo vinohradoch,

to cestou všetkým, ale aj fy
Eminens, Podniku mestských
služieb, Milanovi Pátkovi za po-
skytnutie nakladača, Regionál-
nym cestám za mulčovač, ale aj
napríklad Ferovi Féderovi, ktorý
kúpil pre brigádnikov cigánsku
(za svoje), pani Jele Pálešovej,
ktorá nám robí propagáciu, po-
ľovníkom, členom ZPVV, aj ob-

čanom, ktorí sa pridali, keď šli
náhodou okolo. Vďaka patrí aj
primátorovi Oliverovi Solgovi,
ktorý je hlavným organizátorom
brigád a pani Oľge Bejdákovej
predsedníčke ZPVV.

Jedna vec nás však znepoko-
juje viac ako všetko ostatné, a to
je neobrobenosť vinohradov.
ZPVV po dohode s vinohradníc-
kou a vinárskou komisiou pri
MsÚ sa rozhodlo zmapovať
stav obrobenosti viníc. Výsle-
dok je priam alarmujúci. Odha-
dujeme, že 50% (možno viac) vi-
nohradov je neobrobených.
Vyklčované sú celé obrovské
plochy, napríklad: Špígle, Nígle
(niekdajšia pýcha pezinského
vinohradníctva, kde sa rodili
nádherné rizlingy), veľká časť
Narpochov, Solné, Gutnáre,

Vinohradnícky a vinársky rok 2013
Horné Vimperegy. Vysadené,
ale opustené sú: Bajzle, Rumle,
Pitroky, takmer celé Holopere-
gy, Pugnáre, Porcifole, Telence,
Gále, Horné Nitrperegy, Chreny,
Dolné Vimperegy, veľká časť
Hausperegov, Frošálov, Grum-
poltov, Šiclov, Žabiek, Žebrákov,
Gracle, pezinská časť Grinav-
skej pažite, nazývanej aj Saha-

ra. Ako-tak obrobené sú: Šneky,
Hoznisle, Folgapíre, Škridláky,
Gelnár, Mandle, Kramla, Se-
kera, Dolné Nitrperegy. Najlep-
šie obrobené sú Staré Hory,
Randlíky, Krava, Klin, Horáre,
Gedne, Huncpalky, Milimutre,
Lopaty, Grefty, Šajby, už slabšie
Greftičky.

Príčin je veľa. Pri komasácii bo-
li vymerané plochy aj vlastní-
kom, ktorí boli zapísaní v ka-
tastri, často aj bez adresy, hoci
sa k svojmu majetku nehlásili a
ani sa nehlásia. Mnohí z nich už
nežijú, ich pozemky mnohokrát
neboli súčasťou dedičského ko-
nania, a ak aj boli, nie je o tom
záznam v katastri, lebo štát za
bývalého režimu prestal tieto zá-
znamy po roku 1964 robiť. Sú to
tzv. neznámi vlastníci. Štát to ni-

jako neriešil a ani v súčasnosti
to nerieši. Bol tu jeden pokus
previesť túto pôdu na obce, ale
Ústavný súd túto novelu zákona
(myslím v r. 2002) stopol a od-
vtedy sa nič nedeje. Potom je tu
veľká skupina ľudí, ktorá sa síce
k svojmu majetku prihlásila, ale
vinohrady nechcela obrábať a
tak ich nechala v JRD. Vieme
ako bývalé JRD v Pezinku prišlo
na bubon, po nich obrábanie na
základe zmluvy prevzala Malo-
karpatská spoločnosť, ktorá
zmluvy postupne vypovedávala
a vinohrady začali pustnúť a ro-
bí tak (jej nástupca) dodnes.
Mnoho ľudí prišlo k svojmu ma-
jetku ako slepé kura k zrnu, bol
im pridelený po 2. svet. vojne po
vyhnaných Nemcoch, na zákla-
de dekrétov prezidenta Beneša.
Často skutočný vzťah k vinohra-
dom nemali, vzťah oprávne-
ných majiteľov im však ostal.
Chybou je aj to, že pri dedič-
ských konaniach notári drobili
pozemky na nezmyselné fliačky
zeme tým, že ich zapisovali pod-
ľa tzv. zvykov Uhorského práva
na viacerých majiteľov. Robili
tak ešte aj po r. 1989. Ak by
chcel niekto takýto vinohrad kú-
piť, je to takmer nadľudská a
prakticky neuskutočniteľná úlo-
ha. Ak má napríklad 10 árov 5,
ale aj viac majiteľov, často žijú
mimo Pezinka po Slovensku ale
aj v blízkom, alebo vzdialenom
zahraničí, tak je to ťažká vec.
Dnes vám už na katastri v extra-
viláne nezapíšu na viac majite-
ľov pozemok menší ako 20
árov. Podobná situácia je aj na
Cajle. Veľká časť chotára je vykl-
čovaná, čo je vysadené je však
zväčša obrobené.Až na Výsady
pri Vinosadoch, ktoré sú väčši-
nou spustnuté, a na Cajlanské
záhumenice, ktoré sú niekoľko
desaťročí v územnom pláne za-
definované ako stavebná rezer-
va. Grinavský chotár je zväčša
pekne obrobený aj vďaka fun-
gujúcemu družstvu. Všetkých
známych majiteľov vinohradov
sa chystáme osloviť listom, aby
prehodnotili vzťah k svojmu ma-
jetku.

Pred niečo viac ako 20. rokmi
bolo na Slovensku takmer 50.

tis. ha vinohradov. Pred naším
vstupom do EÚ ich už nebola
ani polovica. V súčasnosti od-
borníci odhadujú, že sa obrába
len niečo okolo 8 až 10 tis. ha.
Je to menej, ako koncom 19.
stor., keď vinič zničila fyloxéra a
vinohradníci stáli nad priepas-
ťou. Vtedy, okrem štepenia po-
mohlo zakladaniu nových vino-
hradov aj Slovenské vinohrad-
nícke družstvo.

Možno by stálo za to oprášiť
myšlienku družstevníctva, ktoré
by stálo na spravodlivých zákla-
doch, najmä preto, že zlyháva
štát. Ten po r. 1989 nespravil pre
vinohradníkov zhola nič, preto-
že zlyhávajú profesné organizá-
cie, dve najväčšie: Zväz výrob-
cov hrozna a vína na Slovensku
a Zväz vinohradníkov Sloven-
ska. Miesto toho, aby jednotne
zatlačili na vládu a pomohli vino-
hradníkom, utápajú sa v žabo-
myších sporoch.

Zlyhávajú samosprávy, pod-
pisujú memorandá na ochranu
vinohradov, aby ich vzápätí poru-
šovali. Podliehajú tlakom deve-
loperov v Bratislave, Rači, Sv.
Jure, Limbachu a najnovšie v
Dubovej. Modrania sa chvália,
že ich vinohradom nič nehrozí,
že oni to ustoja a pritom v ich ča-
sopise Zvesti som čítal návod
ako sa dá najľahšie vinohrad
premeniť na stavebnú parcelu.
Výsledok je potom ten, že sme
sa z exportérov vína zmenili na
dovozcov. Dovážame už 50%
vína. Pritom naše vína na sveto-
vých výstavách dokazujú, že sa
minimálne vyrovnajú zahranič-
ným vínam. Maďari a Česi majú
na trhu až 80% svojho vína,
Rakúšania ešte viac. Hoci práve
oni pred časom boli na úplnom
dne po známej afére s pančova-
ním (pridávaním glykolu do ví-
na). Mali by sme sa inšpi-
rovať svojimi susedmi! Nieke-
dy si však pripadám, ako keby
sme bojovali s veternými mlyn-
mi. Napriek tomu to nesmie-
me vzdať. Tak nám pánboh po-
máhaj.

predseda
Vinohradníckej a vinárskej
komisie pri MsZ v Pezinku

Gabriel Guštafík,

Inzercia
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Mesto Pezinok sa pripojilo k
moderným slovenským sa-
mosprávam, ktoré na komuni-
káciu so svojimi občanmi efek-
tívne využívajú mobilné tech-
nológie. Od 1. novembra 2013
môžu občania Pezinka zasielať
svoje postrehy a podnety na
zlepšenie samospráve mesta
priamo zo svojich telefónov cez
bezplatnú mobilnú aplikáciu
CITY MONITOR.

Službu má mesto Pezinok do
konca roku 2013 zadarmo v
skúšobnej prevádzke. Na zá-
klade toho sa uvidí ako sa daná
aplikácia osvedčí a podľa toho
sa rozhodne, či sa bude pokra-
čovať v tomto smere alebo nie.

Aplikácia City Monitor prináša
pre obyvateľov mesta Pezinok
príležitosť

v meste rýchlo,
bezplatne a jednoducho

.
Aplikácia je nenáročná na pou-

hlásiť neželané sta-
vy a situácie

zo
svojho mobilného telefónu

žívanie a občania si ju môžu
bezplatne stiahnuť z

(iOS) alebo
(Android).

Postrehli ste v meste výtlky,
poškodené dopravné znače-
nie, neporiadok či nefunkčné
verejne osvetlenie? Neváhajte
a

Aplikácia vaše hlásenie
zaeviduje spolu s informáciou o
presnej adrese miesta, kde bo-
lo vytvorené. Následne bude
podnet povereným zástupcom
mesta spracovaný a pridelený
kompetentnej osobe, ktorá sa
postará o jeho vybavenie. Celý
proces riešenia svojho podnetu
môžete sledovať v ľubovoľnom
mobilnom zariadení, kde máte
nainštalovaný City Monitor.

Vďaka tomuto riešeniu vám
už nikdy neujdú žiadne novinky
z nášho mesta. Cez

budete vždy včas a

Apple App
Store Google Play

dajte nám o tom cez mobil-
nú aplikáciu City Monitor ve-
dieť!

push-
notifikácie

„z prvej ruky“ informovaný o
všetkých spoločenských a kul-
túrnych podujatiach a udalos-

tiach v našom meste. Stačí, ak
si v aplikácii označíte v časti

Pezinok ako
mesto, od ktorého chcete prijí-
mať bezplatné krátke textové
push hlásenia.

„Moje mesto“

(r)

Posielanie podnetov cez mobil už aj v Pezinku
Tradičný už 19. ročník Svätomartinského požehnania mla-

dého vína sa uskutočnil v Mestskej vinotéke v pondelok 11. no-

vembra. Viac ako štyri desiatky malých a stredných vinohrad-

níkov a vinárov prezentovali svoje mladé tohoročné vína.

Požehnali ich duchovní otcovia – farári a

. Slávnostný prípitok predniesol primátor

ktorý privítal aj vzácneho hosťa – honorárneho konzula

Azerbajdžánskej republiky žijúceho

už sedem rokov v Pezinku. Vinohradnícky rok už tradične vy-

hodnotil v „echtovnej“ pezinčine „Strýco Lajo“ Slimák. Odborná

„koštovka“ sa niesla v priateľskej atmosfére porovnávania a

hodnotenia tohoročnej produkcie, ale aj spomienok na celoroč-

nú prácu vo viniciach nášho regiónu. Príjemné bolo konštatova-

nie, že tohoročné počasie vinohradníkom veľmi neuškodilo,

skôr naopak, a že víno bude nielen dobré, ale bude ho aj dosť.

Ján Ragula Vladimír
Kmošena Oliver Sol-
ga,

doc.Džalala Gasymova,

SLÁVNOSŤ MLADÉHO VÍNA

plyn aj elektri-
nu od SPP na 24 mesiacov, dá-
me elektrinu až o 20 % výhod-
nejšie oproti tohtoročným ce-
nám tradičných dodávateľov
elektriny, pričom túto výhodnú
cenu elektriny vám garantuje-
me až do konca roku 2014. Ide
o prvú ponuku na trhu, ktorá
vám okrem pohodlnej komuni-
kácie s jedným dodávateľom
prinesie aj skutočnú finančnú
výhodu z toho, že máte obe
energie pod jednou strechou.
Ak sa rozhodnete zmluvne za-
viazať iba na dodávku elektri-
ny, dáme vám zľavu na elektri-
nu minimálne 14 %.

V prípade uzavretia zmluvy
na Dve energie na jedno od-

Nový produkt SPP DVE
ENERGIE prináša výraznú
cenovú výhodu pre tých zá-
kazníkov z radov domác-
ností, ktorí využívajú obe
energie – plyn aj elektrinu –
od SPP.

Všetkým odberateľom,
ktorí si vezmú

berné miesto, získate záro-
veň nárok na elektrinu so
zľavou 20 % nielen na odber-
nom mieste, kde odoberáte
plyn, ale aj na ľubovoľnom

ďalšom odbernom mieste,
ak ich máte viac. Znamená
to teda, že ak máte v domác-
nosti plyn aj elektrinu a ob-
jednáte si produkt Dve ener-

gie napríklad na chalupu,
kde máte iba elektrinu, dáme
vám elektrinu tiež o 20 %
výhodnejšie ako váš tradičný
dodávateľ.

DVE ENERGIE od SPP – ďalší dôvod,
prečo zostať verný overenému dodávateľovi

SPP poznáte ako tradičnú plynárenskú firmu. Už desiatky rokov vám spoľahli-

vo, bezpečne a férovo dodávame plyn a z úrovne našej starostlivosti o vás

sme nikdy nepoľavili. Chceme, aby ste všetky starosti s energiami nechali

na nás. Apreto pre vás máme najlepšiu ponuku plynu a elektriny na trhu.

Všetky informácie, ako odoberať plyn aj elektrinu výhodne od SPP, nájdete na www.spp.sk

Príklady úspor domácnosti na elektrine
s produktom Dve energie od SPP:

Pozn.: 1. 2.
3. 4.

ZSE DD2 3,5 MWh/ SSE DD3 4 MWh/

VSE DD5 15 MWh/

v sadzbe s rok, v sadzbe s rok,

v sadzbe s rok, Uvedené platby sú za tzv. silovú elektrinu,

t. j. bez mesačnej platby a regulovaných zložiek

Ročná spotreba

3,5 MWh (VT)

1,2 MWh (NT)

2,8 MWh (VT)

13,5 MWh (NT)

1,5 MWh (VT)

Druh tarify

Jednotarif – DD2

vojtarif – DD3

Priamovýhrevné kúrenie – DD5

1

3

D 2

Ročná úspora s SPP v €

57 €

90 €

240 €

Ako nahlasovať podnety
cez mobilnú aplikáciu?

„Moje hlásenia“
Kategóriu

Vytvorí fotografiu

mape
mesta

1. Občan pridá požiadavku jed-
noduchým stlačením tlačidla
„ “ v sekcii .
Následne si vyberie ,
ku ktorej sa viaže daný podnet
(napr. čierna skládka, nebez-
pečný terén, atď.).
2. , ku kto-
rej sa automaticky priradí čas a
GPS lokalizácia, následne klik-
nutím tlačidla „ “ odošle svoj
podnet.
3. Svoj podnet vidí spoločne s
ostatnými podnetmi aj na

(formou značiek), ktorá
je súčasťou mobilnej aplikácie.

