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OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Článok primátora Olivera Solgu uverejnený v Pezinčanovi dňa 26. júla 2013 na druhej
strane pod názvom Pravda o grinavskom projekte obsahoval skutkové tvrdenia a hodno-
tiace úsudky, ktoré sa vedome zakladali na nepravdivých, neúplných a pravdu skresľu-
júcich skutočnostiach, ktoré vážne zasiahli do dôstojnosti a cti obyvateľa Pezinka,
JUDr. Gabriely Rusnákovej, ktorá sa zasadzovala za presadenie verejnoprospešného pro-
jektu v historickej časti Grinava. Za spôsobenú ujmu sa ospravedlňujeme.

Za výroky primátora sa ospravedlňujeme JUDr. Rusnákovej

Zápisy do škôl
sa blížia

dejinách slovenských ob-
cí a miest nie je veľa svet-

ských inštitúcii či organizácii,
ktoré by vykonávali svoje aktivi-
ty viac ako storočie a ich činnosť
by sa dotýkala viacerých oblastí
spoločenského života. Jednou
z mála takýchto organizácii je
určite dobrovoľná požiarna
ochrana, ktorá dnes funguje
pod hlavičkou Dobrovoľného ha-
sičského zboru.

Rovnako aj v našom meste by
sme len ťažko hľadali organizá-
ciu, ktorá by sa mohla pochvá-
liť 140 ročnou nepretržitou čin-
nosťou.

Počiatky dobrovoľného hasič-
stva siahajú na Slovensku do
19. storočia, kedy sa v bývalom
Rakúsko-Uhorsku zakladali pr-
vé skupiny organizovaných do-
brovoľných hasičov. Veľmi rých-
lo vznikajú vo väčších mestách,
ale i na dedinách a ich činnosť
prekračuje pôvodný zámer, kto-
rým bola prevencia a hasenie
požiarov či pomoc pri prírod-
ných pohromách. Dobrovoľné
hasičské združenia sa od za-
čiatku stávajú aj hybnou silou pri
organizovaní spoločenského a
kultúrneho života v obci. Sú tiež
nositeľmi fenoménov, ktoré sa
od začiatku prejavovali ako sta-
vovská hrdosť, spolupatričnosť,
profesionalita a pozitívny pocit
príslušnosti k organizácii a k tej-
to špecifickej profesii. Zaklada-
teľmi a členmi dobrovoľných ha-
sičských spolkov boli popredné
osobnosti mestskej komunity, cir-
kevní predstavitelia a zástupco-
via ekonomického, politického i
spoločenského života všetkých
stupňov, ale i obyvatelia rôznych
profesií a vekových skupín.

Neodmysliteľnou súčasťou ich
bohatej a mnohostrannej čin-
nosti boli divadelné súbory, dy-
chové hudby a orchestre, spolu-
organizovanie náboženských,
spoločenských a kultúrnych
podujatí a najmä v 20. storočí aj
rozvoj hasičského športu. Boli
tiež iniciátormi verejnoprospeš-
ných aktivít, finančných zbierok
a sociálnej podpory rôznych od-
kázaných skupín spoločnosti.

V duchu hesla: „Bohu na slávu
– blížnemu na pomoc“, ktoré ma-
jú na svojich zástavách a vo svo-
jom erbe, napĺňajú počas celej
svojej existencie základné hu-
manistické krédo pomáhať, za-
chraňovať, ale aj prevenciou

predchádzať nešťastiam a tra-
gédiám. Hasiči boli vždy prví
tam, kde bolo treba hasiť oheň a
zachraňovať ľudí a materiálne
hodnoty. Boli však aj pri odstra-
ňovaní následkov ničivých prí-
rodných živlov, asistovali pri do-
pravných nehodách a pri mimo-
riadnych udalostiach. Počas ce-
lej svojej existencie boli preto
dobrovoľní hasiči vnímaní ako
dôležitá a neodmysliteľná sú-
časť mestského spoločenstva a
bola im a ich organizácii preja-
vovaná náležitá vážnosť a úcta.

Mestá a obce sa snažili vše-
stranne podporovať svoje domá-
ce zbory a najmä im zabezpe-
čovali strechu nad hlavou a nále-
žité technické a materiálne vyba-
venie. U svojich spoluobčanov
nachádzali pochopenie pri pe-
ňažných zbierkach a všestran-
nej podpore, tak, ako to bolo
aj v Pezinku, kde si práve z pe-
ňazí dobrovoľných darcov z ra-
dov občanov a mestského ma-
gistrátu a vlastnou dobrovoľníc-
kou prácou postavili Hasičskú
zbrojnicu na Mladoboleslavskej
ulici. Stalo sa tak v roku 1927 a
aj neskoršie, keď vznikli v meste
a okrese profesionálne hasič-
ské či požiarnické jednotky v
gescii štátu, bola táto budova
ich sídlom. Treba však pripome-
núť, že len vďaka tomu, že budo-

va bola postavená z peňazí
Pezinčanov sa v roku 2003 vrá-
tila z vlastníctva štátu späť do
majetku mesta a do užívania
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru. Nemalý podiel na tom mal sú-
časný primátor, okrem iného
riadny člen domáceho DHZ.

V druhej polovici minulého sto-
ročia môžeme aj naďalej hovoriť
o koexistencii a spolupráci pro-
fesionálnych a dobrovoľných ha-
sičov, či ako sa v tej dobe hovo-
rilo - požiarnikov. V spoločných
priestoroch mali svoju úradov-
ňu, služobné priestory pre ne-
pretržitú službu aj uloženie tech-
niky a materiálu, teda „zbrojni-
cu“. Odtiaľto po vyhlásení po-
žiaru sirénou vyrážali k požia-
rom alebo k iným mimoriadnym
udalostiam. Profesionálna stála
služba bola doplnená o dobro-
voľníkov, ktorí sa museli po na-
hlásení požiaru v časovom limi-
te dostaviť na zbrojnicu a podie-
ľať sa na zásahoch.

Dobrovoľný hasičský zbor v
Pezinku neraz vo svojej bohatej
histórii dokázal a i v súčasnosti
dokazuje opodstatnenosť a ne-
vyhnutnosť svojej existencie. Aj
dnes, popri vysoko profesionál-
nom Hasičskom a záchrannom
zbore, ktorý sídli v Pezinku, zo-
stáva pre „dobrovoľníkov“ dosť
roboty a plnenia náročných

úloh. Nie je tomu tak dávno, čo
príslušníci DHZ pomáhali oby-
vateľom Pezinka pri odstraňo-
vaní následkov povodní na Moy-
zesovej ulici, v Pinelovej nemoc-
nici, na sídlisku Sever, v Gle-
jovke a inde.Asistovali tiež pri po-
žiaroch a veľakrát pomáhali pri
verejnoprospešných prácach.
Okrem toho sa dlhodobo venujú
práci s mládežou a hasičskému
športu. Mnohí s mladých členov
DHZ sa stali v dospelosti profe-
sionálnymi hasičmi, pričom na-
ďalej zostávajú aj aktívnymi člen-
mi mestskej organizácie DHZ.

Stoštyridsať rokov činnosti - to
je nielen dôvod na bilancovanie,
ale aj zamyslenie nad uplynu-
lým časom, nad niekoľkými
generáciami hasičov, stovkami
mien a tisíckami udalostí a prí-
behov. Iste bude ešte čas i prí-
ležitosť na spomínanie, veď
oslavy tohto jubilea budú až za-
čiatkom mája, na sviatok sv.
Floriána – patróna hasičov. Do-
vtedy by organizátori osláv, čle-
novia pezinskej DHZ, chceli pri-
praviť k tomuto významnému
jubileu nielen výstavu a publiká-
ciu, ale aj pozvať všetkých žijú-
cich členov na spoločné stretnu-
tie a poďakovať im. Po stoštyrid-
siatych rokoch je totiž skutočne
nielen na čo spomínať, ale aj čo
oslavovať. (ra)

Proces obstarávania a spracovania nového územného plá-
nu Mesta Pezinok (ďalej len „ÚPN“) je administratívne i časo-
vo náročný proces, ktorý začal už v roku 2009.

Postupujúc v zmysle príslušných ustanovení stavebného
zákona boli postupne schválené jeho jednotlivé etapy, a to v
marci 2010 Zadanie ÚPN a v marci 2011 Koncept ÚPN.

Posledným krokom pred záverečnou fázou – schválením
ÚPN v Mestskom zastupiteľstve je v rámci procesu spraco-
vania nového ÚPN schválenie tzv. Návrhu ÚPN, ktorý pred-
stavuje jednoznačné riešenie a je finálnou plánovacou eta-
pou. Táto etapa začala v auguste 2012 a jej súčasťou bolo pri-
pomienkovanie a prerokovanie návrhu s verejnosťou a
dotknutými orgánmi.

V súčasnosti je ÚPN po technickej stránke ukončený a jed-
noznačný, pripravený na schválenie nadriadeným orgánom,
ktorým je Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej
politiky (bývalý Krajský stavebný úrad). Jeho schváleniu však
bráni negatívne stanovisko dotknutých orgánov – Okresného
úradu v Pezinku, Odboru starostlivosti o životné prostredie
(bývalý Obvodný úrad životného prostredia) a Obvodného
banského úradu v Bratislave. V oboch prípadoch je kame-
ňom úrazu existencia skládky „Nová jama“ a jej prevádzko-
vanie v budúcnosti, pričom oba orgány žiadajú, aby sa v loka-
lite Nová jama v novom ÚPN zohľadnila existencia vybudo-
vanej skládky.

V zmysle ustanovenia stavebného zákona (§ 22 ods. 4) pla-
tí zásada, že sa musí obec/mesto s dotknutými orgánmi do-
hodnúť. Nakoľko Mesto od začiatku bojuje proti existencii
skládky Nová jama, v žiadnom prípade nemôže požiadavke
vyššie uvedených orgánov vyhovieť.

Vzhľadom na skutočnosť, že ani po opakovaných snahách
Mesta dohodnúť sa s uvedenými úradmi k dohode nedošlo
(dohadovacie konanie je blokované ich neopodstatnenými
pripomienkami), požiadalo Mesto z dôvodu právnej istoty
Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky o
metodický pokyn ako v tejto situácii postupovať, prípadne
navrhnutie takého riešenia, ktoré by viedlo ku konečnému
schváleniu nového územného plánu.

prednosta MsÚ Pezinok
Miroslav Šebesta,

Čo bráni schváleniu nového
ÚPN Mesta Pezinok?

Hasiči si pripomínajú
vzácne jubileum

Viac sa o školstve
v Pezinku dočítate

na str. 2 a 6

Nie, toto nie je skutočný požiar. Veľké cvi-
čenie hasičov priamo na námestí sa kona-
lo v roku 1934, pri príležitosti 60. výročia
založenia dobrovoľného hasičského zbo-
ru v Pezinku.

FOTO archív
Mestského múzea v Pezinku
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Dve otázky primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na túto otázku:

� Pán primátor, je za nami prvý mesiac roku 2014. Mohli
by sme ho pokojne nazvať aj rokom volebným, keďže nás
čakajú troje voľby – prezidentské, do parlamentu Európ-
skej únie a koncom roka pre občanov mesta možno tie naj-
dôležitejšie, a to voľby komunálne. V nich si budeme voliť
poslancov mestského zastupiteľstva a primátora. Ako je
Mesto a mestský úrad pripravený na tento volebný mara-
tón?

(r)

- Skutočnosťou je, že nám, pracovníkom mesta, pribudne

obrovské množstvo povinností a práce, a to nad rámec bežnej

agendy. Sme však, tak ako tomu bolo doteraz vždy, pripravení

urobiť všetko preto, aby voľby boli pripravené i realizované na

sto percent. Nebudú žiadne zmeny obvodov ani volebných

miestností, všetko pôjde podľa zákona a nášho VZN. Ak si však

môžem v súvislosti so všetkými troma voľbami dovoliť jedno že-

lanie, tak to bude želanie, aby sa všetkých troch voľbách aktív-

ne zúčastnilo . Každé voľby sú totiž

dôležité a dávajú nám možnosť aspoň raz za niekoľko rokov vy-

brať si toho, kto bude naše záujmy a požiadavky reprezentovať

a zodpovedne zastupovať.

Na mimoriadnom zasadaní MsZ 30. januára predložíme po-

slancom návrh zmluvných podmienok, ktoré budú záväzné pre

obidvoch záujemcov, teda spoločnosť AK Gavorová a Partneri

a MC Bozen. Z predbežných rokovaní obidve spoločnosti de-

klarovali vôľu a schopnosť predložené podmienky splniť. Pevne

verím, že Mestské zastupiteľstvo urobí posledný a rozhodujúci

krok a po schválení podmienok príde už na februárovom roko-

vaní MsZ k výberu partnera a podpisu zmluvy. Dostať sa do toh-

to bodu stálo mňa i mojich kolegov veľa úsilia, o to viac ma mrzí,

že niektorí občania sa snažili svojimi aktivitami tento zámer za-

staviť. Podmienky nájmu budú nastavené tak, aby najneskoršie

do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti stavebného

povolenia bola krytá ľadová plocha vybudovaná. Zatiaľ nám obi-

dvaja záujemcovia deklarujú, že to bude aj skôr.

čo najviac občanov Pezinka

� Predposledný januárový deň sa uskutoční aj mimoriad-
ne zasadanie MsZ venované vybudovaniu štadióna s kry-
tou ľadovou plochou.Ako pokračuje príprava tohto projek-
tu?Akedy si aj v Pezinku zahráme hokej?

Nakoľko v meste Pezinok pri-
budli od poslednej revízie vy-
konanej v roku 2010 nelegál-
ne umiestnené informačné, re-
klamné a propagačné zariade-
nia, pristupuje mesto k ich opä-
tovnej podrobnej kontrole.
Mesto Pezinok preto vyzýva

majiteľov reklamných zariade-
ní na území mesta, ak svoje
informačné, reklamné a propa-
gačné zariadenia umiestnili
bez náležitých povolení, ktoré
určuje zákon o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku
ako aj nariadenia mesta, aby si

tieto zariadenia zlegalizovali
. Po tomto

termíne mesto nelegálne za-
riadenia odstráni na náklady
majiteľa alebo vlastníka po-
zemku, na ktorom je zariade-
nie umiestnené. Zákon o územ-
nom plánovaní a stavebnom

do 31. marca 2014
poriadku jednoznačne vyžadu-
je povolenie Stavebného úra-
du pre informačné, reklamné a
propagačné zariadenia, pokiaľ
sú umiestnené na miestach vi-
diteľných z verejných priesto-
rov a pokiaľ sú spojené so
stavbou alebo pozemkom. (ra)

Opakovaná výzva na odstránenie nepovolených reklamných zariadení

Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený v roku,
2012 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

žová, Slnečné údolie, Štúrova,
Trnková, Ulica Jamnických,
Vincúrska, Vinice, Za panskou
záhradou, Železničná

Zákonnú po-
vinnosť zapísať dieťa do zá-
kladnej školy na Slovensku má
každý rodič, ktorý je občanom
SR a aj jeho dieťa má slovenské
občianstvo, bez ohľadu na to
kde žije. Zápisu sa zúčastnia aj
deti, ktoré mali odklad povinnej
školskej dochádzky.

Pri zápise je zákonný zástup-
ca

V prípade zdravot-
ne postihnutého dieťaťa treba
predložiť aj

primátor mesta

Každé dieťa, ktoré k 31. 8.
2014 dosiahne vek šesť ro-
kov, je jeho zákonný zástupca
povinný prihlásiť na plnenie
povinnej školskej dochádzky
v základnej škole.

povinný predložiť platný
občiansky preukaz alebo
identifikačnú kartu a rodný
list dieťaťa.

doklad o jeho zdra-
votnom postihnutí.

Mgr. Oliver Solga,

Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2014/2015
Zápis žiakov do 1. ročníka pre

školský rok 2014/2015 sa bude
konať na základných školách v
Pezinku v zmysle § 20 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a
všeobecného záväzného na-
riadenia Mesta Pezinok č.
13/2008 o určení miesta a času
zápisu na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky

Zápis do škôl u-
skutočniť v zmysle všeobecné-
ho záväzného nariadenia Mes-
ta Pezinok č. 15/2011

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

v dňoch 13. a
14. februára 2014 od 15.00 h.
do 18.00 h.

odporúčam

- Základná škola v Pezinku,
Fándlyho 11

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

- školský
obvod - ulice: Cajlanská, Dob-
šinského, Farská, Gogoľova,
Hasičská, Hollého, Jilemnické-
ho, Jiráskova, Kalinčiakova, Kol-
lárova, Krížna, Kupeckého, Ku-
tuzovova, Lesnícka, M. R. Štefá-
nika, Mahulanka, Malokarpat-
ská, Meisslova, Mladoboleslav-
ská, Mýtna, Panský chodník,
Pod lipou, Potočná, Radničné ná-
mestie, Rázusova, Reisinger, Ri-
charda Rétiho, Rozálka, Sama
Chalupku, Senecká, Schaub-
marova, Sládkovičova, Slnečná,
SNP čísla 1 až 22, Suvorovova,
Svätoplukova, Šafárikova, Šan-
cová, Šenkvická cesta, Šteberlo-
va, Vinohradnícka cesta, Zá-
hradná, Zámocká, Zumberská

- školský obvod -

- Základná škola v Pezinku,
Kupeckého ulica 74

Základná škola v Pezinku, Na
bielenisku 2
-

ulice: Baba, Banícka, Bottova,
dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr.
Štohla, F. P. Drobiševa, gen.
Pekníka, gen. Svobodu, Hroz-
nová, Javorová, kpt. Jaroša, Ku-
čišdorfská dolina, L. Novomes-
kého, Malacká cesta, Markušo-
va, Muškátová, Na bielenisku,
Nálepkova, Panholec, Pod kal-
váriou, Rulandská, Rybníček,
Silvánová, Stupy, Švermova, To-
poľová, Trnavská, Veltlínska,
Záhumenice

-
školský obvod - ulice: Cinto-
rínska, Černicová, D. Virgovi-
ča, Družstevná, Eugena Su-
choňa, Fajgalská cesta, Gle-
jovka, Grobská cesta, Hečko-
va, Hurbanova, Jána Raka, Ka-
menice, Kataríny Franklovej,
Krkavec, Leitne, Liesková, Lim-
bašská cesta, Ľudovíta Rajte-
ra, Matúškova, Mlynárska,
Myslenická, Nezábudková, No-
vá, Obchodná, Okružná, Ore-
šie, Podhorská, Podkarpat-
ská, Pri mlyne, Púpavová, Ru-

- Základná škola s materskou
školou v Pezinku, Orešie 3

Podľa ustanovenia § 3, ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších pred-
pisov, preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v Slo-
venskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra SR.

V súlade so znením § 5 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádz-
kových podmienok informačného systému civilnej ochrany v
znení neskorších predpisov bude preskúšanie prevádzky-
schopnosti v roku 2014 vykonané v týchto termínoch :

Termíny preskúšania:

Akustické preskúšanie sirén sa vykoná v uvedených ter-
mínoch dvojminútovým stálym tónom. Jednotný čas
preskúšania je o 12.00 hod.

10. január, 14. február, 14. marec,
11. apríl, 09. máj, 13. jún, 11. júl, 8. august, 12. september,
10. október, 14. november, 12. december.

Kedy sa rozozvučia sirény

(pv)

Mesto Pezinok sa v spolupráci so Združením pezinských vino-
hradníkov a vinárov uchádza o udelenie grantu v programe
„Pohoda za mestom 2014“ prostredníctvom nadácie EKOPOLIS
a to pre projekt „Vinohradnícky náučný chodník“ v celkovej sume
4 500 €. Za získané prostriedky by sme chceli vybudovať lavičky
a sedenia na opekanie resp. piknik, doplniť informačný systém,
ale aj vybudovať studňu a obnoviť historickú kamenicu. Žiadosť
bola podaná začiatkom januára a verme, že Pezinok bude zara-
dený medzi úspešných uchádzačov o grant.

Uchádzame sa o udelenie grantu

V dňoch 30. 1. – 2. 2. 2014 sa uskutoční v bratislavskej
Incheba ExpoArena jubilejný 20.ročník medzinárodného veľ-
trhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, 21. ročník vý-
stavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH, 21.ročník gastronómie
DANUBIUS GASTRO a 6. ročník výstavy WELLNESS A
FITNESS.

Mesto Pezinok bude zastupovať Malokarpatské múzeum v
Pezinku a prezentácia pripadla tento rok na sobotu

Pripravený je bohatý sprievodný program s rôzny-
mi vystúpeniami, ukážkami či súťažami. Malokarpatské mú-
zeum nájdete v spoločnom stánku Bratislavskej organizácie
cestovného ruchu (oblastná organizácia CR) v hale B-stred
100. Základné vstupné na veľtrh je 5 €, zľavnené vstupné 3 €
(študenti, dôchodcovia).

-

1. febru-
ára 2014.

Otváracie hodiny: odborná verej-
nosť štvrtok 9.00 - 18.00 h - piatok 9.00 - 13.00 h a

- piatok 13.00 - 18.00 h - sobota 9.00 - 18.00 h - nede-
ľa 9.00 - 17.00 h.

