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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

želám vám krásne, pokojné
a príjemné prežitie tohoroč-
ných vianočných sviatkov v
kruhu vašich najbližších, ro-
dín a priateľov. V nadchá-
dzajúcom novom roku 2014
vám želám veľa zdravia, ži-
votnej energie, radosti a spo-
kojnosti. Teším sa na každo-
denné stretávanie sa s va-
mi na kultúrnych, spoločen-
ských a športových poduja-
tiach, ktoré nás v budúcom
roku čakajú, a aj na ďalšiu
spoločnú prácu v prospech
rozvoja nášho mesta a skva-
litňovania života v ňom. Ďa-
kujem vám tiež za podporu,
spoluprácu a priateľstvo v ro-
ku 2013 a mnohým z vás i za
veľký kus práce, ktorý ste i
tento rok urobili pre naše
mesto a jeho občanov.

primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga,

Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania

Tradične 1. januára sa ob-
čania budú mať možnosť
stretnúť v centre mesta na
Radničnom námestí a spo-
ločne privítať a osláviť prí-
chod Nového roka. Primátor
mesta srdečne pozýva všet-
kých občanov na toto stret-
nutie, ktoré sa uskutoční
v utorok

.
Program začne hymnou

Slovenskej republiky a Eu-
rópskej únie, občanom sa pri-
hovorí primátor a nasledovať
bude spoločný prípitok. Na
záver sa môžete tešiť na tra-
dičný ohňostroj. Príďte sa aj
vy stretnúť s priateľmi a blíz-
kymi – popriať si v krásnej
atmosfére šťastný nový rok.

1. januára o 1.00 h
v noci

(pv)

Príjemné vianočné sviatky
a šťastný rok 2014

Kalendár
podujatí

na rok 2014
str. 6 - 7

Inzercia

Oliver
Solga,
primátor
mesta
Pezinok,
poslanec
BSK

2013:

2014:

Potešili ma úplne obyčaj-
né, normálne veci. To, čo aj
ostatných ľudí, teda zdravie, ro-
dina a blízki ľudia, energia a
chuť do práce, a aj veľa drob-
ností spojených s mojou profe-
siou primátora i mimo nej.

Do nového roka želám
veľa zdravia sebe, svojej rodine
aj všetkým Pezinčanom. Aj mo-
je ostatné želania sú spojené s
Pezinkom a jeho občanmi. Aby
sa nám spoločne darilo, aby
sme boli šťastní, spokojní a aby
sme si viac pomáhali a viac sa
na seba usmievali.

Aký bude rok 2014? Predovšetkým náš!
Rok 2013 priniesol očakávané udalosti, ale aj nejedno pre-

kvapenie. O takomto čase pred rokom málokomu niečo hovo-
rilo meno Jorge Borgoglio. Dnes pápež František púta pozor-
nosť a obdiv svojou charizmatickou osobnosťou. Žiaľ, mnohé
veci, ktoré by sme si veľmi želali, sa neudiali. Nevymizla ko-
rupcia, nespravodlivosť, ba ani ľudskej hlúposti nie je menej.
Spýtali sme sa v období pred vianočnými a novoročnými
sviatkmi niekoľkých Pezinčaniek a Pezinčanov, čo ich najviac
potešilo v roku 2013 a čo by radi zažili v roku 2014.

Privítanie
Nového roka

Peter
Krištúfek,
lekár, spi-
sovateľ,
prezident
Slovenskej
lekárskej
spoloč-
nosti

2013:

2014:

V roku 2013 ma najviac

potešilo, že počet bezcharak-

terných ľudí na Slovensku sa vý-

razne nezvýšil (takmer o všet-

kých sme to už dávno vedeli) a

manželka s deťmi sú zdraví(é)

a úspešní(é).

V roku 2014 by som sa

rád dožil toho, aby sme mali

cesty zodpovedajúce významu

a kráse celého regiónu a predo-

všetkým Pezinka. Časopisu že-

lám veľa kvalitných článkov,

krásne Vianoce a PF14.

2013:

2014:

Veľmi ma teší, že sa nám
podarilo zrealizovať všetko, čo
sme si pre desiaty rok nášho
Múzea naplánovali a vymysleli.
Máme za sebou šesť výstav ve-
novaných pezinskému umeniu
a histórii. Naše nápady a pred-
stavy sa aj vďaka externým spo-
lupracovníkom pretavili do po-
dôb, s ktorými chceme v budúc-
nosti naďalej pracovať. Som ra-
da, že sme s kolegom dotiahli
do finále dlhodobejší projekt le-
xikónu pezinských dejín. Jeho
výsledkom je čerstvá publiká-
cia Roku pána... K nej navyše
pribudli dve čísla regionálneho
časopisu Historika, ktorý je spo-
ločným dielom oboch tunajších
múzejných inštitúcií – Mestské-
ho a Malokarpatského múzea v
Pezinku. Vidieť a vedieť, čo sa
nám popri každodennej práci
podarilo, mi dáva pocit spokoj-
nosti.

Čo sa týka roka 2014, ne-
chám sa prekvapiť. Ale dúfam v
dobrý rok.

Pavel
Matejovič,
literárny
historik,
klimatológ

2013: Pokiaľ ide o môj osobný

život, tak ma asi najviac poteši-

lo, že sa mi konečne podarilo do-

končiť rukopis ďalšej knižky a

úradne doriešiť vydávanie neko-

merčného elektronického časo-

pisu nun.sk zameraného na ve-

du a umenie. Konečne som si

našiel čas aj na fotografovanie

a počítačovú grafiku. Najviac

ma však vždy potešia osobné

stretnutia s priateľmi. Bohužiaľ,

s viacerými sa už viac stretá-

vam iba virtuálne na sociálnych

sieťach.

V roku 2014 si okrem tra-

dičných vecí ako je zdravie že-

lám, aby sme si nenechali zase

niečo ukrojiť z reálneho sveta

médiami, politikou a reklamou.

Nakoniec náš život a život na-

šich blízkych je tou skutočnou

hodnotou, nie virtuálne obrazy,

ktoré nám vnucujú falošné pred-

stavy o šťastí či rôznych podo-

bách úspechu.

2014:

Pokračovanie na 5. strane

Petra
Pospechová,

riaditeľka
Mestského

múzea
v Pezinku

Radničné námestie plné detí a rodičov 6. decembra 2013. Mikuláš, anjel, čert a slávnostne rozsvietená vianočná jedľa, ktorú v tomto roku Mestu Pezinok
darovala Alena PIŠTEKOVÁ z ulice F. P. Drobiševa v Pezinku. FOTO (pb)



SAMOSPRÁVA2 DECEMBER 2013 PEZIN ANČ

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Nakoľko sa blíži koniec termínu podania daňového priznania, t. j.

, upozorňujeme daňovníkov, u ktorých na-
stala zmena, aby si nezabudli podať daňové priznanie. Priznanie
musia podať nielen noví, ale aj doterajší vlastníci, ale len vtedy, ak
u nich nastali v priebehu roku 2013 dôležité zmeny. Okrem kúpy a
predaja je to napr. vydanie stavebného povolenia, kolaudačného
rozhodnutia, zmena účelu využitia stavby a pod.

Daňové priznanie treba podať na predpísaných tlačivách, vzor
ktorého ustanovilo MF SR všeobecne záväzným predpisom.
Tlačivá si môžete vyzdvihnúť u správcu dane na prízemí – v kan-
celárii prvého kontaktu Mestského úradu Pezinok, prípadne ich
nájdete na internetovej stránke mesta. Okrem svojich identifikač-
ných údajov v ňom uvedie daňovník len základné údaje potrebné
na výpočet a vyrubenie dane, v priznaní si už nebude daňovník mu-
sieť vypočítavať sumu dane. Daň vypočíta správca dane a vyrubí
ju spoločným rozhodnutím pre všetky miestne dane (daň z ne-
hnuteľností, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva,
daň za nevýherné hracie prístroje, daň za predajné automaty).
Vyrubenú daň je daňovník povinný zaplatiť až po doručení spo-
ločného rozhodnutia, ktoré mu zašle mesto.

Ak si daňovník nepodá daňové priznanie, prípadne nedodrží ter-
mín na podanie daňového priznania, správca dane je povinný da-
ňovníkovi uložiť pokutu.

do 31. Januára 2014

odd. ekonomiky a miestnych daní

Otázka primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na túto otázku:

� Pán primátor, o pár dní je za nami rok 2013. Rok, ktorý
bol pre samosprávy jeden z najzložitejších. Ako ho v zr-
kadle porovnateľných miest a udalostí prežil Pezinok? Čo
považujete z vášho pohľadu za najväčšie mínus a čo za naj-
väčšie plus, alebo inak, čo sa nám podarilo a čo nie?

(r)

- Za najväčší, žiaľ pretrvávajúci považujem zníženie
podielových daní a záťaž povinností, ktoré prechádzajú zo štá-
tu na mestá bez finančného krytia. Veľkým problémom bolo aj
to, že sa nám nepodarilo naplniť kapitálové príjmy, teda že sme
nepredali budovy, ktoré mesto nedokáže využiť a skôr musíme
do nich investovať, aby sme ich ako-tak, udržali prevádzky-
schopné a mohli ich prenajímať. Priznám sa, že ma ešte stále
trápi nezáujem časti obyvateľov o dianie v meste a tiež neobjek-
tívne hodnotenia výsledkov, ktoré mesto dosahuje a ktoré niek-
torí ľudia považujú za úplnú samozrejmosť. Naopak, veľmi prí-
jemne pôsobí pozitívne hodnotenie mesta z úst ľudí, ktorí tu ne-
žijú, ale často Pezinok navštevujú a vidia a kvitujú spomínané
pozitívne zmeny. Mnohým z nás, ktorí tu žijeme, asi chýba ten
povestný potrebný odstup alebo poznatok, že inde je to ďaleko
horšie. Teší ma tiež pozitívne hodnotenie z úst najmä mladých
ľudí, ktorí sa do Pezinku prisťahovali v ostatných rokoch a vedia
objektívne zdôvodniť, prečo si pre svoj nový domov vybrali prá-
ve Pezinok.

Pozitívne aj v tomto roku bolo, že sme okrem všetkých vitál-
nych funkcií mesta, ako bolo fungovanie škôl, sociálnych zaria-
dení, mestských podnikov, úradu, mestskej polície, ale aj verej-
ného osvetlenia, údržby zelene, odvozu odpadu, či na druhej
strane pri podpore kultúry a športu dokázali aj výrazne inves-
tovať. V tomto roku to bola hlavne rekonštrukcia jedálne a ku-
chyne na ZŠ Fándlyho za viac ako 600 000 eur. Veľmi ma pote-
šil, tak ako mnohých Pezinčanov, aj dopravný terminál, teda
priestor pred železničnou stanicou. Za pozitívne považujem
aj aktivity občanov, ktorí sa v čoraz väčšej miere zúčastňujú
dobrovoľných bezplatných brigád zameraných na revitalizáciu
a čistenie okolitej prírody. Osobne ma tešia úspechy všetkých
našich spoluobčanov dosiahnuté v rôznych oblastiach ľudskej
činnosti. To, že niekto niečo dosiahne svojou pracovitosťou, ta-
lentom, či vytrvalosťou nie je totiž v dnešnom svete samozrej-
mosťou a malo by byť preto patrične ocenené aj v rámci mest-
skej komunity.

problém

Nový rozpočet na rok 2014
budú poslanci mestského za-
stupiteľstva schvaľovať dňa
12. 12. 2013.

Rozpočet Mesta Pezinok na
rok 2014 je navrhovaný ako vy-
rovnaný. Bežný rozpočet má
byť prebytkový, naopak, kapitá-
lová časť rozpočtu bude schod-
ková. Schodok kapitálového
rozpočtu bude vyrovnaný z
prostriedkov rezervného fondu.

Z rezervného fondu sa má v
roku 2014 použiť suma vo výš-

ke 209 681 eur na splátky istín
z komerčných úverov a 451
500 eur použije na financova-
nie kapitálových výdavkov.

Príjmy Mesta Pezinok majú
dosiahnuť sumu vo výške
16 851 104 €, čo je zhruba o 1,3
milióna viac ako v roku 2013.

Viac financií do mestskej po-
kladnice v porovnaní s rokom
2013 by malo mesto získať z
ohláseného vyššieho podielu
na výnose dane z príjmov fyzic-
kých osôb zo 65,4% na 67%.

Mesto by takto mohlo získať o
171 494 eur viac. V príjmoch
sú zapracované štyri projekty.

Výdavky Mesta Pezinok ma-
jú dosiahnuť sumu vo výške
16 851 104 €, čo je zhruba o
1,35 milióna viac ako v roku
2013.

Rozpočet bežných výdavkov
v roku 2014 bude o cca 700 tis.
eur vyšší v porovnaní s rokom
2013. Súčasťou bežných vý-
davkov je projekt „Elektro-
nizácia samosprávy mesta

Pezinok“ v sume 462 tisíc eur.
Na kapitálové výdavky sú v

rozpočte vyhradené cca 4 mili-
óny eur, z toho cca 2,5 milióna
eur na projekty a 1,5 milióna
eur na ostatné investičné akcie
najmä v oblasti školstva, verej-
ného osvetlenia, rekonštrukciu
a vybudovanie parkovísk, ko-
munikácií a chodníkov, rekon-
štrukciu budov.

Na splátky istín z úverov je
rozpočtovaná suma vo výške
cca 240 tisíc eur. (OE a MD)

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2014 bude vyrovnaný

Po jedenapol roku spolupráce s firmou Revenge, a. s. pri zbe-
re použitých textílii, odevov a obuvi Mesto požiadalo firmu o roz-
miestnenie ďalších kontajnerov. Firma Revenge, a. s. ochotne
súhlasila a k doterajším 15 kusom pribudlo ďalších 9 kontajne-
rov. Aj keď ide o nepovinný zber, je to služba, ktorú využíva veľa
občanov. Pre Mesto je výhodná jednak z ekonomického hľadis-
ka, pretože sa neplatí za uloženie na skládku, ale nezanedba-
teľná je aj ekologická stránka – predchádza sa vzniku odpadov
opätovným využitím použitého šatstva a textílií. (OŽP, KS a D)

Pribudli ďalšie kontajnery na šatstvo

Nakoľko sa blíži termín vyúč-
tovania dotácií poskytnutých
Mestom Pezinok na rok 2013,
chceme upozorniť, že v
zmysle VZN č. 4/2013 je žia-
dateľ, ktorému bola poskytnu-
tá dotácia, povinný vykonať jej
písomné zúčtovanie na pred-
písanom tlačive (Príloha č. 4

tohto VZN) na základe účtov-
ných dokladov .
K vyúčtovaniu je povinný
predložiť kópie účtovných
dokladov (faktúry, bankové vý-
pisy, hotovostné pokladničné
doklady, stručná informácia o
realizácii projektu).

Pri dodaní vyúčtovania sa stá-

do 15. 1. 2014
le stretávame s tým, že podkla-
dy vyúčtovania sú neúplné,
chýbajú hlavne pokladničné do-
klady a výpisy z účtov, prípad-
ne sú finančné prostriedky pou-
žité na iný účel, ako bolo sta-
novené v Zmluve o poskytnutí
dotácie. Týmto upozornením
chceme predísť zbytočnej ad-

ministratíve, prípadne vyrube-
niu sankcií.

Nedodanie vyúčtovania v sta-
novenom termíne je dôvodom
k vylúčeniu subjektu z procesu
prideľovania financií na nasle-
dujúci rok.

Oddelenie ekonomiky
a miestnych daní

Vyúčtovanie dotácií za rok 2013

Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený v minu-
lom roku, by mal slúžiť na záchranu historických pamiatok,
revitalizáciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie. Ob-
čania, ale aj firmy, ktoré chcú spomínané aktivity podporiť,
môžu zaslať ľubovoľný finančný príspevok na účet:

Prima Banka

Všetkým prípadným darcom ďakujeme.

66 02 00 10 24 / 5600
Mesto Pezinok

Účet Pro Bozen

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Dňa 12. 12. 2013 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schvá-
lilo nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2013, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o úhradách za sociálne
služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Pezinok v znení VZN č. 6/2012, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 3/2009.
Uvedené zmeny, na ktorých sa uznieslo Mestské zastu-

piteľstvo, sa týkajú zmeny úhrad za poskytovanú sociálnu
službu, v tomto prípade je to zmena úhrady za stravovanie.

Mesto Pezinok za prijímateľa stravy uhradí:
a) 1,50 eur / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá

dôchodky v celkovej výške do 300 € vrátane a
b) 1,00 eur / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá

dôchodky v celkovej výške od 300,01 € do 400 € vrátane.

Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac
ako 400 € sa príspevok neposkytne.

Všetci stravníci, ktorých sa to týka, dostanú list, v ktorom
im budú poskytnuté všetky potrebné informácie o uvedenej
zmene.

Zmeny sú nasledovné:

Oznámenie o zmene príspevku
na stravovanie pre seniorov

To, že v spoločnosti pribúda osôb, ktoré sa musia boriť s dôsled-
kami nepriaznivej sociálnej situácie, spôsobenej ich zdravotným
stavom, postihnutím, alebo vyšším vekom, je skutočnosť dobre
známa. Naším cieľom preto musí byť zmierňovanie ich ťažkostí aj
prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby.

Z tohto dôvodu Mesto Pezinok ešte koncom roku 2012 požiadalo
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o poskytnutie dotá-
cie na podporu rozvoja sociálnych služieb. Konkrétne sme žiadali
príspevok na nákup špeciálne upraveného vozidla, ktoré by malo
slúžiť na rozvoz stravy pre klientov využívajúcich opatrovateľ-
skú službu v domácnosti. Naša žiadosť bola úspešná a dňa 15. 7.
2013 bola medzi Mestom Pezinok a Ministerstvom práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie v su-
me 10 000 €. Celková cena vozidla, ktoré je vybavené izotermic-
kou úpravou, bola 11 858 € s DPH. Lívia Augustin Šimanská

Nové auto pre opatrovateľskú službu

V Pezinku sa v dňoch uskutočnilo stretnu-
tie českých, slovenských, poľských a ukrajinských spisovateľov
a literárnych historikov, účastníkov konferencie na tému Dis-
kurzivita literatúry 19. storočia v česko – slovenskom kontexte:
Romantizmus. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli Tilia - Lipa. Na
začiatku konferencie sa spisovateľom prihovoril aj primátor mes-
ta Oliver Solga, ktorý ich oboznámil s históriou mesta a hovoril
i o literárnej tradícii a súčasných aktivitách domácich spisova-
teľov.

Príjemným stretnutím v Starej radnici bolo aj prijatie delegácie
sestier- psychiatričiek z krajín V4 ( Slovensko, Česká republika,
Maďarsko a Poľsko ), ktoré sa uskutočnilo v predvečer
ich dvojdňovej vedeckej konferencie.

20. – 22. novembra

20. 11.
(ra)

Navštívili Pezinok

Koncom novembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástup-
cov mesta, spoločnosti Márius Pedersen a firmy Petmas. Spoloč-
ne vyhodnotili uplynulý rok a poukázali na pretrvávajúce nedostat-
ky hlavne pri separovaní na sídliskách. Naopak, pozitívne bo-
lo hodnotené separovanie v rodinných domoch, najmä v oblasti
plastov a papiera. Na sídliskách papier a plasty často končia spolu
s ostatným komunálnym odpadom, a to pre zlú disciplínu separu-
júcich obyvateľov. Často sa na nás obracajú občania so skúsenos-
ťou, že modré a žlté kontajnery, v ktorých je papier a plasty, sú
zmiešavané s komunálnym odpadom. Je to preto, že sú znečiste-
né ostatným odpadom, pretože doteraz nebola možnosť ich dose-
parovania na triediacej linke. Tomu bude koniec v polovici budúce-
ho roka, keď bude na Viničianskej ceste sprevádzkovaná nová trie-
diaca linka. V súčasnosti už má mesto Pezinok podpísanú zmluvu
s firmou Ecorec. Sem sa bude voziť komunálny odpad v objeme
1700 ton ročne, ktorý bude ďalej energeticky zhodnotený, nie
skládkovaný. O to menej odpadu bude Pezinok voziť na skládku
do Senca a znížia sa tiež náklady mesta na odvoz a uloženie odpa-
du. Bude snahou vedenia mesta, aby sa tieto pozitívne zmeny
odrazili aj na znížení poplatkov za odpad. (ra)

Ako separujeme

Mesto Pezinok spolu s Mestským múzeom
chystá na budúci rok pri príležitosti stého výro-

čia začiatku Prvej svetovej vojny niekoľko významných vý-
stavných a spoločenských podujatí. Okrem výstav v Mest-
skom a Malokarpatskom múzeu to bude aj vydanie publikácie
o účasti obyvateľov Pezinka a okolitých obcí v rakúsko-uhor-
skej armáde, ale i o živote ľudí v zázemí. Obraciame sa preto
s prosbou na obyvateľov Pezinka, ktorí vlastnia akékoľvek pí-
somné či iné hmotné dokumenty týkajúce sa obdobia Prvej
svetovej vojny a účasti ich rodinných príslušníkov v nej, aby
nám ich dovolili zdokumentovať, zmapovať a prípadne s ich
súhlasom použiť na príprave výstav a publikácii. Dobové do-
kumenty máme záujem si zapožičať, preštudovať a neporu-
šené obratom vrátiť. Podrobné informácie poskytne sekreta-
riát primátora na Mestskom úrade v Pezinku, alebo osobne
primátor mesta Oliver Solga. (ra)

VÝZVA

Mesiac Uzávierka Termín vydania

január streda 22. 1. piatok 31. 1.

marec 19. 3. piatok 28. 3.

máj 21. 5. piatok 30. 5.

júl 16. 7. piatok 25. 7.

september pondelok 8. 9. streda 17. 9.

november 12. 11. piatok 21. 11.

február 19. 2. piatok 28. 2.

apríl 15. 4. piatok 25. 4.

jún 18. 6. piatok 27. 6.

august streda 13. 8. piatok 22. 8.

október 15. 10. piatok 24. 10.

december streda 10. 12. piatok 19. 12.

streda
streda
utorok
streda
streda
streda

streda
streda

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2014
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PaedDr. Katarína Vladová, PhD., po-
slankyňa za volebný obvod č. 3

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

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

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

(r)

- Hneď v úvode musím poznamenať,
tak ako veľa kolegov poslancov predo
mnou, že sa cítim byť poslankyňou celé-
ho mesta Pezinok. Samozrejme, že keď
som poslankyňou už piate volebné obdo-
bie za obvod číslo 3, ktorý okrem sídliska

Sever zahŕňa aj okolité ulice, na čo sa často zabúda a (Malokar-
patská, Kukučínova, Zigmundíkova, Kuzmányho, Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger,
Leitne, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Ha-
sičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta), sú mi
bližšie problémy tejto lokality.