�

�

Opakovane zverejňujeme termín budúcoročného Vino-
brania 2014 v Pezinku, ktoré sa uskutoční 19.-21. septem-
bra 2013. Získali sme tiež informáciu, že budúcoročné vi-
nobranie v Modre sa neuskutoční z dôvodov rekonštrukcie
centra mesta.

Vinobranie 2014

Rada Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska mala

svoje rokovanie v Pezinku na Strednej odbornej škole na Ko-

menského ulici. Stretnutie sa uskutočnilo 7. novembra a v me-

ne vedenia mesta hostí z celého Slovenska pozdravil zástupca

primátora MilošAndel. Na stretnutí sa hovorilo aj o príprave sláv-

nostného Svätobarborského šachtágu, ktorý sa uskutoční 7. de-

cembra v sále SOŠ. (ra)

Baníci rokovali

Svätomartinské požehnanie mladým vínam usporiadali čle-

novia grinavského vinárskeho spolku Grinavský hrozen v nede-

ľu 10. novembra 2013 v Pivnici u Štefana Handreicha. Nové ví-

na požehnali evanjelická farárka Helena Heinrichová a rímsko-

katolícky farár Miroslav Mika. Hosťami podujatia boli akademic-

ký sochár Alexander Ilečko, viceprimátor Ján Čech a poslanci

Drahomír Šmahovský a PhDr. Milan Grell. (ek)

Požehnanie mladým vínam v Grinave

Veterány sa lúčili so sezónou
Majitelia historických vozidiel

sa v Pezinku každoročne lúčia
so sezónou na tradičnom je-
sennom zraze s názvom „Po-
sledné tankovanie“. Tento rok
sa uskutočnilo v sobotu 5. ok-
tóbra. Radničné námestie obsa-
dila takmer stovka historických
vozidiel a desiatky zvedavcov.
Posledné tankovanie 2013 zor-

ganizoval Veteran Car Club Pe-
zinok v spolupráci s Mestom
Pezinok.

Hoci táto záľuba patrí k finan-
čne aj časovo náročnejším, toh-
toročný jesenný zraz ukázal, že
historické automobily a moto-
cykle majú stále veľa priazniv-
cov, a to aj medzi mladšími roč-
níkmi. Veterány už v dnešnej

dobe nie sú len koníčkom jed-
notlivcov, ale stávajú sa rodin-
nou srdcovou záležitosťou.

Pezinské posledné tankova-
nie malo podobný priebeh ako
po minulé roky. Keď historické
vozidlá zaplnili námestie takmer
do posledného miesta, nastal
čas na štart okružnej jazdy oko-
litými obcami. Motorizovaná his-
torická kolóna namierila najskôr
do Šenkvíc, následne do Častej
a v poobedňajších hodinách sa

vrátila naspäť do Pezinka. V par-
ku prebehlo vyhodnotenie súťa-
že. V Kategórii motorka do roku
´45 cenu získal . S
motocyklom po r. ´45 uspel

. Za automobil do r. ´45
bol ocenený

. Cenu v kategórii automobi-
lov po r. ´45 si vyslúžil

. Najlepšiu trojkolku pred-
viedol . Uznanie
získal aj najmladší účastník

.

Ján Jankech
Igor

Kováč
Ladislav Čava-

ňák
Daniel

Liška
Róbert Kováč

Ondrej Grgáč (KG)

Inzercia
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pre
vás pripravili predvianočnú ak-
ciu s krásnou myšlienkou –

Je súčasťou celoslovenskej
akcie

, ktorá sa koná vo viac
ako 40 mestách súčasne.

Ak ste predsa len o nej ešte
nepočuli (

, trošku vám ju
predstavíme:

Môžete nimi potešiť niekoho
druhého a zároveň si sami spra-
viť radosť inými vecami. V bez-
peňažnej zóne sa neplatí pe-
niazmi. Je to priestor, kde sa
obdarúva, pretože chceme
niekomu urobiť radosť, prípad-

Projekt Život, Centrum voľ-
ného času v spolupráci s
Klubom mladých CVČ a Ča-
jovňa Faunova záhrada

Zó-
na Bez Peňazí.

Zóna Bez Peňazí Slo-
vensko

Máte doma pek-
né veci, ktoré nepotrebujete
a je vám ich ľúto vyhodiť?

prvá Zóna Bez Peňa-
zí sa uskutočnila pred 2 rokmi
práve v Pezinku)

ne nájsť a vymeniť to, čo môže
byť príjemné a užitočné pre
nás.

Príďte darovať veci, ktoré ne-
potrebujete, alebo ich vymeňte
za také, ktoré sa vám páčia.

Aj vďaka vám bude realizo-
vaná hlavná myšlienka celej
akcie - urobiť krajšie Vianoce
tým, ktorí si to nemôžu dovo-
liť prevažne z finančného hľa-
diska. Darčeky predsa nemu-
sia byť nové a ani drahé, po-
kojne to môžu byť veci získa-

né práve na tejto akcii.

15.30 - 16.00 h

16.00 - 19.00 h

Súčasťou Zóny Bez Peňazí je
aj zaujímavý program pre ma-
lých aj veľkých,

prídu
zo svojimi úžas-

nými dobrotami, bude vínko (aj
varené), všade milí ľudia, dobrá
nálada a všade hrajúca dobrá
muzika.

- workshop Jo-
ga s deťmi - Jana Javorinska -
LaManita

- dielničky pre ši-
kovné ručičky - BongoShop.sk
- workshop: príď si vyrobiť svoj
originálny odznak
- maľovanie na kamienky, hrn-
čeky, svietniky (vdýchneme sta-
rým veciam nový život
- výroba vianočnej ozdoby na
stromček

Čajovňa Fau-
nova záhrada, Panny
zázračnice

Sprievodný program
Zóny Bez Peňazí

16.30 - 17.00 h

17.30 - 18.30 h

18.00 - 19.00 h

19.00 - 20.00 h

20.30 - 21.30 h

Viac informácií:

„Zóna Bez Peňazí Pezinok “ .

- ukážka artete-
rapie (liečenie farbami) pre deti
- Zuzka Majerníková

- ukážka artete-
rapie (liečenie farbami) pre do-
spelých - Zuzka Majerníková

- bubnová škola
pre deti -Adam Faun Magula

- bubnová škola
pre všetkých - Adam Faun Ma-
gula

- premietanie -
O. Z. Kinečko

Tešíme sa na vás a na krásny
deň, ktorý spoločne naplníme
šťastím a radosťou.
P.S.: Priniesť môžete naozaj čo-
koľvek – knihy, oblečenie, CD-
čká, platne, hudobné nástroje,
hračky, bižutériu...

ale-
bo si vyhľadajte udalosť na so-
ciálnej sieti Facebook s názvom

www.face-
book.com/bezpenazna.zona

Celoslovenská Zóna        Peňazí bude aj v PezinkuBez

REVIA - Malokarpatská komunitná na-
dácia už deviaty rok organizuje projekt

,
v rámci ktorého sú deti zo sociálne slab-

ších rodín obdarované vytúženými knižkami. Otvorte svoje
srdcia a potešte aj vy osobne anonymné deti v kníhkupec-
tvách darovaním krásneho darčeka v
podobe knihy tým deťom, ktoré si ju nemôžu dovoliť. Viac in-
formácií získate na 0905 960 797, .

„OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU“

v Pezinku a v Modre

revia@revia.sk

OTVOR SRDCE DARUJ KNIHU

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia pozýva všet-
kých mladých vo veku od 13 do 30 rokov na zapojenie sa do
programu Youth bank - Mladí filantropi. Projekt spája mla-
dých ľudí v rámci dobrovoľníckych aktivít zameraných pre
mládež v miestnej komunite. Stačí ak zavoláš na číslo 0905
960 797 alebo napíšeš mail na ,

. Tešíme sa na teba.
revia@revia.sk www.-

filfriends.wbl.sk

Staň sa členom Filfriends

Inzercia

V októbri REVIA – Malokar-
patská komunitná nadácia
zrealizovala v Pezinku ďalšie
bezplatné kurzy počítačovej
gramotnosti pre seniorov,
ktoré sú súčasťou projektu

vďaka podpore
Akadémie pre rozvoj filantro-
pie v Poľsku v rámci V4 Com-
munity Foundation Maturity
Programu. Kurzy boli zamera-
né na získanie základných po-

„Žijeme spolu plnohodnot-
ný život“,

čítačových zručností a ich
praktické využitie. Organizač-
ne boli kurzy rozčlenené do
piatich dvojhodinových sede-
ní, ktoré viedla lektorka Mi-
roslava Petrušová s podporou
10 dobrovoľníkov z radov štu-
dentov zo ZŠ Kupeckého,
Gymnázia v Pezinku a ZŠ v
Modre.

Výklad bol seniorom pred-
stavený hravou formou, indi-
viduálnym prístupom a s prak-

tickými cvičeniami. Z kur-
zov odchádzali spokojní, že
zvládli moderné technológie
súčasnej doby, získali základ-
né praktické vedomosti, ale aj
s pocitom užitočne stráve-
ných chvíľ v spoločnosti mla-
dých. Pozitívne reakcie účast-
níkov a ich spokojnosť potvr-
dili význam medzigeneračnej
spolupráce a stali sa tak moti-
váciou pri organizovaní ďal-
ších kurzov nadácie.

Seniori sa zoznámili nie len s technikou

Právo na vzdelanie pre všetky deti bez rozdielu
Občianske združenie Preven-

cia AD Pezinok, realizuje s fi-
nančnou podporou Minister-
stva zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitostí SR v rámci
dotačného programu Podpora
a ochrana ľudských práv a slo-
bôd v čase od augusta do de-
cembra projekt:

.
Hlavným cieľom projektu je od-
borne pripraviť učiteľov a učiteľ-
ky materských škôl v oblasti in-
kluzívneho vzdelávania a zvý-
šiť počet detí zo sociálne zne-
výhodneného prostredia (SZP)

„Podpora vzde-
lávania detí zo sociálne zne-
výhodneného rodinného pros-
tredia v materských školách“

v materských školách.
Z bežnej praxe, ale i z výsku-

mov je známe, že deti zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia
mávajú výrazné ťažkosti pri do-
sahovaní dobrých vzdeláva-
cích výsledkov. Jednou z príčin
je, že len veľmi malý počet detí
zo SZP navštevuje materské
školy. Rodičia zo SZP často o
možnosti návštevy školy neve-
dia, nemajú na to dostatok fi-
nančných prostriedkov alebo
sa stretávajú s prekážkami zo
strany majoritnej spoločnosti.
Taktiež učiteľky a učitelia v ma-
terských školách nie sú vždy na
prácu s nimi dostatočne pripra-

vení. Tá okrem iného vyžaduje
znalosť inkluzívneho vzdeláva-
nia a spoznanie životných pod-
mienok detí zo SZP. Z výs-
kumov vyplýva, že práve do-
chádzka detí do predškolského
zariadenia pozitívne ovplyvňuje
ich úspech na základnej škole i
ďalšiu vzdelávaciu kariéru. U-
vedené dôvody boli podnetom
pre realizáciu projektu, v rámci
ktorého sa v decembri 2013
uskutočnia bezplatné vzdelá-
vania učiteliek a učiteľov mater-
ských škôl v oblasti inkluzívnej
pedagogiky v štyroch lokalitách
Slovenska (Trnava, Pezinok,
Skalica, Vranov nad Topľou).

Zároveň pracovníci OZ v prie-
behu mesiacov november a de-
cember navštívia rodičov pria-
mo v rómskych komunitách a
budú ich informovať o možnosti
a výhodách dochádzky detí do
materských škôl. Prostredníc-
tvom inklúzie majú deti z minori-
ty väčšiu šancu úspešne sa za-
radiť do spoločnosti a zároveň
má majorita možnosť obohatiť
sa o poznanie minoritnej kultúry
a života. Pre učiteľky, deti a rodi-
čov to znamená prípravu pre
ďalší život v kultúrne rozmanitej
spoločnosti.

OZ Prevencia AD Pezino
Mgr. Ľubica Lukšíková,

Grantová komisia Nadácie REVIA
po tretíkrát v tomto roku vybrala
ďalšie projekty z oblasti kultúry a
športu, ktoré prispejú k zlepšeniu

kvality života obyvateľov miest. Celkovo bolo schválených šesť
projektov v sume 1575 EUR, z toho dva pre Pezinok.

podporí
záujem a zvýši motiváciu ku skupinovým pohybovým aktivitám
u hospitalizovaných pacientov cez projekt

Za finančné prostriedky sa nakúpia opotrebované a chýba-
júce športové potreby na florbal, stolný tenis, badminton, ruské
kolky a budú sa organizovať turnaje. Pravidelná pohybová akti-
vita je totiž nielen dôležitou zložkou terapie psychiatrického
ochorenia, ale zdravého životného štýlu vôbec. Súčasťou pro-
jektu bude aj svojpomocná estetizácia Fyziatricko-rehabilitač-
ného oddelenia (FRO) nemocnice, ktoré slúži nielen hospitali-
zovaným, ale i ambulantným pacientom zo širokého okolia.

ponúka deťom i
rodinám možnosť aktívne tráviť voľný čas v prírode, upevňuje
poznatky detí o prírode a učí ich samostatnosti nielen počas
turistiky. Vďaka projektu

opäť ponúkne i tri turistické trasy (10 km,
15 km, 20 km) a súčasne prepojí vzájomnú spoluprácu medzi
keramickým krúžkom pri ZŠ s MŠ Orešie v Grinave a malými tu-
ristami.

Na rok 2013 boli grantové kolá ukončené, avšak priebežne
môžete podávať žiadosti o príspevky na seniorské projekty.
Nadácia Revia rada podporí každý dobrý nápad a kreatívnu
myšlienku!

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

Pohybom ku šťas-
tiu.

Turistický oddiel Grinava TOM " Sokolíci "

Turistický oddiel Grinava, Gri-
navský kúsek 2014

Podporili sme vaše projekty

Pivnice Malokarpatskej vínnej
cesty opäť otvorili svoje brány a
odhalili ukryté poklady stovkám
návštevníkov. V dňoch 15. a 16.
novembra 2013 sa uskutočnil
XIV. ročník tradičného podujatia
„Deň otvorených pivníc“, ktoré si
za pomerne dlhú dobu svojej
existencie našlo množstvo
priaznivcov. Svedčí o tom fakt,
že podobne ako po minulé roky,
boli aj teraz vypredané všetky
vstupenky. Organizátormi Dňa
otvorených pivníc sú Združenie
Malokarpatská vínna cesta,
Bratislavský samosprávny kraj,
Trnavský samosprávny kraj a
Malokarpatské osvetové stre-
disko. Do podujatia sa každo-
ročne zapájajú desiatky vinárov
od bratislavskej Rače až po
Trnavu. Tento rok sa počty vy-

šplhali na rekordných 161 otvo-
rených pivníc a vyše 200 zúčast-
nených vinárov.