široká ve-
rejnosť

(pv)

ITF Slovakiatour 2014

Mesto Pezinok spolu s Mestským múzeom a Malokarpatským
múzeom chystá v polovici tohto roka na pripomenutie stého výro-
čia začiatku Prvej svetovej vojny niekoľko významných výstav-
ných a spoločenských podujatí. Okrem výstav v spomínaných
múzeách to bude aj vydanie publikácie o účasti obyvateľov Pe-
zinka a okolitých obcí v Prvej svetovej vojne, ale i o živote ľudí v
zázemí. Obraciame sa preto s prosbou na obyvateľov Pezinka,
ktorí vlastnia akékoľvek písomné či iné hmotné dokumenty, týka-
júce sa obdobia Prvej svetovej vojny a účasti ich rodinných prí-
slušníkov v nej, aby nám ich dovolili zdokumentovať, vyhotoviť
kópie a prípadne s ich súhlasom použiť na príprave dvoch výstav
a publikácie. Dobové dokumenty máme záujem si len zapožičať,
preštudovať a neporušené obratom vrátiť. Podrobné informácie
poskytne primátor Oliver Solga alebo odborný pracovník Mest-
ského múzea Peter Wittgrúber. (ra)

Pomôžte pri príprave výstavy

Na osobné pozvanie veľvyslanca Ruskej federácie na Slo-
vensku Pavla Kuznecova sa zúčastnil primátor mesta Oliver
Solga s manželkou na slávnostnom vianočnom koncerte sve-
toznámeho ruského súboruAlexandrovci.

Primátor Oliver Solga sa zúčastnil v nedeľu 5. januára na vý-
ročnej členskej schôdzi mestskej organizácie Dobrovoľ-
ného hasičského zboru, ktorá sa okrem vyhodnotenia čin-
nosti zaoberala aj prípravou 140. výročia založenia tejto orga-
nizácie.

Zástupca primátora Miloš Andel sa zúčastnil 24. januára na
rokovaní prezídia Únie miest Slovenska vo Zvolene. Hlavným
bodom pracovného stretnutia bolo prerokovanie materiálu s
názvom „Komplexné centrá pre plnenie preneseného výkonu
štátnej správy a medziobecnú spoluprácu“, čo v podstate zna-
mená vznik mestských regiónov, ktoré by mali byť ďalším kro-
kom v pokračovaní reformy verejnej správy a samosprávy.

Na tradičnom novoročnom koncerte v partnerskom meste
Neusiedl am See sa zúčastnil viceprimátor Ján Čech spolu so
štyridsiatimi piatimi Pezinčanmi.

Na ekumenickej bohoslužbe katolíckych a evanjelických ve-
riacich v Kapucínskom kostole Najsvätejšej trojice sa 22. ja-
nuára pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
zúčastnil viceprimátori Ján Čech. (ra)

Navštívili sme...

V pondelok 20. januára navštívil naše mesto po prvýkrát nový
veľvyslanec Srbskej republiky J. E. Šani Dermaku. Jeho oficiálna
návšteva súvisela s otvorením výstavy maliarov z Kovačice v
Pezinskom kultúrnom centre. Na pôde mesta ho privítal primátor
Oliver Solga, ktorý ho informoval o dlhoročných aktivitách zamera-
ných na prezentáciu srbskej kultúry a umenia v PKC, aj s prihliad-
nutím na záujem o našich krajanov žijúcich v tejto časti Srbska.

V stredu 22. januára, navštívila naše mesto delegácia vedúcich
predstaviteľov Varaždínskej župy z Chorvátska. Zaujímali sa nie-
len o históriu a súčasnosť nášho mesta, ale najmä o úspešné čer-
panie finančných prostriedkov z dotačných programov Európske
únie. Súčasťou návštevy bola aj prehliadka dopravného terminá-
lu na pezinskej železničnej stanici. Delegáciu privítal primátor
Oliver Solga a po celú dobu ju sprevádzal viceprimátor Ján Čech.

Vo štvrtok 23. januára, prijal na pôde mesta primátor Oliver
Solga nového riaditeľa Ruského centra pre vedu a kultúru Ser-
geja Žiganova. Hovorili spolu najmä o rozvíjajúcej sa spolupráci
medzi touto inštitúciou a mestom Pezinok na poli kultúry a ume-
nia. Intenzívnejšie by sa mala spolupráca rozvíjať aj v oblasti škol-
stva, keďže na pezinskom Gymnáziu sa vyučuje aj ruský jazyk.
Pred dvoma rokmi túto školu navštívil aj sám veľvyslanec Ruskej
federácie a ďalší hostia. V Malokarpatskej knižnici v Pezinku roko-
val nový riaditeľ o možnosti vzniku oddelenia ruskej literatúry a o
ďalších spoločných aktivitách, ktorými by sa spolupráca rozšírila
aj na prezentáciu ruského umenia a kultúry ako celku. (ra)

Navštívili nás...
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Aj v tomto roku vypisuje mes-
to Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym cen-
trom a Malokarpatskou kniž-
nicou ako novým partnerom
podujatia, tradičnú literárnu sú-
ťaž „O cenu primátora mesta
Pezinok“. Súčasný ročník je
už 21. v poradí. Cieľom súťa-
že je iniciovať, podporovať a
propagovať literárnu tvorbu
detí a mladých ľudí.

Podmienky súťaže umožňu-
jú prihlásiť sa všetkým žiakom
a študentom, ktorí v Pezinku
študujú alebo majú trvalé
bydlisko. Súťaž je vyhlásená
v dvoch vekových kategóriách
a to pre žiakov základných
škôl a študentov stredných
škôl. Téma v oblasti POÉZIA
a PRÓZA je ľubovoľná, rovna-
ko ako rozsah prác. Podmien-
kou je odovzdať súťažné prá-

ce v troch strojom (počítačom)
písaných exemplároch (kó-
piách).

Práce musia byť doručené
tohto roku na adre-

su Pezinského kultúrneho cen-
tra, Holubyho č. 42, 902 01
PEZINOK, alebo osobne u pa-
ni D. Debnárovej, ktorá je or-
ganizačnou tajomníčkou súťa-
že a poskytne tiež všetky ďal-
šie informácie. Kontakt na

do 1. mája

tel. č. 6413933, 64120 93.
Vyhlásenie výsledkov lite-

rárnej súťaže bude 14. júna
2014 počas slávnostného za-
sadania Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku pri príleži-
tosti udeľovania mestských
ocenení. Víťazné práce z kaž-
dej kategórie budú ocenené
hodnotnými cenami a publiko-
vané v zborníku a časopise
Pezinčan. (ra)

Vyhlásenie literárnej súťaže „O cenu primátora mesta Pezinok“

MESTO PEZINOK
vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

vedúci oddelenia školstva
a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku,

I. zamestnávateľ:

II. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

III. kvalifikačné predpoklady:

IV. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK:

do 5. 2. 2014
„VK – vedú-

ci OŠaSS“

Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozva-
ní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ
v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12, dňa
13. 2. 2014 v čase od 9.00 hod.

(v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme)

na obsadenie miesta

s týmito predpokladmi a požiadavkami:

Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné ná-
mestie č. 7, 902 14 Pezinok

vedúci
oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v
Pezinku

vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa sociálneho, resp. pedagogického smeru, prax v riadia-
cej funkcii minimálne tri roky

orientácia v problematike kom-
petencií samosprávy v oblasti sociálnej starostlivosti a školstva,
riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita,
znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B

žiadosť, životopis, fotokópia dokladu
o ukončenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3
mesiace)

žiadosti
spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo pri-
neste osobne na adresu: Mesto Pezinok, Rad-
ničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla:

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/6901
110) Mgr. Miroslav Šebesta – prednosta MsÚ.

V súlade so zákonom č.
220/2004 Z. z. o ochrane a vy-
užívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťo-
vania životného prostredia a o
zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“)
vás upozorňujeme, že pri
ostatnej kontrole obrábania vi-
níc v pezinskom rajóne zistili
poverení členovia komisie zria-
denej Mestským zastupiteľ-
stvom v spolupráci so Zdru-
žením pezinských vinohradní-

kov, že vaše vinice nie sú dl-
hodobo – 2 a viac rokov prime-
rane ošetrované. Týmto ko-
naním porušujete ustanovenie
§ 3 ods. 1 písm. a) až c) záko-
na.

Chceme vás preto upozorniť,
že v mesiaci máj – jún 2014 vy-
konáme opakovanú kontrolu v
regióne a na základe zistených
skutočností bude proti vám ini-
ciované konanie za priestupok
podľa § 25 ods. 1 písm. a) a b)
zákona, za ktoré Vám podľa §
25 ods. 2 zákona hrozí postih
do 330 €. (od obvodného po-
zemkového úradu)

V prípade právnickej osoby
alebo fyzickej osoby – podnika-
teľa ide o správny delikt podľa
§ 26 ods. 1 písm. a) a b) záko-
na, za ktorý hrozí postih podľa
§ 26 ods. 2 zákona v sume 166
až 33 200 € za každý hektár tak-
to poškodzovanej poľnohospo-
dárskej pôdy.

Územný plán mesta Pezinok,
je definovaný, schválený a zá-
väzne platný. Pred dokonče-
ním a schválením je nový územ-
ný plán, v ktorom sú vinohrady
definované ako chránené úze-
mie. Sú to plochy, na ktorých
je zakázaná akákoľvek staveb-

ná činnosť. Preto vás žiadame,
aby ste vinice primerane ošet-
rovali, a tak prispeli nielen ku
krajinotvorbe, ale predovšet-
kým neznehodnocovali úsilie
ostatných vlastníkov viníc, ktorí
hrozno pestujú a prispievajú
k udržaniu tisícročnej tradície
a dobrému menu celej malo-
karpatskej vinohradníckej ob-
lasti.

primátor mesta

predseda VaV komisie pri MsZ

predsedníčka ZPVV

Mgr. Oliver Solga,

Gabriel Guštafík,

Ing. Oľga Bejdáková,

Upozornenie pre vlastníkov viníc

Prvé pracovné zasadanie zastupiteľstva bratislavského sa-
mosprávneho kraja sa uskutočnilo 14, januára. Okrem voľby hlav-
ného kontrolóra boli zvolení aj predsedovia a členovia jednotli-
vých komisií. Prof. René Bílik sa stal predsedom Komisie škol-
stva a mládeže, okrem toho bude ešte členom Mandátovej komi-
sie a Komisie európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a
cestovného ruchu. Mgr. Oliver Solga bude okrem podpredsedu
Komisie kultúry aj členom Dotačnej komisie a Komisie Samuela
Zocha. Staronovým hlavným kontrolórom BSK na ďalšie šesťroč-
né obdobie sa stal Ing. Štefan Marušák. (ra)

Prvé pracovné zasadanie na BSK

Od 1. januára tohto roka nadobudlo šesť pezinských Ma-
terských škôl a Centrum voľného času právnu subjektivitu.
Tento krok nie je len naplnením požiadaviek vyplývajúcich zo
zákona, ale aj vyšší stupeň demokracie riadenia a fungova-
nia týchto inštitúcií. Napriek zvýšenému objemu povinností a
práce, ktorá je prenesená na riadiace pracovníčky, znamená
tento krok aj väčšiu samostatnosť každého subjektu.
Slávnostné podpísanie zmlúv sa uskutočnilo za účasti primá-
tora a riaditeliek spomínaných zariadení v pondelok 20. janu-
ára. Primátor ubezpečil prítomné riaditeľky, že Mesto bude,
tak ako doteraz, všestranne nápomocné a pripravené riešiť
akékoľvek problémy, ktoré by sa v budúcnosti vyskytli.
Spoločne budú aj v tomto roku hľadať spôsob ako zvýšiť kapa-
citu jestvujúcich MŠ a CVČ, a kvalitu budov a zariadení, ktoré
aj naďalej zostali v majetku mesta. (ra)

Právna subjektivita MŠ a CVČ
Mesto Pezinok a Združenie pezinských vinohradníkov a viná-

rov pripravujú aj v tomto roku niekoľko dobrovoľníckych podujatí
zameraných na čistenie prírody, jej revitalizáciu a obnovu. Okrem
tradičných akcií zameraných na likvidáciu náletových burín a kro-
vísk, obnovu historických kameníc, čistenie kanálov potokov a
studničiek budeme v tomto roku čistiť dlhý úsek od bývalých ka-
sární až po kotolňu Pinelovej nemocnice. Pôjde o likvidáciu nále-
tov, opravu oplotenia vinohradov a najmä vybudovanie odvádza-
ča dažďovej vody po celom úseku Pánskeho chodníka. Pri orga-
nizovaní a vykonávaní týchto prác sa mesto a združenie už teraz
obracia najmä na obyvateľov sídliska Sever so žiadosťou o po-
moc a spoluprácu. Brigády budú dobrovoľné, v dňoch pracovné-
ho voľna. Organizátori zabezpečia náradie, ale aj malé pohoste-
nie. Veríme, že naši spoluobčania pochopia naše úsilie o skultúr-
nenie životného prostredia a týchto brigád sa v hojnom počte zú-
častnia.

Na záver ešte informácia, ktorá sa nevošla do minulého čísla
Pezinčana. Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov už po
tretí rok získalo finančné prostriedky z nadácie Révia, ktoré táto
získala z daní spoločnosti PPA Control. V minulosti Združenie z
týchto peňazí kúpilo krovinorez, motorovú pílu a zaplatilo mecha-
nické mulčovanie. Koncom minulého roka sa zakúpilo 64 ovoc-
ných stromov (jedlé gaštany, orechy, oskoruše, moruše, mišpule,
slivky a gutne - dule). S podporou Mesta dobrovoľníci na čele s po-
slancom Msz Gabrielom Guštafíkom vysadili tieto stromy v pezin-
skom chotári na mestských pozemkoch. Financie vybavil pán
prof. Ivan Haruštiak. Všetkým, ktorí pomohli, patrí naša srdečná
vďaka. (ra)

Brigády budú pokračovať už piaty rok

Extrémne teplé počasie sme zažili počas vianočných sviatkov,
kedy denné teploty dosahovali 8 – 10 stupňov nad bodom mrazu.
Na Nový rok o polnoci bola teplota okolo nuly a cez deň vystúpila
na 6 – 8 stupňov nad nulou. Na sviatok Troch kráľov sa ortuť teplo-
mera vyšplhala až na 12 stupňov! Popoludní sme na Rozálke
stretávali orientačných bežcov, ktorí tu mali tradičnú súťaž, v trič-
kách s krátkymi rukávmi. To sa opakovalo aj ďalší týždeň. Padali
teda nielen dlhoročné teplotné rekordy, ale na mnohých miestach
sa začala predčasne prebúdzať príroda, čo sa prejavilo pučaním
stromov a kríkov či dokonca predčasným kvitnutím. Deti si však
predĺžené zimné prázdniny na snehu neužili. To, čo je pre niekoho
nepríjemnosťou, iní zase prijímajú s potešením. Tak tomu bolo aj
na oddelení životného prostredia Mestského úradu v Pezinku,
kde sme nás informovali o tom, že teplé počasie ušetrilo mestu
nemalú finančnú čiastku za odpratávanie snehu a údržbu verej-
ných priestranstiev. Do konca roka 2013 sa uskutočnili totiž len
dva posypy proti poľadovici a tak mesto ušetrilo viac ako 15 000
eur. Ale keďže ľudová pranostika hovorí, že ešte ani jednu zimu
vlci nezožrali, sme presvedčení, že skôr ako vyjde toto číslo Pe-
zinčana aj u nás sa pani Zima ukáže v celej svojej kráse. (ra)

Bude ešte zima?

Malí koledníci na Mestskom úrade

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

Malokarpatská knižnica vydala pri príležitosti svojho jubilea –
60. výročia vzniku záslužnú publikáciu nazvanú „Z histórie obcí
a knižníc Bratislavského kraja“. Publikácia nielen mapuje his-
tóriu miest a obcí troch okresov, ale najmä približuje dejiny kniž-
níc, ktoré sú od svojho vzniku majákom kultúry, vzdelanosti
a humanizácie prostredia. Je tomu tak aj v prípade našej
„pezinskej“ knižnice, ktorá to robí už záslužných šesťdesiat
rokov. (ra)

Nová publikácia

Dňom 1. 1. 2014 nastala zmena vo vedení Denného centra
na Hrnčiarskej 44 Pezinok.

Doterajšia vedúca pani Marta Šindlerová-Klamová odovzda-
la po deviatich rokoch žezlo paniAnne Prokopovej. Počas svoj-
ho pôsobenia organizovala a spolu s členmi sa zúčastňovala
rôznych kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.

Ďakujeme pani Šindlerovej za vykonanú prácu a želáme jej
pevné zdravie a veľa pekných dní v ďalšom živote.

Novej vedúcej pani Prokopovej prajeme veľa úspechov v jej
práci a spokojných členov denného centra.

Renáta Minarovičová

Poďakovanie

Aj tento rok chcú poďakovať ľudia žijúci na ulici tým, ktorí v ča-
se sviatkov mysleli aj na núdznych. Vďaka príspevku Centra
pre rodinu, J. Matuského člena Maltézskeho rádu, zamestnan-
com firmy Tomra Sorting s.r.o viac ako 40 ľudí zažilo vianočné
posedenie v priestoroch Nocľahárne na Bratislavskej ulici, kde
si pochutili na štedrej večeri, pozostávajúcej z tradičnej vianoč-
nej kapustnice, kapra, šalátu a vianočných koláčov.

Renáta Minarovičová

Vianoce v nocľahárni

Pred vianocami sa na Mestskom úrade so svojim pro-
gramom predviedli deti so ZŠ Fándlyho. Malí koledníci
spievali a recitovali za doprovodu pani učiteľky Ivety
Bulavovej. Vďaka nim zavítala na úrad v podvečer
20. 12. 2013 pravá vianočná atmosféra. (r)
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Stalo sa zaužívaným zvykom,
že každoročne svätíme Via-
noce. Nech máme do vrecka hl-
boko alebo nás kvári neduh, tie-
to chvíle do nás vstúpia a za-
hrejú. V tomto duchu kupujeme
nadbytok stravy, živé stromče-
ky, ale aj iné drobnosti, ktoré
majú spríjemniť či navodiť svia-
točnú pohodu. Medzi toľkým
množstvom „drobností“ nájde-
me aj imelo. I keď je to iba para-
zit živiaci sa z miazgy stromov,
spríjemní atmosféru a ozelenie
inak sivé prostredie. Obrad ve-
šania imela v príbytkoch pochá-
dza zo starého Anglicka. Stačí
zavesiť halúzku, bozkať dievku,
či vysloviť želanie. Kvôli tomuto

krásnemu, i keď nie pôvodné-
mu zvyku padajú stromy. Imelo
rastie v korunách listnatých stro-
mov a je veľmi obtiažne skreh-
nutými prstami a cez hustotu
konárov sa k nemu predrať.
Preto ľudia neváhajú a kvôli zo-
pár zeleným vetvičkám stínajú
celé stromy. Tento obyčaj, po-
dobne ako svätenie Vianoc sa
koná každoročne. Hrubé kme-
ne praskajú pod tlakom píl, dlhé
životy stromov hynú v jedinom
momente. Stačí zájsť pred ob-
chodné centrá a produkt tohto
zvyku nás bude lákať. Málokto
však vie, aké nivočenie sa skrý-
va za úsmevom predávajúcich.
Výrub sa ujal aj v našich kon-
činách. Bol som už viackrát je-
ho očitým svedkom. Miesto sa
nachádza hneď za humnami

Cajle. Tento pľac nepatrí do les-
nej správy, ale priamo k majet-
ku KPL-ky. Nik však neprejavu-
je záujem, a tak pre pár vetvi-
čiek imela umierajú stáročné
stromy. Možno by bolo lepšie
zájsť priamo pod živé koruny le-

sa a nechať sa tam objať, vtis-
núť bozk či vysloviť prianie.
Môže sa stať, že o pár rokov už
nebude kam chodiť a namiesto
imela pribudne na stole len ďal-
šia umelá napodobenia.

Henrich H. Hujbert

Odkaz imela

Áut na cestách neustále pri-
búda a dopravná situácia v
Pezinku je čoraz komplikova-
nejšia. Pezinčanom by sa už
dlhšiu dobu zišiel obchvat, kto-
rý je už roky „v pláne“. Počas mi-
nulého obdobia sa dopravné
komplikácie riešili ako sa dalo.
Vodiči pritom začali využívať
bočné cesty na obchádzanie
hustej premávky na Bratislav-
skej, čo zasa komplikovalo ži-
vot v tých častiach mesta, kde
problém s autami v minulosti ne-
bol. Ako protiopatrenie vznikli
jednosmerky ktoré uvítali naj-
mä obyvatelia dotknutých ulíc.
Jednou z nich je i Malokarpat-
ská ulica, po ktorej denne
prejde väčšie množstvo áut. No
na jej obyvateľov a ľudí, ktorí
musia prejsť po tejto ulici pešo
(nie je ich málo) sa akosi poza-
budlo. Posťažovať sa na chý-

bajúci chodník bola pani Ľubica
Kasáková, ktorá po tejto ulici
chodí pešo, pričom poukázala
aj na deti, ktoré po tejto ceste
chodia denne do školy. Pro-
blém sa týka časti Malokarpat-
skej a Majakovského ulice. Ľu-

dia sú nútení chodiť po ceste
alebo po tráve. V zimnom obdo-
bí, keď napadne sneh, je situá-
cia mnohonásobne horšia.
Pani Kasáková je v prípade po-
treby odhodlaná spísať zoz-
nam ľudí z tejto časti Pezinka,

ktorí by vybudovanie chodníka
uvítali. I z pohľadu vodičov by
chodník dopravu sprehľadnil a
urobil ju bezpečnejšou. Každý
vodič vie, aké riziko predstavu-
je chodec na ceste najmä v noč-
ných hodinách. (pb)

Cýbajúci chodník na Malokarpatskej ulici. Rovnako je na tom aj časť Majakovského ulice.

