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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region
Tourism a oblastná organizácia cestovného ruchu Bratislava
Tourist Board sa aj tento rok spojili, aby propagovali Bratislavu
a náš región na veľtrhu ITF Slovakiatour. Sobotný program bol
pod taktovkou zástupcov Malokarpatského regiónu. Nechý-
bala prezentácia vinohradníctva a vinárstva v unikátnej expo-
zícii Malokarpatského múzea. Príjemnú atmosféru dotvorilo
vystúpenie ľudovej hudby Matúša Kyseľu. Atraktívna bola naj-
mä prešovanie hrozna, následne si mohli záujemcovia vychut-
nať čerstvý mušt. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia
kulinárskych a potravinárskych výrobkov na Gastro 2014. Aj
Pezinok tu mal svoje želiezka v ohni, keďže medzi súťažiacimi
22 pekárskymi firmami bola aj pezinská Bageta. Ich výrobok
chlieb Bery a Kerny sa umiestnil medzi ôsmimi najlepšími v ka-
tegórii chlieb špeciál. Navyše chlieb Bery získal aj Cenu laickej
poroty ako najlepší chlieb. Blahoželáme. (r)
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Mestské zastupiteľstvo v
Pezinku na svojom rokovaní
18. februára schválilo prenájom
pozemku a výber investora a
prevádzkovateľa krytej ľadovej
plochy v areáli Rozálka. Záu-
jem vybudovať a prevádzkovať
hokejový štadión mali dve spo-
ločnosti a to AK Gavorová a
Partneri a MC Bozen. Poslanci
si v hlasovaní vybrali spoloč-
nosť AK Gavorová a Partneri.
Tento projekt získal 16 hlasov z
22 prítomných poslancov. Krytá
hala s príslušenstvom by sa ma-
la začať stavať už v
tomto roku, dokon-
čená by mala byť do
konca roka 2015.
Stovky Pezinčanov
prijali toto rozhodnu-
tie s nadšením, pre-
tože dnes mnohí mi-
lovníci tohto popu-
lárneho športu cho-
dia hrávať hokej do
Bratislavy a okolia.
Krytá ľadová plocha
bude mať celoročnú

prevádzku a súčasťou areálu
bude aj bazén, fitnescentrum a
príslušenstvo. Bude slúžiť nie-
len na hokej ale aj na rekreačné
korčuľovanie či krasokorčuľo-
vanie. Schválením zmluvy sa
tak naplnila viac ako desaťroč-
ná snaha primátora a vedenia
mesta o vybudovanie krytej ľa-
dovej plochy s celoročnou pre-
vádzkou. Za podmienok, prísne
stanovených zastupiteľstvom,
bude zmluva podpísaná na
dvadsať rokov. Sú v nej aj vy-
medzené prevádzkové hodiny

pre verejnosť a žiakov základ-
ných škôl. Vyvolanou investí-
ciou bude aj vybudovanie chod-
níka pre peších popri plote ha-
sičského ihriska.

Zmluvu svojím hlasovaním
podporili poslanci: Miloš Andel,
Ján Čech, Juraj Čech, Ľubomír
Čech, Martin Dulaj, František
Féder, Milan Grell, Gabriel
Guštafík, Elena Jurčíková, Mi-
roslav Král, Juraj Pátek, Marián
Pátek, Adam Solga, Drahomír
Šmahovský, Viktória Tahotná
a Katarína Vladová. (ra)

V našom meste v priebe-
hu ostatných desaťročí

bolo niekoľko spoločenských
podujatí – plesov, zábav či
majálesov, ktoré sľubovali,
že sa stanú pravidelnými či
dokonca tradičnými. Podarilo
sa to však len jednému, a to
Plesu farnosti. Ten sa stal
významným kultúrno-spolo-
čenským podujatím a stále
sa teší veľkej popularite a
návštevnosti.

V tomto roku sme si pripo-
menuli jeho jubilejný dvadsia-
ty ročník. Hlavným organizá-
torom je už od začiatku Rím-
skokatolícky farský úrad v Pe-
zinku s výraznou podporou
mesta Pezinok a Pezinského
kultúrneho centra. Každoroč-
ná úspešná realizácia by však
nebola možná bez obetavých
ľudí na čele s Františkom
Féderom a jeho spolupracov-
níkmi. Výťažok tohoročného
plesu vo výške 950 € išiel
opäť na opravu Farského kos-
tola. Tento rok sa ples usku-
točnil 7. februára v Pezin-
skom kultúrnom centre a za-
bávalo sa na ňom viac ako
šesťsto ľudí z Pezinka a širo-
kého okolia. Podľa štatistiky
organizátorov sa za dvadsať
rokov Plesov farnosti zú-
častnilo viac ako jedenásť ti-
síc návštevníkov. V tombole
sa po dobu jeho existencie vy-
bralo viac ako 17 000 €. Naj-
mä v ostatných rokoch idú vy-
brané peniaze na opravu Far-
ského kostola, ale aj v minu-
lých rokoch výťažok z plesov
vždy smeroval na dobročinné
účely. Želáme preto tomuto
úspešnému podujatiu a jeho
organizátorom do ďalšieho de-
saťročia veľa úspechov a veľa
spokojných „plesajúcich“ Pe-
zinčanov. (ra) Pezinskí priaznivci hokeja sa konečne dočkajú

možnosti zahrať si hokej aj na domácej pôde

Zápis detí
do MŠ

na školský rok
2014/2015

Inzercia

Pezinok na veľtrhu
cestovného ruchu

Hokej sa bude hrať už aj v Pezinku

Víťazný projekt spoločnosti AK Gavorová a Partneri.