Deň otvorených pivníc 2013
odštartoval v piatok 15. novem-
bra. Slávnostné otvorenie sa ko-
nalo v pivnici v Kláštore piaris-
tov vo Svätom Jure. Poludňaj-
šieho stretnutia sa zúčastnili zá-
stupcovia organizátorov, mnohí
vinári, milovníci vína, priaznivci
vinohradníctva a ďalší. Úvodný
program pozostával okrem iné-
ho aj z promócie Sprievodcu
Malokarpatskými vinármi, pro-
mócie kalendára Jozefa Lacko-
viča pre rok 2014 Vinohradnícky
rok a udelenia čestného člen-
stva v Združení MVC. Príjemnú
atmosféru slávnostného otvore-
nia sprevádzala ľudová hudba
bratov Kuštárovcov.

V poobedňajších hodinách sa
podujatie naplno rozbehlo aj v
Pezinku. Pivnice, ktoré boli ozna-
čené priradenými číslami, vítali
zvedavých záujemcov. Našli sa
medzi nimi domáci, ale hlavne
množstvo cezpoľných hostí z

blízkeho aj širšieho okolia a zo
zahraničia. Prioritou a hlavnou
myšlienkou Dňa otvorených piv-
níc je zoznámenie nielen od-
bornej, ale i laickej verejnosti s
tým, čo pivnice Malokarpatskej
vínnej cesty dokážu ponúknuť.
Novembrová ochutnávka vín bo-
la aj tento rok doplnená rozličný-
mi gastronomickými špecialita-
mi, ktoré pri konzumácii vína ne-
smú chýbať.

Deň otvorených pivníc 2013
prebiehal až do sobotňajšieho
večera, kedy približne o 21. hodi-
ne vinári postupne brány svojich
pivníc opäť zatvorili. Niektorí z
nich však nie na dlho. V Pezinku
by mali byť opäť sprístupnené
všetkým záujemcom na podob-
nom podujatí, ktoré sa zvykne
konať vo februári. (KG)

Deň otvorených pivníc 2013 – XIV. ročník
Na jeseň začalo v Pezinku rozbiehať svoju činnosť novovzni-

kajúce Občianske združenie Zelený štvorlístok. Zameriava sa
na ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. V spolupráci s pezin-
skou Malokarpatskou knižnicou organizuje pravidelné podve-
černé tvorivé stretnutia, ktoré sa konajú každý utorok a štvrtok
od 16:00 do 18:00 hod. v miestnosti na dvore knižnice.

Cieľom nápadu organizátorky, ktorou je Denisa Knotková, je
vytvorenie aktivít pre zdravotne postihnuté deti, ktorých každo-
denný život sa po vychodení spojenej školy často presunie me-
dzi steny domácnosti. V Pezinku majú teraz možnosť pravidel-
nej kreatívnej sebarealizácie. Vítané sú deti v sprievode blíz-
kych, dospelí ľudia trpiaci ťažkým zdravotným postihnutým.
Téma činnosti je väčšinou prispôsobená buď ročnému obdobiu
alebo blížiacim sa sviatkom a podobne. Cieľom je podporiť krea-
tívnu, tvorivú a záujmovú činnosť týchto ľudí. Utorkové a štvrt-
kové dvojhodinovky sú tu práve pre nich. (KG)

Kreatívne poobedia pre ťažko
zdravotne postihnutých

FOTO (pb)
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Aj hubári v pezinských a okolitých lesoch
si prišli na svoje aspoň v závere nedávno
skončenej hubárskej sezóny. Dosť bolo
podpňoviek, suchohríbov, hríbov i bedlí.
Pravda, nie každému zberateľovi húb sa
rovnako darilo, ale viacerí hubári, ktorí po-
znajú naše lesy, sa mohli popýšiť peknými
úlovkami najmä hríbových húb.

Svet húb je ozaj bohatý. Niekedy sa
podarí nájsť aj mimoriadne zaujímavé
plodnice jedlých húb. ,
bývalý výborný pezinský futbalista, tiež
chodí na huby. V októbri v horách nad na-
ším mestom našiel zaujímavo tvarovaný
hríb, ktorý vzbudil u miestnych hubárov

Klement Hassa

�

�

�

Aký je váš vzťah k Pezin-
ku?

Čo vás podnietilo k štúdiu
medicíny? Išlo o klasický det-
ský sen stať sa lekárom?

Prečo ste sa rozhodli prá-
ve pre pneumológiu?

Prežil som tu celé detstvo.
Potom som išiel do škôl, na che-
mickú priemyslovku a na medi-
cínu do Prahy, ale vždy som sa
do Pezinka rád vracal. Je to krás-
ne vinohradnícke mesto, nemá
v strede mesta paneláky ako
mnohé iné a zachováva si svoje
čaro. Oceňujem, že aktívne žije
aj po umeleckej stránke. Akurát
cestovanie v zápche je niekedy
stresujúce. Ako každý správny
Pezinčan mám rád aj víno, naj-
mä červené a ružové.

Vyrastal som v lekárskej rodi-
ne. Otec bol obvodný lekár a
mama röntgenová laborantka,
takže o pacientoch a zdravot-
níctve sa doma hovorilo veľmi
často. Zohralo to zvláštnu rolu
aj pri mojich prijímacích poho-
voroch na medicínu. Tu, v Bra-
tislave, mi napísali, že som po-
hovor úspešne absolvoval, ale
z kádrových dôvodov ma nemô-
žu prijať. Otcovi potom odkáza-
li, vraj lekárske rody nemôžu
podporovať. Bolo to v roku
1963 a ešte doznieval duch päť-
desiatych rokov. Naopak, v
Prahe na Karlovej univerzite
sa im zdalo, že je dobré, ak som
už vďaka rodičom „pričuchol“ k
medicíne. Vďaka bohu som na-
koniec vyštudoval tam.

Pľúcne sa mi vždy páčilo a nie-
len preto, že ženy majú veľmi
pekné „predpľúcie“ (smiech).
Dýchanie je jedna z troch naj-
dôležitejších vitálnych funkcií

spolu s činnosťou srdca a s
funkciou mozgu, ale tú niekto-
rí ľudia zrejme nepotrebujú
(smiech). V Podunajských Bis-
kupiciach bol ústav, ktorý sa
týmto ochoreniam venoval a je-
ho zakladateľ a dlhoročný riadi-
teľ profesor Virsík ma prijal.
Keďže som mal chemickú prie-
myslovku, „strčil“ ma hneď na
funkčnú diagnostiku, čo zna-
mená vyšetrovanie pacientov
prístrojmi – spirometria, krvné
plyny a podobne. Prístrojová
medicína mi nesmierne vyho-
vovala, pretože som exaktný
typ a mám rád presnosť.

Od detstva som rád písal, tak-
isto som veľmi veľa čítal. Keď
ma bývalý minister zdravotníc-
tva Zajac z osobnej pomsty od-
volal z vedenia Podunajských
Biskupíc, stal som sa predse-
dom Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti, kde som už predtým
pôsobil ako vedecký sekretár.
Časopis Medicínsky monitor,
ktorý sme vydávali, potreboval
úvodníky na svoju titulnú stra-
nu, a tak som ich začal písať.
Nazbieralo sa ich už 86, keďže
monitor vychádza sedemnásť
rokov. Najskôr som sa v prího-
voroch venoval lekárskym té-
mam, ale neskôr som ich okruh
rozšíril, pretože aj lekári žijú
svoj normálny život mimo medi-
cíny. Kniha
teda predstavuje súbor týchto
úvodníkov.

Ako ste sa dostali k písa-
niu?

Ako lekár i spisovateľ v
jednej osobe poskytujete čita-
teľom cenné rady, a to nielen
z oblasti životosprávy. My-
slíte, že si nechajú poradiť?

Recepty na prežitie

�

�

A nechávajú si poradiť vaši
pacienti, ktorých liečite ako
lekár?

Čo je najväčší problém
nášho životného štýlu? Žije-
me zdravšie než kedysi?

Lekár má byť pre pacienta aj
poradcom a tútorom. Mal by
naňho pôsobiť tak, aby začal
premýšľať a spolupracovať.
Nestačí predpísať lieky. Sú cho-
roby ako astma alebo cukrov-
ka, kde je pre liečbu nevyhnut-
né partnerstvo. Pre diabetika je
napríklad tragédiou už len zme-
na času zo zimného na letný a
naopak. Lekár musí vedieť pa-
cienta poučiť a pokiaľ nie je
osobnosť, potom je aj liečba po-
lovičatá.

Životné prostredie je možno
zdravšie. Akurát to pezinské
nám komplikuje skládka a keby
sa robila komplexnejšia štúdia,
tak sa určite exaktne dokáže,
do akej miery ohrozuje zdravie
ľudí vo svojom okolí. Slováci sú
už takí, najskôr sa búria a po-
tom prestanú, preto sa mi páči
boj Pezinčanov a menovite
Zuzany Čaputovej proti sklád-
ke. Je paradox, že autori tohto
„projektu“ jeho splodiny nemu-
sia dýchať. Teda dnešné časy
nám nekazí ani tak zdevasto-
vané životné prostredie, ako
skôr zdevastovaná morálka.
Medziľudské vzťahy sa výraz-
ne zhoršili. Panuje nedôvera z
toho, že nastalo bezprávie, že
sa neviete dovolať pravdy a že
máme nevymožiteľnosť práva.
Každý nadáva na to, ako je má-
lo peňazí na cesty, zdravotníc-
tvo, služby, no na druhej strane
sa mnohí obohacujú. Pretrváva
skepsa a občanom sa nechce
ísť voliť, čomu sa veľmi neču-
dujem. O to vzácnejší sú ľudia,
ktorí sú skutočne za niečo zapá-
lení. Jedným z nich je docent
Jozef Hašto, ktorého som stre-
tol na kongrese psychoterape-
utov a ktorý liečil napadnutú
Hedvigu Malinovú. Spolu s jej
právnikom sa usilovali, aby sa
prípad vyšetril a za to, že sa an-
gažoval v tejto kauze, ho ešte aj
odvolali z funkcie na klinike,
kde pôsobil. Ďalším obdivuhod-
ným nadšencom je psychológ,
profesor Andrej Heretik. Skve-
lých a charakterných ľudí je
dosť, ale trochu málo ich je po-

�

Príjemné čítanie na lekársky predpis
Peter Krištúfek sa už de-
saťročia venuje pľúcnemu
lekárstvu. S priaznivým
výsledkom otestoval svoje
manažérske schopnosti
v kresle riaditeľa nemoc-
nice aj ako prezident Slo-
venskej lekárskej spoloč-
nosti, kde dnes pôsobí.
Blízke mu je však aj spiso-
vateľské remeslo. V týchto
dňoch oslovuje čitateľskú
obec svojou knihou Recepty na prežitie, v ktorej posky-
tuje cenné postrehy a rady nielen z oblasti medicíny.

čuť, preto je okolo nás toľko zla.

Možno to nie je celkom exakt-
ná rada, ale jediná možnosť je
začať od seba. Začať žiť zdravo
a všímať si nepriaznivé vplyvy
na náš život, nebyť ľahostajný
voči tomu, čo nás obklopuje a
čo sa okolo nás deje. Aj lekári
by mali začať od seba. Len drob-
ný príklad: Udivuje ma, keď vi-
dím niektorých tučných a pre-
fajčených kolegov, ako kážu o
životospráve.

Víno obsahuje resveratrol a
ten zabraňuje zhoršovaniu arte-
riosklerózy, teda usádzaniu tu-
kov v cievach. Svoje robí aj
zdravá strava, ktorá cievy nepo-
škodzuje, takisto je zdravšie
jesť radšej častejšie a v men-
ších dávkach. A zapíjať to čer-
veným vínkom. Večer je to
najlepšia medicína a tu, vo vi-
nárskej oblasti, na to máme aj
skvelé dispozície. A potom je
dôležité, aby sme mali život bez
stresov.

Už keď som písal úvodníky do
Monitoru som mal priebežne
pozitívne odozvy. A aj na knihu
mám dobré reakcie, nielen od
lekárov a zdravotníkov. Pýtali
sa ma, či nenapíšem ďalšie re-
cepty.Aodpoveď znie – áno. Už
ich mám dokonca pripravené.
Takže budú nasledovať

a

Vaša diagnóza zlej spolo-
čenskej klímy neznie veľmi
veselo. Akú liečbu by ste na-
ordinovali?

Takže na záver trochu opti-
mistickejšia téma: Aký medi-
cínsky účinok má červené ví-
no?

K zlepšeniu nálady čitate-
ľov nepochybne prispeje aj
vaša kniha. Aké na ňu máte
ohlasy?

Prof. MUDr. Peter Krištúfek,
CSc.: Pľúcny lekár a dlhoroč-
ný riaditeľ Národného ústavu
tuberkulózy a respiračných
chorôb v Podunajských Bis-
kupiciach, prezident Sloven-
skej lekárskej spoločnosti.
Vo vydavateľstve Príroda vy-
dal zbierku svojich úvodní-
kov pod názvom Recepty na
prežitie. Jeho syn Peter Kriš-
túfek je spisovateľ a scená-
rista. (kam)

Re-
cepty na vyžitie Recepty na
dožitie.

�

�

�

Život nevidiacich a slabozrakých ľudí je komplikovaný. Dôle-
žitým pomocníkom človeka, ktorý prišiel o zrak, je biela palica,
ktorá je mu oporou najmä pri chôdzi a orientácii. Jej význam a
dôležitosť každoročne zdôrazňuje 15. október – Svetový deň
bielej palice. V roku 2013 využila tento deň Únia nevidiacich a
slabozrakých Slovenska spolu s Policajným zborom na sledo-
vanie a upozorňovanie vodičov v dopravno-preventívnej akcii.
Uskutočnila sa na viacerých miestach v rámci Bratislavského
kraja, medzi ktorými nechýbal ani Pezinok.

Pri kruhovom objazde na Bratislavskej ulici si mohli šoféri prá-
ve 15. októbra v dvojhodinovom doobedňajšom intervale všim-
núť na priechode pre chodcov nevidiaceho s bielou palicou.
Hliadka Policajného zboru sledovala reakcie vodičov, ktorí tým-
to úsekom prechádzali. Biela palica v ruke chodca by pre nich
mala byť jasným znamením aby zvýšili pozornosť tak, ako to pri-
kazuje aj Zákon o cestnej premávke. Nevidiacemu na priecho-
de pre chodcov treba dať prednosť.

Počas dopravno-preventívnej akcie v Pezinku, ktorú monito-
rovala pracovníčka Únie nevidiacich, dalo osobe s bielou pali-
cou na priechode pre chodcov prednosť 70 vozidiel. Naopak 17
vodičov nezastavilo. Takých si brala na mušku polícia, aby ich
upozornila a poučila aj pomocou letákovej kampane s presným
vysvetlením, ako nevidiaci používajú bielu palicu v cestnej pre-
mávke. (KG)

Deň bielej palice upuzornil
na problémy nevidiacich

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Pe-
zinku pripravuje na 7. februára 2014 jubi-
lejný XX. Ples farnosti Pezinok v Dome
kultúry v Pezinku. Do tanca, na počúvanie
a do spevu bude hrať v hlavnej sále dy-
chová hudba CAJLANÉ, hudobná skupi-
na SENÁTOR a Bratislavské mažoretky
TINA. Na prízemí vo foyeri country skupi-

na BUKASOVÝ MASÍV a na poschodí vo foyeri hudobná skupi-
na Ka-Fe Band a Katka Feldeková. Vstupenky si možno zakú-
piť 2013 a
2014 na adrese František Féder, Farská 7. Pezinok 902 01.