Chýbajúce chodníky strpčujú život nielen chodcom

Inzercia

Krajské voľby v novembri minu-
lého roku napriek nízkej účasti
rozhýbali politickou scénou na
Slovensku, zvlášť vďaka situácii
v Banskobystrickom kraji. Preto
nakoniec pri sumároch zanikla
situácia v Bratislavskom kraji.
Kandidoval som ako jediný nezá-
vislý kandidát a jediný kandidát z
mesta Pezinok na predsedu
Bratislavského samosprávneho
kraja. Vo voľbách som dostal dô-

veru od 1 653 občanov celého
kraja, vrátane občanov mesta
Pezinok, čo ma presvedčilo, že
sa treba angažovať verejne ďa-
lej. Je však otázkou, či sa anga-
žovať na úrovni komunálnej, regi-
onálnej alebo celoslovenskej.
Vždy závisí od toho, či vám dôve-
rou občanov vznikne mandát na
ich zastupovanie na tej alebo inej
úrovni. Okrem toho, na verejné
angažovanie je možností veľa.

Chcem apelovať aj na občanov
mesta Pezinok, aby zvýšili svoju
verejnú spoločenskú angažova-
nosť, pretože tento rok máme
„supervolebný rok“, ktorý po pre-
zidentských voľbách a voľbách
do Europarlamentu bude v no-
vembri zavŕšený voľbou primáto-
ra a poslancov zastupiteľstva na
ďalšie štvorročné volebné obdo-
bie. Od novembra 2013 do no-
vembra 2014 tak v priebehu jed-
ného kalendárneho roka určíme
politické smerovanie v našom
štáte v štyroch voľbách z piatich,

čo sa tak skoro kvôli rôznej perio-
dicite jednotlivých volieb nebude
opakovať. Každý občan mesta
Pezinok má právo kandidovať do
volených funkcií a angažovať sa
v prospech svojich spoluobča-
nov. Pezinok rastie, má zaujíma-
vé perspektívy, ktoré vnímam,
keďže sa v meste pohybujem jed-
no desaťročie, napriek tomu, že
nie som rodený Pezinčan.Aj tým-
to sa chcem poďakovať obča-
nom, ktorí mi dali svoju dôveru
vo voľbách na predsedu BSK.

PhDr. Mgr. Rastislav Blaško

Supervolebný rok Pezinčanov

Všetkým občanom, čo sa petície zúčastnili, Pezinčanom aj
Nepezinčanom (návštevníkom, občanom iných obcí, ktorí vyu-
žívajú služby a prostredie Pezinka) chcem ako predseda petí-
cie poďakovať, že sa svojimi podpismi zúčastnili mojej petície
na záchranu lúky Rozálka a aj za to, že sa nebáli prejaviť svoj
názor takýmto spôsobom. Ešte raz, ĎAKUJEM!

Cítim sa morálne zodpovedný za všetkých, čo petíciu podpí-
sali, a preto budem vysvetľovať svoj názor a argumentovať zod-
povedným a kompetentným osobám, pokiaľ to len bude možné.

Pravda je, že petíciu podpísali aj „Nepezinčania“. Prečo nie,
keď som ich osobne stretol na uvedenej lúke. Pravda je, že v pe-
tícii je 14,62% a nie 30%, ako bolo prezentované na decembro-
vom zastupiteľstve pred kamerami. Pravda je aj to, že petícia
splnila všetky náležitosti a útvar HK ju nezamietol, ale záverom
bolo, že nemôže rozhodnúť v danej veci a že na to máme po-
slancov mesta, ktorých si občania vo voľbách zvolili. Veď to je
ten problém, čo si ľudia z petície uvedomili. Koho zvolili. Že ma-
jú niektorých poslancov, ktorí ich nemajú chuť vypočuť do kon-
ca (viď. zastupiteľstvo 12. 12. 2013) a po ich diskusii radšej už
nedajú slovo na dovysvetlenie. Alebo pán nemenovaný posla-
nec môže zohnať-doložiť 1:500 podpisov! Veď to je 147 000 ľu-
dí! Takže aj on doloží Nepezinčanov. On už môže? Vzhľadom
na situáciu v pezinskom mestskom zastupiteľstve, kde má-
loktorý poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia a
už vôbec nie podľa vôle väčšiny občanov zo svojho obvodu, je
lúka vydaná napospas rôznym skupinám podnikateľov so sil-
ným zázemím. Týmto článkom nechcem nikoho nahnevať, prá-
ve naopak, chcem poprosiť všetkých poslancov MsZ a čelných
predstaviteľov mesta Pezinok, aby zvážili lokalitu Rozálka, na
ktorej má vyrásť aj zimný štadión a ponechali ju ako lúku pre ši-
rokú verejnosť na prechádzky a relax a aby hľadali inú mestskú
lokalitu. Napríklad priestor za dráhou, kde sa počíta perspektív-
ne s výstavbou záchytného parkoviska, alebo inú lokalitu.

Na záver chcem zopakovať, že všetci občania, ktorí sa zú-
častnili petície, nie sú proti „zimáku“ ani proti iným športovis-
kám, akurát chceme, aby nestáli na lúke Rozálka. Lúku chceme
zachovať ako lúku. Štefan Horváth

Obavy o osud Rozálky 2

Prší? Sneží? Za súmraku či hmly siahnite po reflexných prvkoch
Rok 2014 so sebou priniesol

viacero noviniek. Tie opäť neo-
bišli ani zákon o cestnej pre-
mávke. Novela priniesla okrem
iného

Má ísť o
preventívne opatrenie.

Jeho účinnosť vstúpila do plat-
nosti 1. januára 2014. Každý
chodec by si preto mal vopred

povinnosť chodcov no-
siť pri pohybe po okraji vo-
zovky alebo po krajnici za zní-
ženej viditeľnosti reflexné prv-
ky či odev aj v obci.

premyslieť, kadiaľ bude kráčať a
možno si aj pre istotu, pred tým,
než odíde z domu, pribaliť as-
poň nejakú tú reflexnú pásku.

Podľa vyjadrenia Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v
Pezinku je cieľom tohto opatre-
nia predovšetkým prevencia a
výchova chodcov pre zvýšenie
ich bezpečnosti a nie represia.
Jeho zámerom je zvýšiť pove-
domie chodcov ako účastníkov
cestnej premávky o rizikách a

následkoch spojených s nedo-
držiavaním dopravných predpi-
sov a pravidiel. Chodci by mali
mať sami záujem chrániť sa
pred možnými a nie ojedinelými
nástrahami, ktoré na nich číhajú
na cestách.

Nová povinnosť má zvýšiť
bezpečnosť cestnej premávky
najmä v obciach, ktoré nemajú
vybudované chodníky. Práve
tam je totiž riziko zrážky chodca
s vozidlom veľmi vysoké, naj-

mä ak má chodec tmavé ob-
lečenie. Reflexný odev tak
môže človeku neraz zachrániť
život. Na rozdiel od bežného
materiálu, je reflexný prvok
schopný odrážať svetlo pria-
mo, teda funguje na princípe
vysokej svietivosti, čím zvyšu-
je viditeľnosť chodca. Oproti
bielemu oblečeniu ide o dvoj-
násobné a oproti ostatnému
až o sedemnásobné zvýše-
nie. (KG)

Vybudovanie zimného štadióna bolo dlhodobým záujmom oby-
vateľov mesta a naplniť túto požiadavku stálo veľa energie a
stretnutí a rokovaní mňa ako primátora i mojich kolegov z Mest-
ského úradu. Aj v takých dôležitých a záväzných dokumentoch,
akými sú Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja alebo
aktuálne Programové vyhlásenie primátora a Mestského zastu-
piteľstva je deklarovaná snaha vybudovať krytú ľadovú plochu
na hokej a korčuľovanie.

Keď som sa stal primátorom, urobil som všetko pre to, aby tento
pozemok bol v územnom pláne zmenený na plochu na šport a
rekreáciu. Ak by sme to spolu s poslancami neboli urobili, tak už
dnes tam stojí veľké sídlisko, tak ako bolo plánované, ba dokonca
aj vyprojektované. Taká je pravda. Rozálka, lúka v majetku mesta
má 17,5 hektára. Preto ma mrzí, že pán Horváth a pani Bauero-
vá, zástupcovia petičného výboru, si nedali ani tú námahu, aby ľu-
ďom pri podpise petície povedali, že ľadová plocha z tohto úze-
mia nezaberie ani jednu desatinu celkovej plochy. Navyše krytá
ľadová plocha je umiestnená na pravej strane pozemku, za býva-
lými kasárňami medzi betónovom cestou do Areálu zdravia a as-
faltovou cestou k rybníku. Celý projekt bude zaberať 16 500
metrov (1,65 ha.) a štadión bude bez hotela či iných stavieb.

Tvrdenie, že „lúka je vydaná napospas rôznym skupinám pod-
nikateľov so silným zázemím...“ je škoda komentovať. Ide o váž-
ne obvinenie, ktoré by mal pán Horváth dokázať. Tak ako tvrde-
nie, že: „máloktorý poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a sve-
domia...“ je hrubou urážkou poslancov. Ostatné tvrdenia vo vyš-
šie uvedenom článku tiež nemá zmysel komentovať, tak ako ná-
vrh vybudovať „ zimák “ na poliach za železničnou stanicou. Pán
Horváth zrejme zabúda, že existuje niečo také ako územný plán,
ktorý určuje, čo možno kde stavať, a tiež na to, že prvým predpo-
kladom postaviť štadión tam, kde to on navrhuje, je vlastníctvo
pozemku. Mesto nikde inde podobný pozemok nemá a práve
Rozálka je už dvanásť rokov určená na šport a rekreáciu.

Veríme, že aj napriek nesúhlasu signatárov petície občania
Pezinka ocenia realizáciu krytej ľadovej plochy na ktorú už dlho
čakajú. Oliver Solga

Odpoveď primátora na vyššie uverejnený
článok „Obavy o osud Rozálky 2“

Inzercia

FOTO (pb)



SPEKTRUM / INZERCIA5 JANUÁR 2014 PEZIN ANČ

Občianske združenie Mu-
seum Vinorum v spolupráci so
svojimi partnermi, Malokarpat-
ským múzeom v Pezinku, mes-
tom Pezinok a Združením pe-
zinských vinohradníkov a viná-
rov po roku pripravuje šiesty
ročník podujatia

Ten sa usku-
toční v sobotu, 15. februára
2014, v čase od 12.00 do 21.00
h. V tento deň otvoria domáci vi-
nári, členovia ZPVV a vybraní
hostia z blízkych okolitých obcí
svoje pivnice, prevádzky či sta-
novištia a ponúknu svoje kvalit-
né vína na ochutnávku. Aký bol
posledný ročník, či sa jeho oča-
kávania naplnili či nie, budete
mať možnosť ohodnotiť osobne.
Staršie ročníky, naopak, odkry-

Pezinské vín-
ne pivnice 2014.

jú svoj charakter naplno.
Cena vstupenky ostáva už

štvrtý rok nezmenená – 25 €.
Tvorí ju degustačný pohárik s
logom, taštička na jeho nose-
nie, Sprievodca degustátora a
dva voľné bonusové lístky v
hodnote á 5,- € (spolu 10 €) na
nákup vína, ktoré vás najviac

oslovilo. Budeme radi, keď kú-
pou vína podporíte domácich
vinárov. Návštevníci s platnou
vstupenkou majú možnosť
ochutnať vzorky všetkých ponú-
kaných vín.

Zastávky sú umiestnené v šir-
šom centre nášho starobylého
vinohradníckeho mesta, preto

budeme radi, ak spojíte vínnu tu-
ristiku s jeho pešou prehliadkou
a lokálnou gastronómiou. Verí-
me, že získate krásny zážitok z
putovania svetom vína a vy-
chutnáte si neopakovateľnú at-
mosféru, ktorá v čase sviatku
sv. Valentína v Pezinku vládne.

Elektronický predpredaj vstu-
peniek začal od 8. januára
2014. Bližšie informácie o re-
zervácii a kúpe vstupeniek náj-
dete na , resp. na
tel. čísle 0911 400 495. Rov-
nako si vstupenky môžete od 3.
februára 2014 zakúpiť osobne v
Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku, M. R. Štefánika 4, v čase
od. 9.00 do 17.00 h. Tešíme sa
na stretnutie v sobotu 15. feb-
ruára 2014.

www.pvp.sk

Martin Hrubala

Navštívte Pezinské vínne pivnice 2014

Pri príležitosti
Týždňa modli-
tieb za jednotu
kresťanov sa
22. januára
2014 v Kapu-
cínskom kosto-
le Najsvätejšej
Trojice v Pezinku konala ekumenická bohoslužba pod vede-
ním rímskokatolíckeho farára vdp. Jána Ragulu, kapucínske-
ho kňaza P. Mariána Turňu OFMCap, evanjelického zborové-
ho farára Mgr. Vladimíra Kmošenu a evanjelickej námestnej
farárky Mgr. Gabriely Kmošenovej. V kapucínskom kostole
všetkých privítal M. Turňa a v homílii sa prihovoril V. Kmošena.
Pezinok patrí k mestám s najdlhšou tradíciou spoločných
stretnutí rímskokatolíkov a evanjelikov a. v., ktoré siahajú do ja-
nuára 1969. Peter Sandtner

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

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

uskutoční v pondelok 17. februára 2014 od 8.00 do 11.00 h v
Dome kultúry na Holubyho ul. č. 42. Darcovia si prinesú so se-
bou občiansky preukaz a preukaz darcu krvi. Michal Skovajsa

Valentínska kvapka krvi Odovzdali ocenenia darcom krvi
Už tradične koncom
roka v sobášnej
miestnosti Mestské-
ho úradu v Pezinku

Územný spolok SČK Bratislava-
okolie zorganizoval ocenenie
darcov krvi z okresu Pezinok.
Cieľom tohto stretnutia s darca-
mi, dobrovoľníkmi Miestnych
spolkov SČK a organizátormi
darcovstva bolo ich ocenenie a
hold tým, ktorí darovali krv bez
nároku na odmenu, s vedomím,
že pomáhajú pri záchrane toho
najcennejšieho, čo človek má –
zdravia a v mnohých prípadoch
i života. Z Pezinka boli ocenení
títo darcovia:

Zlatá plaketa prof. MUDr. Já-
na Janského

Strieborná plaketa J. Janského

Bronzová plaketa J. Janského

–

–

–

Oceneným blahoželáme a
ďakujeme za dobročinnú hu-
mánnu činnosť.

Mgr. Ľubomír
Gašparovič, Ing. PhD. Zlatica
Herdová, Martin Horák, Igor
Kapec a Bratislav Sadloň

Michal Drinka, Ing. Marek
Duffala, Jaroslav Šarmír a
Ing. Ivan Valašík

Miroslav Chytrý, Mgr. Miro-
slav Čech, Miroslav Kacerle,
Ing. Peter Kaliský a Andrea
Ondrejkovičová

Územný spolok SČK

Sobášna miestnosť MsÚ v Pezinku bola 3. decembra plná dar-
cov krvi. Na fotografii vpravo dolu z Viničného,
ktorý si prevzal DIAMANTOVÚ plaketu prof. MUDr. J. Janského.

František Šmihál

Dychová hudba
GRINAVANKApri-
pravila aj počas
ostatných vianoč-
ných sviatkov pre
svojich priazniv-
cov na sviatok
Svätej rodiny dňa
29. 12. 2013 Via-
nočný koncert v
kostole sv. Žigmunda v Grinave. DH Grinavanka sa predstavila s
programom zloženým z vianočných piesní a kolied ako aj sólo-
vých orchestrálnych melódií v podaní vlastných sólistov Vladimí-
ra Lichera - trumpeta, Drahomíra Šmahovského - klarinet, ako aj
hostí Martiny Repčákovej - flauta, s organovým doprovodom Ma-
reka Spustu a recitáciou básne v podaní Kristíny Červenkovej

Naše poďakovanie patrí všetkým vám, ktorí ste neváhali od-
trhnúť sa od domáceho sviatočného pohodlia a prišli ste na náš
koncert. Vďaka patrí rímsko-katolickému farskému úradu v Gri-
nave za poskytnutie priestorov v kostole.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri ďalších podujatiach s dy-
chovou hudbou Grinavanka v roku 2014.

Peter Féder a vaša GRINAVANKA

Koncert v kostole sv. Žigmunda

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 28. 2. 2014

Inzercia

Malokarpatská knižnica v Pezinku ďakuje všetkým priateľom,
podporovateľom a spolupracovníkom za podporu a pomoc kniž-
nici, za to, že s nami oslávili 60. výročie jej založenia, spisova-
teľkám a spisovateľom za spoluprácu pri množstve podujatí, kto-
ré knižnica v tomto roku spoločne s nimi pripravila a v neposled-
nom rade ďakujeme aj našim čitateľom a návštevníkom za to,
že využívajú naše služby a za venované knižné dary.

Pracovníci Malokarpatskej knižnice v Pezinku

Poďakovanie
Inzercia

Klub sprievodcov v Bratislave
Klub sprievodcov podľa plánu zorganizoval tradičnú návštevu

vianočnej Bratislavy pre členov a priateľov klubu. Lektorom bol tra-
dične MVDr. Peter Weiss, ktorý sprevádzal účastníkov návštevy
po historickom jadre nášho hlavného mesta. Navštívili sme SNM,
Galériu mesta Bratislavy, Bibiánu a na záver ochutnali ponúkané
špeciality na Vianočných trhoch v Bratislave. V SNM popri stabil-

ných expozíciách dominuje od záveru roka 2013 výstava venova-
ná 120. výročiu múzea, ktorú si môžu záujemcovia pozrieť do 30.
4. 2014 a sú na nej prezentované najvzácnejšie exponáty zo slo-
venských múzeí.

V GMB- Pálfyho paláci na Panskej ulici sme okrem stabilnej ex-
pozície videli súbornú výstavu Miroslava Cipára, ktorá trvá až do
2. 3. 2013. a výstavu sklárskej tvorby manželov Pallovcov.

Exkurziu v Bratislave príjemne doplnilo slnečné počasie a náv-
števa vianočných trhov v Bratislave. Peter Ronec
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Pôjdeme do škôlky?
V minulom roku sme v časopi-

se Pezinčan informovali o reali-
zácii projektu:

kto-
rý Občianske združenie Pre-
vencia AD Pezinok realizovalo s
finančnou podporou Minister-
stva zahraničných vecí a európ-
skych záležitostí SR v rámci do-
tačného programu Podpora a
ochrana ľudských práv a slobôd.

V čase od augusta do decem-
bra sa nám podarilo v rámci pro-
jektu zrealizovať naplánované
aktivity: štyri dvojdňové vzdelá-
vania pre učiteľky materských
škôlok (80 učiteliek), vypraco-
vanie brožúry „Ideme do škôl-
ky“, vypracovanie letákov pre
rodičov detí zo sociálne znevý-
hodneného rodinného prostre-

„Podpora vzdelá-
vania detí zo sociálne znevý-
hodneného rodinného prostre-
dia v materských školách“,

dia v maďarskom, rómskom a
slovenskom jazyku. Do rozdá-
vania letákov v Plaveckom
Štvrtku, Pezinku, Jelke, Zlatých
Klasoch, Trnave, Vranove nad
Topľou sme zapojili študentov
a študentky, ktorí/ré medzi ro-
dičmi robili osvetu ohľadne to-
ho, čo všetko treba urobiť pred
nástupom dieťaťa do MŠ a aká
dôležitá je pre deti jej návšteva.
Do rozdávania letákov a kam-
pane sa nám podarilo zapojiť i
obyvateľku z rómskej osady
Glejovka v Pezinku, pani Dag-
mar Oláhovú a rómsku asis-
tentku z MŠ Orešie, Luciu Ďu-
raškovú . Pani Oláhová sa tiež
zúčastnila na besede v rámci
seminára pre učiteľky MŠ v
Pezinku, čo účastníčky hodno-
tili, ako veľmi prínosné: „Jej ú-
časť na besede mi poskytla no-

vý pohľad na ich život, ich prob-
lémy, s ktorými bojujú každý
deň“. Semináre s učiteľkami
materských škôlok prebiehali
formou zážitkových aktivít, hier,
občas i vášnivých diskusií a hľa-
daní riešení, nazeraní na naše
predsudky ohľadne rómskej
problematiky.

V rámci realizácie projektu sa
nám podarilo z prostriedkov zís-
kaných z 2% potešiť deti z
Glejovky Mikulášskym balíč-
kom a vďaka nadácii Úsmev
ako dar spríjemniť vianočné
sviatky malým darčekom pre
každú rodinu s deťmi (perá, far-
bičky, fixy, peračníky, bloky,
drobné hračky). Pri našich akti-
vitách nám opäť pomáhala pani
Dagmar Oláhová.

Leták, príručku „Ideme do
škôlky“, i všetky informácie tý-
kajúce sa projektu a ďalších
aktivít nášho združenia si mô-
žete pozrieť na našej webovej

stránke: .
OZ Prevencia AD bude ďalej

pokračovať vo vzdelávaní uči-
teliek materských škôl, nakoľko
sa nám podarilo získať z
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR akreditá-
ciu na program kontinuálneho,
aktualizačného vzdelávania:

Vieme, že

(odznelo v diskusiách), dobré je

Skúsme
otvoriť „svoje oči“ a pozerať sa
nimi nie len sprostredkovane a
možno uvidíme i niečo pozitív-
ne.

www.prevenciaad.sk

„Predprimárne vzdelávanie de-
tí zo sociálne znevýhodneného
prostredia a marginalizovaných
rómskych komunít“.

„rómska proble-
matika sa nevyrieši ako taká
len nejakým sedením a disku-
siou, prax sa od teórie odlišuje“

„mať aspoň možnosť, snahu sa
zamyslieť nad otázkami, ktoré
sú dôležité, hoci často pred ni-
mi zatvárame oči“.

Ľubica Lukšíková

SPOJENÁ ŠKOLA, Komenského 25, Pezinok

Od 1. 9. 2014 sa otvára:

TRIEDU MATERSKEJ ŠKOLY PRE DETI SAUTISMOM

TRIEDU MATERSKEJ ŠKOLY PRE DETI S LOGOPEDIC-
KOU STAROSTLIVOSŤOU

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK

vo veku 4 až 6 rokov. Zákonný zástupca podá žiadosť o u-
miestnenie dieťaťa s priložením stanovenej diagnózy na ho-
re uvedenú adresu. Prihláška k stiahnutiu na webe.

vo veku 4 až 6 rokov. Zákonný zástupca podá žiadosť o u-
miestnenie dieťaťa s priložením stanovenej diagnózy na ho-
re uvedenú adresu.