Pozvánka
na Deň učiteľov

Mesto Pezinok pozýva všet-
kých súčasných i bývalých pe-
dagogických pracovníkov na
podujatie pri príležitosti Dňa
učiteľov

. Program podujatia zač-
ne v
divadelnou komédiou

po ktorej budú ocenení
vybraní pedagógovia.

do Domu kultúry Pe-
zinok

piatok 28. 3. o 19.00 h
Skok z

výšky,

Jubilejný 20. Ples farnosti

Organizátor podujatia a mestský poslanec František Féder, primátor Oliver Solga a farár Ján Ragula na slávnostnom otvorení plesu. FOTO Ján Štrba



SAMOSPRÁVA2 FEBRUÁR 2014 PEZIN ANČ

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

plašil by zver z vinohradov a mal
by celkový prehľad o dianí v tých-
to miestach. Prítomní s touto
myšlienkou súhlasili. Za prioritu
ale označili nájdenie financií na
vybudovanie oplotenia v radoch
vinohradníkov a vinárov a ná-
slednú dohodu všetkých troch
zúčastnených strán na postupe
jeho realizácie.

Ďalším prediskutovaným bo-
dom bola požiadavka zo strany
Mesta smerom k poľovným
združeniam, aby poskytli aktu-
álne podklady mapujúce stavby
a poľovné zariadenia (posedy,
kŕmidlá, soliská), nachádzajúce
sa na mestských pozemkoch, a
to z dôvodu ich mapovania pre
potreby ich ochrany, opravy a
podobne. Zástupcovia poľov-
ných združení, ktoré tak ešte ne-
urobili, sa zaviazali, že tejto po-
žiadavke vyhovejú. (KG)

Vinohradníci, vinári a poľovní-
ci už niekoľko rokov hľadajú rie-
šenie na problém so zverou (pre-
dovšetkým s diviakmi a daniel-
mi), ktorá migruje z lesov do vi-
níc, udomácňuje sa tu a devas-
tuje úrodu hrozna. Vo februári
sa im v tejto problematike poda-
rilo urobiť významný krok vpred.
V stredu 12. 2. 2014 prišli na
Mestský úrad v Pezinku zástup-
covia Združenia pezinských vi-
nohradníkov a vinárov a tunaj-
ších poľovných združení, aby sa
aj za prítomnosti predstaviteľov
Mesta na čele s primátorom
Mgr. Oliverom Solgom pokúsili
nájsť spoločné východisko. Tri
zúčastnené strany sa po nece-
lých dvoch hodinách dohodli na
spoločnom pokuse o vyriešenie
tohto problému obnovou lesné-
ho oplotenia.

Stretnutie vnieslo do proble-

matiky viacero objasňujúcich in-
formácií. Vinohradníci a vinári
sa domnievali, že zver je pre-
množená a dožadovali sa mimo-
riadneho odstrelu. Poľovníci
však s ohľadom na evidované
stavy toto tvrdenie odmietli, pri-
čom argumentovali tým, že by
tak nič nevyriešili a uškodili sami
sebe, nakoľko majú zákonom
predpísané počty zvierat, ktoré
majú udržiavať.

Z diskusie vyplynulo hneď nie-
koľko príčin toho, prečo sa di-
viaky a daniele sústreďujú vo vi-
nohradoch. Celý tento proces
odštartovala ešte pred niekoľ-
kými rokmi lesná kalamita, po
ktorej nasledovala rozsiahla
ťažba kalamitného dreva a zvý-
šený pohyb a ruch v okolitých le-
soch. Zver začala hľadať útočis-
ko v nižšie položených oblas-
tiach kde jej veľmi dobre poslú-

žili zanedbané vinice.
Združenie pezinských vino-

hradníkov a vinárov a Mesto pre-
to po podrobnom zmapovaní
stavu jednotlivých vinohradov
odoslali ich majiteľom adresné
výzvy, aby si splnili svoju povin-
nosťudržiavať túto poľnohospo-
dársku pôdu.

Poľovníci upozornili taktiež na
rušenie zveri v lesoch turistami,
psíčkarmi a jazdcami na koňoch,
čo tiež považujú za jednu z príčin
migrácie diviakov a danielov do
nižšie položených revírov.

Vybudovaním, resp. obnove-
ním lesného oplotenia, ktoré ke-
dysi tvorilo hranicu medzi vinica-
mi a lesmi, by malo podľa poľov-
níkov dôjsť k zníženiu množstva
neželanej zveri vo vinohradoch.
Na stretnutí sa hovorilo tiež o vy-
tvorení pozície hájnika, ktorý by
vykonával kontrolu oplotenia,

Dve - tri ?

Na oddelení školstva a sociálnej starostlivosti prišlo k zmene
na poste vedúceho oddelenia. Doterajšiu vedúcu oddelenia

ktorá predtým pracovala ako vedúca Opatro-
vateľskej služby na Hrnčiarskej 44 v Pezinku.