Ďalšie informácie o plese na tel. čísle 0905 342 261 alebo
email .

Cena vstupenky: 1 osoba - hlavná sála 14,- € vo foyeri 13,- €
večera 7,- €

Celý zisk z tohto plesu už tradične putuje na opravu Farského
kostola v Pezinku. Občerstvenie, bohatá tombola a malé pre-
kvapenie sú zabezpečené. Na spoločný večer plný príjemnej
hudby v kruhu dobrých ľudí sa teší

v predpredaji od 1. do 23. decembra od 7. januára

hlavný organizátor František Féder

fff@rsb.sk

Aj takto by sme mohli vyjadriť to, čo cítia členovia FS
Obstrléze pri svojich vystúpeniach adresovaných tým, ktorí si
ctia tradície a to nielen pezinské. V tomto duchu sa niesli via-
ceré vystúpenia nášho súboru.

Dvoma vystúpeniami sme si v rámci akcií Dňa matiek uctili tie,
ktoré prinášajú život, nezištne rozdávajú lásku svojim blízkym –
rodine, deťom, vnúčikom. Ani slávnostné otváranie tohtoročné-
ho Kultúrneho leta sa nezaobišlo bez nás. Divákov sme potešili
pásmom krásnych ruských ľudových piesní, ktoré aj u nás tak-
mer zľudoveli. Vystúpením na Vinobraní sme rozospievali ná-
mestie piesňami o vínku. Bolo nám cťou, že s nami vystúpil a só-
lovým spevom potešil divákov náš čestný člen pán Pavol
Dvorský, jeden z bratov známych a slávnych operných spevá-
kov. Krásne boli aj husličky ďalšieho nášho čestného člena p.
Sama Plesníka, ktorý všetkých preniesol spevom a hraním do
slnečného Chorvátska. Nezabudli sme ani na starších spoluob-
čanov vo Vinosadoch, ktorí sa na naše vystúpenie tešili.

Úprimne sa snažíme rozdávať radosť a veríme, že sa nám po-
darí na tejto ceste pokračovať a rozdávať úsmevy pezinským
spoluobčanom i občanom v iných mestách i obciach nášho krás-
neho Slovenska. (KN)

Rozdávame úsmev

mimoriadny obdiv. Vzácne vyzerajúcu
plodnicu sme odfotili a poslali do Botanic-
kého ústavu SAV v Bratislave. Pracovník
ústavu nám za fotky poďako-
val a nález okomentoval takto:

K tomuto môžeme dodať, že v oboch prí-
padoch ide o výborné jedlé huby.

Pavel Lizoň

(mo)

„Podobne zdeformované hlúbiky má-
vajú hríby dubové, ktoré vyrástli na suťo-
vých pôdach. Môže sa však jednať aj o
vzácny hríb smrekový šaštínsky (Boletus
edulis var. Arenarius), ktorý má podobne
tvarovaný hlúbik a rastie na piesčitých pô-
dach.“

V pezinských horách sa našiel zaujímavý hríb

FOTO (mo)

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja udelilo

akademickému sochárovi Štefanovi Prokopovi - in memo-

riam – Cenu Trnavského samosprávneho kraja za významný

prínos v oblasti slovenskej výtvarnej moderny. Pozitívna sprá-

va pre jeho blízkych i Pezinok – kde umelcov ateliér stále žije!

(r)
Medzi najznámejšími ocenenými súčasníkmi boli aj Mons.

ThLic. Róbert Bezák a Dr. h.c.Anton Srholec.

Ocenenie in memoriam
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Svetový deň cestovného ruchu
Je už viacročnou tradíciou, že mesto Pezinok spoločne s

Klubom sprievodcov mesta Pezinok a Pezinským kultúrnym
centrom pripravuje pre verejnosť stretnutia členov Klubu
s hosťami. I v tomto roku prijali pozvanie do Pezinku viacerí
hostia, ktorých v priestoroch Domu kultúry privítala zástup-
kyňa riaditeľky D. Debnárová. Boli to profesorka JUDr. Ľud-
mila Novacká z Ekonomickej univerzity Bratislava, ktorá v
rámci besedy oboznámila sprievodcov i účastníkov besedy
zo štatistickými údajmi o návštevnosti Slovenska i jeho hlav-
ného mesta za posledné sledované obdobie. Hlavný pries-
tor besedy bol určený na prezentáciu cestovateľov v rozlič-
ných krajinách sveta. Tohto roku so svojou prezentáciou z
cesty do Brazílie vystúpila členka Klubu sprievodcov Mgr.
Zuzana Roncová, ktorá sa podieľala i na organizačnom za-
bezpečení slovenskej delegácie účastníkov svetového
stretnutia mládeže s pápežom Františkom. Spolu s Ing. Niž-
ňaským informovali prítomných o ceste po Brazílii, premietli
zaujmavé fotografie z cesty a zodpovedali na otázky mode-
rátora i prítomných občanov. Na záver poďakoval hosťom i
organizátorom v mene vedenia mesta Ing. MilošAndel, vice-
primátor mesta Pezinok. (PR)

V posledný augustový deň sa v sobotu 31. 8. 2013 predpolud-
ním v areáli Strednej odbornej školy Pezinok Komenského
uskutočnila I. Medzinárodná hasičská burza.

Toto v Pezinku neobvyklé podujatie pripravila Dobrovoľná po-
žiarna ochrana SR ako súčasť 2. Medzinárodného stretnutia ha-
sičov historikov – zberateľov, ktorého garantmi boli Dobrovoľný
hasičský zbor Pezinok – SOU a DHZ Dyčka.

Burzy sa zúčastnili dobrovoľní hasiči zo Slovenska, Čiech i
Rakúska, ktorí pripravili svoje prinesené exponáty, zberateľské
kuriozity, súčasti výstroja a výzbroje hasičov, znaky, odznaky,
hasičské prilby i čiapky, knihy, časopisy, kalendáre, fotografie,
vlajky i zástavy, ale tiež hračky, poháre i džbániky. Celkove bolo
vystavených niekoľko tisíc predmetov malého i väčšieho roz-
meru. Veľmi zaujala kolekcia keramických zvončenkov, ktoré tu
predstavila hasička zo Stredného Slovenska. Prítomní hasiči
zberatelia, ktorí sa na Slovensku stretli už druhý raz si v rámci
burzy vzájomne vymieňali vystavené premety a skúsenosti zo
zberateľskej činnosti. Hasiči - historici z Kysuckého Nového
Mesta na toto stretnutie pripravili špeciálnu poštovú obálku a
Komisia histórie DPO SR pripravila minikalendárik s vyobraze-
ním historickej radnice mesta Pezinok a znakmi mesta i DPO
SR, ktoré obdržali všetci účastníci stretnutia i čestní hostia.

I. Medzinárodnú hasičskú burzu otvorili spoločne primátor
mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga, predseda komisie histórie
DPO SR generálny inšpektor DPO SR Peter Kunkela a predse-
da DHZ Pezinok SOU Peter Ronec, ktorý predstavil jednotlivé
exponáty z výstavy

Po ukončení burzy si všetci účastníci pozreli v priestoroch
Pezinského kultúrneho centra výstavu Hasičské hobby a ná-
sledne absolvovali prehliadku historického centra mesta Pe-
zinok s mestským sprievodcom. Peter Ronec

90. rokov hasičskej tlače na Slovensku.

Hasičská burza v Pezinku

Netradičné vyznamenanie
Dobrovoľní hasiči majú

v Pezinku už dlhoročnú
tradíciu a v januári 2014
si pripomenú 140. výro-
čie svojho založenia.
Počas mnohoročnej ak-
tívnej činnosti vykonali
naši dobrovoľní hasiči
bez nároku na odmenu v
zmysle hesla „Bohu na
slávu, blížnemu na po-

moc“ veľa práce pri ochrane pred požiarmi, haváriami i živel-
nými pohromami veľa práce v prospech mesta Pezinok a svo-
jich spoluobčanov, za čo si zaslúžili i mnohé ocenenia od svo-
jej organizácie DPO SR, Mesta Pezinok i ďalších organizácií.

Medzi tými ktorí boli v tomto roku ocenení boli i aktívni čle-
novia DHZ Pezinok mesto Ján a Mária Slaných. V prvej polo-
vici roku bol Ján Slaný medzi členmi DPO SR, ktorých prijal v
Prezidentskom paláci v Bratislave prezident SR Ivan Gaš-
parovič Pani Mária Slaná ktorá popri práci v DHZ Pezinok
mesto už viaceré roky pomáha pri zabezpečovaní občerstve-
nia pre účastníkov hasičských súťaží, Hasičskej šibačkovej
zábavy i ďalších spoločenských podujatí organizovaných v
Pezinku a jej výrobky (lokše i pagáčiky) sú veľmi populárne
nielen medzi Pezinčanmi ale i širšom okolí a v zahraničí.

I v uplynulom mesiaci úspešne zabezpečovali pani Mária
Slaná s manželom tieto pochúťky pre účastníkov II. Medzi-
národného stretnutia hasičov historikov zberateľov v Pe-
zinku. Že im všetkým chutilo, dosvedčuje i odovzdanie
„Radu Zlatej varešky“, ktorý v mene účastníkov z Českej re-
publiky odovzdali pani Márii Slanej vedúci odbornej rady his-
tórie hasičstva z Pardubíc B. Cerman a J. Pecka s poďako-
vaním za chutné občerstvenie. Peter Ronec

V poradí už 15. Celosloven-
ská konferencia sestier pracu-
júcich v psychiatrii sa koná 21.
a 22. novembra v Pezinku a jej
hlavnou témou sú Výzvy psy-
chiatrického ošetrovateľstva v
podpore duševného zdravia.

„

hovorí jedna z organi-
zátoriek podujatia Andrea
Uhláriková z Psychiatrickej ne-
mocnice Philippa Pinela.

Príspevky na konferencii sa
netýkajú len duševného zdra-
via pacientov, ale aj sestier sa-
motných. Osobnostne zrelá
sestra môže byť oporou pa-
cientovi a jeho príbuznému i v
mimoriadnych situáciách.

Ide o konferenciu s medziná-
rodnou účasťou, pretože inten-
zívne spolupracujeme aj s kole-
gyňami z Česka, Poľska a Ma-
ďarska,“

„Kon-
ferencia sa koná každoročne,
ale tento rok dostala mandát na
jej usporiadanie práve naša ne-
mocnica. Naším cieľom bolo vy-
užiť túto možnosť, spropagovať
aj naše mesto a zapojiť pezin-
ských podnikateľov pri poskyto-
vaní ubytovania a občerstvenia“

„Už prvý kontakt počas príjmu
pacienta si vyžaduje odborné

vedomosti, komunikačné zruč-
nosti, schopnosť empatie a
predvídavosť.“

„Pacient s te-
lesným ochorením vie, že má
napríklad vysoký krvný tlak,
uvedomuje si svoje ochorenie,
popíše jednotlivé príznaky a tak-
tiež prichádza s množstvom
objektívnych údajov napr. labo-
ratórnych. Duševne chorý pa-
cient však len málokedy si uve-
domuje, že je chorý. I samotné
údaje v dokumentácii nemusia
byť objektívne. Dokážete od-
merať matematicky náladu,
správanie...? V prijímacom záz-
name sa môže popisovať ne-
spolupráca, nepriateľské sprá-
vanie a už počas príjmu
si sestra získa jeho spoluprá-
cu a vybuduje terepeutický
vzťah. “

vysvetľuje An-
drea Uhláriková.

Dôležitá je aj otázka bezpeč-
nosti pacienta, ktorý môže po-
tenciálne ohrozovať nielen svo-
je okolie, zdravotnícky personál
ale aj seba. Psychiatrické
sestry dnes zvládajú množstvo
upokojujúcich techník – bazál-
na stimulácia, nefarmakologic-
ké upokojujúce intervencie, ale

najmä terapeutický rozhovor.
Náročná starostlivosť je i o pa-
cientov s nariadenou ústavnou
liečbou, ktorým liečbu nariadi
súd. Ak sa sestre nepodarí zís-
kať dôveru pacienta už v prvých
dňoch, potom nie je možné vy-
budovať dlhodobý terapeutický
vzťah, ktorý je pre liečbu nevy-
hnutný.

Psychiatria samotná je, žiaľ,
často stigmatizovaná. Laik si ju
predstavuje ako blázinec, elek-
trošoky, priväzovanie, podáva-
nie sedatív. Dnešná starostli-
vosť je však iná.

dodáva Andrea Uhláriková.

Andrea Uhláriková pôsobí na
psychiatrii už 22 rokov a vzťah k
povolaniu získala už v rodine.
Jej mama pôsobila na geron-
topsychiatrii v Pezinku 36 ro-
kov, teda až do odchodu na
dôchodok. Každý prípad, s kto-
rým sa stretla, považuje za po-
zitívny.

popisuje svoje skúsenosti.

„V skutočnosti moderné psy-
chiatrické ošetrovateľstvo vyu-
žíva najmä psychoterapeutické
a nefarmakologické techniky,“

„ Rola sestry sa výrazne zmeni-
la, sestry už nie sú len poskyto-
vateľkami ošetrovateľskej sta-
rostlivosti. ale edukátorky, ma-
nažérky, výskumníčky, učiteľky,
nositeľky zmien. Tieto profesio-
nálne výzvy sú aj predmetom
našej konferencie, ktoré slúžia
na prezentáciu a vymieňanie
skúseností. “

„Sestry sa stretávajú aj s mi-
moriadnymi situáciami, ako je
napríklad násilie, úteky, úmrtie
pacienta, pokusy o samovraž-
du,“
„ V danej chvíli je to vždy nad-
merná záťažová situácia. Kaž-
dý takýto prípad však poskytuje
aj ponaučenie, ako riešiť takéto

situácie lepšie. Práca na psy-
chiatrii predstavuje záťaž a mô-
že u sestier viesť k syndrómu vy-
horenia. Musia byť osobnostne
a profesionálne zrelé, pretože
ich práca nie vždy prináša pozi-
tívne a motivujúce výsledky.
Napríklad starostlivosť o geron-
topsychiatrických a chronic-
kých pacientov s duševnými po-
ruchami, opakujúce sa hospita-
lizácie. Práca sestry nemôže
byť len zamestnanie ale najmä
poslanie. “

„ Fandím všetkým, aby si našli
dostatok motivačných faktorov
vo svojej práci a držím palce.
Nakoniec aj tohtoročná konfe-
rencia je prejavom ich aktivity a
odhodlania, pretože ju pripra-
vovali s nesmiernou energiou,
začo im chcem i touto cestou
úprimne poďakovať. Prihlásilo
sa vyše 200 účastníčok a aj od-
borná úroveň príspevkov je veľ-
mi vysoká. Samozrejme vy-
zdvihnem ústretovú pomoc
mesta Pezinok, Kultúrneho cen-
tra v Pezinku Pezinského kul-
túrneho centra, firmy Grafit,
hlavného partnera konferencie
spoločnosti Janssen a mno-
hých ďalších, popri ktorých by
som rada vyzdvihla aj kapelu ra-
da poďakovala aj kapele Funny
Fellows, ktorá nám spestrí kul-
túrny program. “

Vzhľadom na náročnosť pro-
fesie aj na jej nedostatočné
ohodnotenie je aj u nás nedo-
statok kvalifikovaných sestier.
Všetci, ktorí sa venujú duševne
chorým pacientom, nielen zdra-
votné sestry, ale i rehabilitačné
a sociálne sestry, a ostaní v
zdravotníckom tíme si podľa
Andrei Uhlárikovej zaslúžia naj-
mä spoločenské a morálne u-
znanie.