To, čo v podstate trápi celé mesto, je problémom aj môjho vo-
lebného obvodu. Je to doprava, a to ako dynamická tak aj static-
ká. Roky vieme, že parciálne riešenia síce trochu pomohli, ale
problém s dopravou nevyriešili, ba dokonca za ostatné obdobie
ho pociťujeme čoraz naliehavejšie. Verím, že aj za pomoci BSK
a štátu sa raz dožijeme tzv. severného obchvatu mesta. Ale čo
by bolo možné, a aj v našich silách a veľmi potrebné, je vyriešiť
a dobudovať prístupové komunikácie k ZŠ Na bielenisku a ZŠ
Kupeckého. Deti sú denne ohrozované autami, ktoré tam najmä
pred začiatkom vyučovania prichádzajú, parkujúcimi autami,
a v nepriaznivom počasí stojacou vodou a blatom.

Občania tejto časti mesta sa sťažujú aj na nedostatočnú mest-
skú dopravu, najmä vo večerných a nočných hodinách. Po-
krivkáva aj iná občianska vybavenosť – rôzne predajne a služby,
pre kultúrne a športové vyžitie najmä detí a mládeže. Aj z tohto
dôvodu považujem za veľmi dôležité, aby Skauti zostali v budo-
ve (starej školy) na Cajlanskej ulici.

- Myslím si, že možností na komunikáciu medzi poslancami a ob-
čanmi je oveľa viac ako bolo v minulosti. V začiatkoch môjho po-
slanectva to bol najmä osobný kontakt pri stretnutiach v meste, na
rôznych podujatiach, dohodnuté stretnutia prostredníctvom tele-
fónu, listy, telefón. Dnes je možností viac: mobil, internet, e-maily,
taktiež osobné kontakty, poslanecké stredy, poslanecké schrán-
ky. Ja uprednostňujem osobné stretnutia.

Dôležité je však, aby mali občania ešte záujem a vôľu komuni-
kovať s poslancami... Väčší problém než občan – poslanec vidím
vo vzájomnej komunikácii medzi poslancami.

- Pezinok, tak ako iné, porovnateľné mestá na Slovensku, má
svoje problémy. Je, a aj vždy bude čo vylepšovať a vždy bude
niečo chýbať. Okrem spomínanej dopravy, ako bývalej pred-
sedníčke a súčasnej členke Komisie školstva a mládeže MsZ
chýba a za alarmujúcu považujem nedostatočnú kapacitu ma-
terských škôl pre predprimárne vzdelávanie a ich zlý technický
stav. Rezervy v technickej vybavenosti majú aj základné školy.
Ku kvalite života v našom meste neprispieva ani stavebné za-
husťovanie a rozširovanie mesta. Neprimeraný nárast obyva-
teľstva môže spôsobiť, že aj predtým vyhovujúce a dostatočné
podmienky začnú byť nevyhovujúce, nedostatočné. V súvislosti
s týmto mi chýba koncepcia rozvoja mesta najmenej na dve de-
saťročia, vízia mesta, ktorá by bola prijateľná pre väčšinu obča-
nov, a aby ju akceptovali a napĺňali aj meniaci sa poslanci MsZ
bez ohľadu na osobné záujmy a politickú orientáciu.

Mestu chýba veľmi dôležitá zložka sociálnej starostlivosti,
a to najmä lôžkové sociálne zariadenie nielen pre starých obča-
nov, ale aj iných imobilných a odkázaných občanov nášho mes-
ta bez ohľadu na vek. Mala by to byť jedna z najdôležitejších
priorít mesta Pezinok.

Veľmi mi chýba pešia zóna v centre mesta. Aj menej solvent-
né a rozvíjajúce sa mestá, sa vysporiadali s týmto problémom,
a teraz si užívajú komfort pešej zóny v centre mesta, obce.

Chcela by som na tomto mieste vyjadriť nádej a presvedčenie,
že korektnou a profesionálnou spoluprácou kompetentných: ve-
denia mesta, poslancov, zamestnancov MsÚ, samozrejme za
podpory občanov, sa nám podarí zabezpečiť všetko potrebné
pre kvalitný a spokojný život obyvateľov nášho mesta.

Pýtame sa poslancov MsZ

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

UPOZORNENIE
tovnej podrobnej kontrole.
Mesto Pezinok vyzýva majite-
ľov reklamných zariadení na
území mesta, ktorí svoje infor-
mačné, reklamné a propagač-
né zariadenia umiestnili bez
náležitých povolení, ktoré urču-
je zákon o územnom plánova-
ní a stavebnom poriadku, ako

Nakoľko v meste Pezinok pri-
budli od poslednej revízie vyko-
nanej v roku 2010 nelegálne
umiestnené informačné, rek-
lamné a propagačné zariade-
nia pristupuje mesto k ich opä-

aj nariadenia mesta, aby si
tieto zariadenia legalizovali

Po tomto termíne mesto nele-
gálne zariadenia odstráni na
náklady majiteľa alebo vlastní-
ka pozemku, na ktorom je za-
riadenie umiestnené. Zákon o
územnom plánovaní a staveb-

do 31. marca 2014.

nom poriadku jednoznačne vy-
žaduje povolenie Stavebného
úradu pre informačné, reklam-
né a propagačné zariade-
nia, pokiaľ sú umiestnené na
miestach viditeľných z verej-
ných priestorov a pokiaľ sú spo-
jené so stavbou alebo pozem-
kom. (ra)

V deň, keď si pezinské Gym-
názium pripomínalo slávnost-
nou akadémiou 60. výročie svo-
jej existencie odohralo sa na pra-
vé poludnie na Radničnom ná-
mestí aj ďalšie významné podu-
jatie, a to odhalenie pamätnej ta-
bule venovanej 260. výročiu za-
loženia prvého pezinského jezu-
itského gymnázia. Pamätná ta-
buľa s textom: „Na tomto mieste
stálo v rokoch 1753 – 1778 prvé
Jezuitské gymnázium“ bola
umiestnená na budovu dnešné-
ho mestského úradu. Práve na
jeho mieste stála až do roku
1932 budova, v ktorej bola skoro
pred troma storočiami prvá
stredná škola v našom meste.

Jezuitské gymnázium bolo za-
ložené na podnet pezinského
magistrátu, ktorého členovia sa
obrátili na Ostrihomské arcibis-
kupstvo s požiadavkou na po-
moc pri založení školy. Vyhove-
né im bolo v novembri roku
1753. Rozhodnutím cisárovnej

Spomienka na prvé gymnázium

Dňa 10. decembra zasadala
Stála komisia na koordináciu
činností súvisiacich s prevádz-
kovaním tepelnotechnických za-
riadení mesta Pezinok. Spoloč-
nosť Termming, prevádzkovateľ
tepelného hospodárstva (TH)
predložila informáciu o doteraz
vykonaných prácach na Rekon-
štrukcii a modernizácii tepelné-
ho hospodárstva.

Na kotolni Sever boli namon-
tované tlmiče hluku a boli vyko-
nané ďalšie protihlukové opa-
trenia s cieľom znížiť jej hluč-
nosť na úroveň, ktorá nebude
zaťažovať okolie kotolne. Pre-
vádzkovateľ TH uskutočnil aj
technické úpravy na zvýšenie
efektívnosti výroby tepla.

Na kotolni Juh boli uskutočne-
né základné opatrenia na zvý-
šenie energetickej efektívnosti
výroby tepla.

Prevádzkovateľ TH zameral
polohu pôvodných trás teplo-
vodných rozvodov a určil trasy
nových plánovaných rozvodov.

V plynových kotolniach Zá-
hradná 5 a Záhradná 10 sa
realizujú protihlukové opatre-
nia a prípravné práce na zvý-

šenie ich energetickej efektív-
nosti.

Členovia komisie konštatova-
li, že spoločnosť Terming začala
realizovať plán rekonštrukcie a
modernizácie ihneď po prevzatí
zodpovednosti za prevádzko-
vanie tepelného hospodárstva.
Uskutočnené práce a prijaté
opatrenia umožňujú predpokla-
dať úspešnú realizáciu všet-
kých navrhnutých opatrení na
zvýšenie energetickej efektív-
nosti TH mesta Pezinok.

Spoločnosť Termming predlo-
žila „Energetickú štúdiu kom-
plexnej modernizácie a rekon-
štrukcie tepelného hospodár-
stva mesta Pezinok“. Štúdia
konkretizuje súťažný návrh spo-
ločnosti Termming. Podrobne
popisuje, čo sa bude moderni-
zovať, čo sa bude nanovo budo-
vať, kedy sa to bude realizovať
a koľko to bude stáť. Štúdia
predpokladá udržanie ceny
tepla v rokoch masívnych inves-
tícií a pokles ceny tepla v rokoch
nasledujúcich.

Členovia komisie konštatova-
li, že Štúdia obsahuje všetky
opatrenia a výšku investícií, ako

spoločnosť Termming uviedla v
súťažnom návrhu, naviac s po-
tenciálom ďalšieho rozvoja cen-
trálneho zásobovania teplom v
meste. Modernizované kotolne,
nové rozvody tepla a kompakt-
né odovzdávacie stanice tepla
zabezpečia efektívnu výrobu
tepla, jeho bezstratovú dodávku
odberateľom, ktorí budú môcť
lepšie regulovať dodávku a spo-
trebu tepla v bytovom dome. To
znamená, že odberatelia budú
platiť len za teplo, ktoré skutoč-
ne spotrebujú a namerajú v do-
me. Štúdia ide nad rámec sú-
ťažného návrhu v zvýšení obje-
mu tepla vyrobeného z obnovi-
teľných zdrojov energií, čo zvýši
energetickú bezpečnosť výroby
tepla v meste Pezinok. Pri vý-
padku dodávky zemného plynu
nebudú odberatelia tepla z te-
pelných rozvodov TH úplne bez
tepla – budú mať možno nižšiu
teplotu v bytoch, ale teplo a
teplú vodu budú mať.

Toto by mali mať na pamäti naj-
mä tie bytové domy, ktoré uva-
žujú o odpojení od teplovo-
dov TH mesta Pezinok. Okrem
poplatku za odpojenie, nákupu

kotla/kotlov a nákladov na ich
prevádzku a údržbu budú mu-
sieť čeliť riziku zvýšenia cien
zemného plynu pre maloodbe-
rateľov, poplatkom za produkciu
emisií a nečakaným výpadkom
dodávky zemného plynu. Je
možné tiež predpokladať le-
gislatívny tlak na zrušenie ma-
lých zdrojov na výrobu tepla v
oblastiach, kde je možné teplo
získať z veľkých zdrojov tepla.
Po modernizácii kotolní, teplo-
vodov a odovzdávacích staníc
budú mať Pezinčania skutočne
moderný systém centrálneho
zásobovania teplom. Potom bu-
de naozaj platiť, že väčší zdroj
tepla vyrába teplo efektívnejšie,
spoľahlivejšie a lacnejšie ako
menší. Preto je racionálne zo-
stať pripojený na centrálnom
systéme a nemusieť mať sta-
rosti s prevádzkou a udržiava-
ním domovej kotolne, či domá-
ceho kotlíka. Bývalí odberatelia
budú mať možnosť sa po rekon-
štrukcii znova pripojiť, no vznik-
nú náklady, o ktoré sa budú mu-
sieť podeliť s dodávateľom
tepla.

člen stálej komisie
Ing. Ján Matuský,

Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva

Márie Terézie, ktorá zrušila Je-
zuitskú rehoľu v roku 1773 pre-
menovali školu na Kráľovské
gymnázium a neskoršie na svet-
skú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá
bola akýmsi medzistupňom me-
dzi základnou a strednou školou.
Fungovalo až do roku 1778.

Gymnázium malo síce krátku,
ale bohatú históriu a pre naše

FOTO (pb)

mesto nesmierne dôležitú funk-
ciu nielen duchovnú a vzdeláva-
ciu, ale aj kultúrnu a spoločen-
skú. Navštevovalo ho vyše 300
žiakov nielen z Pezinka a okolia,
ale aj zo Záhoria a Žitného ostro-
va. Učili na ňom najmä jezuiti, ale
aj civilní učitelia. Medzi najvýz-
namnejších učiteľov patril rektor
gymnázia Ján Krstiteľ Najmar,
významný kňaz a učenec.

Pamätnú tabuľu na budove
Mestského úradu slávnostne od-

halili primátor mesta Oliver Sol-
ga spolu s riaditeľkou Gym-
názia v Pezinku Alžbetou Vodo-
vou. Tabuľu posvätil a prítom-
ným požehnal zástupca Jezui-
tov – Spoločnosti Ježišovej z
Bratislavy, páter Ľubomír Hudá-
ček, ktorý predniesol aj modlitbu
za všetkých učiteľov, ktorí v prie-
behu troch storočí v našom mes-
te učili. Slávnosti sa zúčastnili aj
učitelia a riaditelia pezinských
škôl všetkých stupňov. (ra)

MESTO PEZINOK
PREDÁVA

a) Dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku.

70.000 eur.

b) Pozemky na ulici Za dráhou v Pezinku.
80.000 eur.

c) Administratívnu budovu v centre mesta na ul. M. R. Šte-
fánika 10. 595.000 eur.

d) Budovu na Cajlanskej ul. č. 88.

143.000 eur.

Pozemky majú celkovú výmeru 3.202 m2. Minimálna kúpna
cena je

Pozemky majú
celkovú výmeru 3.038 m2. Minimálna kúpna cena je

Minimálna kúpna cena je

Pozemky majú celkovú
výmeru 1021 m2. Minimálna kúpna cena určená v zmysle
znaleckého posudku vo výške

e) Budovu s priľahlým pozemkom na ul.

99.800 eur.

f) Rekreačnú chatu s pozemkom v Slnečnom údolí v
Pezinku.

60.000 eur.

g) Pozemky na Myslenickej ul.
50 eur/m2.

Bližšie informácie:

Obrancov mieru
č. 51. Pozemky majú celkovú výmeru 811 m2. Minimálna
kúpna cena určená v zmysle znaleckého posudku vo výške

Pozemok má výmeru 278 m2. Minimálna kúpna cena
je

(pred Tescom). Pozemky
majú výmeru 4857 m2. Minimálna kúpna cena je

tel.: 033/6901200,
e-mail:

web: .
renata.gottschallova@msupezinok.sk,

http://www.pezinok.sk

Redakcia Pezinčana sa ospravedlňuje za chyby, ktoré sme
urobili v minulom čísle. Nesprávne sme uviedli krstné meno mi-
nistra zahraničných vecí, ktorý sa volá a nie Milan,
a v informácii o vinobraní nám vypadol dátum Vinobrania 2014,
ktoré . Ešte raz sa našim čitate-
ľom ospravedlňujeme.

Miroslav

bude 19. – 21. Septembra 2014
(r)

Oprava
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Inzercia

Vážený pán riaditeľ, v živote
každej rodiny je niekoľko mo-
mentov, ktoré sú obzvlášť výni-
močné. Narodenie potomka, je-
ho nástup do materskej a ne-
skôr aj základnej školy. Sú to
okamihy, ktoré sú na jednej stra-
ne veľmi krásne no na druhej
strane sú aj plné očakávania a
nebojím sa konštatovať, že aj
plné obáv a strachu. Každý ro-
dič si určite pokladá otázky –
zvládne moje dieťa tieto životné
etapy, bude vedieť fungovať v
tomto sociálnom systéme ? Sú
deti, ktoré to zvládajú naozaj
bez problémov, no sú aj jedinci,
ktorí potrebujú na začiatku tých
to náročných etáp pomôcť pre-
konávať tieto pre nich náročné
prekážky. Naše dieťa má špeci-

fickú poruchu a potrebuje aj špe-
ciálny odborný prístup. Boli
sme milo prekvapení vašou
ústretovosťou a vysokou profe-
sionalitou, ktorú ste vynaložili
už pri prvom našom stretnutí.

Sme rodina, ktorá žije v Pe-
zinku. Jedným z dôvodov, pre-
čo sme sa do tohto mesta pred
niekoľkými rokmi prisťahovali
bola aj skutočnosť, že sa tu na-
chádza množstvo materských
a základných škôl. Obzvlášť zá-
kladná škola v Grinave nás veľ-
mi zaujala. Na rozdiel od množ-
stva súkromných denných cen-
tier a škôl je to inštitúcia s dlho-
ročnou históriou a tradíciou.
Miestni obyvatelia sú na túto in-
štitúciu naozaj hrdí. „Túto školu
stavali naši starí rodičia“ – to je

veta, s ktorou sa v Grinave
chvália mnohé mladé rodiny,
ktorých korene siahajú do tých-
to končín. Aj na základe týchto
skutočností a predovšetkým
dobrej povesti tejto inštitúcie
sme sa rozhodli pre vašu školu.

Sme si vedomí faktu, že sme
len na začiatku študijnej etapy
nášho dieťaťa a je predčasné
hodnotiť úroveň tejto inštitúcie,
no aj napriek tomu by sme chce-
li formálne deklarovať naše prvé
dojmy, skúsenosti ako aj súčas-
ný stav a priebeh štúdia nášho
dieťaťa na tejto základnej škole.

Vašu základnú školu by sme
podľa nášho názoru označili
ako školu rodinného typu so
slušným školským vybavením,
dobrou lokalizáciou ale predo-
všetkým s veľmi dobrým a skú-
seným pedagogickým zborom.
Už samotný zápis na túto školu
v nás vyvolal príjemné a očaká-
vané pocity. Rodinný prístup
jednotlivých zúčastnených pe-
dagógov bol predzvesťou toho,
že naša voľba výberu školy bo-

la správna. Naše dieťa pod vply-
vom skúsených pedagógov
úspešne študuje, a je schopné
zaradiť sa do vyučovacieho pro-
cesu. Individuálny a veľmi osob-
ný prístup, ktorý sa v dnešnej
dobe tak vytráca je vo vašej ško-
le samozrejmosťou. Chcem po-
ukázať aj na to, že všetkým de-
ťom nemusia vyhovovať veľké
školy, kde sa ich krehké osob-
nosti strácajú. Vo vašej škole
plnej rodinného prístupu a uči-
teľskej profesionality dokážu aj
mnohé „problémové“ deti rásť.

Veľké ďakujem vám patrí aj za
ochotu riešiť s nami všetky ad-
ministratívne prekážky, vašu in-
formovanosť v problematike,
flexibilitu a diskrétnosť. Chce-
me zároveň poďakovať pani
triednej učiteľke za jej trpezli-
vosť, vyzdvihnúť jej obrovskú
profesionalitu a ochotu. Ďaku-
jem patrí aj obom vychováva-
teľkám v družine za ich láskavý
a milý prístup k deťom, ktoré ich
priam zbožňujú. Ďakujeme.

Spokojní rodičia

... a vytvorte si vlastný názor na túto školu
Riaditeľ ZŠ Orešie Ondrej Koreň nám do redakcie poslal

aj nasledujúci text so žiadosťou o zverejnenie i keď primár-
ne nebol adresovaný redakcii. Zverejňujeme ho bez re-
dakčných úprav. O grinavskej ZŠ – jej pozitívach i ťažkos-
tiach sme písali v augustovom čísle Pezinčana v článku
„Grinavská ZŠ s MŠ Orešie pred novým školským rokom“.

Základná škola s materskou
školou Orešie 3, Pezinok je ma-
lá škola rodinného typu s men-
ším počtom žiakov v triedach.
Učitelia na vyučovaní používa-
jú individuálny prístup k jed-
notlivým žiakom.

Žiaci z Limbachu, pre ktorých
je ZŠ Orešie spádovou školou,
dostávajú na kompenzáciu ces-
tovných nákladov finančný prí-
spevok. Pre lepšie cestovanie
detí sme začiatok aj koniec vyu-
čovania prispôsobili autobuso-
vej doprave (príchody a odcho-
dy autobusu).

Škola je umiestnená v príjem-
nom prostredí zeleného parku.
Žiaci môžu využívať školský
areál na športové vyžitie, hry a
iné voľnočasové aktivity. V zi-
me zriaďujeme na školskom
dvore ľadovú plochu.