- pre deti s odloženou školskou do-
chádzkou (narodené 1.1.2008 - 31.8.2008.)

grafomotorických zručností, zrakovej a sluchovej
diskriminácie hlások, matematických predstáv, sebaobsluž-
ných a pracovných zručností, samostatnosti v školskej prá-
ci, reči a komunikačných schopností, zdravého telesného vý-
vinu, logopedická intervencia

V prípade záujmu kontaktujte: - 0905346077
- 0911971652
- 0905 495 001

E-mail: , , cspppo-

Edukácia:

riaditeľ
vedúca CŠPP

psychológ CŠPP

komenskeho@szspk vajanskeho@szspk

radnapk@gmail.com www.szspk.sk

Pre deti so špeciálnou starostlivosťou

Žiaci Základnej školy na Ku-
peckého ulici získali 3. miesto v
celoslovenskej súťaži Granatt.
Súťaž Granatt vyhlásila Fakulta
masmediálnej komunikácie Uni-
verzity Cyrila a Metoda v Trna-
ve. Zmyslom súťaže bolo moti-
vovať a oceniť jedinečné aktivity
vzdelávacích inštitúcií, ktoré sa
zaoberajú spoločenskou zodpo-
vednosťou a tým prispievajú k jej
skvalitňovaniu. A čím teda pri-
speli naše deti? Vo februári do-
stali zdanlivo jednoduché zada-
nie – vymyslite projekt, ktorý
zmení svet. Môže zmeniť svet
váš alebo niekoho iného tak, aby
bol lepší a aby bol podľa vašich
predstáv. Vymyslite ho tak, aby
ste ho mohli sami zrealizovať.

Zadanie dostali žiaci terajšej
9. B a 9. C triedy. Niektorí sa do
vymýšľania pustili ochotne, iní
menej. Nakoniec sa však zapojili
takmer všetci. Celý polrok plá-
novali, konzultovali, organizova-
li, prezentovali, tvorili a roznášali
letáky, písali texty do rozhlasu a
hlavne – mysleli na druhých.
Výsledkom tímovej práce bolo
11 jedinečných projektov, z kto-
rých každý mal svoj význam a
účel. Všetky projekty niekomu
pomohli a hlavne – zmenili svet.
Aako sme zmenili svet?

vytvorili
tím, ktorý sa rozhodol zbierať ob-
nosené veci a hračky pre deti zo
sociálne slabých rodín. Vyzbie-
rali viac ako štyri plné autá oša-

Nikola Federová, Simona
Federová, Miriam Hankerová
a Kristína Bobeková

tenia a hračiek, ktoré občianske
združenie Mama, tata a ja
umiestni do rodín, kde ich potre-
bujú.

sa rozhodli predajom koláčov v
škole získať finančné prostried-
ky na zakúpenie bicyklov pre de-
ti z Detského domova Harmónia
v Modre. Podarilo sa im zarobiť
viac ako 400 €, za ktoré sme kú-
pili 3 krásne nové bicykle.
Chlapci ich boli osobne odo-
vzdať v detskom domove a verí-
me, že plnia svoj účel.

sa rozhodli urobiť
niečo pre našu školu – zveľadili
ihrisko, natreli garážové brány,
preliezačky pre deti i lavičky.
Samy urobili kus kvalitnej práce.

Tím dievčat v zložení

nám zase ukázal, ako sa zmenil
svet im, keď objavili tanec. Našli
tak alternatívu k sedeniu pri počí-
tači či „flákaniu sa“ po vonku.
A veru aj nás prinútili niečo uro-
biť. Nestačilo, že sme si ich vypo-
čuli, museli sme aj tancovať!

Niektorí jednotlivci dokázali
sami zorganizovať tím ľudí zo
školy. a jej ka-
maráti upratali jednu z pezin-
ských škôlok. Čistili a triedili hrač-
ky, upratovali dvor, prezliekali po-
stieľky.

Adam Trojan, Martin Hollan,
Richard Háger, René Fumač,
Andrej Heriban a Filip Peňák

Andrea Regešová, Sára
Achbergerová, Mária Majer-
ská, Sára Eckerová a Kamila
Pavelková

Barbora
Lackovičová, Barbora Mlyn-
ková a Dominika Muráriková

Zuzana Kadárová

Iní predviedli svoje kreatívne
myslenie. sa stal
autorom piesne o pocitoch šika-
novaného dieťaťa. Naspievala
ju , s hudbou
pomohli pani učiteľky. Edo s
Radkou urobili na našej škole
prieskum týkajúci sa šikany a
snažili sa nájsť riešenie tohto páľ-
čivého problému. a

sa venovali ži-
votnému prostrediu. Urobili si bri-
gádu na pezinskej Kejde, vy-
zbierali množstvo plastového od-
padu, ktorý následne vytriedili
do kontajnerov na triedený od-
pad. Porozprávali nám, prečo je
triedenie odpadu dôležité a pre-
čo by na triedení odpadu malo
záležať skutočne každému jed-
nému z nás.

sa tiež venovali životnému
prostrediu, ale z iného pohľadu.
Zblízka sa „pozreli“ na výfukové
plyny. Dokázali nám, že existujú
aj iné možnosti dopravy ako
vlastné, pohodlné auto a v škole
zorganizovali Deň pešej chô-
dze.

sa venovali pezinským de-
ťom. Sú presvedčené, že jediný
spôsob, ako zabezpečiť peknú
budúcnosť, sú naše deti, a preto
je dôležité venovať sa im. V rám-
ci podujatia Tour de Town zorga-
nizovali v mestskom parku kútik
s animačným programom pre
malých návštevníkov a ich rodi-

Eduard Mezei

Radka Stroková

Juraj Radó
Samuel Uherčík

Jaroslav Fleischhacker, Si-
mon Noskovič a Patrik Blu-
nár

Vanesa Krasňanská, Nikola
Galvánková a Lucia Mečári-
ková

čov. Zahrali sa nielen malí, ale aj
veľkí.

sa zapojili do projektu
organizácie Revia a asistovali
pezinským seniorom na kurze
práce na počítačoch.

sa vydali na odvážnu
misiu do pezinských ulíc. Roz-
dávali ľuďom úsmevy a milé slo-
vá. Snažili sa všetkých presved-
čiť, ako jednoducho dokážeme
malou zmenou nášho správania
zmeniť aj správanie druhých a
hlavne – spríjemniť ľuďom deň.
Či bolo jednoduché čeliť po-
dozrievavosti a zachmúrenosti
našich chodcov, to už necháme
na vaše posúdenie. Dievčatá
však svoju misiu splnili. Dostali
ste aj vy potvrdenie úsmevu?

Veľmi sa tešíme z ocenenia,
ktoré sme dostali. Skutočným
prínosom a cieľom nášho pro-
jektu však nebolo zúčastniť sa
súťaže. Chceli sme, aby sa deti
na vlastnej koži presvedčili, že aj
napriek nízkemu veku majú mož-
nosť ovplyvniť veci okolo seba,
pomôcť druhým ľuďom a sa-
mostatne uvažovať. Za snahu
dostali to najvyššie ocenenie –
dobrý pocit. Ďakujeme.
(Viac informácií a fotografií náj-
dete na stránke školy

)

Lenka Klemaničová, Jesika
Tóthová, Michal Jambor,
Michael Hrdý, Martin Šimek,
Juraj Granec, Roman Červen-
ka, Matej Hornyák a Marek
Čuklovič

Viktória Vavreková a Diana
Patašiová

Mgr. Simona Tatliaková

www. zsku-
peckeho.eu

Žiaci ZŠ Kupeckého predviedli ako môžeme zmeniť svet

Obchodná akadémia na Myslenickej 1, v Pezinku píše svoju
históriu už 20 rokov. Za ten čas sa tu vystriedali len dvaja riadi-
telia - PaedDr. Hotový a Ing. Zoch. V priebehu týchto rokov
učitelia výrazne zlepšujú kvalitu svojej práce a prispôsobujú sa
novému trendu v zavádzaní informačných technológií a no-
vých progresívnych foriem vyučovania. Mimovládna nezisková
organizácia INEKO pokladá za jednu z nevyhnutných podmie-
nok pre udržanie kvality a efektívnosti nášho školstva nielen vý-
razný rast platov pedagógov, ale aj pravidelné meranie vzdelá-
vacích výsledkov škôl. Meranie uskutočnené v roku 2013 posu-
nulo Obchodnú akadémiu v Pezinku na popredné miesto v hod-
notení stredných odborných škôl v rámci Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. zo 60 SOŠ v kraji určite hreje.
V porovnávaní dosiahnutých výsledkov na 6 školách v okrese
Pezinok, ktoré uskutočnilo INEKO, sa Obchodná akadémia v
Pezinku umiestnila na . Tieto výsledky chceme dať do
povedomia predovšetkým absolventom ZŠ a ich rodičom.
Chceme upozorniť na to, že kvalitné vzdelanie, získané práve
na našej škole, im v budúcnosti môže otvoriť cestu na trh práce
a možnosť zaradiť sa úspešne do profesionálneho života.

Vo sa v Obchodnej akadémii bude
konať Uchádzači o štúdium budú mať
príležitosť voľne si prezrieť exteriér aj interiér školy. Deň otvore-
ných dverí bude prebiehať
Všetkých vás srdečne pozývame!

4. miesto

1. mieste

štvrtok 13. februára 2014
Deň otvorených dverí.

od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Škola s vynikajúcimi výsledkami

16. 1. 2014 sa uskutočnil na
SOŠ Komenského v Pezinku
deň otvorených dverí. V školskej
jedálni pripravovali žiaci učeb-
ných odborov kuchár a čašník
flambované palacinky, miešané
nápoje a z ovocia a zeleniny vy-
rezávali zaujímavé jedlé ozdoby
slávnostného stolovania. Kto z
návštevníkov nabral odvahu,
mohol flambovať, namiešať
drink podľa vlastnej fantázie, vy-
skúšať carving (vyrezať napr. z
jablka ružu) a samozrejme,
ochutnať. Návštevníci obdivova-
li slávnostné tabule na rôzne mo-
tívy.

Stolovanie a prestieranie a
aj návyky pri konzumácii jedál a
nápojov patria k prejavom ľud-
skej kultúry, preto vznikol nápad
zrealizovať pre návštevníkov -

deviatakov (možno budúcich pr-
vákov SOŠ) súťaž „ Zisti, čo tu
nesedí “. Účastníci sa potrápili s
hľadaním porušenia gastrono-
mického pravidla na prestretých
stoloch.

V športovej hale prebiehala
ročníková súťaž učebného odbo-
ru kaderník a študijného odboru
vlasová kozmetika. Pre žiakov
SOŠ bolo splnenie súťažnej
úlohy zároveň aj postupovou
skúškou, ktorou uzavreli prvý
polrok školského roka.

Kým ruky žiačok - kaderníčok
vytvárali účesy z neposlušných
vlasov, dievčatká a chlapci zo
súkromnej základnej školy Nar-
nia zaspievali, zarecitovali a za-
tancovali – s úsmevom a bez tré-
my. Jedným okom ešte stihli sle-
dovať vznikajúce účesy.

V kaderníckom salóne v budo-
ve školského internátu si mohli
záujemcovia vyskúšať nielen
zapletanie vrkôčikov, ale popri
profesionálnom česaní im maj-
sterka odbornej výchovy vy-
svetlila, čo všetko sa naučia ako
žiaci učebného odboru kader-
ník, prípadne žiaci študijného
odboru vlasová kozmetika (nad-
stavbové štúdium) a čo ich čaká
na trhu práce.

Ďakujeme za spoluprácu všet-
kým základným školám z Pe-
zinka, učiteľom, ktorí prišli so
svojimi žiakmi i rodičom, ktorí
priviedli svoje deti a živo sa zau-
jímali o každodenný život v
SOŠ.

Stredné odborné školy sú, nie
vlastnou vinou, outsidermi me-
dzi školami. O zmene sa hovorí

zhruba 15 rokov. Len hovoriť ne-
stačí. SOŠ na Komenského ulici
aj koná.

Žiakov, ktorí naozaj chcú, pri-
pravíme pre budúcu profesiu
tak, že nemajú problém so zís-

Deň otvorených dverí na SOŠ Komenského

Vyučovanie v letnom semestri ATV v šk. roku 2013/
2014 začína prvý februárový týždeň podľa rozvrhu,
ktorý je k dispozícii na stránke mesta a vo výveske
na MsÚ na prvom medziposchodí.

Letný semester Akadémie tretieho veku

kaním pracovného miesta na
Slovensku či v zahraničí. Absol-
ventky kaderníckeho odboru sa
postupne chopia svojej šance a
pracujú na živnosť. Ak pracujú
doma, určujú si pracovný čas vý-
hodný pre ne samotné aj pre
klientov. Čo viac si priať? „Po-
žičiam si“ slová istej babičky, kto-

rá v dávnejších časoch radila
svojmu vnukovi, dnes úspešné-
mu kaderníkovi, pri výbere povo-
lania: „Možno nebudeš bohatý,
ale nikdy nebudeš hladný!“

Myslela som si, že takéto rady
už nikdy nebudú mať opodstat-
nenie.

riaditeľka SOŠ
Elena Jurčíková,

Fotografie z ročníkovej súťaže v športovej hale – odbory kaderník a vlasová kozmetika.
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Súčasné pezinské gymná-
zium pri svojom zrode v roku
1953 malo názov Jedenásťroč-
ná stredná škola. Bývalé 8-
ročné gymnáziá boli v tom roku
zrušené. Tieto boli vtedy jediné,
ktoré kvalifikovane pripravovali
žiakov na vysoké školy. Boli
však, boli iba vo väčších mes-
tách a počet ich absolventov už
nestačil pokryť požiadavky vyso-
kých škôl. V roku 1953 boli preto
namiesto nich zriadené JSŠ-ky
a pribudli aj v mnohých menších
mestách našej republiky. Aj v
Pezinku takto vznikla stredná
škola: JSŠ na Seneckej ulici.
Neskôr sa premiestnila do novej
školskej budovy na Fándlyho
ulici.

Ukázalo sa ale, že zvýšením
kvantity nových stredných škôl
sa pre nedostatok kvalifikova-
ných učiteľov znížila ich kvalita.
Tento problém sa čiastočne
vyriešil oddelením posledných
troch ročníkov JSŠ do samo-
statnej školy so samostatným
učiteľským zborom a vedením.
Takto vznikli stredné všeobec-
novzdelávacie školy, SVŠ-ky.
Boli riadené krajskými úradmi,
neskôr samotným minister-
stvom školstva. Riaditeľkou
SVŠ v Pezinku bola Marta Fra-
ňová, ktorá postupne doplnila
profesorský zbor kvalifikovaný-
mi pedagógmi.

Vývoj vedy a techniky vo svete
prinášal nové objavy a poznatky
a 3 roky prípravy žiakov na vyso-
ké školy bol nedostačujúci, preto
pridaním štvrtého ročníka sa pre-
organizovali SVŠ na gymnáziá.
Tak aj v našom meste vzniklo no-
vodobé gymnázium v roku
1970.

V tomto období, po previer-
kach v roku 1969 boli na niekto-
rých gymnáziách dočasne pove-
rení ich vedením noví riaditelia,
väčšinou mladí členovia profe-
sorského zboru školy. (Toto po-
stihlo aj mňa). Potrebnú odbor-
nú prípravu sme dostali v povin-
nom dvojročnom školení, ktoré
organizoval Výskumný ústav pe-
dagogický v Bratislave. Až po je-
ho absolvovaní záverečnou prá-
cou a skúškami sme boli za ria-
diteľov menovaní. Tejto skutoč-
nosti tu venujem preto týchto pár
viet, lebo riadeniu škôl, metó-
dam kontroly a vzdelávaniu pe-
dagógov venovalo v tom období
Ministerstvo školstva SR potreb-
nú pozornosť, najmä keď išlo o
žiadané zmeny v sústave škôl. V
našom prípade o modernizáciu
vyučovania na gymnáziách.
Neboli to zmeny revolučné, uná-
hlené, ale pripravené tak, ako si
to odbornosť v riadení škôl a vy-
učovacieho procesu vôbec vyža-
duje.

V nových gymnáziách bolo tre-
ba zmodernizovať obsah aj metó-
dy vyučovania. Pridanie štvtého
ročníka umožnilo rozšíriť osnovy
predmetov o ďalšie témy, o nové
vedecké poznatky. V 80. rokoch
sa dôraz kládol na prírodovedné
predmety a matematiku ako prí-
pravu na vysoké školy technické-
ho a prírodovedného smeru k čo-
mu patrilo aj vyučovanie cudzích
jazykov. Cieľom gymnázií bolo
dosiahnuť 80% prihlásených a
doporučených maturantov na vy-
soké školy. Tento cieľ sme na
pezinskom gymnáziu v rokoch
1970-90 rešpektovali a darilo sa
nám ho plniť.

Obsahová prestavba vtedaj-

ších gymnázií si vyžiadala čas a
organizovanú pomoc pre učite-
ľov od Krajských pedagogických
ústavov a vedení škôl. To boli
vtedy úlohy každého dňa! Uči-
telia pezinského gymnázia sa
ich ujali iniciatívne, lebo boli pre
nich lákavé aj podnetné. Vďaka
ich prístupu k týmto požiadav-
kám a aj ich vzájomnej spo-
lupráci sa pezinské gymnázium
dostalo už koncom sedemde-
siatych rokov a tak aj v osemde-
siatych na žiadanú úroveň aj po-
predné miesto vo vtedajšom Zá-
padoslovenskom kraji. Dôka-
zom boli aj mnohí úspešní jeho
absolventi. V rokoch 1970-1990
ich bolo 1250.

Gymnáziu v Pezinku už pries-
tory jemu vydelené na Fádlyho
ulici nestačili. Požiadali sme
kompetentných mesta o niekto-
rú z budov ZŠ. Namiesto viac vy-
hovujúcej budovy na Holubyho
ulici sme dostali budovu na
Seneckej ulici, kde bohužiaľ, nie
sú miesta pre športoviská. Táto
budova vyžadovala rekonštruk-
ciu, ktorú bolo nutné zvládnuť za
2 prázdninové mesiace! Keďže
stavebné podniky takúto objed-
návku ako celok neprijali, veľkú
časť z nej sme boli nútení urobiť
brigádnicky s rodičmi, žiakmi a
učiteľmi! V júni 1986 sme budo-
vu na Fándlyho ulici opustili a v
septembri v tom roku sme začali
vyučovať už v zrekonštruovanej
budove na Seneckej ulici. Ďalšia
rekonštrukcia prebiehala ná-
sledne.

Vývoj gymnázia v tendenci-
ách, v ktorých začalo od svojho
vzniku, pokračoval až do roku
1990, keď spoločensko-politické
zmeny priniesli aj niektoré zme-

ny v prístupe k výchove a vzde-
lávaniu. Posilnilo sa vyučovanie
cudzích jazykov, ale na úkor ma-
tematiky, fyziky, chémie, bioló-
gie, ktoré sú dôležitou súčasťou
nielen prípravy na príslušné vy-
soké školy, ale aj súčasťou všeo-
becného vzdelania! Prílišná libe-
ralizácia do škôl nepriniesla zvý-
šenie kvality výchovy a vzdelá-
vania. Zdá sa, že takýto prístup
aj v kontrole vedúcich školských
pracovníkov a nimi tiež učiteľov
míňa ciele.

Gymnázium v Pezinku v po-
slednom období nadobudlo nie-
len pekný vzhľad zvonku, ale aj
potrebné a účelné zmeny v inte-
riéri. Želajme tejto, pre naše mes-
to významnej škole, aby v takto
vytvorených materiálnych pod-
mienkach mohla vždy dosaho-
vať žiadané výchovno-vyučo-
vacie výsledky.

K napísaniu tohto článku ma
podnietili zborníky školy, ktoré
boli zostavené j 50. a 60. výročiu
Gymnázia v Pezinku. (Aj výsta-
va k jeho 50.výročiu.)Autori ako-
si pozabudli na týchto 20 rokov
rozvoja školy na toto obdobie stú-
pajúcej úrovne pezinského gym-
názia v r.1970 - 1990 v súvislosti
so stúpajúcou úrovňou gymnázií
na Slovensku vôbec, tiež s pod-
mienkami, ktoré boli na to vytvo-
rené. Táto etapa trvala dosť dlho
na to, aby bola zahodená na
smetisko dejín, čo aj regionál-
nych! Veď vyšiel z nej veľký po-
čet úspešných absolventov a
gymnázium bolo v roku 1990
už plne obsahovo moderne pre-
budované a organizačne skon-
solidované.

bývalá riaditeľka
pezinského gymnázia

Eva Slováková,

Z histórie pezinského gymnázia

Ambulancia Modra s. r. o.

:

:

Mgr. Korosiová Mária
033/ 6902 729
0903 810 075

Vám poskytne zdravotnú sta-
rostlivosť v oblasti všeobecnej chirurgie a úrazovej chirurgie,
diagnostiku a ambulantnú liečbu orgánov dutiny brušnej, lieč-
bu zlomenín kostí, ambulantnú liečbu ochorení konečníka
a

Venujeme sa diagnostike a liečbe akútnych a chronických
ochorení pohybového aparátu – medikamentózna liečba, lieč-
be obstrekmi – opichmi bolestivých miest - kĺbov + ich punkcie,
liečbe pohybového aparátu. Vykonávame ambulatné chirur-
gické zákroky v lokálnom a zvodovom znecitlivení.