Mgr. Renátu Minarovičovú od 1. 3. 2014 vystrieda Mgr.
Martina Valková,

(r)

Personálna zmena na oddelení
školstva a sociálnej starostlivosti

Predsedníčka Ústredia Živeny Magda Vášaryová na stretnutí v Pezinku

Medzi vinicami a lesmi v pezinskom chotári obnovia oplotenie

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

majiteľov reklamných zariade-
ní na území mesta, ktorí 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
do . 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

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

V dňoch 12. a 13. februára sa
na podnet zástupcov Mesta
Pezinok v Stálej komisii usku-
točnilo verejné prerokovanie pri-
pravovanej modernizácie te-
pelného hospodárstva.

Na stretnutia boli prizvaní zá-
stupcovia vlastníkov a správco-
via bytových domov. S poteše-
ním môžem konštatovať, že zá-
ujem o informácie „z prvej ruky“
bol veľký, o čom svedčila nielen
účasť, ale hlavne bohatá a
zmysluplná diskusia.

Zástupcovia spoločnosti
Termming, a. s. podrobne pred-
stavili projektové riešenie pri-
pravovanej komplexnej moder-

Modernizácia tepelného hospodárstva v projektovej fáze

Dňa 18. februára navštívila Pezinok Mag-
da Vášáryová ako nová predsedníčka naj-
staršieho spolku slovenských žien Živena.
S pezinskými členkami sa stretla v obradnej
sále Mestského úradu, kde ju privítal aj pri-
mátor Mgr. Oliver Solga.

Na poste predsedníčky Ústredia Živeny
pôsobí len od novembra 2013 a za jeden zo
svojich prvých krokov na novej pozícii si
zvolila návštevu všetkých deviatich Miest-
nych odborov spolku s cieľom zoznámiť sa
s členskou základňou, programom a tiež
predstaviť svoje plány a vízie. Pezinčan-
kám prisľúbila podporu Ústredia pre čin-
nosť zameranú na prácu s tunajšími róm-
skymi obyvateľkami. (KG)

Spoločnosť Brilant SK plánuje v okrajovej časti mes-

ta postaviť splynovaciu elektráreň za osem miliónov

eur. Ročne v nej chce zhodnotiť vyše 17 000 ton komu-

nálneho odpadu. Toľko správa z tlače.

Touto informáciou sa zaoberalo Mestské zastupiteľstvo

na svojom riadnom zasadaní 18. februára. To vzalo na ve-

domie informáciu o plánovanej výstavbe splynovacej elek-

trárne tak, ako ju priniesli médiá už dva dni predtým. Za-

viazalo vedenie mesta, aby sa k projektu vyjadrilo v rámci

schvaľovacieho procesu skúmania vplyvov na životné

prostredie, ale najmä aby získalo všetky potrebné a kvalifi-

kované informácie o tomto projekte. V pondelok 17. 2. sa in-

formáciou o tomto zámere zaoberalo aj kolégium primáto-

ra, pretože Mestu bola z Ministerstva životného prostredia

doručená na vedomie informácia a dokumentácia o žiados-

ti spoločnosti Brilant SK na vypracovanie posudzova-

nia vplyvov na životné prostredie. Mesto, rovnako ako

verejnosť, má právo sa k tomuto procesu vyjadriť do 21 dní.

Pre Slovenskú televíziu sa za mesto Pezinok vyjadril pri-

mátor Oliver Solga, ktorý tlmočil negatívne stanovisko k to-

muto projektu, keďže Mesto doteraz poskytlo spoločnosti

len územnoplánovaciu informáciu, ktorá nie je v súlade

s týmto zámerom. Rovnako vedúca oddelenia životného

prostredia Ing. Renáta Klimentová potvrdila, že mestu

nebol predložený žiaden projekt na záväzné stanovis-

ko ani technická dokumentácia na vyjadrenie k podni-

kateľskému zámeru. Primátor informoval o zámere

Mgr. Zuzanu Čaputovú ako predstaviteľku občianskych

aktivistov a členku Komisie územného plánovania, výstav-

by a životného prostredia pri MsZ a stretol sa s

starostom Šenkvíc, ktoré sú tiež týmto projektom

dotknuté.

Odmietavé stanovisko mesta k projektu je dané niekoľký-

mi faktormi, z ktorých najdôležitejší je nesúlad s platným

územným plánom mesta, možný negatívny vplyv na život-

né prostredie, komplikované dopravné napojenie a záťaž

jestvujúcich komunikácií. (r)

Petrom

Fitzom

Bude v Pezinku
splynovacia elektráreň?

Firma EBA, s.r.o. má od r. 1991 prevádzku na Šenkvickej ces-

te č. 11 v Pezinku. Predmetom činnosti prevádzky je zneškod-

ňovanie nebezpečných odpadov s obsahom ropných látok tech-

nológiou ROPSTOP. Po vyčistení sa môžu spätne využiť ako

technická zemina. Ďalšou činnosťou je kompostovanie a výro-

ba pestovateľských substrátov. Od roku 2012 prevádzkuje spo-

ločnosť mobilné zariadenie, na ktorom upravuje nebezpečné

odpady tzv. solidifikáciou. Solidifikáciou odpadu rozumieme

stabilizáciu nebezpečného odpadu do takého stupňa, aby únik

škodlivých látok z odpadu bol minimálny. Takto upravené odpa-

dy sú odvezené organizácii oprávnenej na nakladanie s odpad-

mi. Podmienky pre činnosť firmy na okraji mesta, kde sa nachá-

dzajú ďalšie priemyslelné objekty (napr. Hotis Recykling Slo-

vakia s.r.o.), sú veľmi vhodné, pretože sú dostatočne vzdialené

od obytných častí mesta. V súčasnosti má firma záujem využí-

vať mobilné zariadenie ako trvalé, voči čomu Mesto nemá ná-

mietky. Činnosť firmy sa dotýka všetkých obyvateľov Pezinka,

pretože spracováva biologický odpad z rodinných domov.