Naša základná škola má dlho-
ročnú tradíciu vo vyučovaní cu-
dzích jazykov. V tomto škol-
skom roku v tejto tradícii pokra-
čujeme. Naši žiaci sa učia cudzí
jazyk od prvého ročníka (4 hodi-
ny týždenne). Od piateho roční-
ka sa pridáva žiakom druhý cu-
dzí jazyk. V odpoludňajších ho-
dinách majú deti možnosť po-
kračovať vo vyučovaní anglic-
kého jazyka v krúžku anglické-
ho jazyka. Tu sa pomocou hier,
básničiek a pesničiek učia žiaci
hravou formou komunikovať vý-
lučne v anglickom jazyku.

Okrem toho deti trávia svoj
voľný čas v školskom klube
detí v ktorom pracujú
na rôznych projektoch a orga-
nizujú množstvo aktivít ako
je Noc v škole, Karneval, diva-
delné predstavenia, korču-

Klubáčik,

ľovanie, ekoprojekty a iné.
Ďalej máme v škole zriade-

né rôzne záujmové krúžky:
umelecký, keramický, detská
joga, fotokrúžok, krúžok an-
glického a nemeckého jazyka,
krúžok slovenského jazyka a
matematiky - príprava na Testo-
vanie 9.

V našej škole majú žiaci k
dispozícii počítačovú učebňu,
interaktívne učebne, špeciálnu
učebňu na vyučovanie chémie
a fyziky, telocvičňu, výtvarný
ateliér, výtvarníček a jedáleň
priamo v budove školy.

V týchto dňoch začíname spo-
lupracovať s občianskym zdru-
žením Aktivity Grinava na pro-
jekte zriadenia školskej knižni-
ce a triedy v prírode, ktoré
umožnia žiakom nové zážitko-
vé učenie.

V spolupráci s občianskym
združením sme získali aj grant
na vybudovanie Eko Fit Parku,
ktorý budú žiaci využívať na ho-
dinách telesnej výchovy a vo
voľnom čase.

V budúcnosti by sme chceli
pokračovať v skvalitňovaní vý-
chovno-vzdelávacieho proce-
su, vylepšovaní podmienok a
technického zabezpečenia ško-
ly a v skrášľovaní okolitého pro-
stredia.

V prípade záujmu vás všet-
kých srdečne pozývame do na-
šej školy na

ktorý sa uskutoční dňa
Viac in-

formácií získate na
alebo

na telefónnom čísle 033 64 00
688.

Riaditeľ školy

Deň otvorených
dverí,
30. 1. 2014 o 16.00 h

Mgr. Ondrej Koreň

www.zsore-
siepezinok.edupage.org

Príďte sa pozrieť do ZŠ Orešie v Grinave...

Na zasadnutí MsZ dňa 12. 11.
2013 bola prednesená obava
skupiny občanov o osud Rozál-
ky kvôli ďalšej výstavbe. V blíz-
kej budúcnosti by tu mal byť zim-
ný štadión.

Nemyslím si, že členovia petič-
ného výboru a všetci, ktorí petí-
ciu podpísali, sú schizofrenici a
nemajú dostatok informácií a ne-
doprajú občanom Pezinka vlast-
nú ľadovú plochu, že chcú, aby
občania Pezinka naďalej cesto-
vali za ľadom do Bratislavy, Tr-

navy a Skalice, aby tak strácali
čas a platili ťažké peniaze. Sú to
ľudia, ktorí chcú, aby sme si za-
chovali voľnú lúku pre všetkých,
hlavne pre ďalšie generácie.

Nikto z ľudí, podpísaných na
petičných hárkoch, však nie je
proti ľadovej ploche a proti
rozvoju športu v Pezinku. Majú
však pocit, že pokračuje zánik
jedinej „pezinskej pažite“ – Ro-
zálky. Pokúsili sa teda upozor-
niť, či by sa na túto stavbu a
stavbu iných športových hál na

Rozálke nemohla nájsť iná loka-
lita, aby Rozálka, voľná plocha
dostupná pre všetkých, bola za-
chovaná – voľne dostupná pre
bežného občana, na bicyklova-
nie, púšťanie šarkanov, pre-
chádzky. Ďalšia stavba, parko-
viská a zvýšený počet áut zme-
nia tento kus prírody, ktorú má-
me „za rohom“ na mestskú okra-
jovú štvrť. Petícia nemusela byť
podpisovaná, ak by vedenie
mesta zvolalo verejné preroko-
vanie, kde by občania sami vy-
jadrili svoj názor čo a v akom
rozsahu sa na Rozálke posta-
ví. Ak bude väčšina Pezinča-
nov súhlasiť so zastavaním

Rozálky, nič s tým neurobíme.
Zastupiteľstvo je volené ob-

čanmi a má sa zaoberať názor-
mi občanov a občania sú povin-
ní kontrolovať, ako volení zá-
stupcovia nakladajú so spoloč-
ným majetkom a či konajú vo ve-
rejnom záujme. Každý občan
má nielen právo, ale aj povin-
nosť zaujímať sa o veci verejné.
Ak na základe skúseností aj z
iných slovenských miest má ob-
čan strach pred agresívnou sta-
vebnou činnosťou či možným
porušovaním dohodnutých pra-
vidiel, nemal by byť považova-
ný za zlého občana alebo schi-
zofrenika. Štefan Horvath

Obavy o osud Rozálky
Čas Vianoc a príchod Nového roka je predo dvermi. Toto snáď

najkrajšie obdobie roka prináša do našich rodín sviatočnú at-
mosféru pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj nám, aby
sme vám zaželali ich príjemné prežitie v kruhu najbližších. Zá-
roveň si vám dovoľujeme dať niekoľko dobrých rád, aby sme tie-
to najkrajšie sviatky roka prežili v pokoji a pohode.

Nezabúdajme počas sviatkov na naše deti. Snažme sa im čo
najviac venovať a popri tom dohliadnime, aby pri svojich hrách
nespôsobili ujmu sebe alebo niekomu inému. Naše obchody a
trhy sú presýtené najrozličnejšími druhmi delobuchov, pirátov,
svetlíc, rakiet, bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podob-
ných ohňostrojných telies. Sú pomerne ľahko dostupné v pre-
daji a mnohokrát ich aj my rodičia, deťom zadovažujeme.
Tieto telesá sú pri neodbornej manipulácii veľmi nebezpečné
a dokážu veľmi ľahko pri nedodržaní bezpečnostných opatre-
ní spôsobiť ujmu na zdraví či požiar bytu, domu, alebo iných
priestorov.

Aj tento rok ako každý predchádzajúci budú nad vašou bez-
pečnosťou počas celých sviatkov bdieť profesionálni hasiči zá-
chranári, na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia môže-
te s dôverou obrátiť na telefónnom čísle 150 alebo telefónnom
čísle integrovaného záchranného systému 112. Veríme však,
že ich pomoc potrebovať nebudete.

OR HaZZ Pezinoknpor. Alžbeta Jarošová,

Prežite v zdraví čas Vianoc

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na
Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za pomoc a spoluprácu
v roku 2013:

ZŠ na Kupeckého ul. p. uč. Mgr. Wittlingerovej, ZŠ
Fándlyho – p. uč. Mgr. Rozbeskej, ZŠ Na bielenisku – p.
uč. Mgr. Balcovej, Malokarpatskej knižnici – vedeniu a ko-
lektívu pracovníčok, folklórnemu súboru Obstrléze, p. Ru-
dolfovi Čechovičovi, p. Tiborovi a Danielovi Glozneko-
vi, p. Helenke Slamkovej, doc. Viktorovi Wittlingerovi,
p. Vincentovi Fekiačovi, p. Vladimírovi Pivkovi, bratom ka-
pucínom z pezinského kláštora, členkám spoločenstva
Máriinej Légie.

Všetkým srdečne ďakujeme za priazeň, ktorú nám pre-
javili.

V roku 2014 prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania,
osobných aj pracovných úspechov. Na ďalšiu spoluprácu
sa tešia obyvatelia a zamestnanci DSS a ZPS Pezinok.

Poďakovanie za spoluprácu

Na krásne pokoja sviatky
prijmite pozdrav náš krátky.
Prežite chvíle vianočné
v radosti, láske spoločne .
Anech vás v novom roku
stretnú na každom kroku
iba príjemné veci,
aké si prajeme všetci.

Vianočný a novoročný vinš

Už v minulých číslach Pezin-
čana sme informovali o rokova-
niach so spoločnosťami, ktoré
ponúkli vybudovanie ľadovej
plochy v areáli IRI Rozálka.
Zastupiteľstvo poverilo vedenie
mesta viesť rokovania o pod-
mienkach vedúcich k uzavretiu
zmlúv na vybudovanie a pre-
vádzku hokejového areálu s ľa-
dovou plochou. V novembri sa
však objavila aj petícia asi tristo
občanov proti vybudovaniu toh-
to ihriska na Rozálke. Petíciu
podpísala aj značná časť signa-
tárov – občanov z iných miest a
regiónov Slovenska, ktorých sa
táto otázka netýka. Jedným z

argumentov bolo, že táto lúka
by mala zostať na rekreáciu,
venčenie psov, cykloturistiku a
púšťanie šarkanov. Hoci v žiad-
nom prípade nechceme deho-
nestovať petíciu ani jej signa-
tárov, považujeme za nutné
uviesť veci na pravú mieru, ar-
gumentovať vecne a na základe
pravdivých informácií. Musíme
konštatovať, že máme indície,
že „zberači“ podpisov neposky-
tovali celkom presné informácie
pri zbere podpisov. Údajne hovo-
rili aj o zastavaní celej pažite a
tiež o tom, že tam bude hotel,
veľké parkovisko a podobne. To
však nie je pravda. Hokejová ha-
la by mala stáť za bývalými ka-
sárňami, iba na malej časti
viac ako sedemnásťhektáro-
vého pozemku. Mimochodom,

tam, kde v susedstve už mál
stáť tzv. Detský svet, ktorý po-
slanci schválili ako nájom pred
troma rokmi. Požiadavka uve-
dená v petícii, aby ihrisko bolo v
inej časti mesta, je nezmyselná
a nereálna. Mesto žiaden po-
dobný pozemok nemá. Práve
tento má však ideálne dopravné
napojenie, je blízko veľkého síd-
liska a hlavne dvoch základných
škôl, ktoré môžu ihrisko využí-
vať dopoludnia. Na rokovaní
MsZ vystúpil aj zástupca petič-
nej akcie p. Horváth, ktorý pred-
niesol svoje odmietavé stano-
visko ku klzisku. Poslanci si ho
vypočuli, ale jednoznačne dali
najavo, že vedenie mesta má
pokračovať v rokovaní s inves-
torom a pripraviť návrh zmluvy a
podmienok. V januári bude o

týchto podmienkach rokovať
Mestské zastupiteľstvo. Veríme,
že drvivá väčšina občanov prij-
me našu snahu pozitívne a po-
chopí zámer mesta vybudovať
ľadovú plochu. Tento zámer je aj
v programovom vyhlásení mest-
ského zastupiteľstva a je našou
spoločnou dlhoročnou snahou
takéto športovisko vybudovať.
Pripomíname, že v minulosti sa
nám podarilo uchrániť tento po-
zemok pred developermi, ktorí
ho túžili zastavať rodinnými do-
mami a bytovkami. Už vtedy
sme dospeli ku konsenzu, že
tento priestor postupne kultivu-
jeme vybudovaním športovísk
a úpravou okolia, aby slúžil
Pezinčanom na aktívny oddych.
Ato platí aj dnes.

Mgr. Oliver Solga

Primátor
o Rozálke
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Tretí decembrový deň je
Medzinárodným dňom zdravot-
ne postihnutých. V mnohých kra-
jinách je tento deň symbolom úc-
ty a pomoci ľuďom, ktorým chý-
ba jedna z najvýznamnejších
hodnôt pre človeka – zdravie.
Pomoc spoločnosti by mala u-
možniť všetkým zdravotne po-
stihnutým dostať rovnaké mož-
nosti a dosiahnuť plnú účasť vo
všetkých sférach života spoloč-
nosti. Pomoc by nemala byť jed-
norazová, ale každodenná.

Štát a obec majú zákonnú po-
vinnosť vytvárať pre telesne hen-
dikepovaných občanov pod-
mienky pre dôstojný život. Túto
povinnosť si čoraz lepšie plnia.
No ich pôsobnosť nemôže po-
kryť všetky stránky života teles-
ne postihnutých občanov. Tam,
kde končí pôsobnosť štátu a ob-
ce začína pôsobnosť mimovlád-
nych organizácií.

Občianske združenie Juva-
men, Komunitné poradenské

centrum Pezinok vzniklo v roku
2010 s cieľom poskytovať bez-
platnú poradenskú službu pre
občanov so zdravotným postih-
nutím v pezinskom regióne s cie-
ľom hľadať príležitosť na získa-
nie primeraného zamestnania.

S pomocou MsÚ Pezinok, na-
dácie REVIA a sponzorov sa
nám podarilo na Poliklinike Pe-
zinok vybudovať a denne pre-
vádzkovať kanceláriu, ktorá slú-
ži pre kontakt s občanmi, kto-
rým je jej pomoc určená. Nie sú
to len telesne hendikepovaní
občania, ale aj sociálne znevý-
hodnené skupiny obyvateľov.
Kto príde, tomu poskytneme ra-
du a pomoc. Kanceláriu využí-
va na svoje stretnutia i Únia sla-
bozrakých a nevidiacich. Me-
sačne kanceláriu navštívi nie-
koľko desiatok klientov.

Pre každého a zvlášť pre te-
lesne postihnutých občanov je
dôležité mať možnosť sa s nie-
kým poradiť a požiadať o po-

moc pri riešení situácií, na ktoré
mu nestačia vlastné sily. I zdra-
votne postihnutí spoluobčania
chcú byť užitoční, chcú si nájsť
prácu a zlepšiť svoju sociálnu
situáciu. OZ Juvamen, KPC pre-
to aktívne vyhľadáva pracovné
príležitostí pre telesne i sociál-
ne hendikepovaných občanov
a uskutočňuje pracovné stret-
nutia so zamestnávateľmi za
účelom vytvárania pracovných
miest pre občanov so ZP a vy-
tvárania chránených dielní.

OZ Juvamen, KPC vytvorilo v
roku 2011 vlastné chránené pra-
covisko, na ktorom na plný úvä-
zok pracuje telesne postihnutý
občan. Za dobu pôsobnosti sme
poskytli 961 klientom viac ako
1500 poradenských služieb. Pre
31 klientov sme zabezpečili trva-
lý pracovný pomer, 30 klientov
sa zamestnalo na dohodu o vy-
konaní práce, 7 klientov sa zú-
častnilo aktivačných prác. Jed-
nej klientke sme pomohli založiť

živnosť a dvom občanom bez do-
mova sme zabezpečili zamest-
nanie i s ubytovaním. Veľkému
počtu klientov sme pomohli vy-
pracovať a podať rôzne žiadosti
a poradili sme im, ako si uplatniť
svoje práva a ako si splniť svoje
povinnosti.

Činnosť občianskych združe-
ní len dopĺňa sociálne funkcie
štátu a obce. Vďaka dobrej spo-
lupráci s Mestským úradom i
Úradom práce v Pezinku i vďa-
ka ochote nadácie REVIA a
sponzorov poskytnúť prostried-
ky na úhradu nákladov na pre-
vádzku kancelárie a chránené-
ho pracoviska, sa darí napĺňať
ciele, pre ktoré OZ Juvamen,
KPC vzniklo.

Bezplatné poradenské služby
poskytujeme denne na adrese:

predseda OZ Juvamen

Mestská poliklinika, 2. po-
schodie, Hollého 2, Pezinok,
tel. 033/6412444.

Ing. Ján Matuský

Juvamen znamená pomáhať

Náš deň pre zdravotne postihnutých

Poslaním Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku je aj
zachovávanie kultúrneho dedičstva vo forme tradícii a baníc-
kych zvykov. V tomto smere bol orientovaný slávnostný Svä-
tobarborský šachtág, ktorý pri príležitosti sviatku svätej Bar-
bory, svojej patrónky, zorganizovali členovia MBS v sobotu
7. 12. 2013 v priestoroch SOŠ na Komenského ulici. Jeho ú-
častníci sa nakrátko ponorili do baníckej minulosti, keď žartov-
nou formou boli do baníckeho stavu prijímaní noví adepti
„skokom cez kožu“. Nechýbalo ani tradičné „svätenie dupláku“
či chlapský „pivný súboj“.

Šachtágu sa ako hostia zúčastnili zástupcovia mesta na čele
s primátorom, zástupca predsedu BSK, ministerstva hospodár-
stva SR a tiež zástupcovia viacerých organizácii a spolkov
z Pezinka. Banícky stav popri organizátoroch podujatia MBS
zastupovali členovia baníckych spolkov a cechov: Kremnica,
Handlová, Staré Hory, Marianka, Bratislava, domáca Barbora
s permoníkmi, ale aj zahraniční priatelia zo Stonavy.

Večer, naplnený duchom baníckych tradícií, dáva súčasne
podnet a impulz k ďalšej činnosti Malokarpatského baníckeho
spolku v Pezinku. (r)

Svätobarborský šachtág

V roku 2012 sa v Pezinku po prvýkrát uskutočnil charitatívny
projekt „Pomáhajme si navzájom“. Po jeho úspešnej realizácii sa
organizátori rozhodli v tejto myšlienke pokračovať. Tento rok sa
financie zbierali

, ktorá čelí viacerým zdravotným ťažkostiam. Dohromady sa
podarilo získať sumu prevyšujúcu 9 000 eur. Majú byť určené na
liečbu a zdravotné pomôcky, ktoré si Miškin súčasný zdravotný
stav vyžaduje. Ide najmä o nákladnú rehabilitáciu čiastočného
ochrnutia ruky. Okrem toho má dievčatko problémy so sluchom
a potrebuje nové naslúchadlá. Každé zlepšenie stavu Miške ne-
pochybne uľahčí blížiaci sa nástup do školy.

Ťažiskom projektu Pomáhajme si navzájom 2013 bolo podu-
jatie, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra pri futbalovom ihrisku v
Grinave. Na jeho organizovaní sa podieľalo mnoho ľudí na čele
s autorom projektu . Ďalej to boli

Hlavný program tvorili súťaž vo varení divinového guláša, fut-
balový turnaj o Pezinský pohár a maratón v Anjelskej zumbe,
ktorý sa uskutočnil v Dome kultúry pod vedením deviatich pro-
fesionálnych inštruktorov.

Projekt „Pomáhajme si navzájom“, pri zrode stála aj
TV PEZINOK, je špecifický tým, že nejde iba o jednorazovú
záležitosť. Jeho cieľom je dlhodobo spájať ľudí, ktorí potrebujú
pomoc. V súlade s touto myšlienkou prišla Lošoncziovcov pod-
poriť okrem desiatok návštevníkov tiež rodina Belicovcov, ktorá
bola vybratá v prvom ročníku podujatia. Ich dcérka Alex aj vďa-
ka vyzbieraným peniazom napreduje vo svojej liečbe problé-
mov s chôdzou.

Na novembrovej akcii v Grinave sa podarilo vyzbierať
1 402,40 eur. NaAnjelskej zumbe to bolo ďalších 681 eur. Spolu
tak bolo vyzbieraných 2 083,40 eur. Po pripočítaní príspevkov
od sponzorov sa suma vyšplhala až na 9 155 eur. Symbolický
šek odovzdali organizátori rodine Lošoncziovcov 3. decembra
na Mestskom úrade Pezinok.

pre 5-ročnú Pezinčanku Mišku Lošonczio-
vú

Stanislavom Slimákom

(KG)

pri-
mátor Pezinka Mgr. Oliver Solga, poslanec za Grinavu PhDr.
Milan Grell, Peter Bittner, Daniel Tahotný, Juraj Galovič, Zuza-
na Jarošincová, Jela Pálešová, Milan Košík, Zita Joklová a Ivan
Mach.Akciu podporilo tiež Pezinské kultúrne centrum.

ktorého

Na pomoc Pezinčanke Miške
sa vyzbieralo vyše 9 000 €

Tradícia oceňovania občanov, ktorí sa výraznou mierou po-
dieľajú na bezplatnej a nezištnej pomoci iným, najmä teles-
ne a sociálne hendikepovaným spoluobčanom pokračovala
aj v tomto roku už jedenástym ročníkom. Súčasťou je vždy
aj kultúrny program a stretnutie vedenia mesta, občanov a
dobrovoľníkov. Tohoročný „Náš deň“ bol mimoriadny aj v
tom, že v hudobnej časti vystúpil populárny spevák Maroš
Bango s manželkou a hosť z Českej republiky Radek Žalud.
Jediným oceneným bol , ktorý založil a ve-
die občianske združenie Juvamen. Toto OZ pomáha hľa-
dať prácu pre telesne hendikepovaných spoluobčanov a na-
pomáha ich zaradenie do pracovného i spoločenského
života.

Ing. Ján Matuský

(ra)

Fondom GSK a Malokarpat-
skou komunitnou nadáciou
REVIA, tiež tradične perfektná
spolupráca s Mestom Pezinok,
ktoré nám bolo tohto roku veľmi
nápomocné pri organizovaní
vzdelávacieho podujatia – XV.
Celoslovenskej konferencie
sestier pracujúcich v psychiatrii.