: 8.00 - 12.30 h -
: 11.00 - 15.30 h -
: 8.00 - 11.00 h -
: 8.00 - 11.00 h -

: 8.00 - 11.30 h -

11.00 - 12.30 h

sestra:
telefón:
mobil:

e-mail:
Vajanského 1, Modra 900 01

Budova Nemocnice Modra n.o., prízemie vpravo

Ordinačné hodiny

Ambulantné zákroky

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

streda a štvrtok

amb.modra@gmail.com

13:00 -14.30 h objednaní pacienti

15.30 -17.00 h objednaní pacienti

13.00 -14.30 h objednaní pacienti

13.00 -14.30 h objednaní pacienti

11.30 -12.30 h objednaní pacienti

Kontakt:

MUDr. Vladimír Tomko

Viac informácií na www.ambulanciamodra.com

v prípade potreby vieme zorganizovať aj operačnú liečbu
– navhrnúť operatéra.

Chirurgická a traumatologická abulancia
v Modre aj pre Pezinčanov

Inzercia

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia už deviaty rok
potešila spolu s anonymnými darcami dobrého srdca srdieč-
ka detí z Pezinka, Modry a okolitých obcí vďaka projektu
OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU.

Práve vďaka tomuto projektu boli vybrané deti zo sociálne
slabších rodín obdarované vytúženými knižkami. V roku
2013 bol projekt realizovaný v kníhkupectvách LIBRI a FOL-
LY v Pezinku a Modre, pričom vďaka dobrovoľným príspev-
kom boli zakúpené knižky pre 123 detí z 12 základných
a stredných škôl a centier v celkovej hodnote 1303 EUR.

Od roku 2005 takýmto spôsobom bolo obdarovaných 1170
detí z malokarpatského regiónu. Celková hodnota doteraz
darovaných kníh prostredníctvom projektu Otvor srdce,
daruj knihu je 9 328 €.

Projekt je čoraz viac známejší v povedomí širokej verejnos-
ti, čo nás teší. Ďakujeme všetkým darcom a zúčastneným
subjektom za podporu a spoluprácu!

Otvor srdce, daruj knihu

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia v piatok 13.
12. 2013 zorganizovala už po desiatykrát vianočný živý orloj
a vianočný charitatívny bazár. Herecké umenie vo forme ži-
vých postáv orloja predviedli študenti PAKY a pod vedením
člena z OZ Červenokamenské panstvo.

Na charitatívnom bazári mohli Pezinčania za dobrovoľný
príspevok ochutnať rôzne dobroty či už sladké alebo slané,
ktoré ponúkli a vlastnoručne napiekli dobrovoľníčky nadácie
z radov Jednoty dôchodcov Slovenska, pobočky Pezinok,
členky Klubu Venuša a spriatelené duše nadácie.

Vďaka podpore všetkých dobroprajných ľudí sa celkovo vy-
zbieralo 450 EUR, ktoré sú určené na podporu aktivít pre se-
niorov v rámci Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností v
budúcom roku.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať tak realizátorom,
ako aj všetkým darcom. Veľká VĎAKAza sviatočnú a príjem-
nú atmosféru, ktorú sme si spoločne pre seba aj iných vytvo-
rili. REVIA– Malokarpatská komunitná nadácia

Živý orloj a charitatívny bazár

Činnosť v klube dôchodcov na
Cajlanskej ulici bola bohatá, čo
všetci členovia veľmi ocenili.
Vďaka za to patrí našej vedúcej
p. Viktórii Jáchymovej. Nie celý
rok bol však len zábava, výjazdy,
posedenia, ale hneď v januári po
ukončení rekonštrukcie Denné-
ho centra bolo nutné veľké upra-
tovanie. Poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí sa na týchto prácach
dobrovoľne zúčastňovali. Spo-
kojní pri kolaudácii dňa 30. janu-
ára 2013 boli aj primátor Mgr.
Oliver Solga, viceprimátori Ing.
Ján Čech a Ing. MilošAndel.

Február bol v znamení otvore-
nia Denného centra. Už 3.febru-
ára v renovovaných priestoroch
bolo pre členov pripravené ob-
čerstvenie, hudba, a beseda.
Toto slávnostné posedenie bolo
venované aj čerstvým 70-tni-
kom. Tradíciu uctiť si našich jubi-
lantov sme si zachovali v kaž-
dom mesiaci po celý rok.

V rámci mesiaca bola aj bese-
da pod názvom Spomienky na
vojnu za prítomnosti redaktorky
Michaely Žurekovej.

Na marcovej výročnej členskej
schôdzi sa členovia oboznámili
s plánom činnosti klubu dôchod-
cov na celý rok. Oživením bola
výroba veľkonočných ozdôb a v
priestoroch Denného centra bo-
la výstava prístupná verejnosti.
Koncom mesiaca sa členovia po-
tešili spoločnému zájazdu do
Rakúska.

V apríli sme sa tradične zú-
častnili osláv 68.výročia oslobo-
denia Pezinka.

Absolvovali sme kúpanie vo
Veľkom Mederi a zájazd do Lan-
žhota na posedenie, kde nás za-
bávala kapela Mistříňáci. V rámci
jarného upratovania dobrovoľníci

vyhrabávali trávnik a vysádzali
kvetiny v našom areáli.

1.mája sme sa viacerí zúčast-
nili na stavaní mája na Cajle a
voľbe cajlanského richtára. Zvo-
lená bola naša obľúbená vedú-
ca Denného centra Viktória Já-
chymová. 12. mája sme si uctili
Deň matiek.

Varenie guláša malo veľký
ohlas a guláš chutil vynikajúco.
Zúčastnili sme sa na kvetinovej
výstave FLÓRA v Bratislave. S
Mestskou organizáciou Jednoty
dôchodcov boli niektorí naši čle-
novia na úspešnom 5-dňovom
zájazde na Kysuciach.

Júnové stretnutia boli v zna-
mení ručných prác - šitie krojov,
háčkovanie, výroba ozdobných
gúľ zvláštnou novou technikou.
O šitie krojov sa najviac zaslúžili
členky klubu pp. Viktória Jáchy-
mová, Marienka Juráková a Eva
Slezáková. Výstava ľudových
krojov, ktorú sme usporiadali,
mala veľký úspech a bola prí-
stupná verejnosti. Medzinárod-
ný deň detí sme zorganizovali v
spolupráci s cajlanským richtá-
rom Klubom Cajlanov. Na dvore
Denného centra prebiehali hry,
súťaže, opekali sa špekáčky,
hrala hudba.

V júli sme navštívili mestá
Trenčín a Piešťany so zamera-
ním na poznávanie historických
pamiatok. Koniec prázdnino-
vých mesiacov júl a august sa vy-
užil na upratovanie Denného
centra.

Prvé septembrové stretnutie
po prázdninách bolo spojené s
oslavou 85. jubilea pani Parka-
novej.

Pri pamätníku SNP sme si pri-
pomenuli 69. výročie SNP.

Na pezinskom vinobraní sme

sa zapojili do slávnostného
sprievodu.

V októbri členovia klubu pripra-
vili výstavu pod názvom Čaro ze-
me. Na otvorení výstavy sa zú-
častnila aj televízia Pezinok.
Dňa 8.10. sme si pozreli aj vý-
stavu v Báhoni.

Pri príležitosti Mesiaca úcty k
starším sme si spoločne pose-
deli v Kamennej pivnici. V Kultú-
rnom centre sme boli na pred-
stavení, ktoré pripravil Mestský
úrad pre všetkých skôr narode-
ných.

V novembri, s približovaním sa
vianočných sviatkov, sme sa
opäť venovali ručným prácam -
výrobe vianočných ozdôb. Nav-
štívili sme divadelné predstave-
nie v Bratislave a čokoládovňu v
Rakúskom Kittsee.

Dary zeme

December sme si spestrili via-
cerými kultúrnymi podujatiami.
Návštevou koncertu Maroša
Bangu v Pezinku, návštevou
Národného múzea a vianoč-
ných trhov v Bratislave, na kto-
rých nás sprevádzal MVDr.
Peter Weiss.

Pezinský richtár a Spolok Caj-
lanov usporiadali Mikulášske po-
sedenie pre obec Cajla a pokra-
čovali sme varením vianočnej
kapustnice a posedením s via-
nočnými koledami na rozlúčku
so starým rokom.

Dôkazom bohatej činnosti je i
to, že na každom stretnutí býva
náš klub plne obsadený. Prie-
merná návštevnosť v každý klu-
bový deň je 28 - 30 členov.

Členovia Denného centra
na Cajlanskej ulici

V klube dôchodcov na Cajle nelenia
Máte zaujímavé nápady a chceli
by ste pomôcť k vylepšeniu kva-
lity života vo svojom okolí? Vie-
te, ako to urobiť, ale chýbajú

vám finančné prostriedky? Nadácia REVIA i v tomto roku po-
skytuje možnosť získať finančné prostriedky prostredníc-
tvom nasledujúcich grantov:

Uzávierka 1. grantového kola je 26. februára 2014
Uzávierka 2. grantového kola je 18. mája 2014
Uzávierka 3. grantového kola je 21. septembra 2014

Bližšie informácie a elektronické žiadosti o poskytnutie fi-
nančného príspevku nájdete na webovej stránke nadácie:

, prípadne sa môžete informovať telefonicky na
0905 960 797 alebo mailom na . Tešíme sa
na Vaše projekty!

www.revia.sk
revia@revia.sk

Grantové kolá v roku 2014

10. januára 2014 sme si na cajlanskom cin-
toríne spomenuli na 20. výročie poslednej roz-
lúčky s Agátou Štohlovou, významnou kultúr-
no-osvetovou pracovníčkou na Cajle. Súčasne
sme si pripomenuli 105. výročie jej nedožitých
narodenín. TetaAgátka – takto sme ju všetci fa-
miliárne volali, napriek očnej chorobe neostala
znechutená a zatrpknutá. Púšťa sa do práce s
mládežou, najskôr zakladá telovýchovnú jednotu Orol a v nasle-
dujúcich rokoch ba desaťročiach rozprúdila čulý kultúrny život.
Založila Divadelný krúžok Ferka Urbánka. Nacvičovala mnohé di-
vadelné hry, spoločensko-kultúrne večierky a verejné akadémie.
Dnes už ťažko niekto spočíta, koľko divadelných hier nacvičila,
ale s istotou môžeme povedať, že ich bolo niekoľko desiatok.

Ak dnes stručne hodnotíme zásluhy Agátky Štohlovej v kultúr-
nej oblasti, v prvom rade nás musí prekvapiť to, ako si vedela zís-
kať nielen mládež, ale i dospelých občanov Cajly. Veď to bola jed-
noduchá žena, avšak až neuveriteľne sčítaná a inteligentná. Bola
to čistá, humánne založená osobnosť, ktorá sa vedela rozdávať.
A preto na tetu Agátku spomínajú dnešné a dlho budú spomínať
aj nasledujúce cajlanské generácie. Vďační Cajlania

Za tetou Agátou
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Hlúposti treba vzdorovať. Slušne, ale nahlas
Sme svedkami trendu, keď

do politiky vstupujú biznis-
meni. O to vzácnejšie je, ak sa v
nej i v týchto časoch pohybu-
jú intelektuáli – vedci, umelci,
skrátka ľudia s ideálmi. S ta-
kýmto presvedčením pred
dvadsiatimi rokmi vstupoval
do verejného života aj literárny
vedec René Bílik. Pôsobil ako
zástupca pezinského primáto-
ra a ako čerstvo zvolený po-
slanec Bratislavského samo-
správneho kraja bude život re-
giónu ovplyvňovať aj v ďalších štyroch rokoch.

Od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 je v platnosti nový železničný
cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú odchody zo že-
lezničnej stanice Pezinok:

Vysvetlivky: - ide v pracovných dňoch, - ide v sobotu, ne-
deľu a štátom uznané sviatky

- nejde v nedeľu a 25.-26.12., 1.1., 6.1., 19.4., 21.4.,
30.8., 1.9., 15.9., 17.11. - ide v nedeľu a 6.1., 21.4.,1.9., 15.9.,
17.11., nejde 22.12., 29.12., 5.1., 20.4., 6.7.-31.8., 14.9., 16.11.

-

X 10

34
39

42

24

25

- ide pondelok - štvrtok a 27.12.,
nejde 24.-26.12., 1.1., 6.1., 17.4., 21.4., 1.5., 8.5., 28.8., 1.9.,
15.9., 17.11. - ide v piatok a 17.4., 28.8., nejde 27.12., 18.4.,
29.8.

ide v nedeľu a 6.1., 21.4.,1.9., 15.9., 17.11., nejde 22.12.-
5.1., 20.4., 6.7-31.8., 14.9., 16.11. zrýchelný spoj rýchlik

Nový vlakový cestovný
poriadok

SMER BRATISLAVA

4,37

5,37 Bratislava,
5,58

6,37
6,58 Bratislava, hl. stan. X
7,07 X

7,37 Bratislava, hl. stan. X
7,37 Bratislava, hl. stan. 10

9,37 Bratislava, hl. stan. X
10,37 Bratislava, hl. stan.
11,37 Bratislava, hl.stan. X
12,37 Bratislava, hl. stan.
13,37 X
14,37 Malacky

15,37 Malacky X

16,37 Malacky

17,37 Bratislava, hl. stan.

23,05 Bratislava, hl. stan.

Bratislava, hl. stan.
4,51 Bratislava, hl. stan.
5,18 Bratislava, X

6,07 X
6,18 X

7,18 Bratislava, 34

8,18 Bratislava, hl. stan. X

15,15 Kúty X

16,15

17,15 Kúty

hl. stan.

Bratislava, hl. stan.

hl. stan.

Kúty X

X

X

X
hl. stan.

Bratislava, hl. stan.
BANové Mesto

Bratislava, hl. stan.

BANové Mesto

8,37 Bratislava, hl. stan.

Bratislava, hl. stan.

18,37 Bratislava, hl. stan. X
18,37 Bratislava, hl. stan. 10

19,37 Bratislava, hl. stan.
20,37 Bratislava, hl. stan.

19,05 Bratislava, hl. stan. 39

21,17 Bratislava, hl. stan. 42

SMER TRNAVA

4,43

5,23 Leopoldov X

6,23 Leopoldov

6,56 Trnava X

7,23 Leopoldov

8,23 Leopoldov X

9,23 Leopoldov

10,23 Leopoldov X

11,23 Leopoldov

12,23 Leopoldov X

13,23 Leopoldov

15,23 Leopoldov

16,23 Leopoldov X

16,23 Trnava 10

17,23 Leopoldov

18,23 Leopoldov

19,23 Leopoldov

Leopoldov

18,57

20,23 Trnava

21,23 Leopoldov

23,23 Leopoldov

13,57 Trnava X

14,23 Leopoldov X

14,57 Trenčín 24

15,57 Nové Mesto n/V X

16,57 Trnava X

17,57 Leopoldov X

14,57 Humenné 25

Nové Mesto n/V X

V komunálnej politike som od
roku 1994. V tom čase, teda v
období Mečiarovej vlády, neboli
pomery na Slovensku príliš
priaznivé. V komunálnej politi-
ke sa však dali udržiavať a
uplatňovať demokratické prin-
cípy oveľa viac, než v celoštát-
nom meradle. Mnohé samo-
správy sa stávali baštami demo-
kracie, čoho príkladom bol aj
Pezinok. Táto šťastná okolnosť
vytvorila priaznivý priestor aj
pre – povedzme trochu anga-
žovanejšieho – intelektuála.

Bohužiaľ sa dnes rozšírilo pre-
svedčenie, že politika nemôže
byť čistá hra. A tento postoj sa
prenáša z veľkej politiky aj do
tej komunálnej. Nebolo by však
dobré paušalizovať. Aj v politi-
ke, aj v každodennom živote sa
stretávame s korupčným sprá-
vaním, ale som presvedčený,
že v komunálnej sfére je mož-
nosť kontroly ešte vždy oveľa
efektívnejšia. Komunálny poli-
tik denne chodí po ulici, stretá-
va sa s ľuďmi a ak má trochu se-
bareflexie, nemôže sa správať
tak, aby sa pred nimi musel
skrývať alebo sa im vyhýbať.
Navyše, ako ste hovorili, v ko-
munálnej politike ide o praktic-
ké veci, a tak sa aj plnenie sľu-
bov ľahšie kontroluje.

Obvykle sa intelektuálom
nechce ísť do politiky, nieto
ešte do tej komunálnej či regi-
onálnej, plnej praktických ve-
cí. Čo do nej prilákalo vás?

Samosprávy však medzi-
časom získali viac právomo-
cí aj peňazí a takisto sa stali
dejiskom korupcie či nepoc-
tivého konania.

Nedávno ste apelovali na
užšiu previazanosť kraja s
Európskou úniou a hlavne na
využívanie európskych peňa-
zí. Uviedli ste ako príklad roz-

�

�

�

diel medzi cestami na Pe-
zinskú babu a z Kopčian do
Skalice. Čo ste konkrétne ma-
li na mysli?

Ak je Bratislavský kraj taký
bohatý, mal by mať dostatok
vlastných zdrojov na investí-
cie do verejných služieb.

Čo sa s tým dá urobiť?

Čo chýba Bratislavskému
kraju, aby sa dal považovať
za európsky – nielen štatis-
ticky, z hľadiska výšky hru-
bého domáceho produktu?

Naši oponenti radi sľubujú po-
zdvihnutie kraja na európsku
úroveň. V skutočnosti je zo šta-
tistického hľadiska už nad ňou,
čo však prináša aj nevýhody.
Kým obec v Trnavskom kraji
môže napríklad na opravu ško-
ly či skvalitnenie prostredia vyu-
žiť európske peniaze, obec v
Pezinkom okrese už nie, preto-
že patrí do Bratislavského kraja
– a ten sa z európskeho pohľa-
du považuje za bohatý, teda ne-
má na takéto príspevky nárok.
Cesta do Skalice bola vynove-
ná z fondov Európskej únie, tú
pezinskú musel zrekonštruovať
Bratislavský kraj z vlastných pe-
ňazí.

Ibaže ich nemá. V skutočnosti
je to najmä „štatistické bo-
hatstvo “ a predovšetkým mimo-
bratislavské okresy a obce sú
na tom podobne ako obce v
iných krajoch. Okrem toho sú v
Bratislavskom kraji vyššie ži-
votné náklady, vyššie ceny po-
zemkov, skrátka život je tu drah-
ší. A toto kritériá EÚ neberú do
úvahy.

Bratislavský kraj si zriadil v
Bruseli kanceláriu a snaží sa
presviedčať na pôde Európskej
únie, že vo vnútri je situácia tro-
chu iná, než sa môže javiť pri po-
hľade zvonku.

Bratislava je lákadlom pre ce-

�

�

�

lé Slovensko. Všetci chcú pra-
covať v Bratislave, no mnohí by
po pracovnej dobe boli radi už
mimo nej, niekde na vidieku.
Obciam aj menším mestám,
ako je Pezinok, z toho vznikajú
problémy. Veľká časť ľudí tu ne-
pracuje, nemá tu nahlásený ani
trvalý pobyt. Mesto tak nemôže
získať príjmy z ich podielových
daní, no služby pre týchto ľudí
musí zabezpečovať. Bratislav-
ský kraj a obce v ňom potrebujú
lojálnych obyvateľov – takých,
ktorí nezredukujú svoj život na
každodennú cestu medzi hlav-
ným mestom, ako miestom za-
mestnania a prímestským sate-
litom, ako miestom svojho noc-
ľahu. Pod lojalitou myslím
vzťah k miestu, na ktorom ži-
jem, k priestoru, ktorý mám svo-
jím pobytom kultivovať a na kul-
tiváciu ktorého som pripravený
aj zo svojich daní prispievať.
Potom bude kraj bohatý nielen
výškou participácie na HDP, ale
aj skutočnými zdrojmi na in-
fraštruktúru, ktorá zabezpečuje
kvalitný život: cesty, chodníky,
školy, zdravotnícke služby, soci-
álne služby a ponuku kultúrne-
ho využitia voľného času.

Chýbajú nám kvalitné cesty,
chodníky. Krivkajúca infraštruk-
túra, s výnimkou centra mesta,
je naozaj v kontraste s inak veľ-
mi dobrou príjemnou obyvateľ-
skou aj kultúrnou atmosférou
Pezinka. Je to najmä otázka pe-
ňazí... Ale niekedy by aj stačilo,
keby si ľudia skultivovali pries-
tor pred svojím domom sami a
výsledok by bol okamžitý...

Je zvláštne, ako sa literatúra
aj filmy z tohto obdobia stávajú
pre dnešnú mladú generáciu
nezrozumiteľnými. Dnešný prí-
jemca ich chápe ako zábavné a
vy musíte vysvetľovať, že za
touto zdanlivou groteskou sa
skrývajú aj veľmi trpké ľudské
osudy. Študenti, ktorí sa narodi-
li začiatkom 90. rokov, tiež na-
príklad nevedia pochopiť, že
niečo bolo zakázané, že sa
niektoré knihy nesmeli publiko-
vať. Inšpiratívne je pre mňa te-
da práve odkrývanie podstaty
socialistického realizmu ako kul-

Čo by pozdvihlo Pezinok,
aby sa dal považovať za eu-
rópske mesto?

Ako literárny vedec sa ve-
nujete obdobiu socialistické-
ho realizmu. Publikovali ste
knihu s názvom Duch na re-
ťazi, ktorá sa zaoberá touto
érou. Čo vás inšpirovalo?
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túrnej doktríny, ktorá z umenia
robila propagandistický nástroj.
Zaujímajú ma mechanizmy ma-
nipulácie, ktoré sú v literatúre
socialistického realizmu – naj-
mä prvej polovice päťdesiatych
rokov a potom v sedemdesia-
tych rokoch minulého storočia,
– totožné s mechanizmami, kto-
ré dnes používa agresívna a ži-
vot otravujúca reklama.