(OŽP, KS a D, OS)

Činnosť firmy EBA

V stredu 19. februára navštívil primátora mesta Olivera
Solgu poslanec NR SR a jeden z kandidátov na prezidenta
Pavol Hrušovský. Hovorili spolu o problémoch, ktoré spôsobu-
jú samosprávam prijatia nových zákonov, často bez konzultá-
cii s odborníkmi a uvedomenia si finančných dopadov na mes-
tá a obce. (r)

Navštívili nás...

nizácie TH. Hlavným cieľom v
roku 2014 je, aby v letných me-
siacoch prebehla výmena
teplovodných rozvodov (súčas-
ný štvor-rúrkový systém bude
nahradený moderným predizo-
lovaným dvojrúrkovým systé-
mom) na sídliskách Sever a
Juh. Nové potrubia budú vede-
né v existujúcich kanáloch a
tam, kde to bude efektívnejšie
pristúpi sa k novému trasova-
niu. V prípade, že pri tejto výme-
ne budú stáť v ceste stromy a
kríky, bude investor povinný rea-
lizovať náhradnú výsadbu.
Druhým dôležitým prvkom pri
tejto modernizácii bude vybu-

dovanie kompaktných odo-
vzdávacích staníc tepla (tzv.
KOST- ky). Ich najväčšou výho-
dou pre obyvateľov bude, že by-
tový dom zaplatí za jednoznač-
ne odobraté a merateľné teplo
pre vykurovanie ako aj pre teplú
úžitkovú vodu, minimalizujú sa
tepelné straty, bytový dom si bu-
de môcť individuálne regulovať
a nastaviť parametre vo svojej
tepelnej krivke, ktorá preň za-
bezpečí optimálnu dodávku
tepla. Tieto opatrenia sa jedno-
značne prejavia v znížení tepel-
ných strát a stabilizácii jednot-
kovej ceny tepla pre všetkých
odberateľov v našom meste.

Na prerokovaní neprišlo iba
ku konštatovaniu zámeru. Zo
strany správcov a zástupcov
vlastníkov zazneli aj konkrétne
pripomienky v rámci projekto-
vého riešenia. Záverom sa do-
hodlo, že v najbližšom období
sa uskutoční stretnutie odbor-
níkov zo strany investora,
všetkých správcov, škôl a od-
berateľov tepla za účelom
detailného riešenia problémo-
vých miest tak, aby konečný
projekt pre stavebné povole-
nie riešil všetky požiadavky
vnesené zo strany odberate-
ľov. ,

zástupca primátora
Miloš Andel

FOTO (pb)
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ROZHODNUTIE
primátora mesta Pezinok

zo dňa 20. 1. 2014

sobotu 15. marca 2014,

VYTVORIL volebné okrsky na odo-
vzdávanie hlasovacích lístkov a na
sčítanie hlasov a URČIL volebné
miestnosti vo volebných okrskoch na
území mesta Pezinka

takto:

o určení volebných okrskov a volebných
miestností vo volebných okrskoch, miesta
a času konania voľby prezidenta Slo-
venskej republiky

Primátor mesta Pezinka podľa § 3 záko-
na č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby pre-
zidenta Slovenskej republiky, o ľudovom
hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ďalších zákonov v znení ne-
skorších predpisov v súlade s Rozhodnu-
tím predsedu NR SR č. 430/2013 o vy-
hlásení voľby prezidenta Slovenskej
republiky, ktorý určil deň konania voľby na

A/ Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Rad-
ničné námestie 7 (I.poschodie č.dv.19)

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Kollárova 1

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Se-
necká 2

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus,
Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola Zá-
hradná 34

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola ul.
gen. Pekníka 2

ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesen-
ského, Za koníčkom, Holubyho, Radnič-
né námestie, Potočná, Farská, Mladobo-
leslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna,
Pezinok, Drevárska

ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollá-
rova

ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou,
Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesníc-
ka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalup-
ku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Vi-
ničnianska cesta

ulice: Muškátová, Silvánová

ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovi-
čova, Šenkvická cesta, Panholec, Ru-
landská, Hroznová, Veltlínska

ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova,
Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Šver-
mova, Markušova, gen. Svobodu, kpt.
Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Cajlanská 95

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola,
Svätoplukova 51

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola, Ku-
peckého 74

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na
bielenisku 2

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na
bielenisku 2

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola Na
bielenisku 2

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola,
Vajanského 16

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, Fán-
dlyho 11

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Stredná odborná
škola, Komenského 27

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola,
Bystrická 1

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola,
Orešie 2

ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská
dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová,
Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice,
Dona Sandtnera, č. 1,2,5,7, Rybníček

ulice: L. Novomeského 36- 64, Dona Sand-
tnera 9-21, Šteberlova, Schaubmaro-
va, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova,
Zumberská

ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malo-
karpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku,
Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kuku-
čínova, Kamenice, Vincúrska, Podhor-
ská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka,
Panský chodník, Vinohradnícka cesta

ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

ulice: Svätoplukova 6-51

Ulice: L.Novomeského 1 – 27 a 2 - 34

ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Kráľa, Bernolákova

ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

ulice: Mierová, 1.mája, Obrancov mieru,
Fándlyho

ulice: Majakovského, Gorkého, Puškino-
va, Tolstého, Saulakova, Komenského,
Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej,
Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstev-
ná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova,
Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta,
Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie,
Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železnič-
ná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mly-
nárska, Za panskou záhradou, Nezábud-
ková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnic-
kých, Pri mlyne, Trnková

Voľby prezidenta Slovenskej republiky v
súlade § 2 zákona a rozhodnutia
predsedu NR SR sa vo všetkých
volebných okrskoch na území mesta
Pezinka budú konať dňa

a vykonaniu zmien, prípadne
vydávania voličského preukazu na Mest-
skom úrade v Pezinku, Radničné ná-
mestie 7 v kancelárií č. 21 /prízemie/.

Všetky zmeny a vydávanie voličských
preukazov je možné vykonať do 13.
marca 2014. Žiadam všetkých oprávne-
ných voličov, aby si vo vlastnom záujme
skontrolovali zoznamy a vykonali
potrebné zmeny.

Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prí-
tomní v mieste svojho trvalého bydliska,
môžu si na Mestskom úrade vyžiadať
voličský preukaz, na čas voľby budú
dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu
voličov a s voličských preukazom môžu
voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
celom území Slovenskej republiky.

Podľa právnych predpisov SR majú
právo voliť občania Slovenskej republiky,
ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a
zdržiavajú sa v deň volieb na území
Slovenskej republiky.

Volič hlasuje osobne. Po príchode do
volebnej miestnosti je povinný preukázať
svoju totožnosť predložením preukazu
totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný
voličský preukaz, je povinný predložiť aj
voličský preukaz.

Ak v prvom kole voľby prezidenta ne-
získa ani jeden z kandidátov nadpolovič-
nú väčšinu platných hlasov oprávnených
voličov, koná sa druhé kolo volieb dňa

Pre druhé kolo volieb platia v plnom
rozsahu body A,B,C,a D tohto rozhodnu-
tia primátora mesta Pezinok zo dňa
20.1.2014

primátor mesta Pezinok

B/ Čas konania volieb:

C/ Upozornenie pre voličov

D/ Druhé kolo voľby prezidenta

15. marca 2014 (sobota)
od 7.00 do 22.00 hod.

29. marca 2014 (sobota)
od  7.00 hod.  do  22.00 hod.

Mgr. Oliver Solga

Voličské zoznamy sú k dispozícii k na-
hliadnutiu

Preukazovanie totožnosti

MESTO PEZINOK

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre
štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 410/2013 Z. z.
sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2014. Účelom štatistické-
ho zisťovania je o. i. získať informácie o výške, štruktúre a vývoji
peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domác-
ností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb
informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republi-
ky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne
na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm život-
ného minima. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vy-
braných viac ako 230 obcí, medzi nimi aj vaše mesto. Do zisťo-
vania je zaradených takmer 2000 domácností.

V tomto období vybrané domácnosti vo vašej obci (meste)
navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je po-
vinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.
Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na šta-
tistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných úda-
jov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára do 30. apríla 2014.

(pv)

Štatistické zisťovanie

S príchodom jari sa už tradične snažia obyvatelia mesta
upratať domácnosti a zbaviť sa nepotrebných vecí, na ktoré
nestačia nádoby a kontajnery. Už teraz je známy termín, ke-
dy budú otvorené brány Technického a skladového areálu
Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste. Bude to v
dňoch .
Ide o bezplatnú službu pre obyvateľov mesta. Upozorňu-
jeme, že je to akcia zberu objemného odpadu (napr. náby-
tok, koberce, pneumatiky...), skla, plastov, kovu, haluzo-
viny a drobného stavebného odpadu (v množstve do 1 m3/
osoba). Nebezpečné odpady (oleje, farby, batérie, elek-
tronika, lieky...) môžu obyvatelia doniesť celoročne od pon-
delka do soboty na Zberné miesto nebezpečných odpa-
dov, ktoré je v sídle firmy Petmas spol. s r.o. na Šenkvickej
č. 12.

24., 25. a 26. apríla 2014 od 8.00 do 18.00 hodiny

(OŽP, KS a D)

Jarné upratovanie

EKOHRA
Lidl sa rozhodol prispieť k budovaniu ekologického pove-

domia žiakov a zároveň ich motivovať k športovaniu; vo
februári a marci preto organizuje jedinečnú „Ekohru“. Víťa-
zom hry sa stane škola, ktorá vo februári odovzdá najviac
plastových fliaš prostredníctvom automatov na výkup vrat-
ných obalov, ktoré sú umiestnené vo všetkých 123 predaj-
niach spoločnosti Lidl. Pre najusilovnejšie školy sú priprave-
né mimoriadne zaujímavé výhry. Víťaz „Ekohry“ získa multi-
funkčné športové ihrisko v hodnote 80 000 eur!

Školy umiestnené na druhom a treťom mieste sa môžu te-
šiť na ihriská v hodnote 55 000, resp. 35 000 eur.