(kam)

Sestra na psychiatrii: nie je to práca ale poslanie
Nik nepochybuje o tom,

že byť zdravotnou ses-
trou je nielen zamestna-
nie, ale aj poslanie. Ob-
zvlášť to platí pre sestry,
ktoré pracujú na psy-
chiatrii. Špecifiká tejto
práce kladú vysoké náro-
ky nielen na odbornosť,
interakčné a osobnostné
vlastnosti, ale i na kon-
trolu emócii. Svoje skú-
senosti a odborné vedo-
mosti si sestry vymieňa-
jú na odborných konfe-
renciách

Inzercia
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Vraví sa, že život so sebou pri-
náša neustále zmeny. Spoloč-
nosť i podnikateľské subjekty
sa denne usilujú posunúť svoje
snaženia k čo najväčším úspe-
chom a vytvárať okolo seba
prostredie, v ktorom sa ten dru-
hý bude cítiť dobre a bude mať
pocit, že dostal čosi viac. Nie
vždy však situácia ihneď prine-
sie želaný efekt a pozitívne vne-
my okolia.

My v spoločnosti KARIREAL
SLOVAKIA, a.s. sme sa roz-
hodli, že tento proces naštartu-
jeme. Bez akéhokoľvek stra-
chu, obáv či neistoty. Už začiat-
kom roka sme sa s chuťou pus-
tili do nového vnímania našej
značky a v súčasnom období sa
nazdávame, že sme aktivovali
všetky naše schopnosti a da-
nosti, aby sme práve vám mohli
predstaviť Nový KARIREAL...

...no-
vé tváre v spoločnosti KA-
RIREAL SLOVAKIA, a. s. majú
ako hlavnú náplň svojej práce
byť vaším priateľom a partne
rom. Vypočuť vás, nájsť pre vás

lepší, ľudskejší, priateľskejší,

hodnotnejší, krajší.

Ľudskejší, priateľskejší

čo najefektívnejšie riešenia a po-
skytnúť vám hodnoty, o ktorých
budete mať presvedčenie, že ma-
jú i svoju cenu. Mať zvláštny a
úctivý prístup k obyvateľom re-
giónu Pezinok a byť silným hlá-
sateľom nášho tradičného lokál-
patriotizmu. Oprava a údržba
vášho vozidla, kúpa nového auta
- to už nie sú pre nás len procesy,
vyplývajúce z činnosti autori-
zovaného partnera ŠKODA. Je
to predovšetkým naše poslanie
a túžba dať vám o trošku viac.

...nové
služby v spoločnosti KARI-
REAL SLOVAKIA, a. s. majú
pre vás zabezpečiť čo najväčší
komfort a pohodlie. Počas roka
sme sa stali súčasťou projektu
„ŠKODA náhradné vozidlá“.
Okrem odbornej starostlivosti,
ktorú vám poskytneme, v na-
šom servise vám ponúkame
možnosť zapožičania náhrad-
ného vozidla ZDARMA v čase,
keď je vaše vozidlo servisova-
né u nás. Tento benefit vám za-
bezpečí komfort a nič vám neza-
bráni v plnení vašich každoden-
ných povinností. Taktiež sa pre-
vádzka Pezinok stala „ŠKODA

Hodnotnejší, lepší

fleetovým centrom“. Ponúkame
exkluzívne výhody veľkoodbe-
rateľom v oblasti tvorby, moder-
nizácie a prevádzky firemného
vozového parku. Vieme sa kom-
plexne a plnohodnotne prispô-
sobiť vaším požiadavkám a vy-
tvoriť pre vás individuálny kon-
cept služieb cez predaj, servis,
financovanie, poistenie a pod.

V neposlednom rade Nový
KARIREAL tento rok prichá-
dza i s novými modelmi vozidiel
ŠKODA, ktoré opäť posúvajú
našu značku ďalej a vozidlá
vám preto ponúkajú nový roz-
mer. Nová Octavia, Nový Su-
perb, Rapid, Rapid Spaceback
a onedlho nový Yeti sú veľkole-
pou porciou emócií a nadšenia
z nového dizajnu, technológií,
motorizácií. Každé z vozidiel
má a bude mať svoje zvláštne
poslanie, ktoré vás určite osloví
a chytí za srdce.

...znamená pre nás ur-
čite tú najväčšiu investíciu, kto-
rá vám zabezpečí najvyššie po-
hodlie a komfort 21.storočia.
Sme v štádiu intenzívnych prí-
prav kompletnej prestavby náš-
ho salóna, ktorá bude spĺňať tie

Krajší

Nové tváre, nové služby, NOVÝ KARIREAL
najprísnejšie kritériá podľa no-
vého konceptu ŠKODA. Nový
KARIREAL získa na kráse, ale
najmä na funkčnosti. Samo-
zrejmosťou bude nový aktívny
príjem, kde náš technik na
špeciálne vyhradenom mieste
spolu s vami bude AKTÍVNE
špecifikovať vaše požiadavky
ohľadom servisovania vozidla.
Veľkou novinkou bude tzv. 3D
konfigurátor, kde si budete
môcť na vyhradenom mieste po-
mocou špičkovej techniky pres-
ne nakonfigurovať vaše vysní-
vané vozidlo – vybrať si model,
výbavu, farbu, sadnúť si do vo-
zidla a do posledného detailu
vidieť ako bude vaše nové au-
to vyzerať. Nazdávame sa, že
nový dizajn našej spoločnos-
ti sa stane neodmysliteľnou
a atraktívnou siluetou nášho
krásneho regiónu.

Nový KARIREAL SLOVAKIA,
a.s. vám úprimne ďakuje za do-
terajšiu priazeň a zasiela svoj
odkaz: „Nemôžeme vám všet-
ko sľúbiť, ale sľubujeme, že pre-
to urobíme maximum.“

Príďte nás vyskúšať, tešíme
sa na vás! Váš KARIREAL tím

Bol krásny slnečný, babím
letom voňajúci októbrový pon-
delok, keď pani Jeseň zaklo-
pala na dvere našej základnej
školy. Privítali sme ju s veľkou
radosťou a náručím plným da-
rov v podobe básní, piesní, ta-
nečných choreografií i krát-
kych divadelných scénok, kto-
ré si s plným nasadením pre
ňu a svojich rodičov pripravili
žiaci z 1. až 4. ročníka pod
vedením triednych učiteliek i
vychovávateliek zo ŠKD. Dary sme jej odovzdali v deň
„D“, ktorý patril samozrejme len a len jej. Konala sa totiž kaž-
doročná oslava jesene, zvaná „Tekvičková slávnosť“. Žiaci
však nelenili ani doma a s rodičmi premenili nejednu tekvicu
doslova na čarovného svetlonosa dotvárajúceho nádhernú
jesennú atmosféru v škole. Celú slávu sme zavŕšili pri spoloč-
nom stole, hostiac sa dobrotami od šikovných mamičiek či ba-
bičiek a veru, bolo čím potešiť nielen oči, ale i hladné brušká.
Sme radi, že sa nám i v tomto roku podarilo privítať pani
Jeseň ako sa patrí a spomienka na tento deň nás v chladnom
novembrovom počasí bude už len príjemne hriať pri srdci.
Pre viac info klik na web stránku našej školy:

– sekcia fotogaléria. á
www.zsnabiele-

nisku.sk Mgr. Andrea Šándorov

Na Bielenisku vítali jeseň

Deň 16. október je „Svetový deň výživy“. Odborníci vyzývajú
na boj proti obezite. 150 krajín sveta, vrátane Slovenskej repub-
liky, sa zapojilo do rôznych aktivít. Naši žiaci v rámci odborného
výcviku pripravili jedálny lístok, plný zdravých jedál ako naprí-
klad zeleninové rizoto s tofu syrom, sójové kocky na zelenine,
dusenú anglickú zeleninu s vajíčkom. Nechýbalo ani jedlo z
rýb, strukovín a hlavne šaláty z čerstvej zeleniny. V tomto čase
je aj svetový deň chleba, a preto sme si pripomenuli, aké druhy
chleba piekli ľudia voľakedy a aké ponúka dnešný trh. Žiakov
vedieme k hospodáreniu s potravinami a k príprave jedál, ktoré
zodpovedajú racionálnej výžive. V príprave chutných a zdra-
vých jedál budeme pokračovať počas celého roka a nie len v
tento svetový deň. Bc. Agnesa Koubová

Svetový deň výživy na SOŠ

V rámci predmetu Manažment osobných financií sme sa my
– žiaci prvých ročníkov ako aj pani riaditeľka Mgr. Elena Jurčí-
ková a vyučujúca už spomenutého predmetu Mgr. Helena
Klimová zúčastnili exkurzie do Kremnice. Témou exkurzie boli
mince. Po príchode nás na parkovisku čakala sprievodkyňa, kto-
rá nám zabezpečila krátku prehliadku mesta spolu s výkladom.
O jedenástej nás už očakávali v múzeu mincí, kde sme sa poko-
chali exponátmi hotových mincí a medailí a následne nám v min-
covni ukázali, ako sa kedysi razili mince a ako sa razia teraz.
Okrem prehliadky starej mincovne a ukážky práce starých stro-
jov sme videli aj krátky historický dokument. Zbierka mincí z celé-
ho sveta, ktoré boli razené v Kremnici, nám potvrdila slávnu tra-
díciu mincovne, ktorá je najdlhšie fungujúcou mincovňou v
Európe (založená roku 1328). Novú mincovňu sme navštívili v
čase prevádzky, takže nám bola prakticky vysvetlená razba na-
šich platných slovenských euromincí. Z mincovne sme sa pre-
sunuli do štôlne Andrej, kde sme získali akú – takú predstavu o
ťažkej a nebezpečnej práci baníkov, bez ktorých by sa proces vý-
roby mincí nezaobišiel. Ďalšou zastávkou bol geografický stred
Európy, o ktorom sa píše už v starých spisoch. Rozprávajú
nielen o ňom, ale aj o histórii obce Kremnické Bane. Lokalita sa
nachádza severovýchodne od obce a zďaleka na ňu upozorňuje
dominanta - akoby osamelo stojaci Kostol sv. Jána Krstiteľa.
Z vonkajšej strany ohrady je na jej južnej strane umiestnený
balvan s pamätnou tabuľou, ktorá oboznamuje s geografickým
významom tohto miesta. Po opätovnom návrate do Kremnice
sme sa odmenili neskorým obedom a rozlúčkovou prechádzkou
mestom. Pred siedmou hodinou večer sme šťastne a v zdraví
dorazili do Pezinka. Ďakujeme. Žiaci SOŠ, Pezinok

Exkurzia do historickej Kremnice

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

5. 12. Mikulášske prekvapenie

6. 12. Vianočné tvorivé dielne

12.12. Vianočná slávnosť

12. 12. Vianočné ozdoby na stromček

17.12. Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže pre školské
kluby.

19. 12. Vianočné posedenie

Bližšie informácie o podujatiach
033/6901 991, 0911/402 021.

- Mama, ocko poď sa hrať - stretnu-
tia s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

od 14.30 do 18.00 h v budove
Centra voľného času si môžu prísť deti so svojimi rodičmi urobiť
ozdoby, darčeky, ktoré môžu darovať.

- atmosféru najkrajších sviatkov v roku
nám týmto podujatím priblížia deti z CVČ Pezinok svojimi tanečnými
vystúpeniami v Dome kultúry v Pezinoku o 17.00 h.

- Mama, ocko poď sa hrať
- stretnutia s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Bude sa konať o 13.30 h v Malokarpatskej knižnici v Pezinku
spojené s výstavou.

- pečieme koláčiky - Mama, ocko poď sa
hrať-stretnutia s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

na alebo
na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená.

Klub Venuša a Liga proti rakovine sú svojou každoročnou aktivi-
tou obyvateľom Pezinka dôverne známy. V rámci Týždňa proti ra-
kovine v uliciach Pezinka rozdávajú jablká a organizujú Pochod
zdravia.

Azda každý takto oslovený sa aspoň na okamih zamyslí nad
svojím zdravím.Aký dôraz naň kladie - či so zdravím nehazarduje.
Práve o tento moment ide organizátorom podujatia. Satčí, keď sa
nájde čo i len hŕstka tých, ktorí sa zamyslia - spravia niečo pre svo-
je zdravie a cieľ je splnený. Spúšťačom ochorenia totiž často býva
zlý životný štýl, ktorý je zložený so zdanlivo „neškodných malič-
kostí“, ktoré ako celok predstavujú riziko. Drobnosti, ktoré môžu
byť osudné. Preto aj keď sa úplne nezbavíme zlozvykov, mohli by
sme ich vyvážiť zvykmi dobrými. Ísť na malú prechádzku, použiť
schody namiesto výťahu, navštíviť priateľov, spraviť si dobrú nála-
du alebo sa len zahryznúť do jablka. Tento rok 25. októbra nám
jablká v uliciach Pezinka ponúkli členky klubu Venuša v Pezinku.