Áno, veď medzi propagandis-
tickou funkciou umeleckého
prejavu a nadbiehaniu komerč-
ným záujmom nie je príliš veľký
rozdiel. V literatúre socialistic-
kého realizmu sa dajú odkryť
stratégie charakteristické nie-
len pre reklamu, ale aj prvky po-
pulárnej a dobrodružnej litera-
túry. To sú stratégie na získanie
najmä menej skúseného maso-
vého čitateľa či diváka.

Sloboda ako možnosť by ma-
la ísť ruka v ruke so zodpoved-
nosťou a sebakontrolou. Uka-
zuje sa, že to tak nie je. Pre-
vláda orientácia na slobodu ako
nespočetné množstvo možnos-
tí. Každé dieťa a každý študent
dnes pozná svoje práva, ale ne-
vyvažuje to rovnakou mierou
zodpovednosti. Chýba nám slo-
boda ako zodpovedné správa-
nie voči sebe, ale aj voči pries-
toru a voči komunite, v ktorej ži-
jeme, čím túto komunitu vlast-
ne deštruujeme... Svojho času
sme v našom meste vypraco-
vali dokument, ktorý sa volal
Koncepcia kultúry mesta Pezi-
nok. A kultúru sme chápali nie
ako súbor umeleckých ponúk,
ale v tom najširšom zmysle – od
čistoty v meste až po kultúru
každodenného správania ľudí.
Toto začína kolabovať, a na
Slovensku zvlášť. Ľudia sú
arogantní, bezohľadní. Tí, ktorí
chcú byť slušnejší, sa uťahujú a
dostávajú sa do defenzívy. Ale
celkom sa pred tým utiecť ne-
dá.Ani ten najvyšší múr, za kto-
rý sa ukryjeme, nás pred ľud-
skou hlúposťou a nekultúrnos-
ťou neochráni. Nezostáva teda
nič iné, než vzdorovať: trpezli-
vo, slušne, no pri tom všetkom
dôrazne a nahlas.

Takže zatiaľ čo za komuniz-
mu kultúre ubližoval politic-
ký tlak, dnes je to tlak ko-
merčný?

Keby sme parafrázovali ná-
zov vašej knihy

Nemáte pocit, že dnešný
duch je odtrhnutý z reťaze a
že kultúrnosti je menej, v živo-
te i v politike?

(kam)

Duch na reťa-

zi...

�
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2013 - 2014

Centrum voľného času v Pe-
zinku ponúka možnosť prihlásiť
sa na krúžky v 2. školskom pol-
roku 2013/2014, ktorý začína
od

výtvarníček, keramikárik,
folklórniček, taneč-

níček, tanečníček – brušné tan-
ce, pohybovka, detský aerobic,
maláčik, angličtina od
nulôčky začiatočníci, angličtina
od nulôčky pokročilí.

keramický ateliér, výtvarný
ateliér, umelecký ateliér,

Funky – tanečná skupina,
gitarový klub pre za-

čiatočníkov, gitarový klub pre po-

3.2.2014.
Krúžky pre škôlkarov:

Krúžky pre školákov:

výtvar-
né:
pohybové:

iné:

výtvar-
né:

pohy-
bové:
hudobné:

kročilých, cesty za vedou.

– stre-
da 17:30 – 18:30 – zábavnou
formou sa deti naučia základné
kroky v zumbe a aerobiku.

– cvi-
čenia s prvkami jógy formou roz-
právok, dychových cvičení a
rôznorodých polôh, ktoré sú
väčšinou inšpirované prírodou
a zvieratami.

– skĺbenie orientá-
cie v teréne s behom a dobrou
kondíciou.

– základy dra-
matiky, príprava divadelných

iné:
Ponuka nových krúžkov:
Pre škôlkarov: Detský zum-
ba-aerobic (od 4 rokov)

Detská jóga (od 4 rokov)

Orienťáčik (od 5
do 7 rokov)

Pre školákov: Herecký krú-
žok (od 7 rokov)

predstavení, nácvik dramatic-
kého prejavu, príprava autor-
ského divadla.

– okrem dobrej zábavy po-
núka príležitosť rozvíjať logické
myslenie, predstavivosť, pred-
vídavosť a sústredenie. Deti pri
nej získajú zručnosti, ktoré im
pomôžu v ich ďalšom živote.
Účasť na súťažiach.

– poďte sa s
nami naučiť reč bubnov a chyť-
te ten správny rytmus bubnova-
nia a perkusií.

– všestranný špor-
tový rozvoj dieťaťa rozvíjaný na
základoch viacerých športov
prostredníctvom hier a súťaží
prevažne vonku a utužovaním

Šach (od 7 ro-
kov)

Bubno-
vanie (od 7 rokov)

Športové hry
(od 7 rokov)

športového ducha.
– skĺbenie

orientácie v teréne s behom a
dobrou kondíciou.

Dieťa bude prijaté do
krúžku po zaplatení poplatku a
vyplnení prihlášky.

Orientačný
beh (od 7 rokov)

Nové krúžky sa otvoria, ak
bude prihlásený dostatočný
počet záujemcov.

Prihlasovanie a platenie
krúžkov osobne v CVČ na in-
focentre: streda, 13.00 –
17.30 h.

Informácie na tel. č.: 033/
6901 991, 0911/402 021, mail:

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

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
1. 2. Detský rozprávkový karneval

3. 2. Prázdninová klubovňa.

6. 2. Kŕmidlo pre vtáčiky

11. 2. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež – Batikovanie

13. 2. Valentínske srdce

18. 2. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež – Korálkové podlož-
ky

20. 2. Čiapka na karneval

– „Čarovný karneval“. Všetky
rozprávkové postavičky, víly, škriatkovia, včielky, zvieratká, spider-
meni, princezné a iné pozývame o 15.30 h do Domu kultúry na roz-
právkový karneval. V spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom.

Prázdninová klubovňa spojená s tvo-
rivým popoludním a výletom do okolia pre všetky školopovinné deti v
čase od 7.30 h do 16.30 h

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

–
tvorivý utorok od 16.00 do 18.00 h pre každého od 9 rokov, stačí
ak sa prihlásiš na telefónnom čísle alebo mailom.

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

– tvorivý utorok od 16.00 do 18.00 h pre každého od 9 rokov, sta-
čí ak sa prihlásiš na telefónnom čísle alebo mailom.

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

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

na alebo
na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená.

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

Výstavy:
do 8. 2. V časovej tiesni

od 20.2. Horí, horí! 3

Podujatia:
15.2. Pezinské vínne pivnice - od 12.00 do 21.00 h

Otváracie hodiny

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

– kolekcia zreštaurovaných a nezreštau-
rovaných hodín zo zbierok múzea po prvýkrát prístupná verejnosti

– 140 rokov Dobrovoľného hasičského
zboru v Pezinku

6. ročník ochutnávania najlepších vín z Pezinka a okolia

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

Prihláste svoje deti na krúžky do CVČ
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Inzercia

Hasiči historici navštívili Pezinok

Vznik DHZ v Pezinku je
neodmysliteľne spo-
jený s

. Bol pezinský rodák,
príslušník početnej nemeckej
menšiny, vyštudovaný lekárnik
a policajný kapitán mesta. Ako
policajný kapitán, zodpovedný
aj za požiarnu ochranu už dlh-
šie premýšľal nad zložitou si-
tuáciou v meste. Nútili ho k to-
mu časté požiare. Najväčší v
histórii nášho mesta vznikol 9.
apríla 1832 o 9.30 hod. počas
silnej víchrice na Cajle. Odtiaľ
sa plamene hnané strašnou si-
lou rozšírili na Pekársku (Rázu-
sovu) ulicu, na predmestie, ži-
dovské domy, Pálfyho majer,
vnútorné mesto, až na Špitál-
sku (Moyzesovu) ulicu. Počas
dvoch hodín zhorelo 129 do-
mov, na predmestí ľahlo popo-
lom ďalších 24 domov. Nepre-
žilo 7 dospelých osôb a dve de-
ti. Okrem rodinných domov zho-
relo aj veľa verejných budov.
Zhorela radnica aj s notárskym
archívom, všetky písomnosti
nazhromaždené v ňom počas
stáročí sa navždy stratili. Zho-
rela budova katolíckej školy,
mestské kasárne, špitál, evan-
jelický kostol a mnohé ďalšie bu-
dovy.

Zlom nastal po roku 1872,
keď boli definitívne zrušené
cechy. Tie dovtedy zohrávali
kľúčovú úlohu pri likvidácii po-
žiarov. Pezinok patrí medzi pr-
vé mestá na Slovensku, kde za-
ložili hasičský zbor. Z okolia nás
predbehli len Bratislava(1867),
Trnava (1868), Sereď (1872) a
Petržalka (1873). Meissl preto
10. jan. 1874 vydal výzvu k oby-
vateľom Pezinka na založenie
dobr. has. spolku v našom
meste. Výzva sa stretla s neča-
kane silným ohlasom a už na
druhý deň, 11. januára, sa
dostavil veľký počet záujemcov
na ustanovujúce valné zhro-
maždenie v hostinci U Šmogro-
viča na Hrubej (Hlavnej) ulici
(dnes M. R. Štefánika), neskôr
tam bolo železiarstvo nazývané

Tento dátum do-

Františkom
Meisslom

U čiernej kočky.

dnes považujeme za deň vzni-
ku DHZ v Pezinku. Valné zhro-
maždenie zvolilo prípravný vý-
bor, tento vypracoval stanovy a
poslal ich na min. vnútra do
Budapešti. 9. marca boli stano-
vy schválené. Prvým veliteľom
sa stal František Meissl a pred-
sedom starosta mesta Otto
Weinberger. Zo zbierok a darov
občanov sa zakúpila prvá vý-
zbroj a výstroj. Svojím prvým
krstom ohňom prešli dobrovoľ-
níci 27. mája 1874. V r. 1895 bol
Meissl vyznamenaný za záslu-
hy o pož. ochranu radom cisára
Františka Jozefa II. a bol paso-
vaný za rytiera. Po vzniku Čes-
koslovenska odišiel k svojej
dcére do Viedne. Zomrel 28.
jan. 1934 ako 98 ročný. Pocho-
vaný je v obci Sierndorf neďale-
ko Viedne. DHZ niekoľkokrát
počas svojej histórie stál pred
zánikom. Tak tomu bolo aj po
1. svet. vojne - veľa jeho členov
sa nevrátilo z bojísk. Počas voj-
ny a tesne po nej v zmätkoch,
ktoré súviseli so vznikom Čes-
koslovenska, zbor fungoval len
formálne pod veliteľstvom Jo-
zefa Dejeona. Reálne začal
zbor fungovať až 15. júna 1922,
keď bol za veliteľa po druhýkrát
zvolený Štefan Koeszegi. Na-
sledujúce roky boli žiaľ po-
znamenané národnostnými a
náboženskými rozbrojmi, čo
malo za následok veľký úbytok
členov. Napriek tomu bola zakú-
pená nová výzbroj a výstroj.
Predsedom bol starosta mesta
Ľudovít Korínek. Hasiči sa ko-
nečne dočkali aj novej zbrojni-

ce pri mestskom parku, ktorá
bola slávnostne daná do užíva-
nia 7. aug. 1927. Stavebné ná-
klady činili 75 tis. korún (zo zbie-
rok od občanov mesta). K budo-
ve si zbor postavil z vlastných
prostriedkov pozorovateľňu (ve-
žu), tehlu daroval majiteľ tehel-
ne Štefan Kriser, hodiny na ve-
žu zhotovil hasič Ján Pucher.
Pozemok na zbrojnicu darovala
rím.-kat. cirkev, spolok pezin-
ských Nemcov a mesto.

Dňa 3. apríla 1938 vypukol na
Bernolákovej ulici (vtedy nazý-
vanej Výhon) druhý najväčší po-
žiar v histórii mesta. Od iskier z
komína zhorela mestská stodo-
la a od nej 11 ďalších domov.
Zahynuli dve ženy, 9 osôb bolo
zranených. Vďaka tomu, že ha-
silo 19 zborov zo širokého oko-
lia nevznikli ďalšie škody. Po-
čas 2. svet. vojny sa zbor na ne-
dostatok práce sťažovať nemo-
hol. Hasiči zasahovali postup-
ne pod velením Štefana Já-
nošku, Vojtecha Zubaya, Mi-
chala Strapáka. Po vojne zbor
druhýkrát stál pred zánikom.
Mesto malo početnú nemeckú
menšinu, boli to väčšinou boha-
tí vinohradníci, obchodníci a re-
meselníci. Tvorili jadro zboru.
Títo Nemci boli z politických dô-
vodov na základe dekrétov pre-
zidenta Beneša vysídlení do
Nemecka. V roku 1945-46 boli
krátku dobu veliteľmi kominár-
ski majstri Vojtech Zubay a
Pavel Šípoš. Po nich sa funkcie
ujal Jozef Hanusek, ktorý stabi-
lizoval situáciu vo vnútri zboru.
V roku 1946 zbor zo zbierky za-

kúpil sanitku a premenoval sa
na Dobrovoľný hasičský a zá-
chranný zbor. Lekárom bol
MUDr. Peter Krištúfek. Od roku
1948 do r. 1952 bol veliteľom
Jozef Vík. Po ňom funkciu pre-
vzal Pavel Čajkovič zamestna-
nec Ms. nár. výboru a vykoná-
val ju až do svojho odchodu do
dôchodku v roku 1977, keď sa
jeho nástupcom stal Ján Guš-
tafík. V roku 1977 nastupujú
predchodcovia dnešného pro-
fesionálneho HaZZ, ktorí do-
stali do užívania všetku techni-
ku a aj zbrojnicu od dobrovoľní-
kov. Napriek tomu dobrovoľníci
sa stále aktívne zapájali do čin-
nosti (zásahy, prevencia) až do
roku 1992, keď bola na Rozálke
dostavaná nová zbrojnica a vte-
dajší náčelník OS ZbPO pplk.
Anton Vaškovič sa pokúsil nás
vysťahovať na ulicu zo starej
zbrojnice, ktorú následne pre-
najal súkromnej firme. My sme
sa nedali, zostali sme v starej
zbrojnici na ktorú sme mali mo-
rálne právo (hoc sme boli len
trpení). Vtedy sme tretí krát stáli
pred zánikom. K náprave došlo
až v roku 2003 kedy zásluhou
primátora Olivera Solgu štát vrá-
til zbrojnicu, aj keď nie nám, ale
mestu. Časť zbrojnice využíva-
me za symbolické Euro do-
dnes.

Od roku 2002 sa zlepšili vzťa-
hy aj s HaZZ, keď sa okresným
riaditeľom stal plk. Ing. Emil
Moťovský. Dostali sme nové au-
to Iveco od bývalého ministra
vnútra a od mesta novú výzbroj.
V súčasnosti ministerstvo
vnútra podporuje opäť dobro-
voľných hasičov, podobne ako
napríklad v Čechách, tak aby
sa mohli efektívne zapojiť do zá-
chranných prác, aj keď v mno-
hých mestách a obciach kde
zbory zanikli je už neskoro.
Dobrovoľníci sú vždy pripravení
pomôcť spoluobčanom, bez ná-
roku na odmenu a iné výhody,
tak ako im to káže ich patrón sv.
Florián.

predseda DHZ Pezinok
v roku 1991-2013

Gabriel Guštafík

Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku oslavuje 140. výročie založenia
Na základe pozva-

nia Dobrovoľného ha-
sičského zboru Pezi-
nok zavítala do Pe-
zinka delegácia hasi-
čov-historikov z Ra-
kúska a Nemecka.
Počas trojdňového
programu, v ktorom
boli zahrnuté odbor-
né pracovné stretnutia so slovenskými hasičmi v Bratislavskom
a Nitrianskom kraji, navštívili hostia i mestá Bratislava, Sv. Jur,
Pezinok, Modra, Nitra, Trnava i obce Častá, Dyčka kde si pozreli
múzeá, hasičské stanice a hrad Červený kameň.

Do Pezinka zavítala delegácia Zemského veliteľstva hasičov
Linz a Múzea sv. Floriána z Horného Rakúska, Dolného Rakúska
i Bavorska vedená Erwinom Chaluparom v deň sv. Mikuláša.

V Pezinku absolvovali prehliadku historického centra a nav-
štívili Malokarpatské múzeum. Následne si pozreli historickú
radnicu, kde ich privítal v mene vedenia mesta viceprimátor Ing.
M. Andel. Informoval ich o histórii mesta a zdôraznil dobrú spo-
luprácu mesta s dobrovoľným hasičským zborom.

Na záver návštevy hostia poďakovali za bohatý a zaujímavý
program a pozvali hostiteľov na návštevu do Horného Rakúska
a Múzea svätého Floriána pri Linzi. Peter Ronec

Hold patrónovi hasičov
– sv. Floriánovi v máji 2011. FOTO (mo)

Pôsobnosť Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku sú obce
okresov Pezinok a Senec, čo predstavuje 46 obcí a miest. Dô-
ležitým ukazovateľom náročnej práce hasičov sú štatistické úda-
je o vykonaných zásahoch a výjazdoch k mimoriadnym udalos-
tiam. Za obdobie roka 2013 uskutočnili príslušníci okresného ria-
diteľstva zo svojich hasičských staníc v Pezinku a v Senci spolu
684 výjazdov (okres Pezinok 319, okres Senec 365). Z celkové-
ho počtu výjazdov bolo 244 k požiarom (okres Pezinok 110,
okres Senec 134), 199 k technickým zásahom – dopravným ne-
hodám (okres Pezinok 85, okres Senec 114), k 15 ekologickým
zásahom (okres Pezinok 8, okres Senec 7), 12 výjazdov bolo k
planým poplachom. Pri požiaroch vznikla škoda 257 350 €.
Rýchlym a účinným zásahom hasičov pri požiaroch sa uchránili
hodnoty vo výške 1 129 600 €. V porovnaní z minulým rokom do-
šlo k poklesu počtu udalostí o 87.

Občanom mesta Pezinok hasiči išli v roku 2013 pomáhať 131
krát. Horelo celkovo 50 krát, 29 krát pomáhali pri dopravných ne-
hodách a 45 krát poskytli technickú pomoc. Jednalo sa o otvára-
nie bytov v spolupráci s políciou, odstraňovanie spadnutých
stromov, preverovali úniky plynu, čerpali vodu z zatopených
priestorov, zachraňovali a odchytávali zvieratá, pomáhali vyslo-
bodiť občanov zo zaseknutých výťahov. Oproti roku 2012 za-
znamenávame mierny pokles mimoriadnych udalostí.

Oddelenie požiarnej prevencie ako súčasť okresného riaditeľ-
stva HaZZ vykonáva kontrolnú činnosť v obciach a mestách vo
veciach zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany
pred požiarmi, posudzuje dokumentáciu stavieb z hľadiska po-
žiarnej bezpečnosti (územné, stavebné, kolaudačné konanie),
vykonáva preventívno-výchovnú činnosť, rieši priestupky zo
strany občanov a tiež ukladá pokuty za porušenie predpisov na
úseku ochrany pred požiarmi právnickým osobám a fyzickým
osobám podnikateľom.

Za obdobie roka 2013 bolo vykonaných spolu 206 protipožiar-
nych kontrol, pri ktorých bolo zistených 1043 nedostatkov.

V oblasti preventívno-výchovnej okresné riaditeľstvo zabezpe-
čilo rôzne akcie pre deti, mládež a verejnosť. V mesiaci máj bol
zorganizovaný v spolupráci s Dobrovoľnou požiarnou o-chranou
Pezinok, Malokarpatským múzeom v Pezinku, Policajným zbo-
rom SR a Mestskou políciou Pezinok deň hasičov – oslavy svä-
tého Floriána – patróna hasičov – na námestí v Pezinku, kde bo-
la prezentovaná práca hasičov, hasičská technika a ukážky polí-
cie. Podujatie spestrilo vystúpenie mladých mažoretiek z Modry.
Uskutočnili sa aj besedy s deťmi na vybraných základných ško-
lách v rámci okresov Pezinok a Senec. Hasiči robili exkurzie na
hasičských staniciach v Pezinku a v Senci za účelom prezento-
vania práce hasičov a hasičskej techniky. Na týchto akciách sa
zúčastnilo spolu asi 900 detí. V Šenkviciach, Budmericiach, Sen-
ci a v Pezinku okresné riaditeľstvo zabezpečilo stretnutia s dô-
chodcami

V mesiaci jún sa konalo krajské kolo súťaže v hasičskom špor-
te a v mesiaci september sa v spolupráci s dobrovoľnými hasič-
mi uskutočnila hasičská súťaž o Pohár mesta Pezinok.

Takýmito a podobnými akciami by sme chceli prispieť k infor-
movanosti detí i dospelých o fyzicky ale aj psychicky náročnej
práci hasičov a taktiež preventívne pôsobiť v oblasti predchá-
dzania vzniku požiarov a iných mimoriadnych udalostí.

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

Rok 2013 u HaZZ v Pezinku
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Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa zožali úspech
V dňoch 21. a 22. novembra

2013 sa konal v Nižnej na
Orave 12. ročník celoslovenskej
súťaže ZUŠ v hre na dychových
nástrojoch – „ Čarovná flauta “.

Pezinskú ZUŠ Eugena Su-
choňa reprezentovali dve žiač-
ky z triedy pána učiteľa Mariana
Mráza. Po vlaňajších úspe-
choch na celoslovenských súťa-
žiach opäť potvrdili svoj talent a
kvalitnú prípravu.

získala 2. miesto v
tretej kategórii a

Martina Pe-
puchová

Petra Nosko-

vičová

Hanka Bere-
niková

Kristián Mrva

2. miesto v piatej ka-
tegórii. Obe flautistky na kla-
víri sprevádzala Mgr. Andrea
Smolková.