Dôvod na radosť budú mať aj žiaci zo škôl na 4. až 7.
mieste, vyhrajú totiž rekonštrukciu existujúcich športovísk či
športové pomôcky v hodnote 10 000 eur. Celkovo sa teda
hrá o ceny v hodnote 210 000 eur!

V termíne od 17. 2. 2014 do 16. 3. 2014 máte možnosť za-
pojiť sa do tejto súťaže aj vy a odovzdať pet-flaše na predajni
LIDL v Pezinku. (pv)

Prvýkrát o klientskom centre v Pe-
zinku hovoril primátor mesta Oliver
Solga s ministrom vnútra Róbertom
Kaliňákom pri jeho návšteve mesta 8.
novembra minulého roku. Začiatkom
februára navštívili mestský úrad vedú-
ci pracovníci Ministerstva vnútra, aby si
prezreli vytipované priestory v budove
MsÚ. Našu kanceláriu prvého kontaktu
označili ako jednu z najkrajších na
Slovensku a ponúkané priestory vy-
hodnotili ako vyhovujúce. Kedy sa otvo-
renie klientskeho centra uskutoční za-
tiaľ nie je známe, pretože v hre je ešte
stále aj budova dnešného Okresného
úradu na ul. M. R. Štefánika. Na Slo-
vensku boli zatiaľ otvorené dve klient-
ske centrá. (r)

Dobrovoľných hasičov budú od apríla

viac využívať nielen pri požiaroch a po-

vodniach, ale aj pri dopravných neho-

dách. Vyplýva to z nového návrhu zákona

o dobrovoľnej požiarnej ochrane, ktorý

predložil minister Robert Kaliňák. Spolu-

práca profesionálnych HaZZ a DHZ by ma-

la priniesť väčšiu efektivitu zásahov, ale aj

napr. zrýchliť príchod k dopravným neho-

dám. Slovensko sa tak vracia k modelu

väčšej spolupráce profesionálov a dobro-

voľníkov, ktorá funguje v mnohých európ-

skych štátoch. Už dnes na Slovensku fun-

guje úzka spolupráca medzi obidvomi

zložkami nielen v ich účasti pri mimoriad-

nych udalostiach, ale najmä v oblasti pre-

vencie a hasičského športu. (ra)

Už dlhšiu dobu magistrát Bratislavy aj

jednotlivé mestské časti riešia problém par-

kovania v centre mesta aj v jeho okrajo-

vých častiach a na sídliskách. V súčas-

nosti navrhujú riešiť poplatok za parkova-

nie tak, že obyvatelia jednotlivých častí bu-

dú mať poplatok 30 eur za rok, obyvatelia

z iných mestských častí by potom platili

polovicu toho, čo cezpoľní, teda tí, ktorí ne-

majú v Bratislave trvalý pobyt. Toto delenie

poplatku za parkovanie pre domácich a

„vidiečanov“ môže viesť k tomu, že aj

okresné mestá začnú svoje poplatky dife-

rencovať a vyberať iné poplatky od domá-

cich a iné od „cezpoľných“, teda najmä

Bratislavčanov. Návrh zatiaľ nebol schvá-

lený zastupiteľstvami, len prezentovaný v

médiách. (ra)

Klientske centrum
aj v Pezinku

Dobrovoľní hasiči
s väčšími kompetenciami

Parkovanie pre „vidiečanov“

Ilustra né foto: (mo)č

MESTO PEZINOK
PREDÁVA

a) Pozemky na ulici Za dráhou v Pezinku.
70.000 €

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

c) Rekreačnú chatu s pozemkom v Slnečnom údolí v Pe-
zinku.

50.000 €

d) Budovu na Cajlanskej ul. č. 88.

143.000 €

Bližšie informácie:

Pozemky majú
celkovú výmeru 3.038 m2. Minimálna kúpna cena je

Minimálna kúpna cena je

Pozemok má výmeru 278 m2. Minimálna kúpna cena
je

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

tel.: 033/6901200, e-mail:
, web: http://www.pezinok.sk.

renata.gott-
schallova@msupezinok.sk
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V roku 2005 som sa s obava-
mi informovala u vtedajšieho pá-
na riaditeľa Mgr. Štiglica na in-
tegráciu syna na vozíku, ktorý
je dodnes jej žiakom. Pán riadi-
teľ vtedy vôbec neváhal a s
úsmevom na tvári túto výzvu pri-
jal. Od jeho dverí po všetky ďal-
šie sme so synom stretávali iba
samých výborných učiteľov:
Groschmidtovú, Sandtnerovú,
Dubovského, Jánošovú, Sa-
dloňovú aj našu milú a vždy
usmiatu asistenku učiteľa p.

Krajčovičovú a v súčasnosti i vý-
borné p. vychovávateľky Vojte-
kovú a p. Šándorovú.

Syn strávil Na bielenisku ce-
lých deväť rokov, ktoré mu umož-
nili vyrastať v kruhu rodiny a nie
v odlúčení na internáte. Ako sa
cítil, čo prežíval, píše sám:
„Potešilo ma, že moji rovesníci
sa ku mne nesprávali nejako
špeciálne, ale brali ma ako se-
berovného. Naučil som sa veľa
a s chalanmi som zažil veľa
srandy. Naša trieda bola vždy

definovaná ako najhlučnejšia.
Najlepšie bolo, keď ma na te-
lesnej (od ktorej som pochopi-
teľne oslobodený, dali do brány
ako bránkara. Istá pani učiteľka
nevidela dôvod, prečo by som
nemohol hrať. Potom sa o mňa
bili, lebo môj vozík bol ne-
priestrelný.