Moment zamyslenia nad svojím zdravím

Pochodom, ktorý viedol od Mariánskeho stĺpu do Zámockého par-
ku pripomenuli myšlienku, ktorá na nás denne nekričí z reklam-
ných plôch a médií, ale je o to hlbšia a zmysluplnejšia. (pb)

Členky Klubu Venuša Pezinok
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Folklórny sú-
bor Radosť z
Pezinka podal
v programe us-
poriadanom v
rámci mesiaca
úcty k starším,
pomyselnú kyti-
cu uvitú zo slo-
venských ľudo-
vých piesní seniorom vo Viničnom, v Bratislave v Kultúrnom cen-
tre na Vajnorskej ulici, kde sa uskutočnila tiež voľba naj Babičky
a Dedka roka 2013 a tiež v Kultúrnom centre na Stromovej ulici.
Vrúcne slová venované rodičom a starým rodičom, ako aj krás-
ne, melodické slovenské ľudové piesne nenechali chladným ani
jediného diváka a v nejednom oku sa dokonca zaleskla slza doja-
tia. Seniori z Pezinka nakazili svojím temperamentom a úprim-
ným prejavom prítomných v sále, za čo boli odmenení búrlivým
potleskom. Opäť sa raz ukázalo, že slovenská ľudová pieseň je
tým pravým elixírom života, ktorý dokáže poláskať dušu nielen
seniora a dať na chvíľu zabudnúť na starosti a problémy, ktoré
život so sebou prináša. Eva Frťalová

Radosť a kytica pre seniorov
17. a 18. októbra sa slávnost-

nou znelkou otvorila brána X.
ročníku Festivalu E. Suchoňa.
V tichosti do nej vstúpili nádej-
né hudobné talenty z celého
Slovenska. Bez burácania da-
vu, veľkolepej reklamy, hádza-
nia plyšákov, posielania sms a
„rýchlokvasenej slávy“. V ti-
chosti, aj keď už stáli na tom naj-
vyššom stupni víťazov na vý-
znamných slovenských alebo
aj medzinárodných súťažiach
ZUŠ. Pod taktovkou svojich pe-
dagógov, s nádejou, že sú nain-
fikovaní smädom po hudbe, kto-
rá môže otvárať ich dušu po ce-
lý život. Počas dvoch festivalo-
vých večerov sa nám svojím in-
terpretačným umením predsta-
vili tí najlepší z najlepších. Áno,
viem, koľko krehkosti a pomi-
nuteľnosti je v tomto slove.
Faktom však je, že všetci účin-
kujúci boli už zlatom ocenení.
Zmyslom nášho festivalu nie je
boj, kto z koho. Naším prianím
bolo umožniť prežiť zmysluplné
chvíle v objatí tónov, ktoré vy-
chádzajú zo srdiečka, z vnútra
a sú výsledkom poctivej práce
našich mladých ľudí aj ich peda-
gógov.

Nezanedbateľnou súčasťou
festivalových dní boli aj vzájom-
né rozhovory, preberanie skú-

seností a riešenia problémov v
pedagogickej práci, vzájomné
ľudské aj umelecké obohaco-
vanie pedagógov aj detí.

Okrem súťažnej časti festiva-
lu je snahou našej ZUŠ E.
Suchoňa ukázať deťom a ich
pedagógom zaujímavosti náš-
ho regiónu. Tento rok mladí pria-
telia spolu s pedagógmi a aj s
našimi žiakmi prežili jesenné sl-
nečné dopoludnie v historic-
kých priestoroch a okolí hradu
Červený Kameň. V priebehu
druhého festivalového koncer-
tu si publikum okrem súťažia-
cich mohlo vypočuť ukážky z
piesňovej tvorby Eugena Su-
choňa a Ľudovíta Rajtera v po-
daní sopranistky Evy Šuškovej
a klavírneho sprievodu Petra
Pažického.

Odborná porota, zložená z
významných osobností na kon-
certnej ale aj pedagogickej scé-
ne – predseda poroty prof.

, členovia Mgr.
art. Jordana Palovičová, ArtD.,
klavír, Mgr. art. Peter Kosorin
ArtD., hoboj – mala ťažkú úlo-
hu. Nakoniec rozhodla nasle-
dovne: Laureát v sólovej hre

, husle ZUŠ
Jantárová, Košice, Laureát v ko-
mornej hre – Sláčikové kvarteto
ZUŠ Vrbenského Bratislava.

Mi-
kuláš Jelinek

Samuel Hučko

Cenu primátora získala
ZUŠ Márie

Hemerkovej Košice. Cena ria-
diteľky ZUŠ E. Suchoňa –

klavír, ZUŠ Š.
Németha-Šamorínskeho, Ša-
morín.

„

tak odpre-
vádza Neffe mladého Beetho-

Vero-
nika Mattová,

Szilárd Nagy,

...hudba je najskutočnejšia
poézia. Vyžaduje ohnivú fantá-
ziu, vznešenú nadvládu harmó-
nie. Musíš mať ľudí rád. Nese-
becky, oddane, do takej miery,
že musíš s nimi prežiť a pretr-
pieť každý ich cit. Muzikant je
ako hudobný nástroj, ale na
tomto nástroji zahrá melódiu
iba ľudský osud...“

vena do Viedne, a týmito slova-
mi sme aj my odprevádzali na-
šich mladých priateľov na ich
pokračujúcej hudobnej ceste...

Dvojdňový festival sme mohli
zrealizovať za finančnej dotá-
cie oficiálnych sponzorov, BSK,
Mesta Pezinok, OZ pri ZUŠ E.
Suchoňa, ZUŠ E. Suchoňa a
PKC. Aj touto cestou všetkým
ďakujeme. Moje súkromné ďa-
kujem patrí aj tým „neoficiál-
nym“, mojim kolegom a každé-
mu, kto akýmkoľvek spôsobom
pomohol vytvoriť ohromnú at-
mosféru a „nakŕmiť dušu i telo“.

riaditeľka ZUŠ E. Suchoňa
Mária Neuszerová,

X. ročník Festivalu Eugena Suchoňa

December bude v Malokar-
patskej knižnici v Pezinku v sláv-
nostnom duchu. Začiatkom de-
cembra si pripomenieme 60. vý-
ročie založenia knižnice a po-
tom sa už ponoríme do predvia-
nočnej atmosféry.

Je to už 60 rokov, keď v r.
1953 Rada ONV Pezinok roz-
hodla o ustanovení Okresnej ľu-
dovej knižnice. V meste Pezi-
nok predtým pôsobili dve verej-
né knižnice, slovenská a ne-
mecká, obe založené v júli roku
1925. Po II. svetovej vojne pre-
vzala Matica slovenská knihy z
nemeckej knižnice a starostli-
vosť o slovenské knihy mesto
Pezinok. Knižnica sa počas svo-
jej histórie niekoľkokrát sťaho-
vala, najprv bola umiestnená
na balkóne veľkej sály Pezin-
ského zámku, r. 1955 sa pre-
sťahovala do priestorov Kraj-
ského domu osvety v Zámoc-
kom parku, v r. 1960 získala no-
vé priestory po OV KSS, v budo-
ve susediacej so súčasným
sídlom knižnice. Do terajších
priestorov, ktoré vznikli rekon-
štrukciou a prístavbou budovy

– bývalého sídla Zboru národ-
nej bezpečnosti, sa knižnica
presťahovala v r. 1992.

Počas svojej existencie meni-
la zriaďovateľov – okresný ná-
rodný výbor, krajský úrad, Mi-
nisterstvo kultúry SR a v súčas-
nosti je v kultúrnym zariadením
Bratislavského samosprávne-
ho kraja.

Svoju činnosť začínala knižni-
ca s 3 164 zv. kníh a v prvom ro-
ku fungovania sa zapísalo 672
čitateľov. Postupne k výpožičný
službám a organizovaniu podu-
jatí pribudla starostlivosť o o-
becné knižnice regiónu, otvori-
lo sa oddelenie politicko-ná-
učnej literatúry, oddelenie be-
letrie s čitárňou a detské odde-
lenie, neskôr oddelenie poľno-
hospodárskej literatúry so štu-
dovňou. Od 70. rokov sa začí-
na budovanie fondu regionál-
nych dokumentov a informácií,
oddelenia náučnej literatúry. V
r. 1985 pribudlo do knižničného
fondu 7 384 zväzkov kníh, čo
bol najväčší prírastok v histórii
knižnice. Knižničný fond pre-
kročil hranicu 100 tisíc zväzkov.

Po roku 2000 sa zautomatizo-
val výpožičný systém knižnice,
zriadili sme multimediálnu štu-
dovňu a verejný internet. V roku
2003 pri 50. výročí vzniku, obsa-
hoval knižničný fond 95 253
zväzkov. V súčasnosti máme v
knižnici 95 000 zväzkov kníh a
iných dokumentov.

Množstvo podujatí pripravuje-
me najmä pre detských čitate-
ľov, takmer každý deň máme
stretnutie s knihou, so spisova-
teľom, podujatia na podporu čí-
tania a poznanie regionálnej lite-
ratúry, umenia a tradícií. Každý
mesiac predstavujeme sloven-
ského spisovateľa aj dospelé-
mu publiku.

Začiatkom decembra by sme
chceli sériou podujatí osláviť vý-
ročie existencie knižnice. 4. de-
cembra o 14.00 hod. prebehne
v Malej sále PKC slávnostný
program spojený s odovzdáva-
ním pamätných listov. Deň pred-
tým, 3. decembra pripravíme ko-
morné stretnutie dvoch regio-
nálnych poetov – Maríny Mesá-
rošovej a Jozefa Trtola. 10. de-
cembra o 17.00 h sme pre na-

šich čitateľov a návštevníkov
pripravili „ špeciálne “ stretnutie
s nami pod názvom Knihovníci
čítajú čitateľom z regionálnej
tvorby, na ktorom knihovníci bu-
dú čítať ukážky v prozaických aj
básnických diel vybraných regi-
onálnych autorov. Deti si budú
môcť počas podujatia Deti de-
ťom vyskúšať profesiu knihov-
níka a požičiavať svojim kama-
rátom a spolužiakom knihy. A v
rámci Trinástej komnaty v kniž-
nici deti objavia aj priestory,
kam by sa inak nedostali a do-
zvedia sa, čo všetko sa musí
urobiť, aby si mohli u nás nájsť
svoju obľúbenú knihu.

Počas decembra tiež budú
trvať výstavy o regionálnych
osobnostiach a ich dielach, o
dejinách knižnice a tiež výsta-
va, ktorá je výstupom projektu
Nedajme zahynúť dedičstvu
predkov s fotografiami drob-
ných regionálnych architekto-
nických pamiatok.

Veríme, že pripravené podu-
jatia potešia našich návštevní-
kov a budú nám zachovávať
priazeň aj v ďalších rokoch. (dt)

V decembri oslávi knižnica 60 rokov svojej činnosti

m

Mikuláš
na mlyne

Deti čaká roz-
právočka a dar-
ček od Mikuláša.
Možno príde aj
čert. Pripravte si
básničky a pes-
ničky aby nám
bolo veselo.

8. 12. o 16.00 h
v Schaubma-
rovom mlyne.

V dňoch 5. – 9. 11. 2013 sa konala v Ríme medzinárodná sú-
ťaž v interpretácii vokálnej sakrálnej hudby Musica sacra a
Roma. V trojkolovej súťaži sa spomedzi 120 súťažiacich z celé-
ho sveta prebojovala medzi 12 finalistov aj Pezinčanka Judit
Andelová, študentka Konzervatória a VŠMU v Bratislave.

Na Galakoncerte finalistov v bazilike S.Maria sopra Minerva si
tak mala možnosť zaspievať áriu Fac ut portem zo Stabat Mater
G. Rossiniho s orchestrom Sinfonica Marco DallAquila pod tak-
tovkou Jacopa Sipari di Pescasseroli. Finále súťaže odvysielala
TV Telepape a Rádio Vatikán. Blahoželáme, veľa ďalších úspe-
chov! (r)

Judit Andelová finalistkou
MUSICA SACRA A ROMA

Bienále plastiky malého formá-
tu Pezinok začalo písať svoju his-
tóriu v r. 2007. Pod odbornou ga-
ranciou prof. Jozefa Jankoviča,
akad. soch. a kurátorky Ľuby
Belohradskej. Prvý ročník mal
podtitul a vý-
stava bola výberom prác dvoch
generácií absolventov Vysokej
školy výtvarných umení v Bra-
tislave, Akadémie umení v Ban-
skej Bystrici a Fakulty umení
Technickej univerzity v Koši-
ciach po roku 1989. Expozícia
mala retrospektívny charakter,
ponúkla všeobecný prehľad to-
ho, čo urobili za posledných päť
rokov. Po vynútenej prestávke v
roku 2009 mal 2. ročník v roku
2011 podtitul

Fakty – Artefakty

Paralely/Posuny –

to poli aktívni a výber diel bol
ovplyvnený aj rokom ich vzniku.
V snahe zabrániť opakovaniu bo-
li prezentované hlavne diela, kto-
ré vznikli po roku 2007. Pokiaľ
úvodnému ročníku dominovali
plastiky z bronzu a kameňa, do
ďalšieho prenikli aj tzv. „pracov-
né“ materiály ako sádra, epoxid,
plasty, vystavená bola aj voľná
keramická tvorba alebo objekt ty-
pu ready – made.

V podobnom duchu sa nesie aj
aktuálny ročník. Prizvali sme
(ne)sochárov, ktorí sa posledné
2 roky (prípadne dlhšie) zaobe-
rajú malými formami skulptúry a
výstavu sme rozšírili aj o viace-
rých hostí z krajín V4. Zámerom
je predstaviť autorov mladšej a

strednej generácie, odlišné au-
torské pohľady na sochu – malý
formát, vystaviť nové diela. Vy-
stavené plastiky, objekty a ko-
morné reliéfy odkrývajú alebo na-
črtávajú aktuálne príbehy – té-
my, vyzývajú diváka, aby ich vy-
stopoval. Tieto aspekty využije aj
program DETI NAVÝSTAVE, po-
skytujúci asistované prehliadky
pre deti podľa vekových kategó-
rií. Z týchto dôvodov (ako aj z
hľadiska priestorových možnos-
tí) sa výstava stala selektívnou.
Odráža však prednosti aj rezer-
vy našich výtvarníkov, v tomto
prípade konfrontovaných s „kla-
sickou“ tvorbou generačne prí-
buzných autorov z okolitých kra-
jín. Roman Popelár

Bienále plastiky malého formátu Pezinok 2013

Pri príležitosti 105. vý-
ročia narodenia hudob-
ného skladateľa – pe-
zinského rodáka ná-
rodného umelca Euge-
na Suchoňa usporiada-
la 4. 10. 2013 naša Zá-
kladná umelecká škola,
ktorá nesie čestný ná-
zov Eugena Suchoňa,
slávnostný koncert zostavený z jeho tvorby. Koncert sa konal pod
záštitou Mesta Pezinok za účasti pána primátora Olivera Solgu,
oboch viceprimátorov aj ctenej rodiny majstra Eugena Suchoňa.
Do programu koncertu sa zapojila aj ZUŠ E. Suchoňa z Bra-
tislavy, ZUŠ z Modry a pezinský chrámový zbor Ad una corda.
Hoci nie je v možnostiach základných umeleckých škôl siahnuť
po veľkolepých Suchoňových dielach, podarilo sa zostaviť dra-
maturgicky pestrý a zaujímavý program z jeho prvotín, tvorby pre
deti, komornej a vokálnej tvorby. So záujmom sme nazreli do
Suchoňovho detstva a mladosti prežitej v Pezinku – meste, ktoré
mal tak rád.... Zuzana Andelová

Koncert mladých k pocte
Eugena Suchoňa

Klasika/Experiment. Výber auto-
rov bol – v porovnaní s 1. roční-
kom, podstatne zúžený. Vysta-
vovali síce absolventi vysokých
umeleckých škôl po roku 1989,
avšak iba tí, ktorí zostali na tom-

Verona Prokopová:
Sadra, akryl 2013

Do tmy
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáši l i sa

70-roční

75-roční

80-roční

Viera Gáborová 1.11.
Jaroslav Slimák 5.11.
Ivan Grman 6.11.
Ivan Kováčik 9.11.
Mariana Lunáková 14.11.
Irena Zedníčková 14.11.
Želmíra Nemčeková 15.11.
Pavel Čech 17.11.
Anna Guštafíková 18.11.
Emília Vinczeová 20.11.
Ferdinand Hajtmanek 22.11.
Rudolf Benčurik 25.11.
Zdena Horová 27.11.