V tých istých dňoch (21. a 22.
nov.) sme držali palce aj našim
violončelistom na celosloven-
skej súťaži „ Violončelová jeseň
Modra “ . Aj z Modry prišli pote-
šujúce správy.

sa umiestnila v striebor-
nom pásme v 1. kategórii a

získal strieborné
pásmo v 3.kategórii. Obaja

úspešní žiaci sú z triedy pani
učiteľky Mgr. art. Magdalény
Milčíkovej. Pri klavíri sa vystrie-
dali korepetítorky Zuzana Bere-
niková a Mária Neuszerová.

Tretím dôvodom na radosť
bol úspech našich malých spe-
vákov – a

z triedy Mgr.
Evy Rosenberger. Na celoslo-
venskej súťaži „Dni Miloša
Ruppeldta“ v klasickom speve,
ktorá sa konala 4. 12. 2013 v
Bratislave, porota oboch chlap-

Martina Mikulu Ri-
charda Cillera

cov ocenila čestným uznaním.
Ich korepetítorkou bola Mgr.
Andrea Smolková.

Ak sa z troch celoslovenských
súťaží vrátia všetci vyslaní žia-
ci s ocenením , je to vyjadrením
jednak ich hudobného talentu,
usilovného cvičenia, ale aj kva-
litnej systematickej práce ich pe-
dagógov.

Blahoželáme, tešíme sa spo-
lu s vami a prajeme veľa ďal-
ších úspechov!

Mgr. Zuzana Andelová

Farnosť Nanebovzatia Panny Márie v
Pezinku pozýva na XX. jubilejný Ples
Farnosti Pezinok v piatok 7. februára
2014 o 19.00 h v Dome kultúry v Pe-
zinku

14,- € 13,- €
7,- €

Do tanca a na počúvanie budú hrať:

Vstupné pre 1 osobu:

fff@rsb.sk

dychová hudba CAJLANÉ, hudobná sku-
pina SENÁTOR, country skupina BU-

KASOVÝ MASÍV, mažoretky TINA, hudobná skupina KA-FE
BAND a KATKAFELDEKOVÁ

v hlavnej sále a vo foyeri
Večera pre 1 osobu
Vstupenky a večeru si môžete zakúpiť u p. Františka Fédera
do na adrese Farská 7, Pezinok 902 01 infor-
mácie a objednávky t. č. 0905 342 261 e-mail:

ľ
r .

Celý zisk je tradi ne venovaný

na opravu Farského kostola v Pezinku

č

Ob erstvenie a bohatá tombola sú zabezpe ené
Na spolo ne strávený ve er v kruhu dobrých udí sa teší

hlavný organizáto František Féder

č č
č č

6. februára 2014

Kláštorný kostol v Pezinku sa v januári stal po 13. raz dejiskom
koncertu chrámovej hudby s benefičným zámerom. Podujatie s
názvom „Cesty k sebe“, ktoré sa uskutočnilo 12. 1. 2014, vzbudi-
lo u ľudí veľký záujem. Jeho hlavnou myšlienkou bola aj tento rok
pomoc deťom s psychickými poruchami.

Vyzbieraná suma sa vyšplhala na 1 512 eur a venovaná bola
Klinike detskej psychiatrie v Detskej fakultnej nemocnici s polikli-
nikou Bratislava. Medzi stovkami návštevníkov sa tu zišli pred-
stavitelia Mesta, rôznych kultúrno-spoločenských inštitúcií, du-
chovní a množstvo zvedavých milovníkov chrámovej hudby.

V nedeľnom večernom programe vystúpili Pezinský chrámový
zbor Ad Una Corda pod vedením dirigenta Mariána Šipoša,
Komorný chrámový orchester a predstavili sa tiež šiesti sólisti.
O dôstojné vyvrcholenie celého koncertu sa postaral odchova-
nec Pezinského chrámového zboru, v súčasnosti doma i v za-
hraničí úspešný klavirista, Ivan Koska. (KG)

Dňa 10. 2. od 18.00 h pozvite, milí manželia, va-
še milované manželky do Domu kul-
túry v Pezinku. Dve hodinky spoločenského tan-
ca nech sú pre vás oboch príjemným roz-
tancovaním všedných krokov každodenného

života. Vaše deti postrážime v Materskom centre MaMaTaTaJa.
Tanečný večer je súčasťou celosvetovej kampane „Týždeň
manželstva“, ktorá bude v dňoch 10.-16. februára 2014. V tom-
to týždni vás pozývame využiť i manželskú zľavu v reštaurácii
Lalia a kaviarničke Gazettíno na Štefánikovej ulici. Nezabud-
nite si v šuflíku svoje obrúčky. Ak chcete zľavu, budete ich po-
trebovať.

Naša vďaka patrí skvelej učiteľke tanca, pani Kvetoslave Štr-
bovej, Mestu Pezinok a Pezinskému kultúrnemu centru za bez-
platné prenajatie sály. Kampaň v Pezinku organizuje Cen-trum
pre rodinu – Pezinok, o.z.

Veľkej sály

Za organizačný tím Martina Šipošová

Tanečný večer pre manželov
s učiteľkou tanca

Krátko pred Vianocami som
objavila na pultoch kníhkupec-
tiev II. doplnené vydanie výkla-
dového slovníka pezinčiny. Ne-
váham a pýtam sa preto autora
Laja Slimáka, známeho tiež pod
„pseudonymom“ strýco Lajo...

Nuž, bolo to predovšetkým to,
že prvý slovník sa minul a ľudia
si ho naďalej pýtali. Ale aj to, že
sa mi doma nazhromaždil do-
statok nových slovíčok a zauží-
vaných výrazov na to, aby malo
nové vydanie zmysel. Nie me-
nej zohralo svoju rolu aj občian-
ske združenie P.R.D., ktoré mi
ponúklo finančnú pomoc.

� Čo ťa viedlo k II. vydaniu
známeho slovníka?

�

�

Druhé vydanie slovníka obsa-
huje viac ako 50 nových sloví-
čok, takmer 20 nových slovných
spojení a zaužívaných výrazov
a aj dve nové poviedky v pezin-
čine. Nový slovník nemá prilo-
žené DVD, ale má dve záložky v
pezinských farbách. Práve o tie-
to záložky som bol požiadaný
niekoľkými dvojicami, aby si mo-
hol zvlášť označiť svoje miesto
partner alebo partnerka.

Slovník je v bežnej distribúcií v
mnohých slušných kníhkupec-

Aké rozdiely sú teda medzi
prvým a druhým vydaním
slovníka ?

Kde všade možno slovník
kúpiť ?

tvách, no paradoxne nie v
Pezinku, takže sa dá kúpiť v

Pezinskej informačnej kancelá-
rií na Radničnom námestí. Pre
pohodlných alebo záujemcov
mimo Slovenska je dostať aj v
internetových knižných obcho-
doch.

Keďže sviatky som strávil v ne-
mocnici, venujem sa teraz hlav-
ne svojmu zdraviu a kondícií.
Literárne predsavzatia nemám,
ale dal som sľub jednému vyda-
vateľovi, že do konca roka napí-
šem knižku poviedok. Jedna po-
viedka je už aj na svete, čaká
ma však ešte veľa práce.

� Čomu sa venuješ teraz?
Máš nejaké literárne predsa-
vzatia do nového roka ?

Monika Čárska

Výkladový slovník pezinčiny má II. doplnené vydanie

Dovoľujeme si poďakovať za celoročnú podporu a pomoc pri
podujatiach v roku 2013 našim priateľom:

GRAFIT, Milan Grell, Pezinok
VINOHRADNÍCTVO PAVELKA A SYN, s.r.o., Pezinok

FLAGA SLOVPLYN, spol. s.r.o., Pezinok, KARIREAL Slova-
kia, a.s. – pobočka Pezinok, GASTROM, Pezinok, AVON
COSMETICS SLOVAKIA, ORIFLAME SLOVAKIA, spol. s.r.o.,
PENZIÓN POD KLÁŠTOROM, Pezinok, Areál zdravia
ROZÁLKA, Reštaurácia LALIA, Holubyho ul. 42, Pezinok,
Kvetinárstvo MAGDALÉNKA v OC Plus, Pezinok, GOcopy –
Peter Follrich, Svätý Jur, FIALKA – Tatiana Fričová, M. R. Šte-
fánika 26, Pezinok, Dobrovoľný hasičský zbor

Časopis PEZINČAN a TELEVÍZIAPEZINOK

GENERÁLNI SPONZORI:

SPONZORI:

MEDIÁLNASPOLUPRÁCA:

Poďakovanie

Inzercia

Stanislav Možný sa narodil
14. februára 1942 na Cajle, kde
prežil väčšinu svojho života.
V Plzni sa vyučil za elektrikára,
no jeho životným snom bola fil-
mová tvorba, čo sa mu v krát-
kom čase vyplnilo. Vlastným úsi-
lím sa vypracoval na vedúceho
výpravy a podieľal sa na tvorbe
úspešných slovenských a ko-
produkčných filmov.

Film zamiešal karty aj v jeho
osobnom živote. Pri nakrúcaní
drámy Medená veža legendár-
neho režiséra Martina Hollého
sa v roku 1970 zoznámil so svo-
jou manželkou Máriou. Zo-
sobášili sa 27. novembra 1971

a ich manželstvo trvalo až 42
rokov. Narodili sa im dve dcéry,
Blanka a Lenka. Stanislav
Možný sa tešil z troch vnúčat.
Boli mu zdrojom radosti a opti-
mizmu aj v časoch, keď ho sužo-
vala choroba.

Miloval dve oblasti svojho ži-
vota, rodinu a film, svoju prácu.
Medzi filmármi si jeho ne-
prehliadnuteľná osobnosť zí-
skala obdiv a rešpekt: „Ne-
bolo preňho nič nemožné. Do-
kázal vymyslieť a urobiť čokoľ-
vek, čo režiséri potrebovali, aj
preto s ním radi pracovali.“

Zoznam filmov, televíznych fil-
mov a seriálov, na ktorých môže-

me obdivovať jeho osobitý, neo-
pakovateľný výtvarný rukopis,
je naozaj úctyhodný. Patria k
nim diela Juraja Jakubiska Do-
videnia v pekle, priatelia (1970),
Tisícročná včela (1983), Sedím
na konári a je mi dobre (1989) či
Nejasná správa o konci sveta
(1997). A samozrejme, neza-
budnuteľná rozprávka Perinba-
ba z roku 1985. Práve Jakubis-
kove filmy stoja za osobitnú
zmienku pre svoj typický výtvar-
ný prejav – a práve na ňom za-
nechal svoj nezmazateľný pod-
pis Stanislav Možný.

Podieľal sa takisto na popu-
lárnych hudobných filmoch Du-
šana Rapoša Fontána pre Zu-
zanu (1985) či Rabaka (1989),
a tiež na jednej z najlepších slo-
venských komédií Sladké sta-
rosti režiséra Juraja Herza
(1985). Z novšej produkcie mož-
no spomenúť film Nebo, peklo...
zem (2009), televízny seriál
Kriminálka Staré mesto (2010)

a čiernu komédiu Mŕtvola musí
zomrieť (2011).

Jeho tvár mohli diváci vidieť v
rozprávke Nebojsa z roku 1990.
V úlohe prievozníka si zahral s
takými hereckými esami ako
Karol Machata, Ondřej Vetchý a
Ján Kroner.

Pracoval ešte aj v dôchodko-
vom veku a až choroba ho napo-
kon odpútala od sveta filmu.

K jeho veľkým záľubám patrila
aj rybačka.

„Dedo Stano bol veľký člo-
vek,“ zaznelo na poslednej
rozlúčke so Stanislavom Mož-
ným. „Nepotreboval byť nápad-
ný, robiť veľké gestá. Už len sa-
motnou prítomnosťou ľudí tešil
a inšpiroval.“

Inšpirujúce sú dodnes neza-
budnuteľné filmové diela, ktoré
Stanislav Možný pomohol vy-
tvoriť, ale aj jeho život s najbliž-
šími príbuznými a priateľmi, kto-
rý tu, v Pezinku, prežil.

(kam)

Stanislav Možný bude chýbať Pezinku aj filmu
Príbuzní, priatelia, Pezinčania aj filmová obec sa rozlúčili

so Stanislavom Možným, ktorý by sa bol teraz, vo februári
dožil 72 rokov. Meno tohto umelca sa spája s mnohými ob-
ľúbenými filmovými dielami, ktorým ako vedúci výpravy
vpečatil nezameniteľnú podobu. Kolegovia od filmu naň-
ho spomínajú s láskou a s obdivom: Vo svojom odbore bol
jednotka! Bohužiaľ sa jeho filmografia 5. januára 2014 de-
finitívne uzavrela.

033/641 1311, 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

033/641 1311, 0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

Anglický a nemecký jazyk

na ZŠ Fándlyho Pezinok

Poplatok za kurz:

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

2 hodiny týždenne
65,- € (38 hodín, 1,70 € na hodinu)

Zápis: 5. 2. 2014 od 16.00 do 18.00 hod.
na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZY

13. ročník benefičného koncertu
„Cesty k sebe“
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáši l i sa

70-roční

75-roční

MUDr. Emil Huraj 2.1.
Juraj Krupa 5.1.
Jolana Jajcajová 7.1.
Jozef Lunák 9.1.
Daša Klimová 11.1.
Ján Stojkovič 11.1.
Ján Mravec 13.1.
Jozef Rácz 17.1.
Ľuboslava Waczlavová 19.1.
Jarmila Kubinová 21.1.
Pavel Majerník 22.1.
Ivan Zbudila 22.1.
RNDr. Helena Kotrasová 22.1.
Marta Lišková 25.1.
Mgr. Hilda Stodolová 26.1.
Agneša Ištoková 26.1.
Viliam Bojkovský 26.1.
Róbert Filípek 30.1.

Ružena Cíferská 2.1.
Blažena Zárubová 7.1.
Mária Horváthová 12.1.
Anna Lajošová 14.1.
Ludmila Pátková 15.1.
Mária Maťusová 18.1.
Terézia Guštafíková 21.1.
Anna Tomašovičová 25.1.
Štefan Šindler 26.1.
Helena Slezáková 27.1.
Cecília Leporisová 29.1.
Štefánia Kilhofová 29.1.
Zuzana Skovajsová 30.1.

JANUÁR 2014 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

• Vavrinec Bátory a Katarína Niž-
ňanová • Martin Kuchár a Lucia
Machalová • Ing. Vladimír Vizner

Štefan Krnáč 60 r.
Anna Valentovičová 80 r.
Antónia Slížová 89 r.
Alžbeta Pospechová 85 r.
Rudolf Čechovič 91 r.
Veronika Mulinová 88 r.
Daniela Šajermanová 49 r.
Ing. Jindřich Markus 66 r.
Ján Zachar 57 r.
Ing. Štefan Jánoš 88 r.
Ivan Velikov 59 r.
Oleg Chvíla 59 r.
Viktória Sláviková 92 r.
Milan Pikalík 91 r.

1.- 2. Jack Ryan: V utajení ............................................... USA
2. Oblačno, miestami fašírky 2 3D ........ 17.00 h............ USA
4. Fk: Nymfomanka ........................................................... DAN
5.-6. Blízko od seba ................................................................ USA
8. Lego príbeh ........................................... 17.00 h. .......... USA
9. Lego príbeh 3D .................................. 17.00 h. .......... USA
8.- 9. RoboCop ................................................................... USA
11.-12. Predĺžený víkend ....................................................... USA
13.-14. Zimný príbeh ............................................................. USA
15. Lego príbeh 3D .................................... 17.00 h. .......... USA
15.-16. Dědictví aneb kurvaseneříká .......................................... ČR
18. Fk: Nymfomanka II ........................................................ DAN
19. Zachráňte pána Banksa .............................................. USA
20. Herkules: Zrod legendy ................................................. USA
21. Herkules: Zrod legendy 3D ........................................... USA
22. Ľadové kráľovstvo .................................. 17.00 h ......... USA
23. Ľadové kráľovstvo 3D ............................ 17.00 h ......... USA
22.-23. Babovřesky 2 ................................................................... ČR
25. Ja, Frankestein .............................................................. USA
26. Ja, Frankestein 3D ........................................................ USA
27.-28. Non - Stop ...................................................................... USA

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

KINO DOMU KULTÚRY

B L A H O Ž E L Á M E

február

► 1.2. DETSKÝ
ROZPRÁVKOVÝ ČAROVNÝ KARNEVAL.

► 7.2. XX. PLES
FARNOSTI PEZINOK.
► 10.2.
NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA.

► 12.2. BUDHIZMUS NA
ZÁPADE.
► 13.2. KONCERT
KOMORNEJ HUDBY.
► 15.2. VEĽKÁ CENA
PEZINKA

►16.2. AHOJ ROZ-
PRÁVKA – Dnes: HAVO SLAVO.

►17.2. VALENTÍNSKA
KVAPKA KRVI

►22.2. PREDAJNÁ
AKCIA DETSKÉHO OBLEČENIA A POTRIEB.

►23.2. EXIT(US)

►24.2. RADOŠINSKÉ
NAIVNÉ DIVADLO: JÁÁÁNOŠÍÍÍK PO TRISTO ROKOCH

( ) o 15.30 h v spoločenskej sále DK –
Karneval detí v mas-

kách s programom a kúzelníkom Talostanom.Organizátori: PKC
a CVČ.

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

(pondelok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Tanečný večer. Hlavný

organizátor: Centrum pre rodinu
(streda) o 18.30 h v salóniku DK –

Prednáška
(štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný organizátor: ZUŠ Pezinok.
(sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK –

. Slovenská extraliga vo volenom mariáši. Hlavný orga-
nizátor: Mariášový klub Pezinok

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: Harry Teater,

Banská Bystrica. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 8.00 h v salóniku DK –

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

(Sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný organi-

zátor: Centrum pre rodinu
(nedeľa) o 18.00 h v malej sále DK – . Divadelné

predstavenie v podaní Divadla BALACLAVA – OZ CRES-
CENDO.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Di-

vadelné predstavenie v podaní: S. Štepka, S. Malachovský/M.
Caban, R. Štúr/M. Kubovčík, Nedomová, P. Molnárová, L. Buga-
lová, R. Felix, M. Vilhanová, V. Svítek, L. Hubáček, réžia:
J. Nvota.

sobota

Astronomický krúžok
Pezinské kultúrne centrum ponúka pre deti aj dospelých mož-
nosť navštevovať v
Dome kultúry v Pezinku.
Prvá otváracia hodina sa uskutočnila 8. 1. 2014 o 17,00 h. Ďalší
záujemcovia sa môžu ešte prihlásiť.

kurz astronómie od 5. 2. do 26. 3. 2014

Informácie na tel. č.
033/6413949, alebo 033/6412093.

Eva D meová 27.11.
Adela Jančová 3.12.
Jakub Slovák 3.12.
Lara Piršel 4.12.
David Voltemar 4.12.
Sebastián Peter Habdák 5.12.
Matúš Zdechovan 5.12.
Jaromír Hloška 6.12.
Leontína Lukáčová 7.12.
Lukáš Bagin 7.12.
Matej Hupka 9.12.
Jakub Rajnoha 10.12.
VanesaAntalová 11.12.
Matilda Bíliková 12.12.
Lenka Marasová 14.12.
Miriam Oláhová 19.12.
Hana Vítková 19.12.
Martin Hančík 20.12.
Jakub Pollák 26.12.
Michal Lešundák 27.12.
Rudolf Fritzman 27.12.
Natália Fandelová 29.12.
Mathias Mjartan 29.12.
Gabriel Olah 30.12.
Lara Zmeková 31.12.
Lea Funková
Marko Bittner 2.1.
Matej Filinský 3.1.
Liliana Bachanová 6.1.
Richard Kuchár 7.1.
Nela Pendráková 8.1.
Róbert Komenda 9.1.
Bajram Aziri 9.1.
Vratko Vodrážka 9.1.
Adam Lukačovič 13.1.

ö

1.1.

Márne ťa naše oči
hľadajú, márne
slzy po tvári steka-
jú. Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, ne-
vie zabudnúť. Zo-
stanú iba spomienky a v srdci
veľký žiaľ. Dňa 3. 1. 2014 sme si
pripomenuli 7. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý

S úctou spomína smútiaca rodi-
na.

Karol LISÝ.

Nezabúdame!

Dňa 5. 1. 2014 uplynuli 3 roky, čo
nás opustila naša drahá mama a
17. 1. 2013 uplynulo 10 rokov, čo
nás opustil náš drahý otec. Na
obidvoch rodičov, starých rodi-
čov a prarodičov

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

Františku a Jána NOVÁKA

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 22. 1. 2014
sme si pripomenuli
4. výročie od úmrtia

našej milovanej

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

Marty PROKEŠOVEJ.

Dňa 15. 1. 2014
uplynulo 5 rokov,
čo nás náhle opus-
tila naša milovaná
manželka, ma-
mička a babička

a v roku 2013 sme si pripomenuli
45. výročie od úmrtia

Smú-
tiaca rodina.

Alojzia
SLOVÁČKOVÁ

rod. Matejkovičová

Anny MATEJKOVIČOVEJ.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 1. 2. 2014 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás opustil manžel,
otec, dedko z Jura

S láskou a úctou spomína man-
želka Mariena, syn Peter s rodi-
nou, dcéra Mária s rodinou, syn
Filip a ostatná rodina.

Peter - Jamil MACHÁČEK.

Úsmev si mal vždy
na perách, dobrotu
v srdci, lásku v du-
ši, vždy budeme na
teba s láskou spo-
mínať. Dňa 10. 2.
2014 uplynie 7 ro-

kov, čo nás opustil manžel, otec-
ko, priateľ

Jozef ZÁRUBA.
S láskou spomíname a ďaku-
jeme všetkým, ktorí nezabudli a
venujú mu s nami tichú spomien-
ku. Manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 19. 2. 2014 si
pripomenieme 20.
výročie úmrtia na-
šej drahej dcéry

Silvie
BELANSKEJ.