S našou triedou som bol aj na
pár výletoch napr.v Rakúsku.
Na podnet mojej pani učiteľky
literatúry som začal písať i po-
viedky a básne....

Škola Na bielenisku je super a
je mi úprimne ľúto, že odtiaľ bu-
dem musieť odísť. “

Týmto by som sa chcela poďa-
kovať všetkým učiteľom Na bie-
lenisku za ich ústretovosť, tole-
rantnosť a ochotu pomôcť sa za-
členiť dieťaťu s TP. Prajem im
do budúcna veľa úspechov, ve-
ľa talentovaných žiakov a i na-
ďalej zostaňte školou s perfekt-
ným prístupom k žiakom!

Ďakujeme,
rodina Pikulíková

Správny pohľad na vec spája ľudí

Inzercia

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 31. 3. 2014

Inzercia

Vo fašiango-
vom období ne-
môže chýbať
karneval ani v
Jednote dô-
chodcov Slo-
venska v Gri-
nave. V piatok
7 . feb ruá ra
2014 sa stretli
v Integrova-
nom klube, aby
sa takto zaba-
vili. A o zábavu
medzi členmi JDS nikdy nie je núdza. Nápadité, vtipné a
krásne masky zaujali. Členovia JDS pod vedením paniAnny
Mlynekovej sa aj tento rok chystajú na fašiangový sprievod
do ulíc Grinavy v sobotu 1. 3. 2014. (ek)

Karneval u seniorov

c

Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a)

zákona č. 596/2003 Z.z. o štát-

nej správe v školstve a školskej

samospráve a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov, v spo-

jitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky

MŠ SR č.306/2008 Z.z. o ma-

terských školách s odkazom na

ust. § 59 zákona č.245/2008

Z.z. o výchove a vzdelávaní a o

zmene a doplnení niektorých

zákonov

l v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Mesta

Pezinok na šk. r. 2014/15 sa

Radničné ná-

mestie č. 7, Pezinok,

1. Vyplnenú „

žiadosti na prijatie

detí do materských škô

budú prijímať ,

v čase 8.00 h. - 11.00 h.

a 14.00 h. 17.00 h. na Mest-

skom úrade,

na I. po-

sch, č. dv. 19.

Zákonný zástupca dieťaťa

pri zápise predloží nasledov-

né dokumenty:

dňa 12. 3. 2014

Žiadosť na prijatie

dieťaťa na predprimárne vzde-

lávanie do materskej školy v

zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesta Pezinok na šk. rok

2014/2015“, na ktorej lekár po-

tvrdí zdravotný stav dieťaťa a

jeho spôsobilosť navštevovať

MŠ; prosíme predložiť dvojmo

(originál a 1 kópiu).

2. Rodný list dieťaťa

3. Občianske preukazy zákon-

ných zástupcov dieťaťa, alebo

potvrdenie o trvalom pobyte zá-

konných zástupcov dieťaťa

4. Ak má dieťa špeciálne vý-

chovno-vzdelávacie potreby,

predloží zákonný zástupca aj

(k nahliad-

nutiu).

(k nahliadnutiu - v zmysle ust.

§ 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok

č. 8/2012).

vyjadrenie príslušného zaria-

denia výchovného poradenstva

a prevencie.

Formuláre „žiadosti“ sú k dis-

pozícii v materských školách,

na MsÚ v Kancelárii prvého kon-

taktu a na .

Prevzatá môže byť iba kom-

pletne vyplnená „žiadosť“ vrá-

tane potvrdenia od pediatra.

Pre dieťa je možné podať iba

jednu „žiadosť“.

Podľa ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky

MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o ma-

terskej škole

(k 31. 8. 2014),

www.pezinok.sk

prednostne sa

prijímajú deti, ktoré dovŕšili

piaty rok veku

deti s odloženou povinnou

školskou dochádzkou a deti

s dodatočne odloženou po-

vinnou školskou dochádzko-

u. Ostatné podmienky prijí-

mania detí určí riaditeľ.

, ktoré stanovili v súlade s

platnou legislatívou riaditeľky

MŠ a riaditeľ ZŠ s MŠ sú zverej-

nené v jednotlivých materských

školách, ZŠ s MŠ, vývesných

tabuliach mesta a na

V prípade, že na niektorej ma-

terskej škole zostane po zápise

voľná kapacita, bude vyhláse-

né druhé kolo zápisu.

Ostatné podmienky na pri-

jatie dieťaťa do materských

škôl

www.pezi-

nok.sk

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Pezinok na školský rok 2014/2015

Materská škola

Bystrická 1

gen. Pekníka 2

Svätoplukova 51

Vajanského 16

Za hradbami 1

Záhradná 34

Orešie 32

Predpokladaný počet
voľných miest k zápisu

34

38

56

30

36

14

18

Predpokladaný počet odkladov
povinnej šk. dochádzky

3

11

8

5

8

3

7

ných zástupcov majú trvalý

pobyt v Pezinku, dieťa v ka-

lendárnom roku dovŕši tri roky

a je zo sociálne znevýhodne-

ného prostredia, (na základe

písomného odporučenia Od-

delenia školstva a sociálnej

starostlivosti MsÚ v Pezinku);

- dieťa a jeden z jeho zákon-

ných zástupcov majú trvalý

pobyt v Pezinku, dieťa v ka-

lendárnom roku dovŕši tri roky,

(postupnosť od najstaršieho

po najmladšie dieťa);

- ostatné deti podľa voľných ka-

pacít materskej školy.