Viera Fridrichová 2.11.
Rudof Strezenický 3.11.
Anna Šoltová 3.11.
Jozefína Machalová 5.11.
Mária Peřinová 7.11.
Irena Mikesová 14.11.
Rozália Maličká 15.11.
Ing. Štefan Farkaš 23.11.

Ing. Engelbert Tanglmayer 3.11.
Ema Krivošíková 4.11.
Alžbeta Kolimárová 17.11.
Mária Krausová 17.11.

Eleonóra Hajková 23.11.
Irena Fischerová 24.11.
Július Goga 25.11.
Justína Guštafíková 30.11.

Alžbeta Pospechová 2.11.
Šarlota Šuhajová 2.11.
Irenka Kovačovská 5.11.
Ľudovít Horváth 12.11.
Margita Vazanová 15.11.

Karolína Šišková 2.11.
Emília Ružová 6.11.
Gizela Rischerová 19.11.

Vilma Šibicová 17.11.

Tomáš Weng 20.11.

Ján Benkovský 9.11.

85-roční

90-ročné

92-ročná

93-ročný

95-ročný

NOVEMBER 2013 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

Michal Szeidemann a Mgr. Mi-
chaela Slimáková • Oystein Rog-
hell a Andrea Lenártová • Jozef
Liška a Mgr. Anna Dubecká • Bc.
Stanislav Bajan a Mgr. Nina
Špániková • Ing. Vladimír Gold-
schmidt a Ing. Zdenka Rybáriková
• Peter Blažíček a Jana Janská •
Martin Noskovič a Ing. Eva Hraš-
ková • Ing. Peter Chudík a Eva
Friesen • Lumír Liška a Mgr. Lucia
Bačinská • Ladislav Šwierk a Ga-
briela Biharyová • Imrich Daniš a
Martina Stričková • Marek Mistrik
a Gabriela Janktová • Ing. Pavel

Magdaléna Chudá 25 r.
Jaroslav Mikletič 59 r.
Ing. Ján Súčan 79 r.
Juraj Pažitný 46 r.
Anna Kormošová 85 r.
Maria Milátová 92 r.
Jozef Michalides 63 r.
Júlia Lehoczká 81 r.
Ján Bučko 69 r.
Rudolf Valachovič 74 r.
Ladislav Kubiš 65 r.
Štefan Mikláš 86 r.
Anton Žurek 47 r.
Ing. Ján Marušic 87 r.

1. Turbo 3D ....................................... 17.00 h ............... USA
1. Konzultant ......................................................... USA, VB
3. Fk“100“: Hirošima, moja láska ............................... FRA, JAP
4. Gravitácia 3D ................................................................. USA
5.-6. Dočkáme sa Ježiška? ...................................................... ČR
7. Ľadové kráľovstvo ..........................17.00 h ............... USA
8. Ľadové kráľovstvo 3D .................... 17.00 h ............... USA
7.-8. Pozdrav zo spermobanky ...................................... USA
10.-11. Old Boy ...................................................................... USA
12.-13. Hobit: Smaugova pustatina 3D .........19.30 h ............... USA
14. Hobit: Smaugova pustatina 3D ........ 16.00 h ............... USA
14.-15. Hobit: Smaugova pustatina ............. 19.30 h ............... USA
15. Ľadové kráľovstvo 3D ...................... 17.00 h ............... USA
17. Fk“100“: Post tenebras lux .................................. MEX,FRA
18.-19. Všetko je stratené .......................................................... USA
20. Život Adéle ..................................................................... FRA
21. Prechádzky s dinosaurami ............... 17.00 h ............... USA
22. Prechádzky s dinosaurami 3D ......... 17.00 h ............... USA
21.-22. Frajeri vo Vegas ............................................................. USA

FILMOVÉ PRÁZDNINY

Začiatok predstavení je o 19.30 h. ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY

Dňa 7. 12. 2013
uplynie rok, čo
nás navždy opus-
til náš drahý otec
a dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Deti s rodina-
mi. Ďakujeme.

Michal
SLEZÁK.

POĎAKOVANIE

B L A H O Ž E L Á M E

Halaška a MUDr. Anna Nosko-
vičová • Andrej Džubák a Katarí-
na Gavorníková

december

Dňa 14. 11. 2013
uplynulo 11 rokov
od smrti našej dra-
hej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.

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

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
Cajlanskom cintoríne snívaš svoj
večný sen. Už niet návratu, ani
nádeje, len cesta k hrobu nás k
tebe zavedie. V neznámy svet
odišiel si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád. Odi-
šiel si od nás, my
ostali sme v žiali,
no vždy budeš v
srdciach tých, ktorí
ťa milovali.
Dňa 14. 11. sme si
pripomenuli 7. výročie smrti náš-
ho milovaného otca a manžela

.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Jána HABERLU

Dňa 29. 10. 2013
sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia
nášho drahého
manžela, otca a
dedka

Vojtecha
ONDROVIČA.

S láskou spomína manželka, deti
a vnúčatká Emka a Ninka.

Dňa 11. 12. 2013
uplynie 6 rokov, čo
nás opustil manžel
otec, dedko a pra-
dedko

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

Ivan ZÁPRAŽNÝ.

Chýbaš nám každú
minútu, hodinu,
každučký deň, no
ty už 4 roky snívaš
svoj sen. Plánov,
snov a túžob mala
si tak veľa, no zo

všetkého najviac si iba žiť chcela.
S nekonečnou láskou spomí-
name na

Irenku TURANSKÚ.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

► 4.12. 60. VÝROČIE ZALO-
ŽENIA MALOKARPATSKEJ KNIŽNICE V PEZINKU.

► 5.12. 60. VÝROČIE ZALO-
ŽENIA GYMNÁZIA V PEZINKU.

► 6.12. VÍTANIE
MIKULÁŠA V MESTE.

► 7.12. PREDAJNÁ
AKCIA

MIKULÁŠSKY KONCERT - NEŘEŽ.

► 8.12. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. ROZPRÁVKA O JEZULIATKU.

POZOR!

► 9.12. TANEC S
VLOČKOU.
►10.12. Divadelné centrum Martin.

► 12.12. VIANOČNÁ
SLÁVNOSŤ CVČ.
► 13.12. DK VIANOČNÉ
POSEDENIE ZV ZU DIABETIKOV.
► 13.-15.12. VIANOČNÉ
TRHY S KULTÚRNYM PROGRAMOM.

► 16.12. VIA HISTORICA
- ZDRUŽENIE UMELCOV ZO ZVOLENA.

VIANOČNÉ POSEDENIE
DENNÉHO CENTRAKOLLÁROVA.

MIME – MIROSLAV MOTYČÍK CAR-
TOONS&APHORISMS
► 17.12. Divadelné centrum Martin.

► 18.12. BLÍŽI SA
VIANOČNÝ ČAS.
► 19.12. DOHVIEZDNY VE-
ČER.

VTEDY POD BRESTOM.

► 20.12. AD-
VENTNÝ KONCERT.

PRIPRAVUJEME

22.1. ŠTYRIA NA KANAPE.

Výborná príležitosť za-
kúpiť od 2. 12. 2013 v DK Pezinok vstupenky ako VIANOČNÝ
DARČEK

(streda) o 14.00 h v malej sále DK
Hlavný

garant: Malokarpatská knižnica Pezinok
štvrtok) o 10.00 h vo veľkej sále DK

Hlavný garant: Gymnázium Pe-
zinok.

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

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

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

Organizátor: Centrum pre rodinu Pezinok
19.00 h v malej sále DK
Koncert známej českej folkovej kapely

(nedeľa) o 10.30 h vo veľkej sále DK
Dnes: Účinkuje: Di-

vadlo Maškrta Košice. Dnes výnimočne predstavenie
dopoludnia.

(pondelok) o 18.00 h vo veľkej sále DK
Tanečné vystúpenie ZUŠ E. Suchoňa

(utorok) vo veľkej sále DK
Divadelné predstavenie pre ZŠ v jazyku anglickom.

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

(piatok) o 14.00 h v spoločenskej sále
Pobočka Pezinok

(piatok-nedeľa) na Radničnom námestí.
Or-

ganizátori: Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum
(pondelok) o 10.00 h vo veľkej sále DK

Šermiarske vystúpe-
nie pre Gymnázium Pezinok
14.00 h v spoločenskej sále DK

17.00 h v minigalérii DK
- vernisáž výstavy.

(utorokk) vo veľkej sále DK
Divadelné predstavenie pre ZŠ v anglickom jazyku.

(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK
Koncert hudobného odboru ZUŠ E. Suchoňa.

(štvrtok) o 8.45 h v malej sále DK
Divadelné predstavenie Divadla PIKI pre ZŠ Kupeckého

19.00 h v spoločenskej sále DK I. časť
cyklu literárnych večerov. Hlavný organizátor: OZ CRESCENDO

(piatok) o 18.00 h v v Evanjelickom kostole a. v.
Organizátori: Mesto Pezinok a Pezinské

kultúrne centrum.

(streda) o 19.00 h Vtipná a bláznivá
komédia M. Camolettiho o peripetiách rozpadu manželstva,
kde víťazí všeobjímajúci humor. Nenechajte si ujsť skvelé výkony
obľúbených hercov: P. Polnišová, H. Mičkovicová, E. Horváth,
R. Stanke, Ľ. Kostelný Réžia: E. Kudláč.

Ā

Viac na titulnej strane.

Akadémia tretieho veku – každý štvrtok (salónik)

Dňa 11. 11. 2013
sme si pripomenuli
100. nedožité naro-
deniy našej mamy

Márie
SANDTNEROVEJ.

S úctou a láskou na
ňu spomínajú syn Kamil s rodi-
nou a dcéry Anna, Marta a Mária
s rodinami.

26. 11. 2013 uplynie
prvý smutný rok, čo
dotĺklo šľachetné
srdiečko nášho
drahého ocka

Ladislava
HOTOVÉHO.

S láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 15. novembra
sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia
mojej mamy

Márie
ČAJKOVIČOVEJ,
rod. Slamkovej

S úctou a láskou spomína syn
Paťo s manželkou.

Dňa 20. 11. uply-
nulo 8 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša mamička

Vilma
PONIŠTOVÁ.

Tí, ktorí ste ju po-
znali, venjte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Jana a
Mária s rodinami.

Dňa 9. 10. 2013
uplynul rok, čo nás
navždy opustil man-
žel otec a dedko

Vikltor
KRALOVIČ.

Ak ste ho poznali a
mali radi, spomínajte s láskou
spolu s nami. Manželka Mária,
syn Miroslav s manželkou a deť-
mi, syn Marián.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť. Dňa
26. 11. 2013 uply-
nul rok čo nás opus-
til manžel a otec

Ľubomír ŠIMONOVIČ.
S láskou a úctou spomína man-
želka Veronika a syn Ľubomír.
Venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

Stanislav
TAHOTNÝ.

5. 11. 2013 – 5. vý-
ročie úmrtia. S lás-
kou spomína man-
želka s deťmi a os-
tatná rodina Tahotná.

Dňa 24. 11. sa do-
žíva krásneho ži-
votného jubilea

Irenka
FISCHEROVÁ

z Pezinka. Nepo-
zeraj sa, mamička,

spiatky, teš sa z krásnej osemde-
siatky, nech krásne spomienky
sa k tebe vrátia a všetky zlé sa
navždy stratia. Nech tento krásny
deň dá ti úsmev a radosť len. Ži
dlho ešte medzi nami, kým teba
máme, nie sme sami. Tvoji naj-
bližší.

Dňa 12. 11. 2013
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

František
ROZPRÝM.

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

Dotĺklo srdce, ktoré
n á s m i l o v a l o ,
zamdleli ruky, ktoré
pre nás toľko vyko-
nali. 14. okt. 2013
bolo 5 rokov, čo po
dlhej chorobe od

nás odišiel vo veku 70 rokov

S láskou spomínajú deti Milota a
Roman s rodinami a manželka
Kamila.

Dezider NÉMET.

Dotĺklo srdce, ktoré
nás milovalo, zam-
dleli ruky, ktoré pre
nás toľko vykonali.
15. okt. 2013 bolo
10 rokov, čo dotĺklo
srdce mojej matky

vo veku 86 rokov. S láskou na
matku a babku spomínajú dcéra
Kamila, vnuk Roman s manžel-
kou Nancy a synom Lukasom,
vnučka Milota s manželom Wer-
nerom a deťmi Mike, Davidom a
Norou.

Heleny KINDEROVEJ

Dňa 23. 11. 2013
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý

Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 31. 10. 2013
uplynuli tri roky, čo
nás navždy opustil
drahý manžel
František NAGY.

S láskou vďakou a
úctou spomína

manželka Štefánia a ostatná rodi-
na. Venujte mu, prosím, s nami
tichú spomienku.

Dňa 18. 11. 2013
sme si pripomenuli
nedožité 70. naro-
deniny a 30. au-
gusta uplynulo 13.
rokov od úmrtia
nášho milovaného
manžela, otca, dedka a pradedka

Karola HERIBANA
z Vinosad. Spomíname s láskou.

26. nov. 2013 si
pripomenieme ne-
dožité 100. narode-
niny našej mamy

Kataríny
GUŠTAFÍKOVEJ
rod. Šeligovej.

Dcéra Cecília a synovia Peter,
Pavol, Ján a Gabriel s rodinami.

Tomáš Baďura 30. 8.
Ondrej Slašťan 1.10.
Dominik Janeček 3.10.
Filip Pecúch 7.10.
Michaela Kutajová 8.10.
Nicol Malešicová 9.10.
Peter Mosoriak 9.10.
Nina Vilim 10.10.
Ondrej Reichbauer 11.10.
Michal Šilhár 16. 11.
Richard Kovačovič 17.10.
Tamara Fornerová 18.10.
Timea Nováková 19.10.
Daniel Šteberla 21.10.
Filip Snopko 24.10.
Martin Trubač 26.10.

S veľkým zármut-
kom v srdci ozna-
mujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym, že
dňa 18. 11. 2013
sme sa rozlúčili s
naším drahým

ktorý nás opustil vo veku 81 rokov.
Ďakujeme všetkým za účasť na
obrade, za kvetinové dary a za
prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

Rudolfom POIZLOM,

Len kytičku kvetov
vám na hrob mô-
žeme dať a s lás-
kou na vás spomí-
nať. Čas plynie, ale
spomienky ostáva-
jú. Dňa 8. 11. 2013
uplynulo 30 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mama

z Grinavy a dňa 21.11.2013 by sa
dožil náš otec

86 rokov. S láskou
spomínajú dcéry
Oľga, Mariena, Jo-
zefína, Terézia a
synovia Jozef, Pe-
ter s rodinami.