Verím, že aj v roku 2014
tieto partnerstvá pretrvajú, že
sa opäť podarí pacientom i šir-
šej verejnosti sprostredkovať
mnoho pekných, zaujímavých a
užitočných zážitkov a sprievod-

2014:

nými akciami úspešne osláviť
už 90-tiny Pinelky. A moje osob-
né želanie pre všetkých: Snažiť
sa každý deň rozdávať radosť
všade tam, kde to má zmysel.

Zuzana
Čaputová,
právnička,
aktivistka,
poslankyňa
mestského
zastupiteľ-
stva

Pokračovanie z 1. strany

Zuzana
Šipošová,
projektová
referentka
Psychiat-
rickej
nemocnice
Philippa
Pinela

2013: Najviac ma potešila dlho-
dobá priazeň a podpora rozma-
nitých projektov nemocnice

Aký bude rok 2014? Predovšetkým náš!
2013:

2014:

V roku 2013 ma po-
tešilo, že sme ho celá rodina
prežili v zdraví a samozrej-
me tiež rozsudky Súdneho
dvora EÚ a Najvyššieho sú-
du vo veci pezinskej sklád-
ky.

Opäť si želám iba po-
hodu a zdravie a k tomu eš-
te schopnosť tešiť sa z toho,
čo je.

(kam)

Inzercia
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2.1.-8.2. V časovej tiesni

14.1. Tvorivé popoludnie - Korálkovanie.

18.1. Ples malokarpatských vinárov

19.1. Ahoj rozprávka

22.1. Štyria na kanape

24.-25.1. Zimný Babinec

25.1. Ples Gymnázia Pezinok

25.1. Rozprávková sobota

25.1. Tanečný workshop

28.1. Tvorivé popoludnie - Origami

28.1. Stretnutie so slovenským historikom, spisovateľom a
publicistom Pavlom Dvořákom

• Novoročný koncert

• Voda, čo ma drží nad vodou

• Beseda s medzinárodnou šachovou majsterkou

• Stretnutia s rozprávkou

• Čítanie je IN

• Hodiny informačnej výchovy

• Kým školský zvonček zazvoní

• Popoludnia s rozprávkou

• Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

- – predstavenie zreštaurovanej unikátnej kolekcie ho-
dín zo zbierky MMPK. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Kata-
rína Čelková, 033 641 20 57.

– Centrum voľného času. Kontakt:
Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991;

– – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid
Noskovičová, 033 641 39 49

– - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. In-
grid Noskovičová, 033 641 39 49

– - divadelné predstavenie. Dom kultúry. Kontakt: Ing.
Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

. Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana
Majerníková, tel.: 033 6901 991

– - Dom kultúry. Kontakt: Gymnázium Pezinok
a Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– - Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana
Majerníková, tel.: 033 6901 991

– - Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová,
033 641 39 49

– . Centrum voľného času. Kontakt: Mgr.
Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991

o 17.00 h –
. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt:

033 641 23 15
– Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033

641 39 49
– beseda o podstate vody. Malokarpatská knižni-

ca v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– podujatie pre deti a mlá-

dež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h Malo-

karpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v

Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská

knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská

knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033

641 23 15
. Malokarpatská knižnica v Pe-

zinku. Kontakt: 033 641 23 15

FEBRUÁR

MAREC

1.2. Rozprávkový karneval pre deti

7.2. Benefičný jubilejný ples Farnosti Pezinok

11.2. Tvorivé popoludnie - Batikovanie.

13.2. Koncert komornej hudby ZUŠ E. Suchoňa a hostia

15.2. Pezinské vínne pivnice - otvorené pivnice v Pezinku

15.2. VEĽKÁ CENA PEZINKA

18.2. Tvorivé popoludnie - Koráľkové podložky.

20.2.-4.5. Horí horí 3 – 140 rokov Dobrovoľného zboru v Pezinku

23.2. Ahoj rozprávka

24.–28.2. Jarný prímestský tábor

Svetový deň sprievodcov cestovného ruchu

Divadelné predstavenie

Folkový salón

Deti Hviezdoslavovi

Posledná polnoc v Pivonke

Voda, čo ma drží nad vodou

Stretnutia s rozprávkou

Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Kým školský zvonček zazvoní

Popoludnia s rozprávkou

Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

4.3. Pochovávanie basy

7.3. Európa v škole

8-9.3. ORBIS HARMONIAE

14.3. Jarné tvorivé dielne

14.-15.3. PAFF

15.3. Tanečná súťaž o pohár PKC

– . EPIcentrum – Centrum voľného času.
Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991

– - XV. ročník. Do tanca a na
počúvanie hrá: DH CAJLANÉ, hudobná skupina Senátor a country skupina
Bukasový masív. Miesto konania: Dom kultúry Pezinok. Kontakt: František
Féder, 0905 342 261,

– EPIcentrum – Centrum voľného
času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991;

o 18hod. - -
Spoločenská sála Domu kultúry, Kontakt: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok, Mária
Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539

– - 6. ročník
degustácií najlepších vín z Pezinka a okolia. Malokarpatské múzeum, vinárske
prevádzky v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala PhD.; Mgr. Michal Franko,
PhD., 033 641 33 47

– - Slovenská extraliga vo volenom mariáši.
Dom kultúry. Kontakt: Ing. Pitoňák; Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49

– EPIcentrum – Centrum
voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991;

- . Miesto
konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Lucia Burdová,
033 641 20 57

– - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing.
Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– . EPIcentrum – Centrum voľného času.
Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991;

. (termín prehliadok bude ozná-
mený plagátom a na ) Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, 033 6901
106,

- Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová,
033 641 39 49

2014 – - Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033
641 39 49

- X. ročník celomestskej recitačnej súťaže. Kontakt: 033
641 23 15

– prezentácia knihy spisovateľky Denisy
Fulmekovej. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– beseda o podstate vody Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h
Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v
Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033
641 23 15

. Malokarpatská knižnica v Pezinku.
Kontakt: 033 641 23 15

– o 17.00 h. Folklórny súbor seniorov – Obstrléze a
Únia žien Slovenska. Dom kultúry. Kontakt: Kamila Németová, Ing. Ingrid Nos-
kovičová, tel. 033 641 39 49

– - vyhodnotenie súťaže. EPIcentrum – Centrum voľného
času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

– – Svet harmónie – 15. ročník stretnutia tera-
peutov a priateľov alternatívy. Miesto konania: Dom kultúry Pezinok, Kontakt:
Mgr. Dária Fehérová 0905 387 230

, MVDr. Jana Širjovová 0905 968 894,
,

– - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt:
Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991

– – OZ Priatelia divadla a filmu a OZ Kinečko. PKC. Kontakt:
Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49

– – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid
Noskovičová, tel. 033 641 39 49 a KST PETAN

fff@rsb.sk

www.pezinok.sk
peter.vlasak@msupezinok.sk

lingua@astro-relax.sk www.astro-rela.sk
info@unum.sk www.unum.sk

17.3. Odber krvi SČK

18.3. Tvorivé popoludnie - Košíky

19.3. Najmenší festival

21.-22.3. Pezinský plavecký maratón 2014

22.3. Otvorené majstrovstvá okresu Pezinok vo volenom mariáši.

23.3. Ahoj rozprávka

26.3. Výročná schôdza Jednoty dôchodcov.

27.3. Oslobodenie Pezinka

27.3. Jarný koncert

28.3. 3 hodinový aerobic maratón

28.3. Deň učiteľov

Týždeň slovenských knižníc

Základný kurz - Slovenská vinárska akadémia

Voda, čo ma drží nad vodou

Stretnutia s rozprávkou

Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Kým školský zvonček zazvoní.

Popoludnia s rozprávkou

Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

Jarný maratón s knihou

Jarný Babinec

Besedy s astronómom Dušanom Kalmančokom, spisovateľkou Ta-
tianou Šulíkovou, s prekladateľom Jurajom Kubicom

Od 1.4. Prihlasovanie na letné tábory

3.4. CINEAMA

4.4. Vynášanie Moreny a oslava jari

4.-5.4. Vínne trhy Pezinok 2014

4.4. Noc s Andersenom

8.4. Tvorivé popoludnie - Kraslice.

9.4. Aj pán Goethe by mal radosť

11.4. Knižnica na kolesách

11.-12.4. Divadelné konfrontácie

12.4. Pezinský demižón

13.4. Také nikde nekúpite

20.4. Šibačková zábava DHZ

23.-24.4. Novodobo so Shakespearom

25.4. Deň Zeme

26.4. Jarné upratovanie na vínnej ceste

26.4. Slnko v nás

27.4. Ahoj rozprávka

29.4. Tvorivé popoludnie - Ekošperky

30.4. Koncert populárnej hudby

Promócie absolventov Akadémie tretieho veku Pezinok

Osobnosť
Folkový salón
Od folklóru k folku

Voda čo ma drží nad vodou

Stretnutia s rozprávkou

– - Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel.
033 641 39 49

– – popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum
– Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

– – predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing.
Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49

– - IX. ročník 24 hodinovej
NONSTOP plaveckej štafety. Miesto konania: Mestská plaváreň Pezinok.
Kontakt: MPS Pezinok – Ing. Miroslav Lošonský 0905 222 096, e-mail:

, Mgr. Peter Vlasák – MsÚ Pezinok, 033
6901 106, ;

– Dom
kultúry. Kontakt: Ing. T. Pitoňák a J. Chrapko, 0905 716 825

– - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing.
Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– Dom kultúry. Kontakt: Eva Zou-
zalíková, Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska, 033 641 34 14

– – pripomienka 69. výročia oslobodenia mesta.
MsÚ Pezinok, Kontakt: sekretariát primátora, 033 6901 101, e-mail:

;
o 18 hod. – – Koncert ZUŠ E. Suchoňa; Spoločenská

sála Domu kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok,
Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539

– - EPIcentrum – Centrum voľného času.
Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

– – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033
641 39 49
31.3. – 6.4. – – Peter Krištúfek - rozprávanie
nielen o najnovšej knihe autora „Atlas zabúdania“. Kontakt: 033 641 23 15

, Kontakt: EVIRS, Dipl. Ing.
František Slezák CSc., 033 640 51 55;

– beseda o podstate vody Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h Malo-
karpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v
Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt:
033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež.
Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– zameraný na podporu a propagáciu čítania u detí,
prácu s deťmi a výchovu čitateľov od najmladšieho veku. Kontakt: Malokar-
patská knižnica; 033 641 23 15

. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana
Majerníková, tel.: 033 6901 991

– podujatie pre deti a
mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– . Centrum voľného času. Kontakt:
Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991

– – krajská súťaž neprofes. filmu. Kontakt: Mestské osvetové
stredisko, 033/643 34 89;

– . Centrum voľného času. Kontakt: Mgr.
Zuzana Majerníková, , tel.: 033 6901 991;

– - 19. ročník výstavy a degustácie vín. Dom
kultúry Pezinok. Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vino-
hradníkov a vinárov, tel.: 0907 744 101, , zpvv@zp-
vv.sk,

– – Medzinárodné podujatie na podporu detského
čítania. Malokarpatské múzeum v PK a Malokarpatská knižnica v PK. Kontakt:
Mgr. Katarína Marcišová; tel.: 033 641 33 47

– Pre deti a mládež. Centrum voľného
času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991;

– - súťaž v prednese v nemeckom jazyku
pre ZŠ a SŠ. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– – v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou v
Centre voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991

– - Kontakt: Mestské osvetové stredisko,
033/643 34 89,

– – Pétanque turnaj trojíc. Miesto konania: Areál
SOŠ na Komenského ul. V Pezinku. Kontakt: Marek Sobolič,

, Pétanque Club Spiders Pezinok
– – o 16.00 h. Tvorivá dielňa nielen pre deti, ale aj

mamičky a babičky. Vyrobte si vajíčka, ktoré sa šibačom určite zapáčia. Miesto
konania: Schaubmarov mlyn Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35,

,
– – DHZ Pezinok. Dom kultúry. Kontakt: Ing.

Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
– – súťaž v prednese v anglickom ja-

zyku pre ZŠ a SŠ. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
– - stretnutie detí a dobrovoľníkov, ktorí svojou ochotou pri-

spejú k skrášleniu okolia parku. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt:
Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

– - spojené s príjemnou gastronó-
miou a dobrým vínom. Miesto konania: vinohradnícke lokality nad Pezinkom.
Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov,
tel.: 0907 744 101, , ,

– – prehliadka folklórnych skupín Malokarpatského regiónu,
Obstrléze. Dom Kultúry. Pezinok. Kontakt: Kamila Németová; Ing. Ingrid Nos-
kovičová, tel. 033 641 39 49

– - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing.
Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

- - tvorivé popoludnie pre deti a
mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Ma-
jerníková, tel. 033 6901 991

o 18.00 h – - Koncert ZUŠ E. Suchoňa.
Spoločenská sála Domu kultúry. Kontakt: Základná umelecká škola E. Su-
choňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539

- Dom kultúry.
Kontakt: Mgr. Renáta Minarovičová MsÚ Pezinok, 033 6901 300,

,
– Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
– stretnutia s Klimentom Ondrejkom, spoluautorom

publikácií o zaujímavostiach Slovenska. Kontakt: 033 641 23 15
– beseda o podstate vody Malokarpatská

knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h Malo-

karpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

miroslav.losonsky@mpspezinok.sk
peter.vlasak@msupezinok.sk www.pezinok.sk

ma-
ria.odehnalova@msupezinok.sk bibiana.pilna@msupezinok.sk

evirs@evirs.sk

www.moska.sk

o.bejdakova@centrum.sk
www.zpvv.sk

www.moska.sk

marek.sobo-
lic@gmail.com

pezinok@sng.sk www.sng.sk

o.bejdakova@centrum.sk zpvv@zpvv.sk www.zpvv.sk

rena-
ta.minarovicova@msupezinok.sk www.pezinok.sk
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Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Kým školský zvonček zazvoní

Popoludnia s rozprávkou

Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

Besedy ku Dňu Zeme; maľujeme kraslice;

2.5. Oslavy oslobodenia

4.5. Sviatok sv. Floriána

5.5. Bludisko

6.5. Tvorivé popoludnie

7.5.-29.6. Igor Piačka

9.5. Deň matiek

10.5. Po banskom náučnom chodníku

10.5. Memoriál Richarda Rétiho

11.5. Oslava Dňa matiek

14.5. Mamičke najkrajší darček dám

14.5. Kvietok pre mamu

17.5. Noc múzeí a galérii

17.5. Krajská prehliadka speváckych súborov

18.5. Ahoj rozprávka

18.5. Deň múzeí a galérií

20.5. Tvorivé popoludnie

22.5. Deň sv. Urbana

24.5. Oslava Dňa detí

24.5. Deň detí

30.5. Absolventský koncert

31.5. SLOVAK OPEN

Seminár – svetové vína

Stretnutia s rozprávkou

Otvorenie Letnej čitárne so spisovateľkou Veronikou Šikulovou

Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Kým školský zvonček zazvoní

Malé, ale milé
Popoludnia s rozprávkou

Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

Letný Babinec

Vila vilôčka

Beseda ku Dňu Zeme
Maľovanie na sklo

3.6. Tvorivé popoludnie-Bábka

8.6. Tancujte s nami

11.6. Záverečné vystúpenie LDO

13.-15.6. Keramické trhy

13.-15.6. Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov

– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v
Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokar-
patská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež.
Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

Knižnica na kolesách – v
spolupráci s CVČ – podujatia pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v
Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– - MsÚ, sekretariát primátora, 033 6901 101, e-mail:
, ;

– od 14.00 h – slávnosť patróna hasičov v spolupráci
s OR HaZZ v Pezinku a DHZ. Miesto konania: Radničné námestie. Kontakt:
PhDr. Martin Hrubala, PhD. tel. 033/641 33 47

– – súťaž vo vedomostiach a obratnosti pre ŠKD. EPIcentrum –
Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991

– - Drôtikovanie - tvorivé popoludnie pre deti a mlá-
dež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková,
tel. 033 6901 991

– – Prierezová výstava známkovej tvorby, knižných
ilustrácií a grafík Igora Piačku. Kurátor: Mgr. Oliver Solga. Malokarpatské
múzeum v Pezinku. Kontakt: 033 641 33 47

– – FS RADOSŤ. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Nos-
kovičová, tel. 033 641 39 49

– – III. ročník prechodu. Kontakt: Jo-
zef Mišuta, e-mail: Štefan Granec, 0905 300 884,

– od 09.00-18.00 h - 8. ročník medziná-
rodného šachového turnaja. Dom kultúry Pezinok. Kontakt: Klub šachu
Pezinok, , PhDr. Martin Hrubala, PhD. Tel.: 033/641
33 47

– – vystúpenia detí z krúžkov CVČ. Miesto: Zámocký
park. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majer-
níková, tel.: 033 6901 991

– o 16.00 h – Tvorivé dielne pre deti pri
príležitosti Dňa matiek. Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková,
033/640 40 35, ,

o 18.00 h – - Koncert ZUŠ E. Suchoňa v Dome
kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária
Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539, e-mail: ,

o 18.00 h – - špeciálny program múzea pri príležitosti
Medzinárodného dňa múzeí a galérií. Malokarpatské múzeum v Pezinku.
Kontakt: Mgr. Katarína Marcišová; tel.: 033 641 33 47

– – Jednota dôchodcov
Slovenska – ústredie. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641
39 49

– - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing.
Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– – Deň otvorených dverí. Schaubmarov mlyn.
Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35, ,

– - Filmovanie - tvorivé popoludnie pre deti a mlá-
dež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková,
tel.: 033 6901 991

– - slávnostné posedenie vinohradníkov, vinárov a pria-
teľov vína. Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr. Michal Franko,
PhD., 033 641 20 57

– - EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr.
Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991 ;

– - podujatia pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Nosko-
vičová, 033 641 39 49

o 18.00 h – s expozíciou prác VO v Minigalérii
DK. Spoločenská sála Domu kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E.
Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539

– – Prestížny pétanque turnaj dvojíc. Miesto konania:
Areál SOŠ na Komenského ul. V Pezinku. Kontakt: Marek Sobolič,

, Pétanque Club Spiders Pezinok
- Slovenská vinárska akadémia, Miesto konania:

Vinársky dom Pezinok. Kontakt: EVIRS, Dipl. Ing. František Slezák CSc., 033
640 51 55;

– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h Malo-
karpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– letná
čitáreň. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokar-
patská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

- Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, PKC 033 641 39 49
– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská

knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– podujatie pre deti a mládež.

Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– víkendovka pre dievčatá od 8 rokov. EPIcentrum – Centrum

voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
- výtvarná súťaž pre deti na tému: Nakresli dom. EPIcen-

trum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.:
033 6901 991

– beseda so spisovateľom Júliusom Balcom;
– výtvarná súťaž Vila Vilôčka v spolupráci s CVČ –

podujatia pre deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt:
033 641 23 15

– - tvorivé popoludnie pre deti a mládež.
EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková tel.
033 6901 991

o 15.00 h – - vystúpenie ZUŠ E. Suchoňa a hostí. Dom
kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária
Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539 a Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033
641 39 49

o 18.00 h - – Miesto konania: Malá sála
Domu kultúry, Kontakt: Základná umelecká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária
Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539a Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033
641 39 49

– - XI. ročník predajných keramických trhov
za účasti keramikárov z rôznych štátov Európy. Kontakt: PhDr. Martin Hru-
bala PhD., Renáta Jakubcová a Monika Chvosteková tel. 033 641 33 47;
0911 404 053

– - tvorivé
popoludnie pre deti a mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt:
Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991

bibiana.pilna@msupezinok.sk maria.odehnalova@msu-pezinok.sk
www.pezinok.sk

orlikpk@gmail.com ste-
fan.granec@centrum.sk

reti.pezinok@gmail.com

pezinok@sng.sk www.sng.sk

zuspezinok@rsb.sk
www.zuspezinok.sk

pezinok@sng.sk www.sng.sk

ma-
rek.sobolic@gmail.com

evirs@evirs.sk

MÁJ

JÚN

13.6.-13.7. Krehká krása hliny

14.6. Odovzdávanie mestských ocenení vyhodnotenie 22. ročníku
literárnej súťaže vyhodnotenie najlepších športovcov za rok 2013.

14.6. Blues na mlyne

15.6. Spievajte s nami – Pezinok spieva

19.6. Stretnutie primátora s úspešnými žiakmi pezinských škôl

22.6. Ahoj rozprávka

23.6. Pálenie jánskych ohňov

24.6. Deň pezinského baníctva

26.6. Improliga

26.-28.6. Festival pouličného divadla

28.6. Bábky na mlyne

29.6. Kultúrne leto

Nadstavbový kurz I.

Wine&Art 2014

O liečivých bylinkách

5.7. Víno a levanduľa

6.7. Kultúrne leto
12.7. Kultúrne leto Mládežnícke divadlo z Austrálie

20.7. Kultúrne leto
25.7.-30.1. 2015 100 rokov od prvej svetovej vojny

25.7. Sviatok sv. Anny a spomienka na obete 1. svetovej vojny

27.7. Kultúrne leto

Wine&Art 2014

Literárny kolotoč v Zámockom parku

Stretnutia s rozprávkou

Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Kým školský zvonček zazvoní

Popoludnia s rozprávkou

Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

Letné detské tábory

Herbár za školou a výstava žiackych prác Najpočetnejší detský čita-
teľský maratón Čítajme si...