S láskou a bôľom v
srdci spomínajú rodičia a brat s
rodinou. Za tichú spomienku všet-
kým, ktorí ste ju poznali, ďakuje-
me.

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 dcéry s rodinami.

Karola MUNKU.

Dňa 15. 1. 2014
sme si pripomenuli
68. nedožité naro-
deniny

Zhasíname svieč-
ku a s láskou spomíname. Man-
želka, deti a sestry s rodinami.

Ivana
PESSELA.

Dňa 10. 1. 2014
uplynulo druhé vý-
ročie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a dedka

Viliama
ŠAŠKOVIČA.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou a úc-
tou spomínajú manželka, syno-
via s rodinami a ostatná rodina.

Sú slová, ktoré
nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré
s láskou spomí-
name a sú ľudia, na
ktorých nikdy neza-
búdame. Dňa 28.
1. 2014 uplynuli 3 roky, čo nás
navždy opustil náš drahý milo-
vaný syn, otec, brat

Ing. Branislav FISCHER.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

V týchto dňoch osla-
vuje

Mária
PUKANČÍKOVÁ
rod. Kerkešová

krásne deväťde-
siate narodeniny.

Veľa zdravia, lásky a pohody jej
želá jej milovaný vnuk Kajo.

Dňa 15. 1. 2014 si
pripomíname 20
rokov od úmrtia
nášho drahého ot-
ca, starého otca a
prastarého otca
Milana DUDÁŠA.

S láskou a úctou spomínajú deti s
rodinami. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Dlaň tvoju do našej
už nemôžeš dať,
láskavé slová nám
povedať, bolesť v
srdc i nemožno
skryť, navždy v na-
šich srdciach bu-

deš žiť. Dni bez teba odnáša čas,
spomienky, láskavé slová žijú
stále v nás.

Ján ORSZÁGH
Pri príležitosti nedožitých 86 ro-
kov spomína manželka, deti Má-
ria a Pavol s rodinami. Tí, ktorí
nášho drahého zosnulého po-
znali, venujú mu s nami tichú spo-
mienku.

Ty spíš, my žijeme.
Ty čakáš, my príde-
me. 19. januára
uplynul rok, čo zo-
mrel náš drahý

Peter NOGA.
Za tichú spomien-

ku ďakuje mamička a sestry s
rodinami.

Najväčšia láska na
svete zomiera, keď
oko synove navždy
sa zatvára. Neú-
prosný osud to naj-
drahšie nám vzal,
len bolesť v srd-
ciach, smútok, prázdny domov a
spomienky nám ponechal. Kto ťa
poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie, čo sme v tebe stratili. Dňa
30. januára 2014 uplynulo 10
rokov od úmrtia nášho drahého
syna

S láskou spomínajú rodičia, stará
mama, krstní rodičia a ostatná
najbližšia rodina.

Romana BLAHUŠIAKA.

Dňa 4. 1. 2014 uply-
nulo 5 rokov od
smrti nášho dra-
hého

Františka
VIRGOVIČA,

ktorý zomrel vo
veku 63 rokov. S láskou spomína
manželka, dcéra, synovia, ne-
vesty, vnučky a ostatná rodina a
priatelia.

Dňa 2. 1. 2014 uply-
nul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý otec

František
HOTOVÝ.

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. S láskou spomína man-
želka a deti s rodinami.

Dňa 1. 1. 2014 sme
si pripomenuli 1.
výročie od úmrtia
nášho drahého
manžela, otca a
dedka

Kto ste ho poznali venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodi-
na.

Jána BEDEČA.

80-roční

Jozef Jankovič 20.1.
Pavol Laco 26.1.

Júlia Schmidlová 4.1.
Amália Strapáková 6.1.
Michal Valachovič 9.1.

JozefínaAxamitová 6.1.
Elena Kapcová 14.1.
Irena Wendelingová 20.1.
Ľudmila Nogová 21.1.

Veronika Ondrovičová 3.1.
Anna Vranková 19.1.

Zuzana Wittgrúberová 30.1.

Rudolf Turanský 16.1.
Helena Gašparová 19.1.

Júlia Vicenová 22.1.

Ján Ďuriš 21.1.
Ružena Kamanová 27.1.

Jozef Singhoffer 4.1.

Janka Pepichová 14.1.

85-roční

90-ročné

91-ročné

92-ročná

93-roční

94-ročná

95-roční

97-ročný

101-ročná

Dňa 30. 12. 2013 sme sa na grinavskom cintoríne naposledy
rozlúčili s pánom . Pán Rudolf Čecho-
vič sa stal neodmysliteľnou súčasťou verejného a spoločenské-
ho života v Grinave po roku 1945. Zaslúžil sa o skvalitnenie náš-
ho života najskôr v obci Myslenice, keď v 50. rokoch pomá-
hal pri budovaní Sokolovne pre rozvoj športu a kultúry. V roku
1959 patril k osobnostiam, ktoré budovali ZDŠ Myslenice.
V oboch prípadoch využil svoje veľmi dobré kontakty na vtedaj-
šom povereníctve (dnešné Ministerstvo školstva), kde vybavil
povolenie. Aktívne pôsobil pri všetkých podujatiach konaných v
obci. Po roku 1975, keď sa Myslenice stali súčasťou Pezinka,
pôsobil niekoľko rokov ako poslanec mestského zastupiteľstva.
Pomáhal pri vybavovaní povolení a budovaní vodovodu a ply-
nofikácie v Mysleniciach. Veľmi intenzívne sa zaujímal o spolo-
čenský život v Grinave. O tom svedčí aj to, že ako dôchodca sa
po roku 1989 stal spoluzakladateľom Klubu dôchodcov, ktorý
veľmi dobre funguje dodnes. Pomáhal aj spolkom, ktoré šírili
dobré meno Pezinka a Grinavy. Napr. Hasiči, DH Grinavanka a
podobne. Do posledného svojho dychu neúnavne a veľmi ak-
tívne pracoval pre zlepšenie nášho života. Dožil sa úctyhodné-
ho veku 91 rokov. Za to všetko mu patrí naša úprimná vďaka.
Česť jeho pamiatke.

Rudolfom Čechovičom

(dš)

Rozlúčka s pánom Rudolfom Čechovičom

a Ingrid Hergottová • Radovan
Furda a Monika Urbanová • Ing.
Peter Koleček a Jana Mihályová

Dňa 8. 2. 2014 uply-
nie neuveriteľných
10 rokov, čo nás vo
veku nedožitých 50
rokov navždy opus-
til drahý manžel,
láskavý otec a dob-
rý kamarát a priateľ

S láskou, vďačnosťou a úctou si
na neho spomínajú manželka,
deti, najbližšia rodina a kamaráti.

Severín SANDTNER.

Dňa 26. 12. 2013
sa dožila 95 rokov
pani

Všetko najlepšie a
veľa zdravia do
ďalších rokov ži-
vota jej želajú synovia Samuel a
Ján s rodinami.

Marta ČECHOVÁ.



ŠPORT12 JANUÁR 2014 PEZIN ANČ

PEZINČAN – Vedenie redakcie a grafická úprava: Redaktorka: Jazyková úprava:
Sídlo vydavateľa a adresa redakcie . Telefón/fax e-mail: Internet
Evidenčné číslo: MK SR EV 3149/09

Vytlačil:
Uzávierka: Vyšlo: ISSN 1338-1857 NEPREDAJNÉ! Najbližšie číslo Pezinčana vyjde 28. februára 2014.

mesačník, vydáva Mesto Pezinok. Mgr. Peter Brunovský. Mgr. Klára Grausová. Magdaléna Steinerová.
: Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, IČO 00 305 022 : 033/6901 122. pezincan@msupezinok.sk : http://pezincan.pezinok.sk
. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť! Uverejnené príspevky nehonorujeme. Názor redakcie sa nemusí zhodovať

s názormi autorov príspevkov. Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť a obsah informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Petit Press, a. s. Bratislava, z dodaných tlačových predlôh.
22. 1. 2014. 31. 1. 2014. .

Pozvánka na Ligu žiakov vo futsale

o 1.-5. a 6.-10.
O 6.-10. miesto sa

bude bojovať od 8.00 do 13.00 h a o 1.-5. miesto od 13.00 do
18.00 h. CFK Pezinok - CAJLA

Pozývame všetkých priaznivcov futsalu na vyvrcholenie
Ligy mladších žiakov U13 vo futsale miesto v
nedeľu 2. 2. 2014 v Pezinku v ŠH SOŠ.

Dušan Tomaškovič,

Od začiatku
roka stihli pe-
zinskí orien-
tační bežci ab-
solvovať už
troje preteky
oblasti Západ
a získať tak pr-
vé body do ce-
loročného hodnotenia Oblastného rebríčka 2014. Prvé kolo boli
tradičné Trojkráľové preteky 6. 1. 2014, ktoré usporiadal KOB
Sokol Pezinok, kde pretekári behali na novej mape v okolí Kejdy.
Druhé kolo bol YETI Zima Cup 19. 1. v Petržalke v okolí mŕtveho
dunajského ramena a tretie kolo Zimný elixír 25. 1. za mrazivého
veterného počasia v okolí Prírodovedeckej fakulty v Bratislave.
S rôznymi terénmi a počasím sa pezinčania popasovali výborne
a tak máme v priebežnom hodnotení rebríčka viac popredných
umiestnení (SPE=KOB Sokol Pezinok, PEZ=AŠK Pezinok):

(SPE) 2. miesto,
(PEZ) 1. miesto, (SPE) 2. miesto,

nml. (PEZ) 1. miesto, (SPE) 2. miesto
(PEZ) 2. miesto,

(PEZ) 3. miesto, st. (SPE) 1. miesto,
(SPE) 3. miesto, (SPE)

1. miesto, (PEZ) 1. miesto,
(SPE) 3. miesto, (PEZ)

1. miesto, (SPE) 2. miesto,
(SPE) 1. miesto, (SPE)

2. miesto, (SPE) 2. miesto.
Držte palce našim bežcom aj v ďalších pretekoch a príďte si aj

vy vyskúšať tento krásny šport na najbližšie preteky Valentín-
ske srdce, ktoré usporiada KOB Sokol Pezinok v sobotu 8. 2.
2014 v Limbachu. Viac info na .

M-10: M-12:
M-14:

M-18:
M55-:

W-10:
W-12:

W-14:
W19-: W45-:

W55-:

www.sokolpezinok.sk

Andrej Mikloš Filip Dubovský
Nicholas Ditri Medard

Féder Dominic Ditri
Andrej Dubovský Andrej Heriban

Ivan Oravec Vla-
dimír Piják Ema Havlíková

Zuzana Féderová Ivana
Gajlíková Alžbeta Dubovská

Katarína Fedorová
Iveta Majtánová Mária Karovičová

Darina Poláčková

Veronika Vachová

Na pezinskej volejbalovej palubovke od januára trénuje aj nová
hráčka, Venezuelčanka Aleoscar Blanco. Súťažne sa v drese
VISTA real Pezinok po prvýkrát predstavila 16.1. v odvetnom zá-
pase Slovenského pohára, ktorý sa konal na pôde UKF
Nitra. Káder spod Malých Karpát sa po štyroch setoch tešil

Káder získal v januári posilu z Venezuely

Hoci počas vianočných sviat-
kov zvykne väčšina z nás oddy-
chovať a užívať si voľné dni v
pokoji, stolnotenisoví nadšenci
sa aj tento rok rozhodli pokra-
čovať v zaužívanej tradícii a 26.
decembra sa v Pezinku stretli
na tradičnom Štefanskom tur-
naji o putovný pohár mesta
Pezinok. Už ôsmy rok ho orga-
nizovalo OZ stolnotenisový
klub ZŠ Na bielenisku Pezinok
na čele s predsedom Prof. Ing.
Pavlom Alexym, PhD. Dejis-
kom sa aj tentokrát stali pries-
tory školskej telocvične. Sláv-
nostného otvorenia sa okrem
iných zúčastnili primátor Pe-
zinka Mgr. Oliver Solga a riadi-

teľka ZŠ Na bielenisku Mgr.
Ingrid Jurčová.

Počet zúčastnených preteká-
rov tento rok opäť prekročil do-
terajšie maximum a vyšplhal sa
na , z toho
69 registrovaných športovcov.
Turnaj vzbudil záujem nielen
medzi Pezinčanmi a prilákal
priaznivcov stolného tenisu zo
širokého okolia ako aj zo za-
hraničia.

Zároveň bol jeho súčasťou ofi-
ciálne

Táto kategória na Šte-
fanskom turnaji figurovala už
od jeho zrodu. Pred dvomi

135 štartujúcich

druhý ročník Turnaja
zdravotne znevýhodnených
športovcov o pohár Petra
Valku.

rokmi však začala niesť meno
dnes už zosnulého známeho
pezinského stolného tenistu,
ktorý napriek svojmu hendike-
pu zožal v tomto športe mnohé
úspechy a stal sa vzorom pre
dospelých i juniorov.

Na Štefana súperili v Pezin-
ku so stolnotenisovými raketa-
mi v rukách aj reprezentanti
Slovenska, extraligoví hráči,
hráči nižších líg, dorastenci a
mládež. V porovnaní s predo-
šlými ročníkmi vzrástla účasť
detí.

Víťazstvo

už po štvrtýkrát obhájil
. V kategórii B re-

v hlavnej kategó-
rii „A“ registrovaných do-
spelých
Peter Šereda

gistrovaných dospelých získal
prvenstvo Tomáš Čechánek.
Medzi neregistrovanými do-
spelými najlepšie bodoval
Boris Just.

priniesol najlepšie umiest-
nenie .
V kategórii dorast a staršie žiac-
tvo sa najlepšie darilo Jakubovi
Takáčovi a medzi mladšími a
najmladšími žiakmi si prvé
miesto vybojoval Marek Jalo-
vecký.

Dobrý pocit zo športového zá-
žitku a stretnutia s priateľmi si
zo Štefanského turnaja v Pe-
zinku mohli odniesť všetci jeho
účastníci.

Turnaj zdravotne
znevýhodnených športov-
cov

Gabrielovi Csémymu

(KG)

Stolní tenisti si merali sily v tradičnom turnaji na Štefana

V sobotu 18. 1. 2014 sa mladí pezinskí džudisti zúčastnili v sil-
nej konkurencii 360 účastníkov medzinárodnej Veľkej ceny mes-
ta Česká Třebová. Dosiahli nasledujúce výsledky: -

2. miesto, -
2. miesto, - 2. mies-
to, - 3. miesto,

- 5. miesto, -
2. miesto, -

2. miesto, mladší žiaci do 50 kg - 3. miesto,
- 3. miesto

mini do 26 kg
mini do 28 kg

mladšie žiačky do 36 kg
mladší žiaci do 30 kg mladší žiaci do

42 kg mladší žiaci do 42 kg
mladší žiaci do 48 kg

star-
šie žiačky do 53 kg

Matej Klobučník Jozef Tománek
Silvia Tománková

Alex Juráš
Karol Dubský Matúš

Gašparovič Patrik Fufal
Filip Časnocha

Viktória Hupková (r)

Ženský volejbalový káder
Pezinka sa v druhej časti extra-
ligovej sezóny 2013/2014 do-
stal do skupiny o 5. až 9. mies-
to. V základnej časti obsadili
hráčky VISTA real Pezinok so
ziskom 21 bodov 4. priečku v ta-
buľke. Do hry o medaily proti
VK Doprastav Bratislava a VK
Slávia EU Bratislava postúpili z
úvodnej extraligovej skupiny pr-
vé dve družstvá a to UKF Nitra
s počtom bodov 26 a KV MŠK

Oktan Kežmarok s 23 bodmi.
Tretí skončil VŠK Paneurópa.

Spolu s Pezinčankami a Pan-
európou sa v rovnakej skupine
ocitli VK Spišská Nová Ves,
COP Nitra a

.
Pezinské volejbalistky si v 2.

časti extraligy počínali od úvo-
du dobre. V prvom kole, 4. janu-
ára, zdolali súperky z Komárna
3 – 1. Následne, 8. januára,
odohrali duel na pôde Pan-

VC Univerzita J.
Selyeho Komárno

európy, ktorý zvládli hladko 3 –
0. Tretie kolo bolo pre Pezin-
čanky oddychové a určite veno-
vané príprave na nasledujúci
domáci zápas proti Spišiač-
kam, ktorý bol naplánovaný na
25. januára v Športovej hale
VTC na Komenského ulici.

Po treťom kole zápasov sa
ako najsilnejší súper Pezinka
ukázala práve Spišská Nová
Ves, ktorá pred ním s nahratým
počtom bodov 28 zasadla na vr-

chol priebežnej tabuľky s tes-
ným jednobodovým náskokom.
Za nimi nasledujúca Paneurópa
strácala na pezinské družstvo
po treťom kole päť bodov.

Celkovo má skupina o 5. až 9.
miesto desať kôl stretnutí.
Posledné z nich sa budú odo-
hrávať začiatkom marca. V sku-
pine o 1. až 4. miesto sa po
úvodných dueloch do čela ta-
buľky prebojovali hráčky Do-
prastavu. (KG)

Volejbalistky Pezinka bojujú v Extralige o 5. až 9. miesto

Popri Extralige ste mohli volej-
balistky VISTAreal Pezinok v ja-
nuári sledovať aj v zápasoch
Slovenského pohára. Prvé kolo
sa uskutočnilo 9. 1. a Pezin-
čanky ho odohrali v domácom
prostredí. Proti nim nastúpili
pomerne silné súperky z UKF
Nitra. Družstvá predviedli vyrov-
nanú hru, ale športová šťastena
sa napokon priklonila na stranu
domácich a naše volejbalistky
vyhrali po piatich setoch 3 – 2.
Odvetný duel 16. 1. v Nitre zvlá-
dol pezinský káder ešte lepšie a
porazil svoje hostiteľky už po šty-
roch setoch 3 – 1.

V 1. časti Slovenského pohá-
ra zároveň súperili KV MŠK
Oktan Kežmarok a VŠK Pan-
európa, ktorá svojmu protivní-

kovi dvakrát
uštedrila 3 – 0.

P e z i n o k a
Paneurópa si
tak vybojovali
postup do záve-
rečného Final
Four turnaja po-
čas prvého feb-
ruárového ví-
kendu v Hu-
mennom. Se-
mifinálovým sú-
perom Pezinka
sa stal ostrieľa-
ný káder VK
Doprastav Bra-

tislava. Paneurópske volejba-
listky si o postup do finále zme-
rajú sily s VK Slávia EU Bra-
tislava.

V Slovenskom pohári postúpili do semifinále

Radosť z vyhratého odvetného zápasu na pôde UKF Nitra

V januári sa začala odvetná časť PHbL 14. kolom. V jarnej časti
sa odohrá 13 kôl a po nich prých osem tímov postúpi do play off.
Viac informácií o lige nájdete na http://hokejbalpezinok.4fan.cz/

14. kolo
Jokerit – ....................................................... 2:11
Vitamíny A – .................................................... 1:4
Hancop BA – ....................................... 0:5
Hurons Budmerice – ................... 1:3

Tehelné Pole
Diabli Réca
Pezbech Petržalka

HBK Panteri Budmerice

z výhry 3:1 a z dôležitého postupu do záverečného turnaja Final
Four. Rozhodujúce stretnutia v Humennom pripadli na 1. a 2.
februára. (KG) FOTO Ondrej Bobek

Venezuelčanka
Aleoscar Blanco

Vitamíny B – ........................................................ 3:6
Bulldogs – ........................................... 5:9
Carpathians – ........................................... 4:8

HC Chilli
Haliganda Pezinok

ŠHbK Račištorf

15. kolo
Vitamíny B – .............................................. 3:4
Jokerit – ......................................................... 2:3
Vitamíny A – ........................................................... 2:5
Hurons Budmerice – ............................ 2:8

– HBK Panteri Budmerice ............................... 7:4
– Tehelné Pole ..................................... 9:2

Bulldogs – .......................................................... 1:11

ŠHbK Račištorf
Carpathians

Hancop
Pezbech Petržalka

Diabli Réca
Haliganda Pezinok

HC Chilli

PHbL začala odvetnými zápasmi 14. kola

Mladí džudisti reprezentovali Pezinok

Pezinskí orientační bežci víťazili

Päťkrát strieborná plavkyňa
– Simona Mičudová

Simona Mičudová,

2. naj-
lepšej plavkyne republiky

Naďou Kudelovou

(KG)

členka Plavec-
kého klubu Pezinok, úspešne zakon-
čila sezónu 2013. Koncom minulého
roka sa zúčastnila Majstrovstiev Slo-
venska juniorov a seniorov v Tren-
číne, z ktorých sa vrátila s piatimi
striebornými medailami na krku. Päť-
krát druhé miesto zaplávala na zna-
kárskych tratiach, pričom dvakrát sa
umiestnila v juniorskej a zároveň se-
niorskej kategórii súčasne. Simona,
ktorá si tak vyplávala pozíciu

na spo-
mínaných tratiach, spolu s trénerkou

označila tento
úspech za doposiaľ najcennejší. Trénerka navyše vidí v mladej
zverenkyni perspektívu pre ďalšie napredovanie.

Za každým dosiahnutým športovým cieľom možno v nepo-
slednom rade hľadať nadanie, ale dôležitú úlohu zohráva tré-
ningový režim. Ten študentka pezinského gymnázia podľa slov
trénerky vzorne dodržiava.

Pezinský plavecký klub má v súčasnosti vo svojich radoch
približne 200 mladých plavcov, prevažne detí vo veku od 6 do
15 rokov. Po zimnej prestávke začínajú opäť trénovať, aby boli
s čerstvými silami pripravení na nové súťaže, ktoré budú pribú-
dať na jar.