Jozefína KRASŇANSKÁ,
rod. Biznárová

Ondrej
KRASŇANSKÝ

Odišiel si a niet ťa
medzi nami v našich
srdciach žiješ spo-
mienkami. Dňa 10.
12. 2013 uplynie 2.
rok, čo nás navždy
opustil náš drahý

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

Vojtech KRASŇANSKÝ

MESTSKÉ MÚZEUM

12. december, 17.00 hod. Andrej Balco –DOMÉSTICAS.

Stála expozícia:
Zo zeme

Otvo-
renie výstavy oceneného brazílskeho projektu pezinského foto-
grafa. Výstava potrvá do 31. januára 2014.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00 h, so: 10.00 – 16.00 h
www.mestskemuzeumpk.sk
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Začiatkom októbra sa konal v Púchove 10. ročník plaveckých
pretekov Veľká cena Púchova. Pozvanie ako tradične prijali aj
zahraniční pretekári z Čiech a Poľska. Svoju výkonnosť tu po-
tvrdila pezinská plavkyňa Simona Mičudová, ktorá si v rámci ju-
niorského reprezentačného štartu vybojovala 2 strieborné me-
daily v disciplíne na 50 m a 100 m znak. V silnej konkurencii za-
plával skvelý výkon na 50 m prsia aj Matúš Slyško, ktorý vo svo-
jej vekovej kategórii obsadil 5 miesto.
Úspešný štart v jesennej sezóne zaznamenali naši plavci aj na
Majstrovstvách bratislavského kraja starších žiakov, ktoré sa ko-
nali 13. a 20. októbra v Bratislave. Na štartovné bloky plavárne
Gaudeamus sa postavilo viac ako 170 pretekárov z 12 klubov.
Pezinský plavecký klub získal celkovo 14 medailí (2-5-7) a
Simona pridala aj 3 nové juniorske rekordy bratislavskej oblasti.
Z výsledkov: Simona Mičudová (1-3-0), Katka Marušicová (1-2-
2), bronzové medaily získali Sofia Hippová, Bianka Šemetková,
Matúš Slyško, Matúš Šimo a Maximilián Prachár.

Oľga Podhorná

Plavecká jesenná zbierka medailí

V októbri sa začala šachová
sezóna klubu šachu Pezinok.
V tejto sezóne sa odohrá v 2.,
3., 4., a 5. lige celkovo 58 zápa-
sov. Už začiatok sezóny ukazu-
je výhodu, že klub vsadil všetko
úsilie na prípravu mladých ša-
chistov. Každý piatok o 18.00 h
bývajú tréningy a vedie ich je-
den z najlepších šachistov z
nášho klubu Ondrej Gábriš.
Na jeden z tréningov sa bol po-
zrieť i zástupca primátora Ing.
Miloš Andel a bol milo prekva-
pený koľko mladých šachistov
chodí na tieto tréningy a po tré-
ningu si môžu aj spolu zahrať.
Pán viceprimátor Andel nielen-
že rozumie šachu, ale aj dobre
hrá a podarilo sa nám ho preho-
voriť, aby za Pezinok hral v 4 li-
ge. Rozbiehame i šach na ško-

lách, kde dvaja naši členovia ve-
dú na troch ZŠ tréningy. Nav-
števuje ich okolo 60 detí, čo je
veľký prínos do budúcnosti
pezinského šachu. Škoda,
že sa málo detí prihlásilo v
CVČ, kde sú vytvorené vynika-
júce podmienky na tréningy.
Pripravili aj uskutočnili spolu s
CVČ majstrovstvá okresu žia-
kov a žiačok 23.10.2013, ktoré
boli v CVČ v Pezinku. Zú-
častnilo sa 31 detí zo ZŠ okre-
su. Z chlapcov 1. miesto obsa-
dil Martin Šándor, ZŠ Biele-
nisko a hráč nášho klubu, 2
miesto Samuel Gašparovič, ZŠ
Slovenský Grob, tiež hráč náš-
ho klubu, 3 miesto František
Stavela, ZŠ Slovenský Grob. Z
dievčat 1. miesto obsadila
Terézia Stavelová, ZŠ Slo-

venský Grob, 2. miesto Zuzana
Kováčová, ZŠ Fándlyho, 3.-
miesto Ema Havlíková, ZŠ
Fándlyho.

Po prvom dvojkole v 2. lige je
Pezinok na 7 mieste. V 3. lige
po dvoch zápasoch je na 4.
mieste . V poslednom zápa-
se vyhral však nad veľkým
favoritom Sencom A 5:3 kde
súperi na každej šachovnici
mali vyššie ELO. Tu sa vyzna-
menali mladí šachisti. Martin
Šilhár ELO1708 vyhral s Pu-
secom ELO 2078, Juraj Šče-
pán ELO 1698 vyhral s Ujhe-
lyim ELO 1993, Peter Varholák
ELO 1698 vyhral s Koloditso-
vou ELO 1865, Ivan Jánoš ELO
2105 s Baloghom ELO 2262.
Remizovali: Vladimír Navara
ELO1846 s Gyurkovicsom ELO

2213 a Jozef Pták ELO 1744, s
Cibíkom ELO 1898, aj poraze-
ný Marek Féder ELO 1874 hral
veľmi dobre proti skúsenému
Štefanovi Lesnému ELO 2098.
Aj v 4. lige Pezinok C vyhral nad
Sencom B doma 6:2. V piatej
lige, kde sme postavili samé de-
ti, ktoré prvýkrát nastúpili sú-
ťažne nesklamali, hoci prehrali
s Modrou 3:2. Pripomínam,
že v Pezinku je ešte veľa
dobrých šachistov, a preto ich
pozývam príďte medzi nás
každý piatok len tak si oddých-
nuť a pritom si zahrať aj šach
alebo aj súťažne nás posilniť v
2, či 4 lige. To sa dá v tejto sezó-
ne do 15. 12. 2013. Tešíme sa
na každého z vás.

podpredseda
klubu šachu Pezinok

Jozef Pták,

Šachová sezóna 2013/2014 priala mladým

Po odchode trénerky Maríny Vederníkovej a ukončení činnosti
krúžku modernej gymnastiky pri Základnej škole na Kupeckého
ulici v Pezinku sa mladé pezinské gymnastky zapojili do činnosti
v ŠK JUVENTA Bratislava. Tento, jeden z najmladších športo-
vých klubov pre deti na Slovensku, vznikol pod taktovkou vy-
sokoškoláčok, ktoré sa predtým aktívne venovali modernej
gymnastike a show dance. Tréningy sa konajú v petržalských te-
locvičniach 2-5krát do týždňa podľa vekovej a výkonnostnej ka-
tegórie.

V Juvente pôsobia tri pezinské gymnastky –
a . Dievčatá sa už

zapojili aj do súťaží. V druhej polovici roka sa trénerky špeciál-
ne venovali nácviku spoločných skladieb s piatimi gymnastka-
mi. Pätica mladších pretekárok so skladbou „Srdiečka“ v obsa-
dení s T. Oravcovou a A. Paladi štartovala v októbri a začiatkom
novembra na štyroch medzinárodných pretekoch v Čechách.
Na Veselskom pohári v Moravskom Písku obsadili druhé miesto,
rovnaké umiestnenie získali na pražskom Revent cupe, bronzo-
vú priečku si v silnej konkurencii vybojovali na Rycon cupe v
Českých Budejoviciach a na Sametovej stuhe v Brne získali zla-
to. Michaela Mozolíková so „zumbáčkami“ v Moravskom Písku
bola bronzová, v Prahe šiesta a v Brne štvrtá. Od januára začí-
najú v Juvente už s nácvikom sólových skladieb.

Michaela Mozo-
líková, Timea Oravcová Alexandra Paladi

(mo)

Mladé pezinské gymnastky úspešné aj v bratislavskej JUVENTE

Timea Oravcová a Alexandra Paladi s bronzovým pohárom
na Rycon cupe v Českých Budejoviciach. FOTO: autor

Prvá časť sezóny volejbalovej
Extraligy žien 2013/2014 je v pl-
nom prúde. Káder VISTA real
Pezinok odohral v sobotu 9. no-
vembra zápas 7. kola tejto
súťaže. Na palubovku Špor-
tovej haly VTC sa proti domá-
cim hráčkam, ktorým patrilo
priebežne 5. miesto, postavi-
la tabuľková dvojka KV MŠK
Oktan Kežmarok. Pezinok mal
pred sebou náročnú úlohu stať
sa rovnocenným súperom favo-
rizovanému hosťovi.

Volejbalistky Kežmarku v ú-
vodných dvoch setoch jasne po-
tvrdzovali svoje kvality. Kontro-
lovali hru, určovali tempo a
dostali sa do vedenia 2:0. Pe-
zinok hral menej zanietene a ne-

vyhol sa ani chybám a problé-
mom v koncovkách. Aj tretí set
sa rozbiehal v podobnom du-
chu a hostia mali dobre našliap-
nuté k úspešnému zakončeniu
stretnutia. Zvrat nastal za stavu
16:13 pre hostí, kedy na strane
Kežmarku došlo k nechcené-
mu stretu dvoch hráčok. Zranila
sa jedna z ťažiskových hosťujú-
cich volejbalistiek, nahrávačka
Monika Smák a tretí set nedo-
hrala. Pezinčanky vycítili nastu-
pujúcu psychickú nepohodu v
tíme súperiek, ktorá sa prejavi-
la ako dôsledok incidentu, a za-
čali si viac veriť. Po zvyšok se-
tu predviedli dynamickejšiu, se-
bavedomejšiu a emotívnejšiu
hru a získaním tretieho setu si

vybojovali pokračovanie stret-
nutia.

Vo štvrtom sete sa Monika
Smák do hry vrátila, ale domáci
káder nepoľavil. Práve naopak,
svoj zápal pre hru stupňoval
a eliminoval aj pochybenia. Di-
váci mohli na tvárach Pezin-
čaniek vidieť túžbu po víťaz-
stve, ku ktorému si pomaly za-
čali otvárať dvere. Kežmarok
sa v úvode štvrtého setu dostal
do vedenia. Potom však nastú-
pila na podanie za Pezinok
Fábryová a domáce vyrovnali
a následne otočili nepriazni-
vý stav z 10:14 na 16:14.
Dobrou prácou celého tímu do-
tiahli štvrtý set do úspešné-
ho konca a o víťazovi roz-

hodoval skrátený piaty set.
Jeho úvod bol vyrovnaný a

pretrvával až do stavu 8:8. Po-
tom sa Pezinku podarilo odsko-
čiť a Kežmarok si už s nabude-
ným súperom nevedel dať rady.
VISTA real Pezinok tak po vyše
dvoch hodinách zvíťazil nad KV
MŠK Oktan Kežmarok 3:2. Ak
si pezinský káder dokáže po-
dobné zanietenie udržať a bu-
de hrať aj ďalšie stretnutia so
srdcom, fanúšikovia by mohli v
sezóne 2013/2014 vidieť ešte
viacero pekných zápasov. Na
domácej pôde by sa mal opäť
predstaviť 23. novembra v 9.
kole a 7. decembra v 11. kole
ženskej volejbalovej Extraligy.

(KG)

Pezinské volejbalistky zdolali KežmarokPozvánka na stolnotenisový turnaj
V sobotu pozývame všetkých priaznivcov stolného

tenisu na extraligový turnaj mužov, ktorý sa uskutoční
(vchod cez škôl-

ku). O víťazstvo bude bojovať domáci STK Pezinok s Me-
talfinom Galanta. .

23. 11.

o 10.00 h v telocvični ZŠ Na Bielenisku

Vstup zdarma

Automobilový pretekár Ján Mesároš bol v kategórii Historik v
pretekoch do vrchu už tri krát po sebe vyhlásený za majstra
Slovenska. (2010 až 2012) Tento rok skúsil šťastie v Če-
chách, kde sa mu v silnej konkurencii podarilo umiestniť na
1. mieste a na záverečnom vyhlásení v triede Historik získal
titul vícemajster Čiech za rok 2013. Práve pre silnú konku-
renciu je toto víťazstvo veľmi cenné. Ján Mesároš je skúsený
pretekár, ktorého si mnohí pamätajú ešte z 80-tych rokov
keď jazdil Rally Karpaty so spolujazdcom Jozefom Šimur-
dom z ktorých vyšli ako absolútni víťazi.

Ján Mesároš vicemajstrom

Ján Mesároš závodí na Škode 120S preteky do vrchu v
kategórii Historik.

Vyžrebovanie II. turnaja
VISTA real Cupu 2013-2014

Organizátor školskej basketbalovej ligy vám týmto oznamuje,
že termín konania II. turnaja bude

v Pezinku. Začiatky jednotli-
vých stretnutí sú podľa vylosovania.

A1 – Gymnázium Pezinok B1 – ZŠ Fándlyho Pezinok
A2 – ZŠ NABielenisku Pezinok B2 – ZŠ Kupeckého Pezinok
A3 – ZŠ Svätý Jur B3 – ZŠ s MŠ Orešie
A4 – ZŠ Ľ.Štúra Modra B4 – ZŠ Šenkvice
A5 – ZŠ J.G. Tajovského Senec B5 – G.A.B. Senec

1. A1 vs.A2 Gymnázium PK – Bielenisko PK (08.00 h)
8. B1 vs. B2 Fándlyho PK – Kupeckého PK (08.50 h)

19. A3 vs.A5 Svätý Jur – ZŠ Senec (09.40 h)

12. B4 vs. B5 Šenkvice – G.A. B.Senec (10.50 h)
7. A2 vs. A4 Bielenisko PK – Modra (11.40 h)
6. A1 vs.A3 Gymnázium PK – Svätý Jur (12.30 h)
9. B3 vs. B4 ZŠ s MŠ Orešie – Šenkvice (13.20 h)

dňa 20.11.2013 v športovej
hale SOŠ na Komenského ulici

Rozdelenie družstiev do skupín:
SKUPINA „A“ SKUPINA„B“

Slávnostné otvorenie ŠBL (10.30 hod.)

PHbL 2013/2014
Nová hokejbalová sezóna v Pezinku vstupuje do svojho štvrtého

ročníka. Do súťaže sa prihlásilo 14 tímov. Nováčikmi sú bratislav-
ské celky Hancop a Tehelné pole. Tím HBT Ducks BAsi zmenil ná-
zov a bude vystupovať pod hlavičkou Pezbech Petr-žalka. V tom-
to ročníku sa nepredstavia Obri Grinava a Hornets Pezinok. Titul
obhajuje 3-násobný majster Haliganda Pezinok. Jednotlivé zápa-
sy sa odohrávajú vždy cez víkend. Viac o lige nájdete na www.ho-
kejbalpezinok.4fan.cz

6.kolo

Vitamíny B

Diabli Réca

ŠHbK Račištorf

Tehelné Pole

Haliganda Pezinok

HC Chilli

HBK Panteri Budmerice

– Jokerit ................................................................ 6:4

– Pezbech ........................................................... 5:2

Hurons Budmerice – .................................. 8:10

– Vitamíny A .................................................... 12:7

Carpathians – ...................................... 2:13

Hancop – ................................................................. 3:6

– Buldogs ...................................... 9:3