3.8. Kultúrne leto
8.-10.8. Pezinský Permoník

14. ročník pouličného ryžovania zlata na
Slovensku 5. Mestská opekačka

10.8. Deň bielych ruží

11.8. Dychová hudba bola, je a bude

14.-17.8. Dychovky v Preši

22.8. U Ludvika na Ludvika

22.-24.8. 7. Stretnutie slovenských banských miest a obcí

22.-23.8. Dni Mladej Boleslavi v Pezinku

23.8. FYZULNAČKA

24.8. Kultúrne leto

Wine&Art 2014

– - výstava tvorby Márie Hanuskovej, rod.
Turanskej. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: Mgr.
Katarína Čelková, 033 641 20 57

– a
- Dom

kultúry. Kontakt: Mgr. Peter Vlasák, 033 6901 106;
; Danka Debnárová, PKC, 033 641 39 49,

, Mária Odehnalová,
– od 17.00 h – 7. ročník bluesového večera. Schaub-

marov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35, ,

– o 14.00 h – Únia žien Slovenska.
Dom kultúry. Kontakt: Kamila Németová; Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641
39 49

- – pri
príležitosti ukončenia školského roka. MsÚ Pezinok, Kontakt: Mgr. Renáta
Minarovičová MsÚ Pezinok, 033 6901 300,

, www.pezinok.sk
– - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing.

Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
– – 4. ročník osláv sv. Jána a letného sl-

novratu. Miesto konania: lúka pri hasičoch. Kontakt: Mgr. Katarína Čelková, tel.
033 641 20 57

– – prijatie primátorom Pezinka. MsÚ Pe-
zinok. Kontakt: Jozef Mišuta, ; Štefan Granec, 0905 300
884,

– – súťaž v improvizácii - EPIcentrum – Centrum voľného ča-
su. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

– – VI. ročník festivalu. Kontakt: Ing.
Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49

– od 10.00 h – III. ročník festivalu bábok. Schaubmarov
mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40 35, ,

– - Spomienky – Otvorenie Kultúrneho leta. Dom kultúry.
Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– Slovenské vinohradníctvo a vinárstvo - Slovenská
vinárska akadémia, Miesto konania: Vinársky dom Pezinok. Kontakt: EVIRS,
Dipl. Ing. František Slezák CSc., 033 640 51 55;

– letné umelecké večery, ktoré spájajú umenie a víno.
Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., 033
641 33 47

– fytoterapia. Podujatie per deti a mládež. Malo-
karpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– - Degustácia vín pezinských vinohradníkov spojená s
prehliadkou levanduľovej záhrady. Miesto konania: vino-hradnícka lokalita
Stará hora Pezinok. Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vi-
nohradníkov a vinárov, tel. 0907 744 101, ,

,
– - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– - Kontakt: Ing. Ingrid
Noskovičová, 033 641 39 49

– - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
– – vojnové roky v regióne.

Kurátori: Mgr. Lucia Burdová, Mgr. Katarína Čelková, Mgr. Michal Franko, PhD.,
Mgr. Eva Trilecová, ArtD., PhDr. Július Vavák. Miesto konania: Malokarpatské
múzeum v Pezinku. Kontakt: 033 641 20 57

– – Kontakt:
sekretariát primátora 033 6901 101, ,

– – letné rozprávkové popoludnie. Kontakt: Ing. Ingrid Nos-
kovičová, 033 641 39 49

– letné umelecké večery, ktoré spájajú umenie a víno.
Malokarpatské múzeum v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., 033
641 33 47

– autorské čítanie z tvorby sloven-
ských spisovateľov, podujatie organizované v spolupráci s PKC v rámci Kul-
túrneho leta. Kontakt: Malokarpatská knižnica, 033 641 23 15

– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malokar-
patská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v
Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokar-
patská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež.
Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– prímestské aj pobytové tábory. EPIcentrum – Cen-
trum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991

.
– podujatia pre deti a mládež. Malokarpatská

knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– - Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49
– - 19. ročník Malokarpatskej výstavy a burzy mi-

nerálov, fosílií a drahých kameňov,
, . Dom kultúry Pezinok. Kontakt: Jirko Vi-

táloš, 0905 739 452, , Mgr. Andrea Heldová, 0948 933
999,

– – pietna spomienka pri banskom vozíku. Pamätný
deň obetí banských nešťastí. Kontakt: Jozef Mišuta, Šte-
fan Granec, 0905 300 884,

– – výstava pri príležitosti 140. výročia
prvej zmienky o dychovej hudbe v meste Pezinok. Výstava potrvá do 15. 9.
2014. Minigaléria Domu kultúry. Kontakt: František Féder 0905 342 261,

– - 14. ročník medzinárodného súťažného
festivalu. Najväčší festival dychových hudieb na Slovensku za účasti štyroch
európskych krajín. Krušičova kúria, Chrám Premenenia Pána, Trhovisko Ku-
peckého, centrum mesta a Zámocký park. Kontakt: František Féder 0905 342
261,

– – predstavenie produkcie. Miesto konania:
Vináreň u Ludvika Modra. Kontakt: tel.: 0905 598 229; ,

– – stretnutie
baníkov v Kremnici. Kontakt: Jozef Mišuta, , Štefan Gra-
nec, 0905 300 884,

– – návšteva nášho partnerského
mesta a pokračovanie dlhoročnej tradície. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová,
tel.: 033 641 39 49

– – XI. ročník tradičného podujatia vo varení fazuľovej
polievky. Miesto konania: Radničné námestie. Kontakt: MsÚ Pezinok, Mgr. Peter
Vlasák, 033/6901 106, ,

- – letné rozprávkové popoludnie. Kontakt: Ing. Ingrid Nos-
kovičová, 033 641 39 49

– letné umelecké večery, ktoré spájajú umenie a víno.

peter.vlasak@msupezi-
nok.sk kulturnecentrumpezinok@st-
online.sk maria.odehnalova@msupezinok.sk

pezinok@sng.sk
www.sng.sk

renata.minarovicova@msupezi-
nok.sk

orlikpk@gmail.com
stefan.granec@centrum.sk

pezinok@sng.sk
www.sng.sk

evirs@evirs.sk

o.bejdakova@centrum.sk zpvv@-
zpvv.sk www.zpvv.sk

maria.odehnalova@msupezinok.sk
www.pezinok.sk

jirkovitalos@gmail.com
heldovaandrea@gmail.com

orlikpk@gmail.com
stefan.granec@centrum.sk

fff@rsb.sk

fff@rsb.sk

zpvv@zpvv.sk
www.zpvv.sk

orlikpk@gmail.com
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Predstavia sa muzikanti, divadlá resp. hovorené slovo. Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., 033 641 33 47

– prímestské aj pobytové tábory. EPIcentrum –
Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991,

,

o 10.00 h – – prihlasovanie do krúžkov.
EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.:
033 6901 991

– – III. ročník bežeckého podujatia – beh mestom až k vi-
nohradom. Sú pripravené aj detské behy. Miesto konania: štart v Zámockom
parku o 14:00 hod. Kontakt: Mgr. Lucia Vitálošová, 0905 601 749,

,
– – Tradičný pétanque turnaj dvojíc o Pohár primátora

mesta Pezinok. Miesto konania: Areál SOŠ na Komenského ul. V Pezinku.
Kontakt: Marek Sobolič,

– Miesto konania: Areál SOŠ
Komenského ul. Pezinok. Kontakt: Marek Sobolič,
Pétanque Club Spiders Pezinok

- – predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. In-
grid Noskovičová, 033 641 39 49

– – Po prvýkrát v malokarpatskom
priestore Viliam a Marcela Loviškovi. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v
Pezinku. Kontakt: Mgr. Eva Trilecová,ArtD. 033 641 20 57

– – tradičné oberačkové slávnosti – CMZ -
kultúrny program: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49,

, stánkový predaj: Zlatica Hágerová, MsÚ Pezinok, 033
6901 205, ,

– – ochutnávka vybraných regio-
nálnych vín s občerstvením, Mestská vinotéka, Ing. Anna Hanúsková, tel.:
0907 593 294,

– – Areál zdravia
Rozálka – Pavel Andel, Camping caravaning club, 0903 381 674, e-mail:

– – počas Vinobrania. EPIcentrum –
Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 990,
033 6901 991

– – XI. ročník súťaže v hasičskom
športe. Miesto konania: hasičské ihrisko pri Rozálke. Kontakt: Gabriel Guštafík
tel. 0904 10 85 86

– - EPIcentrum – Centrum voľného času.
Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

– - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPI-
centrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033
6901 991

– o 16.00 h – Bábkové predstavenie pre deti v podaní
Divadla Agapé. Schaubmarov mlyn. Kontakt: Mgr. Iveta Žáková, 033/640 40
35, ,

- cyklojazda mestom Pezinok. Zraz Rad-
ničné námestie. Kontakt: Emil Cino, Jakub Štrba,

. Klub sprievodcov mesta Pezinok (termín
prehliadok bude oznámený plagátom a na www.pezinok.sk)
Mgr. Peter Vlasák, 033/6901 106,

– Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová,
033 641 39 49

– letné umelecké večery, ktoré spájajú umenie a víno.
Predstavia sa muzikanti, divadlá resp. hovorené slovo. Malokarpatské
múzeum v Pezinku. Kontakt: PhDr. Martin Hrubala, PhD., 033 641 33 47

– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malokar-
patská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v
Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malo-
karpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež.
Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– aranžovanie medzi knihami s Jankou Kľúči-
kovou. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

. Beseda so spisovateľom – podujatia pre
deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– – víkendovka pre dievčatá od 8 rokov. EPIcen-
trum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033
6901 991

– - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing.
Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– - spojené s príjemnou gastro-
nómiou a dobrým vínom. Miesto konania: vinohradnícke lokality nad Pezin-
kom. Kontakt: Ing. Oľga Bejdáková, Združenie pezinských vinohradníkov
a vinárov, tel. 0907 744 101, , ,

– – Dom kultúry. 39. ročník medzinárodnej tanečnej
súťaže. Kontakt: Mgr. Kvetoslava Štrbová, KST PETAN, 0905 264 228,

a PKC Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49,
,

– – Filmovanie - tvorivé popoludnie pre deti a
mládež. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Ma-
jerníková, tel.: 033 6901 991

– - EPIcentrum – Centrum voľného
času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

– – výroba tekvicových svietnikov. V spolupráci s
Malokarpatskou knižnicou. EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt:
Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

– - tvorivé popoludnie pre deti a mládež.
EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.:
033 6901 991

– . EPIcentrum – Centrum voľného času. Kon-
takt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

„Vieš, čo ješ“ - EPIcentrum – Centrum voľ-
ného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991
. – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641
39 49

– Dom kultúry. Kontakt: OZ Venuša. Ing. Ingrid Noskovičová,
tel. 033 641 39 49

– Svetové vína - Slovenská vinárska akadémia, Miesto
konania: Vinársky dom Pezinok. Kontakt: EVIRS, Dipl. Ing. František Slezák
CSc., 033 640 51 55;

– 7. ročník celo regionálneho podujatia s tradičnými i
novými jablkovými špecialitami. Miesto konania: Malokarpatské múzeum v
Pezinku. Kontakt: Mgr. Katarína Čelková, 033 641 20 57

– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malo-
karpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v
Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

Letné detské tábory

2.9. Zahájenie krúžkovej činnosti

6.9. Beh Pezinkom

13.9. Guľobranie 2014

14.9. Majstrovstvá SR v pétanque streľbe.

14.9. Ahoj rozprávka

18.9. 2014 - 8.2. 2015 Karpatský priestor

19.-21.9. Vinobranie Pezinok 2014

19.-21.9. Vinobranie v Mestskej vinotéke

19.-21.9. 14. ročník Malokarpatského zrazu caravanistov

19.9. Detské remeselné mestečko

20.9. O putovný pohár Mesta Pezinok

20.9. Detské remeselné mestečko

20.9. Tvorivé popoludnie

28.9. Dúhový autobus

CykloPromenáda Pezinok 2014

Svetový deň cestovného ruchu

Divadelné predstavenie

Wine&Art 2014

Stretnutia s rozprávkou

Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Kým školský zvonček zazvoní

Popoludnia s rozprávkou

Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

Prineste si domov jeseň

Veľké vítanie prváčikov v knižnici

10.-11.10. Jesenný Babinec

12.10. Ahoj rozprávka

18.10. Jesenné upratovanie na vínnej ceste

18.10. Pezinský strapec

21.10. Tvorivé popoludnie

22.10. Okresné majstrovstvá v šachu

23.10. „Vyškerené dzine“

24.10. Jesenné tvorivé dielne

30.10. Jesenný 1-dňový tábor

Program ku dňu zdravej výživy

Malé, ale milé

Beh pre život

Nadstavbový kurz II.

Jablkové hodovanie

Stretnutia s rozprávkou

Čítanie je IN

epicentrum.pezinok@gmail.com www.cvcpezinok.sk

info@behpe-
zinkom.com www.behpezinkom.com

marek.sobolic@gmail.com

marek.sobolic@gmail.com

kulturnecentrum-
pezinok@stonline.sk

zlatica.hagerova@msupezinok.sk www.pezinok.sk

aha@vinoteka-pezinok.sk

andelp@centrum.sk

pezinok@sng.sk www.sng.sk

emil.cino@gmail.com ku-
bostrba@gmail.com

peter.vlasak@msupezinok.sk

o.bejdakova@centrum.sk zpvv@zpvv.sk
www.zpvv.sk

kveta@slovanet.sk
kulturnecentrumpezinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

evirs@evirs.sk
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Hodiny informačnej výchovy

Kým školský zvonček zazvoní

Popoludnia s rozprávkou

Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

FinalistiAnasoft litera

Veľké vítanie prváčikov v knižnici

4.11. Tvorivé popoludnie

8.11. Ordo Equestris vini Europae, Konzulátfest 2014

14.11. Uspávanie chrobáčikov

16.11. Ahoj rozprávka - predstavenie pre deti.

19.11. Tvorivé popoludnie

Stretnutia s rozprávkou

Čítanie je IN

Lúče pezinského slnka

Osobnosť
Koncert populárnej tvorby

Hodiny informačnej výchovy

Kým školský zvonček zazvoní

Popoludnia s rozprávkou

Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

Beseda s autorom literárneho diela

Veľké vítanie prváčikov v knižnici.

6.12. Vianočné tvorivé dielne

7.12. Ahoj rozprávka

12.-14.12. Vianočné trhy

12.12. Živý vianočný orloj a vianočný charitatívny bazár

12.12. Vianočná slávnosť

19.12. Adventný koncert

26.12. Vianočný koncert DH Cajlané

Tanec s vločkou

Blíži sa čas vianočný

Stretnutia s rozprávkou

Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Kým školský zvonček zazvoní

Popoludnia s rozprávkou

Literárno-výtvarná súťaž na danú tému

Predvianočné tvorivé dielne

Literárny adventný kalendár

Veľké vítanie prváčikov v knižnici.

Počas celého roka 2014 – Národný salón vín Slovenskej republiky

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokar-
patská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež.
Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– stretnutie víťazov súťaže s čitateľmi našej knižnice a
študentmi stredných škôl. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Miesto konania:
Obchodná akadémia Pezinok. Kontakt: 033 641 23 15

. Beseda spojená s výstavou a tvorivou
dielňou – na hodvábe so Sylviou Hrdlovičovou – pre deti a mládež. Malokar-
patská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcen-
trum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033
6901 991

– - Slovenská vi-
nárska akadémia. Miesto konania: Dom kultúry Pezinok. Kontakt: EVIRS, Ing.
František Slezák CSc., 033 640 51 55,

– - EPIcentrum – Centrum voľného času.
Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033 6901 991

– Dom kultúry. Kontakt: Ing.
Ingrid Noskovičová, 033 641 39 49

– - tvorivé popoludnie pre deti a mládež. EPIcen-
trum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel. 033
6901 991

– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malokar-
patská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v
Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– FS Obstrléze. Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid
Noskovičová, 033 641 39 49

– Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová, tel. 033 641 39 49
– Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová,

033 641 39 49
– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská

knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– podujatie pre deti a mládež.

Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská

knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– podujatie pre deti a mládež.

Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15
– stretnutie víťazov súťaže s čitateľmi

našej knižnice a študentmi stredných škôl. Malokarpatská knižnica v Pezinku.
Kontakt: 033 641 23 15

Beseda so spisovateľom – podujatia pre
deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– - tvorivé popoludnie pre deti a mládež.
EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.
033 6901 991

– - predstavenie pre deti. Dom kultúry. Kontakt: Ing. In-
grid Noskovičová, 033 641 39 49

– – predaj tradičného vianočného tovaru, ľudovo-
umeleckých výrobkov s kultúrnym programom, živým orlojom a dobročinným
bazárom v centre mesta. Kultúrny program: Ing. Ingrid Noskovičová, 033 641
39 49, , stánkový predaj: Zlatica Háge-
rová, MsÚ Pezinok, 033 6901 205,

– – počas Via-
nočných trhov. Radničné námestie, Kontakt: RNDr. Drahoslava Finková, RE-
VIA – Malokarpatská komunitná nadácia, 033 641 30 11, 0905 960 797,

,
– – Miesto konania: Dom kultúry. EPIcentrum –

Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033 6901 991
– – Dom kultúry. Kontakt: Ing. Ingrid Noskovičová,

033 641 39 49
– - „Dnešný deň sa radujme a veselo

spievajme“ – tradičné podujatie, koncert DH Cajlané a hostia. Miesto konania:
Dom kultúry. Kontakt: František Féder 0905 342 261, e-mail:
. – TO ZUŠ – ZUŠ E. Suchoňa; Kontakt: Základná umelec-
ká škola E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539

– ZUŠ E. Suchoňa; Kontakt: Základná umelecká škola
E. Suchoňa Pezinok, Mária Neuszerová 033 641 22 56, 0905 979 539

– hlasné čítania, každý utorok o 16.00 h. Malo-
karpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– cyklus literárnej výchovy pre školy. Malokarpatská knižnica v
Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokar-
patská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež.
Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– podujatie pre deti a mládež. Malokarpatská
knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15

– rozprávanie o zvykoch a tradíciách Vianoc
s literárnou osobnosťou. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641
23 15

Beseda so spisovateľom – podujatia pre
deti a mládež. Malokarpatská knižnica v Pezinku. Kontakt: 033 641 23 15,

- stála
expozícia najlepších slovenských vín, ochutnávky a predaj vín, prehliadky
historických pivníc (utorok-nedeľa od 11.00 - 18.00 h). Miesto konania: Pezin-
ský zámok, Mladoboleslavská 5 Pezinok; Kontakt: 033/640 51 74, 0918 664
992, ,

evirs@evirs.sk

kulturnecentrumpezinok@stonline.sk
zlatica.hagerova@msupezinok.sk

revia@revia.sk www.revia.sk

fff@rsb.sk

office@nsvsr.sk www.nsvsr.sk

NOVEMBER

DECEMBER

Kalendár podujatí na rok 2014

Text bol redakčne krátený. Pri niektorých podujatiach sme neuviedli
e-mailové kontakty a adresy internetových stránok organizátorov, ktoré by
sa v texte často opakovali. Týka sa to nasledovných inštitúcií:

Pezinské kultúrne centrum - Dom kultúry:

Malokarpatská knižnica v Pezinku:

e-mail:
,

e-mail:
,

e-mail:
,

;

kulturnecentrumpe-
zinok@stonline.sk www.kcpezinok.sk

dospele.odd@kniznicape-
zinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk

zuspezinok@rsb.sk www.zuspezinok.sk

muzeumpezinok@muzeumpe-
zinok.sk www.muzeumpezinok.sk

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku:

Malokarpatské múzeum v Pezinku:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
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Samozrejme, aj v Pinelovej ne-
mocnici platí to, čo v iných zdra-
votníckych zariadeniach. Komu
to zdravotný stav dovolí, dosta-
ne priepustku, aby strávil via-
nočné sviatky doma. Pre tých
ostatných sa nemocnica snaží
vytvoriť čo najpríjemnejšie pros-
tredie. Vie o tom svoje aj sestrič-
ka Jana Sandtnerová, ktorá v ne-
mocnici pracuje od roku 1985 a
momentálne pôsobí na žen-
skom oddelení.

„

hovorí Jana Sandtne-
rová.

Pacienti odchádzajú domov
deň pred Vianocami a vracajú
sa už na 2. sviatok vianočný, prí-
padne deň po ňom.

Vo všeobecnosti z otvoreného
tzv. doliečovacieho oddelenia, o-
stávajú v nemocnici cez sviatky

Vianoce sú sviatkom, ktorý
najradšej trávime v kruhu svo-
jich najbližších a inak si to ani
nevieme predstaviť. Niekto-
rým sa však toto želanie nemô-
že naplniť. Napríklad preto, že
sviatky pokoja a mieru trávia
v nemocnici. K štedrovečer-
nej večeri mimo svojho domo-
va si sadnú aj pacienti a pa-
cientky Psychiatrickej ne-
mocnice Philippa Pinela v Pe-
zinku.

O tom, či pacient dostane
na Vianoce priepustku, rozho-
dujú aj jeho domáce okolnosti,
napríklad, či má s kým stráviť
sviatky,“

iba dve či tri z približne 36 pacien-
tiek. Ide o ženy, ktoré sú osamelé
a ani doma by nestrávili sviatky
so všetkým, čo k nim patrí. Iná si-
tuácia je na akútnom oddelení,
kde musí byť veľká časť pacien-
tov pod lekárskym dohľadom.
Mnohí si svoju chorobu vôbec ne-
uvedomujú a odmietajú hospitali-
záciu počas sviatkov.

Zvláštnou kategóriou sú cel-
kom opačné prípady: pacien-
ti, ktorí chcú byť v nemocnici
dobrovoľne.

vysvetľu-
je Jana Sandtnerová.

„Máme pacientky, ktoré sú osa-
melé, buď po rozvode alebo stra-
te partnera či rodičov,“

„Často už
pred Vianocami na ne dolieha
smútok, pocit samoty a úzkosti.
Keď cítia, že sa ich stav môže
zhoršiť a že by ich mohol pre-
môcť depresívny syndróm, rad-
šej hľadajú útočisko v nemocni-

ci, kde nachádzajú pocit istoty
a bezpečia.“

„Dôležitá je pre nás
spätná väzba od rodiny, ako sa
pacienti doma správali a podľa
toho zasa vieme, nakoľko ús-
pešná je liečba. Sú to často rôz-
ne reakcie, ktoré si v nemocnici
nemôžeme všimnúť. “

„Je to niekedy
aj komické, pretože v programe
majú pacientky celkom iné roly
než v bežnom živote,“

„Súčasťou
programu je aj rozlúčka s pa-
cientkami, ktoré potom odchá-
dzajú na priepustku domov.“

Najmä v prípadoch, ak práve
problematické rodinné vzťahy
prispeli k chorobe pacienta, mô-
že byť jeho návrat do domáceho
prostredia skutočne zaťažkáva-
cou skúškou. Inde, práve nao-
pak, zomknutá rodina pomáha
pacientovi prekonať jeho problé-
my. Ako dodáva Jana Sandtne-
rová, návrat domov počas Via-
noc môže veľa prezradiť o stave
pacienta:

A ako sviatky v nemocnici pre-
biehajú? Ešte pred Vianocami
sa pacientky všetkých oddelení
stretnú aj so zdravotníckymi pra-
covníkmi a predvedú program,
ktorý si nacvičili.

hovorí
Jana Sandtnerová.

O čosi smutnejší je samotný
Štedrý deň. Na ženskom odde-
lení sa spoločnej večere už tra-
dične zúčastňuje lekárka, ktorá
cíti spolupatričnosť a obetuje
svoj voľný čas na to, aby obdari-

la malými „drobnôstkami“ každú
pacientku.

popisu-
je Jana Sandtnerová 24. de-
cember v nemocnici. „

Ďalšie sviatočné dni už prebie-
hajú radostnejšie. Nemocnica je
našťastie v peknom prostredí a
najmä ak je všetko krásne za-
snežené, vyjdú si pacienti na pre-
chádzku do malebnej prírody, kto-
rá je pre nich balzamom na dušu.

Pacientom a pacientkám v Pi-
nelovej nemocnici, aj ľuďom,
ktorí sa o nich starajú cez všed-
né i sviatočné dni, teda zaželaj-
me, aby sa nikdy necítili sami.
Verme, že tohtoročné Vianoce
budú pre nich biele nielen vďa-
ka tradičnej nemocničnej farbe
a že prinesú kúsok pohody všet-
kým – tým, ktorí trávia sviatky
doma, aj tým, ktorí to šťastie ne-
majú.

„Tieto chvíle sú veľmi
silné a emotívne nielen pre pa-
cientky, ale aj pre personál. Pri
večeri a pri vianočnej hudbe si
pacientky uvedomujú, že nemô-
žu byť s rodinou, takže sa to čas-
to nezaobíde aj bez sĺz,“

Po večeri
sa atmosféra trochu uvoľní, pa-
cientky si sadnú do kruhu, hrajú
karty, alebo iné spoločenské hry,
ktoré si nájdu pod stromčekom,
prípadne sa podelia o sladkosti.
Keď však príde večierka, vidíme
na nich, že sa skôr stiahnu do se-
ba a idú spať, niekedy dokonca
už o pol deviatej. Ani nepozerajú
televíziu ako iné večery. “

(kam)

V nemocnici sú každé vianoce biele

Inzercia

SOŠ na Komenského ulici
v Pezinku ponúka odborné
vzdelávanie pre mladých ľudí,
ktorí majú chuť pracovať v
gastronómii a službách. Úro-
veň školy nezávisí iba od pe-
dagógov, ale aj od žiakov, kto-
rí do školy prichádzajú, od
hodnôt a zásad, ktoré im po-
skytla rodina. Je dôležité, aký
majú postoj k sebe, k štúdiu, k
svojmu budúcemu povolaniu.
Ak majú chuť na sebe praco-
vať, obetovať svoj voľný čas a
ak sa nájde niekto, kto sa ich
ujme, úspech je len otázkou
času.

13.11. 2013 sa konal 2.ročník súťaže
V Hoteli Holiday Inn v Žiline sa, okrem iného, „predvá-

dzala“ vo veľkom (jedlá z diviny a plody našich
lesov). , šékuchár z Reštaurácie

v Pezinku a zároveň inštruktor odborného vzde-
lávania, sa rozhodol pripraviť na súťaž dvoch žiakov - kuchárov
SOŠ a súťažil aj on sám. Vyplatilo sa, získal zlato v kategórii se-
nior. Juniori získal striebro a
piate miesto.

Ďakujeme , šéfkuchárovi VGB,
, manažérovi reštaurácie VGB, ktorí sa

venujú odbornému vzdelávaniu budúcich gastronómov a hlav-
ne, ich šéfovi, , ktorý profesionálnemu tímu
dal srdce a vdýchol dušu. , riaditeľka školy

Žilinská gastronomická
jeseň.

Jeseň na tanieri
Vinum

Galeria Bozen
Tibor Samaranský

Patrik Svetlák Kristián Gubricza

Tiborovi Samaranskému
Erikovi Nitschneiderovi

Petrovi Matyšákovi
Elena Jurčíková

Spolupráca školy a reštaurácie

Patrik Svetlák

Prišiel čas najkraj-
ších sviatkov v roku.
Ešte pred adventom
28. 11. 2013 sme pri-
pravili na ZŠ Kupec-
kého popoludňajšie
stretnutie pre rodi-
čov a deti s témou:
„Vianočné tvorivé
dielne“. Malým kon-
certom všetkých prí-
tomných privítalo flautové kvarteto pod vedením p. Mráza zo
ZUŠ Eugena Suchoňa .

Príjemnú pohodu pomohla vyčariť šíriaca sa vôňa čečiny a aj
spoločne zhotovené vianočné pozdravy, ozdoby, svietniky, ad-
ventné vence... Predvianočnú atmosféru umocňovala nielen
pohodová vianočná hudba, ale i ochutnávka čerstvo napeče-
ných vianočných oblátok, medovníkov a koláčov.

ZŠ KupeckéhoPaedDr. Monika Fintorová,

Vianočné dielne v ZŠ Kupeckého

Gymnázium Pezinok vychováva študentov už 60 rokov

Klub sprievodcov pripravil pre svojich členov a záujemcov z ra-
dov občanov v rámci svojich plánovaných exkurzií návštevu su-
sedného okresného mesta Senec. Tak ako i pri predchádzajúcich
exkurziách si jej účastníci v rámci prechádzky pozreli historickú
časť mesta a navštívili mestské múzeum. Tradičné milé prijatie
sa im tento raz dostalo od riaditeľa Mgr. Gábora Strešáka, ktorý
hosťom z Pezinka predstavil nedávno obnovenú stálu expozíciu
múzea zameranú na históriu mesta a flóru i faunu okolia. (PR)

Pezinčania navštívili Senec

Nová publikácia o histórii hasičstva
České mesto Přibyslav sa v tomto roku stalo

miestom rokovania hasičov historikov pracu-
júcich pod patronátom CTIF - medzinárodnej
organizácie združujúcej hasičské zbory. Pri
tejto príležitosti bola predstavená nová od-
borná publikácia pod názvom

(Sanit-
ná a záchranárska služba u hasičov) v ne-
meckom jazyku, ktorá má takmer 400 strán a
je bohato ilustrovaná. Každý autor z krajiny

kde sa nehovorí nemecky mal možnosť svoj príspevok publiko-
vať i v rodnom jazyku. Publikácia sa zaoberá samaritánskou a
záchrannou službou u hasičov od jej vzniku v 19. storočí po sú-
časnosť. Autorsky sa na nej podieľal aj vrchný inšpektor DPO
SR Peter Ronec z Pezinka, ktorý spracoval kapitolu pod názvom

. Vo svoje práci
spracoval informácie o samaritánskej službe na Slovensku i v
jednotlivých mestách i obciach Malokarpatského regiónu. V kni-
he boli osobitne vyzdvihnuté zásluhy Pezinčanky pani Brigity Če-
chovej, ktorá bola dlhé roky hasičkou, samaritánkou i funkcio-
nárkou červeného kríža a dožila sa vzácneho veku 103 rokov.
Taktiež boli spomenuté zásluhy Jozefa Hanúska bývalého veli-
teľa DHZ Pezinok i okresného veliteľa a jeho manželky Pavlíny
rodenej Soboličovej, ktorá bola tiež hasičskou samaritánkou a
spoločne s Hilárom Kovačovským v roku 1946 priviezla do
Pezinka prvú sanitku.

V súčasnosti sa na Slovensku znovu obnovila samaritánska
služba a slovenskí samaritáni spoločne s rakúskymi významne po-
máhali zemetrasením postihnutému obyvateľstvu na Haiti.

Sanitäts und
Rettungsdienst bei den Feuerwehren

Samaritánska – záchranná služba na Slovensku

(PR)

Jolly Phonics je metóda, kto-
rou sa deti učia čítať a písať v
anglickom jazyku už v pred-
školskom veku ako aj počas
prvého roku v škole! Začala sa
vyvíjať a testovať v Anglicku.
Jolly Learning je špičkovým
detským vzdelávacím vydava-
teľom vo Veľkej Británii. Viera
Machálková je distribútor a tré-
ner metódy Jolly Phonics na
Slovensku. V roku 2010 otvori-
la online kníhkupectvo pre deti
ReadAndLearn.eu s cieľom pri-
niesť deťom na Slovensku kva-
litné a zaujímavé knižky. Sú-
časne hľadala efektívnu metó-
du, ktorá pomôže deťom nau-
čiť sa správne a rýchlo čítať a
písať v angličtine. S Jolly Pho-
nics sa stretla na svetovej vý-
stave kníh v Londýne. Za minu-

lý rok sa jej podarilo vyškoliť 70
učiteľov. Školenia majú stú-
pajúcu tendenciu a o školenia
je veľký záujem. Jolly Phonics
v Pezinku sa môže pochváliť
výbornými výsledkami. Cen-
trum navštevujú deti od 4 rokov
a skutočne sa naučia za rok čí-
tať a písať v angličtine. Jolly

Phonics má pozitívnu spätnú
väzbu od učiteľov, ktorí touto
metódou vyučujú, ako aj od de-
tí. V priestoroch učebne sa roz-
práva iba po anglicky, deti to
rešpektujú a je zaujímavé vi-
dieť, aký progres to prináša.
Súčasťou Jolly Phonics centra
je kníhkupectvo, v ktorom náj-

Jolly Phonics v Pezinku
dete široký sortiment kníh pre
deti rôznych vekových kategó-
rií, samozrejme v anglickom ja-
zyku, ale aj knihy pre dospe-
lých. Knihy sú jedinečné, vyda-
vateľom je Jolly Learning a pre-
to nie je možné tieto knihy zakú-
piť inde, ako v Jolly Phonics
centre. Príďte si vybrať vianoč-
ný darček. Na záver nemôžem
nespomenúť slová zakladate-
ľa Jolly Learning, Chrisa Jolly.
Sme potešení, že môžeme
spolupracovať s Vierou Ma-
chálkovou a jej spoločnosťou.
Neváhajte a príďte.

Jolly Phonics Center
Rázusova ulica 32, Pezinok

Kontaktná osoba:
Viera Machálková
+421 902 325 787

jollyphonics.eu@gmail.com
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Okrúhly dôvod na oslavu má v
roku 2013 aj Gymnázium Pezi
nok, ktoré je v zria ovate skej
pôsobnosti Bratislavského sa
mosprávneho kraja. Škola má
už 60 rokov svoje miesto
v našom meste. Jeho bránami
prešlo za ten as viac ako 4 300
študentov a z roka na rok k
tomuto íslu pribúdajú desiatky
nových absolventov. Vedo
mosti a rady do života im za
celý as fungovania školy
vštepovalo dohromady 230
pedagógov.

O kvalite pezinského Gymná
zia a v om získaného vzde
lania dnes sved ia mnohí
sú asní úspešní študenti a
bývali absolventi. Práve oni sa
spolo ne predstavili na sláv
nostnej akadémii, ktorá sa
konala 5. decembra v Dome

č

č

č

č
č

č

kultúry. Dejiskom oslavného
stretnutia bola Ve ká sála a zišli
sa tu nielen študenti Gymnázia,
sú asní a bývalí u itelia a
zamestnanci školy, ale medzi
prítomnými hos ami boli tiež
minister školstva SR Dušan

aplovi , minister obrany SR

ľ

ť

č č

Č č

Martin Glvá , predstavitelia
Odboru školstva Bratislavské
ho samosprávneho kraja a
mnohí alší.

Po pestrom kultúrnom progra
me prišiel na rad slávnostný akt
odhalenia pamätnej tabule,
ktorý bol sú as ou osláv 60.

č

č
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výro ia Gymnázia. Pripomína
260. výro ie vybudovania pr
vého jezuitského gymnázia.

č
č -

Začiatok novodobej histórie
školy siaha do roku 1953, keď
vznikla jedenásťročná stredná
škola so sídlom v Pezinku, kto-
rá sa neskôr zmenila názov na
strednú všeobecnovzdeláva-
ciu školu a potom na gymná-
zium.

Dnes je možné na Gymná-
ziu Pezinok študovať osemroč-
nou a štvorročnou formou.
Osemročné štúdium je zame-
rané na vyučovanie cudzích ja-
zykov. V štvorročnom štúdiu
škola vyučuje podľa alternatív-
neho učebného plánu. Študenti
sa prostredníctvom voliteľných
predmetov môžu profilovať pod-
ľa svojich schopností a záuj-
mov. (KG)
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230. výročie posvätenia
evanjelického chrámu

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

9.1. Biela zima – zimná nástenka

14.1. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež – Koráľkovanie

16.1. Zimná čiapka

23.1. Snehuliaci na kopcoch

24.1. – 25.1. Zimný „Babinec“

28.1. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež – Origami

30.1. Lyžiar – Mama, ocko poď sa hrať

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

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

- tvo-
rivý utorok od 16.00 do 18.00 h pre každého od 9 rokov, pre všet-
kých, čo radi vyrábajú, stačí, ak sa prihlásiš na telefónnom čísle ale-
bo mailom.

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

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

– víkendovka pre dievčatá od 8 ro-
kov - dobrodružná noc v centre voľného času od 16.30 do 10.00 pre
dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťažia a neboja sa spať mimo domu.

(šperky) -
tvorivý utorok od 16.00 do 18.00 h. pre každého od 9 rokov, pre všet-
kých, čo radi vyrábajú, stačí, ak sa prihlásiš na telefónnom čísle ale-
bo mailom.

- 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.

V pripravovanom Cestovnom
poriadku železničnej osobnej
dopravy pripravila Železničná
spoločnosť Slovensko pre
Pezinčanov novú ponuku spo-
jov. Medzi Bratislavskou hlav-
nou stanicou a Pezinkom bude
premávať celkom

.
Dva nové vlaky budú premá-

vať v čase rannej dopravnej
špičky v smere Pezinok – Bra-
tislava hl. st., teda Pezinčania
sa už viac nemusia obávať o
miesto na sedenie a pohodlné
cestovanie, keďže prestupný
terminál v Pezinku bude výcho-
diskovou železničnou stanicou
nových vlakov. Vlaky sú vede-
né v časovej polohe tak, aby za-
bezpečovali kvalitný návoz do
Bratislavy všeobecne na sied-

10 nových
vlakových spojení

mu a ôsmu rannú hodinu pre na-
šich cestujúcich.

Tri nové vlaky budú premávať
v čase popoludňajšej dopravnej
špičky v smere Bratislava hl. st. –
Pezinok. Vedené budú v časovej
polohe po 14., 15. a 16. hodine.

Vyššie uvedené riešenie pri-
nesie Pezinčanom 15 minútový
interval vlakov ráno smerom do
Bratislavy a 20 minútový inter-
val vlakov popoludní v smere z

Bratislavy v naj-
exponovanej-
šom čase do-
pravnej špičky.

Celkovo bude
v nasledujúcom
roku v pracov-
ných dňoch
Pez inčanom
slúžiť 60 vlakov.

Železničná spoločnosť Slo-
vensko vytvorila ponuku najmä
s cieľom zvýšenia kvality a po-
hodlia cestujúcich prepravova-
ných na tomto traťovom úseku.
Zároveň uvedenými krokmi
prispievame k rozvoju IDS BK,
kedy zabezpečujeme dostatoč-
nú kapacitu spojov na prestup-
nom terminály IDS v Pezinku.

Cestujúci si tak od 15. decem-
bra 2013 môžu konečne pove-

dať, že kedykoľvek prídu na
prestupný terminál v Pezinku
majú k dispozícii rýchle, kvalit-
né a pohodlné vlakové spojenie
s hlavným mestom. Vďaka ces-
tovaniu vlakom sa vyhnú neprí-
jemným zápcham a neprimera-
ne dlhému cestovaniu počas
dopravnej špičky.

Železničná spoločnosť Slo-
vensko, a. s. ponúka ďalej svo-
jim zákazníkom širokú paletu
zliav a výhodných ponúk tak
pre jednotlivcov ako aj veľké
skupiny šitých na individuálne
potreby zákazníka.

Všetky informácie ohľadom
vlakových spojení, cien a slu-
žieb získate na zákazníckej lin-
ke 18 188,
alebo e-mail:

.

www.slovakrail.sk
cestovny.poria

dok@slovakrail.sk
-

Nové možnosti cestovania medzi Bratislavou a Pezinkom

Pezinskí evanjelici zasvätili 1. adventnú nedeľu 230. výročiu po-
svätenia evanjelického chrámu na Potočnej ulici. Slávnosť sa ko-
nala za účasti rodákov činných v duchovnej službe v Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku Mgr. Miroslava Dubeka, Mgr. Aleny
Kováčikovej, Mgr. Jaroslavy Zaťkovej a predstaviteľov sa-
mospráv Mgr. Olivera Solgu, Mgr. Štefana Lengharta, Ing. Jána
Čecha. Slávnosť sa niesla v duchu slávy mena Božieho za do-
posiaľ preukazovanú milosť a požehnanie. Nechýbala ani rodin-
ná atmosféra, ktorú umocnilo i pohostenie pre všetkých účastní-
kov slávnosti, pripravené domácimi viery, pod vedením Rasťa
Slaného.

Spomienka a vďačnosť Pánu Bohu za to patrí všetkým, ktorí
kostol budovali, v ďalších generáciách udržiavali a s láskou sa oň
starajú dodnes.

Evanjelický a. v. cirkevný zbor vznikol v Pezinku v 16. storočí,
hneď po reformácii. V tom čase evanjelici používali predrefor-
mačný gotický kostol (terajší farský).

V roku 1656 si postavili na námestí veľký kostol, ktorý pod me-
nom „ kostol Spasiteľa “ je známy aj ako prvý protestantský baro-
kový kostol v Európe. Tento kostol používali do roku 1674, kedy
ho museli odovzdať kapucínom. Následne nastalo obdobie, kedy
kostol mali naspäť počas stavovských povstaní a opäť on prišli.
Po odobratí „ kostola Spasiteľa “ sa schádzali na námestí v tzv. „
Jasličkách Ježišových “ . Tento stav trval do roku 1709, kedy bola
odňatá pezinským evanjelikom aj táto možnosť. Od toho času
chodili do kostola v Modre, a to až do vydania Tolerančného pa-
tentu Jozefom II. v roku 1781.

Po vydaní Tolerančného patentu sa nanovo organizoval cirkev-
ný zbor. Služby Božie sa konali v dome generála Bujanovského
na námestí. Dňa 17. februára 1782 bolo skoncipované posolstvo,
v ktorom vyprosovali od cisára reštitúciu, obnovu majetkového
stavu evanjelickej obce, ktorý jej bol v roku 1674 odobratý.

Dňa terajšieho
evanjelického kostola. Za necelé 4 mesiace kostol postavili a v 1.
adventnú nedeľu 1783 superitendent Michal Torkoš kostol po-
svätil. Pán prof. Gábriš, niekdajší Pezinský evanjelický farár, na
otázku, ako to mohli tak rýchlo stihnúť odpovedal: „Stavali ho s
veľkou horlivosťou a z otesaných kamenných kvádrov, ktoré zrej-
me už vopred pripravovali. 9. augusta 1832 pri požiari, ktorý za-
chvátil takmer celé mesto, vyhorel kostol i fara. Už 6. októbra
1832 ho nanovo posvätil superitendent Pavel Bilnica. Veža sa za-
čala stavať v auguste v roku 1858. Jej stavba sa skončila v roku
1863, keď ju 30. augusta posvätil superitendent Dr. Ľudovít
Geduly aj s tromi zvonmi.“

Architektúra evanjelického kostola je jednoduchá. Kostol má ob-
dĺžnikový tvar s emporami po celom obvode a vyčnievajúcou
sakristiou. Oltár je v typickom klasicistickom slohu od Matiasa
Stamingera. Nad kazateľňou sú drevené kolorované symboly.
Biblia a symboly viery, lásky a nádeje. Obraz na oltári predstavuje
snímanie Krista z kríža. V dolnej časti je obraz Večere Pánovej.
Pred oltárom je krstiteľnica z roku 1784 od sochára Matiasa
Stamingera. Nádherné okované vstupné dvere sú od majstra s
iniciálami I.G.W. z roku 1784. To svedčí, že interiér sa dotváral po-
čas prvého roku používania chrámu. Za oltárom sú umiestnené
pamätné tabule. Nemecká z príležitosti 100. výročia stavby kos-
tola a slovenská zo 150. výročia s totožným textom. Okrem nich
je v kostole aj tabuľa z 200. výročia. Koncertný trojmanuálový or-
gan je z roku 1953 a je dielom organára Riegera z Krnova. Pô-
vodný organ v klasicistickom slohu sa nachádza v Evanjelickom
kostole v Nových Zámkoch.

28. júla 1783 bol položený základný kameň

Mgr. Vladimír Kmošena

5. decembra 2013 u-
viedlo Mestské múzeum v
Pezinku „do života“ soju ďal-
šiu publikáciu. Už tradičná
autorská dvojica – Petra
Pospechová a Peter Witt-
grúber sa tento krát zame-
rala na zdokumentovanie

dôležitých letopočtov a k ním prináležiacich udalostí týkajú-
cich sa dejín mesta. Vznikla tak pestrá mozaika okamihov a
situácií , ktoré v uvedenom období
formovali Pezinok a výrazne ovplyvňovali jeho smerovanie.
Publikácia v sebe prináša aj určitú pridanú hodnotu. Je výkla-
dovým slovníkom, zaraďujúcim jednotlivé udalosti do širšie-
ho historického kontextu. Zároveň vysvetľuje rôzne pojmy,
týkajúce sa našich dejín (donácia, armáles, slobodné kráľov-
ské mesto), formou zrozumiteľnou aj pre laického čitateľa.
V knižke atypického formátu si nájdete aj „pikošky“ ktoré oži-
vujú a pridávajú jej živší, ľudskejší rozmer. Nájdete tu opis
mestských popravísk, vysvetlenie funkcie kata, chorôb, ktoré
v rozličných obdobiach mesto postihovali, ale aj stručné živo-
topisy pezinských osobností. Množstvo historických faktov
a odborných termínov je vysvetlených zrozumiteľnou formou
a ak by existovala krížovka pezinských dejín, tak jej lúštiteľ
by práve v tejto publikácii našiel ten pravý „krížovkársky slov-
ník“. (mm)

od roku 1208 po rok 1948

Lexikón pezinských dejín HISTORIKA 2/2013
V pondelok

9. decembra
vyšlo už tretie
číslo časopisu
Historika, kto-
rý má výstižný
podnázov –
Malokarpat-
ský historický
občasník. V tomto čísle sa nadšenci a priaznivci regionálnych dejín
môžu dozvedieť nové, doteraz neznáme poznatky z priestoru Ma-
lokarpatského regiónu, najmä zo slobodných kráľovských miest
Svätého Jura, Pezinka a Modry. Časopis prináša informácie o slo-
vanských hradiskách v Malých Karpatoch, súkenníckom remesle,
či dopade Napoleónskych vojen na náš región. Zaujímavé sú tiež
príspevky o prestavbách pezinského zámku, malokarpatských ka-
meniciach či tajuplnom Pustom kostolíku, stojacom na malom návr-
ší na ceste medzi Sv. Jurom a Bratislavou. Dozviete sa prečo má so-
cha Ľudovíta Štúra na námestí v Modre takú veľkú ruku, oboznámi-
te sa s celou genézou vývoja a výstavby tohto monumentálneho die-
la a s pôsobením architekta Dušana Jurkoviča v Modre. Zo sväto-
jurských dejín sa vynorí osoba „derviša Rešid-beja“ – orientalistu,
cestovateľa a spisovateľa Hermanna –Armina Vambériho, dozviete
sa históriu významného archeologického nálezu pravekého „slona“
v Pezinku, spoznáte život a dielo keramikára Ľudovíta Ďureje. Zá-
ver časopisu patrí hmotným svedkom pezinského cechovníctva, no-
vinkám Malokarpatského múzea a zhodnoteniu 10 rokov existencie
Mestského múzea v Pezinku. Pevne veríme, že si každý priaznivec
našej histórie si v novom čísle HISTORIKY nájde článok, pri čítaní
ktorého strávi príjemné vianočné chvíle. (mm)
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Malokarpatské múzeum v
Pezinku v piatok 15. novembra
o 14.00 h vo svojich priestoroch
slávnostne otvorilo druhú stá-
lu expozíciu s názvom

.
Návštevníci majú možnosť v

novej expozícii vidieť vzácne
zbierkové predmety najmä z
prostredia Pezinka, Svätého
Jura a Modry, ktoré podčiarkujú
význam vinohradníctva a vinár-
stva v regióne Malých Karpát.

je prezentovaný
prostredníctvom archeologic-
kých nálezov a zbierkových
predmetov, ktoré približujú his-
tóriu rozvoja remeselnej výro-
by, vinohradníckej samosprávy,
justície či dobového bývania.

V expozícii je zastúpené aj
20. storočie, v ktorom sa cez
príbeh Jozefa Belicu možno
zoznámiť s témou pohnutých
čias vo vinohradníctve od 30. ro-
kov 20. stor. cez vojnové roky
až do budovania Jednotných

Príbeh
vína

Príbeh vína

roľníckych družstiev. V tejto mo-
dernej expozícii nevynechali jej
tvorcovia ani hravé prvky. Pro-
stredníctvom simulátorov opi-
tosti si otestujete vlastnú moto-
riku a spoznáte aj negatívne
účinky nadmernej konzumácie
vína. Novými sú i dva otvorené
depozitáre či dotykový monitor

s témou znárodňovania vino-
hradov.

Pri inštalovaní novej expozí-
cie sa nezabudlo ani na deti,
preto sú pre ne počas prehliad-
ky nachystané drobné úlohy,
prostredníctvom ktorých sa
zoznámia s múzeom a pred-
metmi v ňom. Tieto činnosti sú

označené symbolom – strapče-
kom, znakom tvorivých aktivít
pre najmenších návštevníkov.
Múzeum otvorením expozície

disponuje dvomi
interaktívnymi expozíciami a
je len na vás, ktorý okruh nav-
štívite.

Príbeh vína

(MMvPK)

Druhá stála expozícia v Malokarpatskom múzeu

m

m

RECEPCIA@ROZALKA.SK
033/242 00 20

Pri príležitosti 60. vý-
ročia založenia pezin-
ského Gymnázia bola
v minigalérii Domu kul-
túry v Pezinku otvore-
ná výstava pod náz-
vom ECCE HOMO au-
tora Andreja Drgalu.
Študent pezinského
gymnázia a žiak Zá-
kladnej umeleckej ško-
ly Eugena Suchoňa ex-
presívne zobrazil ľud-
skú tvár s ambíciou pre-
zradiť i to, čo sa za ňou

skrýva – človeka poznačeného bytím. Výstava v Dome kultúry
trvala od 18. novembra do 12. decembra 2013. (pb)

Andrej Drgala: ECCE HOMO

FOTO (pb)

FOTO (pb)

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj primátor mesta Pezinok Oliver Solga, župan BSK
Pavol Frešo a viceprimátori MilošAndel a Ján Čech.

Malokarpatská knižnica v Pezinku oslávila 60. výročie
V živote človeka je dovŕšenie

veku 60 rokov zväčša význam-
nou udalosťou a dôvodom na
oslavu. Azda rovnakú mieru dô-
ležitosti možno pripísať momen-
tu, kedy sa tohto okrúhleho výro-
čia dožije inštitúcia. Malokarpat-
skej knižnici v Pezinku sa to po-
darilo. Už šesť desaťročí slúži tu-
najším čitateľom, prispieva k
podpore vzdelávania a podpo-
ruje vzťah k literatúre u detí aj
dospelých. Oficiálna oslava jubi-
lea sa uskutočnila 4. decembra
v Malej sále Domu kultúry. Kniž-
nica v spolupráci s Pezinským
kultúrnym centrom pripravila pro-
gram pre svojich čitateľov, sú-
časných i niekdajších zamest-
nancov, spisovateľov a všetkých
svojich ďalších priaznivcov.

Na slávnostnom stretnutí sa
zišli rozliční hostia. V mene zria-
ďovateľa, ktorým je Bratislavský
samosprávny kraj, prišla pezin-
skej knižnici zagratulovať pod-
predsedníčka BSK PhDr. Ga-
briela Németh. Nechýbali ani pri-
mátor Pezinka Mgr. Oliver Sol-
ga, spisovatelia, priaznivci lite-
ratúry a predstavitelia mnohých
kultúrno-spoločenských inštitú-
cií a to nielen miestneho, ale aj
celoslovenského pôsobenia.

Pezinská knižnica bola zalo-
žená na jar v roku 1953 pod ná-
zvom Okresná ľudová knižnica.
Svoj súčasný názov „Malokar-

patská knižnica v Pezinku“ do-
stala, keď sa v roku 1996 delimi-
tovala pod Krajský úrad v Bra-
tislave a stala sa špecializova-
ným zariadením Malokarpat-
ského kultúrneho centra, čím zá-
roveň stratila právnu subjektivi-
tu. Vrátená jej bola v roku 1999.
V súčasnosti sídli na Holuby-
ho ulici s pobočkou na ulici
Cajlanská, ale nebolo to tak od-
jakživa.

Počas svojej histórie prešla via-
cerými sťahovaniami. Menili sa
nielen jej adresy, ale aj vedenie.
Doposiaľ sa tu vystriedalo 11 ria-
diteliek: Mária Kočišová (17. 7.
1953 – 31. 9. 1954), Mária So-
boličová (1.10.1954 - 31. 9.
1958), Eva Ružičková (9. 10.
1958 – apríl 1960), Mária Pia-
čeková (15. 8. 1960 - 1965),
Mária Argyelánová (1. 2. 1966 -
30. 6. 1981), Ľudmila Cebrová

(1. 10. 1981 - 27. 8. 1982), Tatia-
na Kročková (1.12.1982 - 30. 6.
1996), Viera Kadnárová (18. 11.
1996 - 31. 3.1999), Tatiana Kroč-
ková (1. 4. 1999 - 15. 11. 1999),
Anna Gašparovičová (16. 11.
1999 - 31. 1. 2012) a v súčas-
nosti od 1. 2. 2012 stojí na čele
knižnice Daniela Tóthová

Počas 60 rokov existencie sa
knižnica snažila vychádzať svo-
jim čitateľom v ústrety. Aby udr-
žala krok s dobou musela prejsť
menšími i väčšími zmenami.
Dôležitá bola modernizácia a
postupný prechod na nové tech-
nologické vybavenie spojené so
zavedením internetu a rozširo-
vaním knižničných služieb. Vše-
obecný trend zrýchleného na-
predovania technológií so se-
bou priniesol mierny úbytok čita-
teľov a rovnako ako všade inde
musela aj pezinská knižnica hľa-

dať spôsoby, ako prilákať náv-
števníkov. Začala s organizá-
ciou rozličných podujatí pre všet-
ky generácie a deje sa tak až
dodnes.

Malokarpatskej knižnici sa po-
darilo nadviazať vzťahy a rôzne
druhy spolupráce s pezinskými
školami, klubmi a inými podob-
nými zariadeniami. Do svojho
programu zaraďuje okrem iné-
ho zaujímavé besedy so spiso-
vateľmi, ktorých knihy môžu čita-
telia nájsť v jej policiach. V dneš-
nej dobe sústreďuje svoju po-
zornosť najmä na podporu vzťa-
hu k čítaniu a na rozvoj čítania s
porozumením u žiakov, ale ne-
zabúda ani na dospelých čitate-
ľov. Aktuálne môžete v Malokar-
patskej knižnici v Pezinku nájsť
viacero podujatí pripravených
práve pri príležitosti 60. výročia
jej založenia. (KG)

Skončil sa 3. ročník Bienále plastiky malého formátu Pezinok
Tretí ročník Bienále plastiky

malého formátu Pezinok 2013
predstavil na výstave Konfrontá-
cie (SK, CZ, PL, HU) výber z naj-
novšej komornej tvorby dvoch
desiatok sochárov, absolventov
umeleckých vysokých škôl od ro-
ku 1989 a hostí z Česka, Maďar-
ska a Poľska. Tentokrát v mo-
dernom priestore polyfunkčné-
ho Domu pri Zámku v Pezinku
na Mladoboleslavskej ul. č. 1
predstavuje najnovšie technoló-
gie v " 3D " tvorbe, autorov, ktorí
pestujú komornú tvorbu popri
iných médiách, i tradičný pohľad
na drobnú plastiku.

Mimoriadne krásny priestor na
zvýšenom prízemí cez preskle-
nú štvrťkruhovú stenu poskytuje
prekrásnu panorámu mesta a
okolia, akoby exteriér vstupoval
do interiéru. Výstava sa tak stala

súčasťou atmosféry
mesta a tá pôsobivo
obohatila výstavu.

Je cenné, že via-
ceré školy využili prí-
ležitosť zoznámiť sa
priamo so sochársky-
mi dielami. Program

pod
vedením Mgr. Michaely Syrovej,
PhD., navštívilo vyše 500 žiakov
a študentov. Vážime si prístup
napríklad Obchodnej akadémie
v Pezinku, tiež Základnej školy
na Kupeckého ulici, osobitne pa-
ni učiteľky Šustekovej. Aj ich žia-
ci a študenti sa isto v budúcnosti
stanú častejšími návštevníkmi
výstav umenia.

Výstava trvala tri týždne. Na
vernisáži i na záverečnom ne-
deľnom podvečere sa hudobne
predstavil mladý klavirista a skla-

Deti na výstave
dateľ Juraj Hanulík a vynikajúce
Flautové kvarteto Základnej u-
meleckej školy Eugena Sucho-
ňa pod vedením prof. Mariána
Mráza. Poézia zaznela v autor-
skom prednese Evy Šiškovej.

V tomto ročníku sa pre ob-
medzené finančné možnosti ne-
uskutočnili ďalšie podujatia pro-
jektu, napríklad medzinárodné
kolokvium a reinštalácia výstavy
v ďalších mestách. Rezervy má-
me aj v realizácii tých cieľov pro-
jektu, ktoré sa spájajú s vinár-

stvom a vinohradníctvom a hu-
dobnými tradíciami mesta. Ich re-
alizácia bude prínosom pre obča-
nov aj regionálnu a medzinárod-
nú propagáciu mesta Pezinok.

Pre Bienále plastiky malého for-
mátu Pezinok je významná sku-
točnosť, že pri jeho vzniku stáli
osobnosti, ako je akad. soch. Jo-
zef Jankovič a teoretička umenia
Ľuba Belohradská a dôležité je,
že ich záštita trvá a mohli sme ich
privítať na otvorení i závere toh-
toročnej výstavy. Ich vklad a pod-
pora sú povzbudzujúce aj zavä-
zujúce pre ďalšie ročníky.

O to viac organizátor projektu
Bienále plastiky malého formátu
Pezinok, občianske združenie
ATELIÉR PK ďakuje a počíta aj
naďalej s podporou mesta Pe-
zinok a jeho občanov.

Viera Moravčíková

hľadá , priaznivca slovenského folklóru.
Nemôžeme zaplatiť, ale ponúkame priateľský kolektív a ra-
dosť z interpretácie slovenskej ľudovej piesne. Nájdete nás
každý pondelok v čase od 15. do 18. hodiny v Malej sále
Kultúrneho centra v Pezinku. Tešíme sa na vás.

Mgr. Miškeríková, tel.: 033 640 24 70,

akordeonistu

www.ozradost.sk

Folklórny súbor Radosť

Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, vás srdečne po-
zýva na tradičný koncert, ktorý sa uskutoční

.
V pestrom programe zaznejú diela skladateľov ako J.

Haydn, W. A. Mozart.
V Choral Fantasy od L. v. Beethovena sa v sólach pred-

stavia pezinskí rodáci, na klavír zahrá Ivan Koska.

12. januára
2014, o 16.00 h v kláštornom kostole v Pezinku

Výťažok z koncertu bude venovaný klinike pre deti s
psychickými poruchami.

Pozvanie na koncert

Spolok Dychová hudba
dňa o

.

GRINAVANKA vás pozýva na
Vianočný koncert 29. 12. 2013 15.30 h v kostole
sv. Žigmunda v Grinave Všetkým priaznivcom dychov-
ky praje DH GRINAVANKA príjemné prežitie vianočných
sviatkov a šťastný nový rok 2014.

Spolok DH Grinavanka pozýva

FOTO (pb)
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Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáši l i sa

70-roční

75-roční

80-roční

Vincent Belica 1.12.

Jana Strnisková 9.12.

Ing. Július Bugár 9.12.

Hilda Strapáková 13.12.

Eva Štilhammerová 21.12.

Ing. Eva Vargová 24.12.

Marta Šaškovičová 24.12.

František Belica 28.12.

Darina Hudobová 30.12.

Anna Kodajová 30.12.

Štefánia Nagyová 1.12.

Jaroslava Wagnerová 4.12.

Pavlína Pavelková 8.12.

Štefan Uherek 10.12.

Emília Ptačinová 11.12.

Pavlína Stankovičová 14.12.

Ján Klačan 18.12.

Juraj Bacigál 19.12.

Terézia Nemcová 20.12.

Karol Zahlbruckner 29.12.

Vladimír Savinský 29.12.

Margita Kožušková 30.12.

Mária Ernstová 22.12.

Ladislav Halama 23.12.

Jozefa Boďová 26.12.

85-roční

90-ročné

92-ročná

93-ročný

95-ročné

Ligia Beberová 9.12.

Bernardína Jablonická 12.12.

František Michalička 18.12.

Eva Malešicová 19.12.

Anna Neuová 30.12.

Anna Stará 30.12.

Bedrich Šafár 31.12.

Anna Maťašovská 18.12.

Božena Kunertová 23.12.

Viktória Sláviková 23.12.

Ján Péter 4.12.

Helena Venghová 4.12.

Mária Krasňanská 7.12.

Marta Čechová 26.12.

DECEMBER 2013 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

• Ing. Ján Šebo a Mgr. Ivana Gloz-

neková • Igor Strapák a Janka

Smažáková • Ing. Vladimír Ihnát,

PhD. a Miriam Lachkovičová • Ing.

Radovan Viglaský a Mgr. Marian-

na Fullová • Michal Berák a Vero-

nika Michalíková • Lukáš Demovič

a Lucia Šimová • Ing. Miroslav Po-

lakovič a Mgr. Katarína Čechová

Blažena Kabátová 78 r.

Milan Grégr 60 r.

Blanka Halásová 80 r.

Mária Vinohradská 90 r.

Otto Nagy 62 r.

Ivan Garaj 72 r.

Karol Bočev 72 r.

2.- 3. Tajný život Waltera Mittyho ........................................ USA
4.- 5. Chrobáčikovia ............................. 17.00 h ................. FRA
4. 47 Ronin ......................................................................... USA
5. 47 Ronin 3D ................................................................... USA
7. Fk: Čo keby sme žili spoločne? ...................................... FRA
8. Komorník ................................................................... USA
9.- 10. Herkules: Zrod legendy ............................................. USA
11.-12. Niko 2 .......................................... 17.00 h. .................. FIN
11.-12. Něžné vlny ................................................................... ČR
14.-15. ParanormalActivity 5 ..................................................... USA
16.-17. Zlodejka kníh ................................................................. USA
18. Hobit:Smaugova pustatina .......... 16.00 h .................. USA
18.-19. Vlk z Wall Street ............................................................. USA
21. Fk: Nymfomanka I. ........................................................ DAN
23.-24. 12 rokov otrokom ........................................................... USA
25. Prechádzky s dinosaurami ............ 17.00 h ................. USA
26. Prechádzky s dinosaurami 3D ....... 17.00 h ................. USA
25.-26. Vejška .............................................................................. ČR
28.-29. Únos .............................................................................. USA
30.-31. Špinavý trik .................................................................... USA

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

KINO DOMU KULTÚRY

POĎAKOVANIE

B L A H O Ž E L Á M E

január

7. 12. uplynulo 20 rokov od smrti
môjho otca

a 19. 12. by sa dožila 91 rokov
moja mama

24. 12. si pripome-
nieme 2. výročie
nečakaného úmr-
tia a nedožité 54.
narodeniny

a 25. 1. by sa dožil
70 rokov brat

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

Štefana VALKU

Anna VALKOVÁ.

Petra VALKU

Štefan VALKA,

► 11.1.
.

► 12.1.

► 18.1.
.

► 19.1.

► 20.1.

► 22.1.
.

►25.1.
. 19.00 h

( ) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

(nedeľa) o 17.00 h v malej sále DK –

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále – DK

(pondelok) v minigalérii DK –

(streda) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

(sobota) o 10.00 h vo veľkej sále DK –
O v spoločenskej sále DK –

Akadémia tretieho veku –

sobota
I.časť cyklu literárnych večerov. Hlavný orga-

nizátor: OZ CRESCENDO

Pezinská premiéra Divadla ÚSMEV od Petra
Pavlaca a Mattea. Predstavenie pre väčšie deti a dospelých.

Organizátor: QUICK Pro-
duction SK

. Účinkuje: Divadielko
HAPPY. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

(ole-
jomaľba) – kurátor: Ján HRK.

Vtipná a bláznivá komédia M.Camolettiho o peripe-
tiách rozpadu manželstva, kde víťazí všeobjímajúci humor.
Nenechajte si ujsť skvelé výkony obľúbených hercov: P. Pol-
nišová, H. Mickovičová, E. Horváth, R. Stanke, Ľ. Kostelný,
Réžia:E.Kudláč

Tanečný workshop.

VTEDY
POD BRESTOM

HALÓ, MIMO-
ZEMŠŤAN?

MALO-
KARPATSKÝ VINÁRSKY PLES

AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: DRÁČIK OHNIVÁČIK

INSITA Z KOVAČICE
Vernisáž výstavy

ŠTYRIA NA
KANAPE

GROOVE DAN-
CE
PLES GYMNÁZIAPEZINOK

9. 1. a 30. 1. 2014

Už 14. rokov uplynulo odvtedy,
čo nás navždy opustil náš drahý

otec a dedko

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

Rudolf
MARKE

Dňa 17. 12. 2013
uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy o-
pustil náš otec

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

Florián HASON

Martin Horák 19.10.
Kristián Baránek 26.10.
Michal Stromček 27.10.
Gia Lin Nguyen Phuong 3.11.
Leo Kozlík 5.11.
Richard Galan 6.11.
Eliška Lakatošová 8.11.
Filip Ivaničko 10.11.
Nikola Luptáková 11.11.
Matúš Sulan 12.11.
Marek Krásny 16.11.
Hana Hudáková 25.11.
Diana Bilčíková 26.11.
Tomáš Kekeňák 27.11.
Amélia Tara Ježová 27.11.
Eva Likavcová 27.11.
Michal Kukučka 29.11.
Ela Mikuškovičová 29.11.
Branislav Kovár 2.12.
Ivan Mojžiš 4.12.

Ďakujeme všet-
kým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli
13. 11. 2013 rozlú-
čiť s našou milova-
nou manželkou a

matkou

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Smútiaca rodina.

Blaženou KABÁTOVOU.

Dňa 16. 12. 2013
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy
opustil náš dra-
hý milovaný syn,
otec, brat

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

Marek ŠURAN

Dňa 23. 12. 2013
sa dožíva

životného jubilea
90 rokov. Všetko
naj lepšie, veľa

zdravia a spokojnosti želajú so-
kolky z Pezinka.

Božena
KUNERTOVÁ

Je ťažké pri tvojom
hrobe bezmocne
stáť a s bohom sa
tíško rozprávať.
Kytica kvetov -
zapálená sviečka,
tiché rozjímanie,
zavretá kniha života, už len spo-
mínanie. Dňa 25. 12. 2013 si pri-
pomenieme 5. výročie úmrtia
nášho syna a brata

z Pezinka. S úctou a láskou spo-
mína mama a bratia.

Juraja KOVAČOVSKÉHO

Dňa 26. novembra
2013 uplynuli 3
roky, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manže l ,
otec a dedko

S láskou spomínajú manželka,
synovia a dcéra s rodinami.

Ľudovít
SCHAUBMAR.

Dňa 29. 12. uply-
nie 6 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, svokor a
dedko

Za tichú spomienku všetkým, ktorí
ste ho poznali, ďakuje manželka a
dcéry s rodinami.

Milan JERGL.

Čas plynie, ale
spomienky ostá-
vajú. Dňa 28. 12.
2013 uplynie 5 ro-
kov, čo nás navždy
opustil náš drahý
otec, dedko a pra-
dedko

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

Ján SITÁR.

Tá rana v srdci
stále bolí, zabud-
núť nám nedovolí.
Zhasli oči, stíchol
tvoj hlas a veľká
bolesť stále je v
nás. Dňa 17. 12.

2013 sme si pripomenuli 13 ro-
kov, čo nás navždy opustil

S láskou spomína manželka
Janka a synovia s rodinami.

Ján HLAVANDA.

Dňa 17. 12. 2013
uplynulo osem ro-
kov, čo nás navždy
opustila naša dra-
há manželka, ma-
mička a babička

S láskou a úctou spomíname a
ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a venujú jej spolu s nami
tichú spomienku. Manžel Michal,
dcéra Mária s rodinou a syn Pe-
ter s rodinou.

Helenka
VOZÁROVÁ.

Dňa 1. 1. 2014 uply-
nie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a
dedko

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

Marián GALGÓCI.

Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa prišli
rozlúčiť dňa 2. XII.
2013 s naším milo-
vaným

a zároveň ďaku-
jeme za kvetinové dary a úprimnú
sústrasť. Manželka Elena Divia-
ková, synovia a dcéry s rodinami.

Ottom NAGYM

Dňa 8. 12. 2013
sme si pripomenuli
8. výročie úmrtia
nášho drahého
manžela, otca,
dedka a brata

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. So smútkom v srdci man-
želka, syn a dcéra s rodinami.

Karola MUNKU.

Záverom roka 2013 prekvapila Pezinčanov smutná správa, že vo svojom 60.
roku života následkom ťažkej choroby od nás navždy odišiel náš spoluobčan a
dlhoročný člen veľkej motoristickej rodiny . Na jeho poslednú cestu
ho prišlo odprevadiť veľké množstvo Pezinčanov a priateľov motoristov.

Milan Grégr bol celý život veľkým fanúšikom i aktívnym účastníkom motoristic-
kého športu a predovšetkým motoriek. Jazdil na nich celý život a boli jeho veľkou
láskou. Vedel ich opraviť, ošetrovať a jeho odbornosť i manuálnu zručnosť si váži-
li znalci, ktorí sa často na neho obracali s prosbou o radu a pomoc pri opravách.
Svoju prácu vykonával vždy ochotne s vysokou precíznosťou bez veľkých náro-

kov na finančnú odmenu - často postačovalo priateľské poďakovanie. Mal rád Pezinok i Pezinčanov
a preto bolo samozrejmé, že občania mali radi jeho a vážili si ho. Náš známy motoristický činovník
Sergej Tánsky o jeho schopnostiach povedal: „Čo neopraví Milan to už nespraví nikto.“ Na obrade
nechýbal ani jeho krásny INDIAN ozdobený vencom. Na poslednej jazde z Pezinka do Krematória
ho odprevadili dvojice jazdcov - veteránistov na historických motocykloch. Česť jeho pamiatke!

Milan Grégr

(PR)

Odišla motoristická legenda

Dňa 5. 1. 2014 uply-
nie 25 rokov od
smrti môjho man-
žela

S úctou spomína
manželka Oľga a
traja synovia s rodinami.

Jozefa KRAUSA.

Márne ťa naše oči
hľadajú, márne
slzy po tvári steka-
jú. Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, ne-
vie zabudnúť. Dňa
25. 12. 2013 si pripomíname 3.
výročie, čo nás navždy opustil
náš milovaný manžel, ocko a
dedko

S láskou spomínajú tí, ktorí ťa
milovali a ktorým veľmi chýbaš,
manželka Marta, dcéry Iveta,
Marta a Milada s rodinami.

Milan ZEMKO.

Odišiel si tíško a niet ťa medzi
nami, v srdciach našich žiješ spo-
mienkami. Dňa 3.
12. 2013 sme si
pripomenuli 9. výro-
čie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a dedka

.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodi-
nami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA

Dňa 29. 12. 2013
si pripomenieme
1. výročie úmrtia
nášho drahého
otca

S láskou spomí-
najú dcéry a synovia s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Jána JANÁSA.

MESTSKÉ MÚZEUM

Andrej Balco – DOMÉSTICAS. Výstava oceneného brazílske-
ho projektu pezinského fotografa. Výstava potrvá do 31. januá-
ra 2014.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00 h, so: 10.00 – 16.00 h

Stála expozícia:
Zo zeme

www.mestskemuzeumpk.sk

Stále expozície:
Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými
Karpatami

Výstava:
V časovej tiesni

Otváracie hodiny

– expozície prezentujúce význam a dejiny vinohrad-
níctva a vinárstva v Malokarpatskom regióne.

– kolekcia zreštaurovaných a nezreštaurova-
ných hodín zo zbierok múzea po prvýkrát prístupná verejnosti

zatvorené, 9.00 -12.00 h a 13.00 - 17.00 h,
10.00 - 16.00 h, 14.00 - 17.00 h apríl - september.

V zimnom období (október - marec) v nedeľu zatvorené

Pondelok: Utorok - piatok:
Sobota: Nedeľa:

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
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V septembri 1983, teda v období založenia juda v Pezinku, si
zrejme nik nevedel predstaviť, akým smerom sa v priebehu 30 ro-
kov bude JUDO uberať a aké úspechy jeho odchovanci dosiahnu.
Vzhľadom na to, že 1. JUDO CLUB Pezinok vznikol ako záujmový
krúžok a s prihliadnutím na sparťanské podmienky, v ktorých sa
spočiatku trénovalo, počínal si brilantne. Vďaka zanieteniu sa
krúžok transformoval na klub so silnou podporou rodičov. Spo-
ločným úsilím trénerov sa podarilo vyformovať Pezinčanov na mi-
moriadne úspečných judistov.

Nemožno nespomenúť jedno výrazné meno. Ide o meno toho
času zanieteného rodiča, hlavne v ktorého skrsla myšlienka o za-
sadení judistického semiačka do pezinskej pôdy, neskôr úspeš-
ného reprezentačného trénera a dodnes hlavného trénera pezin-
ských judistov - Jozefa Tománka st.. Tomuto človeku patrí najväč-
šia vďaka za 30 rokov pezinského juda. Je dôležitou súčasťou zá-
kladného kameňa 1. JUDO CLUB Pezinok, ktorý sa pod jeho ve-
dením stal jedným z najúspešnejších klubov na Slovensku.
Podarilo sa mu vybudovať pevné judistické základy mnohých tré-
nujúcich, napr. dvoch slovenských olympionikov, účastníkov MS
a Európy, mnohonásobných majstrov Československa a Slo-
venska.

Už prvý tréning v telocvični grinavského Orešia, na ktorom sa zú-
častnilo 140 detí, naznačoval pozitívny trend v záujme o judo v
Pezinku. Pri tejto príležitosti predpovedal novému krúžku bývalý
predseda SZJ pán Ondrej Adamov svetlú budúcnosť:

Po 30 rokoch môžeme spokojne skonštatovať, že jeho slová sa
naplnili.

„Tu keď sa
založí, v tejto podkarpatskej oblasti, oddiel judo, verím, že takisto
zapustí hlboké korene jak vinná réva“.

30 rokov JUDA v Pezinku

Basketbalovému klubu Pezi-
nok sa v treťom roku jeho exis-
tencie podarilo získať dostatok
finančných prostriedkov na
prihlásenie družstva kadetov
do celoslovenskej a družstvo
žiačok do oblastnej súťaže.
Obe družstvá v zápasoch po-
stupne nadobúdajú viac a viac
skúseností, zručností a her-
nej vyspelosti, čo sa prejavuje
na ich výsledkoch v zápa-
soch.

V nedeľu 3.11. sa konal zápas
s družstvom MBK Karlovka
Bratislava "B" - tento zápas sa
niesol v duchu výraznej preva-
hy Pezinčanov. Polčas tohto zá-
pasu skončil 49:21 a zaznením
záverečného klaksónu sa stret-
nutie skončilo a na tabuli svietil
výsledok 108:33 a tak družstvo
BK Pezinok zaznamenalo prvú
domácu výhru a prekonalo 100
bodovú hranicu.

1. Tomáš Praženka 175 bodov
2. Denis Kuznecov 126 bodov
3. Matúš Skovajsa 75 bodov
4. Dávid Šefčík 72 bodov
5. Filip Duffala 64 bodov
6. Frederik Fargaš 37 Bodov
7. Tomáš Rolko 30 bodov
8. Marek Šimo 27 bodov
9. Jozef Šimo 23 bodov

Tabuľku našich strelcov vedie:

10. Peter Stročka 17 bodov
11. Bruno Kollár 17 bodov
12. Martin Mihalovič 5 bodov
13. Adam Rudavský 5 bodov

Naše dievčenské družstvo v
sezóne 2012/2013 bolo prihlá-
sené do súťaže kde hralo mimo
postup a kde naberalo prvé svo-
je skúsenosti so o
rok mladšími. V momentálne
prebiehajúcej sezóne 2013/
2014 sú prihlásené do svojej
kategórie "žiačky" kde hrajú s

súperkami

družstvami, ktoré majú dlhoroč-
né skúsenosti so súťažou a sú
vekovo vyrovnanejšie.

Beňačková Nina, Baďurová
Katarína, Dianišková Recca,
Duffalová Barbora, Hanúsková
Patrícia, Hanúsková Nikol, Oš-
kerová Veronika, Zelinková
Radka, Šmondrková Barbora,
Rudavská Katarína, Švajčíko-
vá Kristína, Osuská Kristína,
Kročková Laura.

Družstvo žiačok tvorí :

Týmto by sme sa chceli aj
poďakovať verným fanúšikom
basketbalu, ktorí sa v čoraz
väčšom počte zúčastňujú na do-
mácich zápasoch družstva ka-
detov a tým vytvárajú pre domá-
ce družstvo vynikajúcu atmos-
féru a šiesteho hráča v druž-
stve.

, facebook: basketbal pe-
zinok

Informácie o našom klube
nájdete na webe: www.bkpezi-
nok.sk

BK Pezinok

Rast mladých hráčov v Basketbalovom klube Pezinok

Mikulášsky turnaj v stolnom tenise

V Pezinku sa v sobotu 7.12.2013 uskutočnil v hale na
Tolstého ulici neregistrovaných hráčov.
Od poludnia do večerných hodín 18 súťažiacich vytrvalo bú-
šilo do raketami do loptičiek, aby sa s príchodom tmy roz-
hodlo o víťazovi prvého ročníka Po
zápasoch v skupinách sa hráči rozdelili do dvoch pavúkov.
V prvom išlo o prvé miesto a putovný pohár. Nemenej zaují-
mavý pavúk bol ale aj o celkovú cenu útechy, ktorou bola
fľaštička dobrej domácej slivovičky. Tú si vybojoval Štefan
Klimek. Tretí skončil v hre o celkové pr-
vé miesto vo finále zviedli neľútostný boj Igor Reichbauer s
Dušanom Belošicom. Viac síl zdvihnúť víťazný pohár nad
hlavu mal Igor Reichbauer. Turnaj priniesol skvelú hru, zába-
vu a medzi mužmi sa nestratili ani 2 ženské súťažiace, ktoré
s hrdosťou odohrali svoje stretnutia.

Mikulášsky turnaj

Mikulášskeho turnaja.

Milan Lomjanszkí a

Mgr. Roman Farkaš

VIII.ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise
o putovný pohár mesta PEZINOK

I. ročník turnaja o pohár Petra Valku

dňa 26. 12. 2013 telocvični a stolnoteni-
sovej hale ZŠ Na bielenisku

4 EUR/osoba
Prihlášky je potrebné zasielať elektronicky

do 25.12. 2013 do 20.00 h

Kategória A

Kategória B

Kategória C
Kategória D

Kategória E

Kategória F

Vo všetkých kategóriách sa hrá len súťaž dvojhier

Informácie:

Občerstvenie:

Usporiadateľ:

sa budú konať v
.

-
-
na e-mail ,
alebo telefonicky na tel. 0907 755 416. Do prihlášky je po-
trebné uviesť meno, priezvisko, rok narodenia a klub (v prí-
pade reg. hráčov) resp. mesto (v prípade nereg. hráčov).
Registrovaní hráči, pokiaľ nie sú z BA kraja a nie sú v rebríč-
ku SR dospelých, uvedú aj aktuálne umiestnenie v prísluš-
nom krajskom rebríčku.
- 7.30 – 8.30 hod. prezentácia

8.30 – 9.30 hod. – rozlosovanie
9.30 hod. - otvorenie turnaja a začiatok súťaží.

- - registrovaní hráči (zúčastniť sa mô-
žu hráči všetkých líg)

- registrovaní hráči, ktorí nepostúpia
zo základných skupín v kategóriiA

- neregistrovaní hráči
- zdravotne znevýhodnení hráči - Tur-

naj o pohár Petra Valku
- starší žiaci a dorast (narodení 1996

a mladší)
- najmladší a mladší žiaci (narodení

2001 a mladší)

Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste získajú diplomy, medai-
le, darčekové balíčky, poháre + mená víťazov v kategórii A a
C budú vyryté do putovných pohárov.

- P. Alexy, tel.: 0907 755 416, email

- V štartovnom je 1x občerstvenie (párky+-
nealko). Počas turnaja bude k dispozícii bufet.

- OZ stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku
Pezinok, ZŠ Na bielenisku Pezinok, mesto Pezinok,

pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu

Pozývame všetkých registrovaných, neregistrovaných

a rekreačných hráčov, aby sa prišli zabaviť a pokúsili sa

získať putovný pohár mesta Pezinok.

Štartovné:
Prihlášky:

pavol.alexy@stuba.sk

Časový plán:

Súťaže:

pavol.ale-
xy@stuba.sk

http://www.stkpk.sk/

Pozvánka na Štefanský turnaj

Víťazstvo na Pohári olympijských nádejí
V sobotu 30. no-

vembra sa naši ju-
disti zúčastnili me-
dzinárodného tur-
naja zmiešaných
družstiev v jude
žiakov, kde po šty-
roch víťazstvách
obsadili krásne pr-
vé miesto. XXXIII.
ročník súťaže PO-
HÁR OLYMPIJ-
SKÝCH NÁDEJÍ,
Bratislava, absol-
vovali s nasledu-
júcimi výsledka-
mi: 1. JC PEZI-
NOK - Patrónka
BA 6:1, víťazi za
PK: Klobučník, Tománek, Tománková, Gašparovič, Dubský,
Rosíval, Časnocha 1. JC PEZINOK - Slávia Trnava 6:1, To-
mánek, Klobučník, Tománková, Gašparovič, Dubský, Rosíval
1. JC PEZINOK - Budapešť 8:0, Klobučník, Tománek, Klamo,
Tománková, Gašparovič, Dubský, Rosíval, Časnocha. 1.JC
PEZINOK - Sokol Bratislava 5:3, Tománek, Klobučník, Gašpa-
rovič, Dubský, Časnocha Celkové poradie: 1. miesto: 1.JC
Pezinok 8b. 2. miesto: Slávia Trnava 5b. 3. miesto: Sokol
Bratislava 4b. 4. miesto: Budapešť 3b. 5. miesto: Patrónka
Bratislava 0b. Martin Tománek

Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku Pezinok ukončil základ-
nú časť extraligy mužov na veľmi dobrom 2. mieste. V januári za-
čína nadstavbová časť o 1.-6. miesto a o účasť v play-off.

na kvalit-
né zápasy domáceho družstva v nasledovných termínoch:

STK Pezinok – ŠK Mostex Rača
STK Pezinok – ŠKST Feromax Bratislava
STK Pezinok – Stavoimpex Holíč
STK Pezinok – Metalfin Galanta
STK Pezinok – MSK Čadca

Všetky stretnutia sa hrajú v telocvični ZŠ Nabielenisku, vchod
cez dvere do škôlky. Vstup zdarma.

Pozývame všetkých priaznivcov stolného tenisu

24.1.2014 o 19.00 h
25.1.2014 o 10.00 h
21.2.2014 o 19.00 h
7.3.2014 o 19.00 h
8.3.2014 o 10.00 h

Stolnotenisová extraliga v Pezinku

Vo vode Pezinčania opäť úspešní
Dňa 9. novembra 2013 sa v

Trenčíne uskutočnili plavecké
preteky o Pohár mesta Trenčín.
Pri účasti 338 pretekárov z 30
klubov Slovenska a Čiech sa
pretekalo len v kategórii „open“.
V individuálnych štartoch si naj-
lepšie počínala

, ktorá tri zo svojich štyroch
štartov premenila na medailové
pozície. Zlato získala v disciplí-
ne 200 m znak a k tomu pridala
2 strieborné medaily na 50 m
znak a 100 m polohový pretek.

Simona Miču-
dová

Nasledujúci deň, 10. novem-
bra, sa v Bratislave konali Maj-
strovstvá Bratislavského kraja ka-
tegórie C, kde si zmerali sily 9 a
10 ročné deti. Pezinský plavec-
ký klub na týchto majstrovstvách
úspešne reprezentoval

, ktorý si na 100 m prsia vy-
plával bronzovú medailu.

Potešiteľné je, že aj v najmlad-
ších vekových kategóriách 7 a 8
ročných detí sme na ďalších no-
vembrových pretekoch Plavec-
kých nádejí, ktorých sa zúčastni-

Timothy
Kiš

lo celkovo 229 plavcov z 22 klu-
bov Slovenska, mali svojho zá-
stupcu na stupni víťazov. V bra-
tislavských vodách si dobre počí-
nala , ktorá
pri svojom prvom štarte získala
hneď 2 strieborné medaily na 25
m voľný spôsob a 25 m znak.

Týmto sa skončila kvalifikač-
ná časť jesennej plaveckej se-
zóny a nasledovať budú už len
Zimné majstrovstvá Slovenska
v jednotilivých vekových kate-
góriách.

Simona Michalcová

Oľga Podhorná

Pozývame všetkých záujem-
cov o orientačný beh na tradič-
né ktoré
sa uskutočnia v Pezinku

. Pretekať sa bude najmä
vo vinohradoch a pripravená
bude trať aj pre začiatočníkov
(kategória OPEN) a rodičov s
deťmi (kat. RD). Viac informá-
cií na ale-
bo .

KOB Sokol Pezinok

Trojkráľové preteky,
6. 1.

2014

V. Vachová,

www.sokolpezinok.sk
prihlasky.spe@gmail.com

Príďte si zabehať