Podmienky na prijatie dieťaťa na predprimárnu výchovu do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na školský rok 2014/2015

v Pezinku

Podľa ust. § 3 ods. 2

Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008

Z.z. o materskej škole sa

deti,

ktoré dovŕšili piaty rok veku

(k 31. 8. 2014), deti s odlože-

nou povinnou školskou do-

chádzkou a deti s dodatočne

odloženou povinnou škol-

skou dochádzkou.

prednostne prijímajú

Ostatné podmienky prijatia

určené riaditeľkami MŠ Bys-

trická 1, MŠ gen. Pekníka 2,

MŠ Svätoplukova 51, MŠ Va-

janského 16, MŠ Za hradbami

1 a MŠ Záhradná 34

(podľa kapacitných možností

jednotlivých MŠ):

- dieťa a jeden z jeho zákon-

ných zástupcov majú trvalý

pobyt v Pezinku, dieťa v ka-

lendárnom roku dovŕši tri roky

a je zo sociálne znevýhodne-

ného prostredia, (na základe

písomného odporučenia Od-

delenia školstva a sociál-

nej starostlivosti MsÚ v Pezin-

ku);

- dieťa a jeden z jeho zákon-

ných zástupcov majú trvalý

pobyt v Pezinku, dieťa v ka-

lendárnom roku dovŕši tri roky,

(postupnosť od najstaršieho

po najmladšie dieťa);

- ostatné deti podľa voľných ka-

pacít materskej školy.

(podľa kapacitných

možností MŠ):

- dieťa a jeden z jeho zákon-

ných zástupcov majú trvalý

pobyt v Pezinku, dieťa v ka-

lendárnom roku dovŕši tri roky

a má staršieho súrodenca v

ZŠ s MŠ Orešie;

- dieťa a jeden z jeho zákon-

Ostatné podmienky prijatia

určené riaditeľom ZŠ s MŠ

Orešie

Fašiangové posedenie v ZOS

Počas fašiangového obdobia, sa dňa 12. 2. 2014 usku-
točnilo „fašiangové posedenie“ pre klientov ZOS na Ko-
menského ulici v Pezinku.

Nechýbala pestrofarebná výzdoba a tradičné fašiangové
fánky, ktoré svojou vôňou naznačovali obdobie veselosti a
radosti.

O dobrú náladu a zábavu sa postarali žiaci zo Spojenej zá-
kladnej školy v Pezinku, ktorí pod vedením p. učiteľky za-
spievali piesne v sprievode harmoniky.

Na rozlúčku potešili žiaci našich klientov milými darčekmi
a rozlúčili sa úsmevom. Ďakujeme všetkým za príjemné
chvíle a pekný program, ktorým sme si mohli pripomenúť fa-
šiangy a zaspomínať na časy minulé. Alena Černáková

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku v
spolupráci s Národnou trans-
fúznou stanicou Bratislava zor-
ganizoval 17. februára v rámci

celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi odber
krvi od dobrovoľných darcov. Odberu sa zúčastnilo 47 úspeš-
ných darcov. Spolu darovali 21 200 ml krvi, ktoré pomôžu chrániť
život a zdravie tým, ktorí to najviac potrebujú. (pb)

Valentínska kvapka krvi

Poz. red.: Text nebol redakčne upravovan .
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REVIA – Malo-
karpatská komu-
nitná nadácia v
roku 2013 v rám-
ci

podporila 22 projektov
v sume 5 115 € a prerozdelila
33 399 € na

nadácia
získala sumu 40 837 €, ktorá bu-
de použitá konca roka 2014.
Minuloročné prostriedky boli po-
užité na dobrovoľnícke projekty
obyvateľov a inštitucionálne za-
bezpečenie organizácie.

Projektom
anonymní darcovia

otvoreného
grantového pro-

gramu

účelovo viazané
projekty podľa želaní darcov.

Z % daní FO a PO

Otvor srdce, da-
ruj knihu

prostredníctvom kníhkupectiev
Libri Pezinok a Folly Modra ob-
darovali knihami 123 detí zo
sociálne slabších rodín v sume
1 303 €.

Projekty spájajúce komunitu
sa zrealizovali v podobe

v arkieri Starej
radnice. Pripravené dobroty pri-
niesli výťažok 450 € určený na
podporu

V
rámci nej si v minulom roku štu-
denti Pedagogickej a kultúrnej
akadémie v Modre a seniori z re-
giónu vymenili skúsenosti v
Akadémii kulinárstva, v Akadé-
mii Buď fit!, v Akadémii šikov-

Via-
nočného bazára a živého via-
nočného orloja

Komunitnej akadé-
mie zážitkov a skúseností.

ných rúk a vAkadémii Hudobná
dielňa. Projekt podporila Aka-
démia rozvoja filantropie v
Poľsku z Maturity Programu
pre V4 Community Foundation.
Rovnako bol bezplatne poskyt-
nutý

155 se-
niorom, ktorý sa konal celkovo
päť krát v mestách Modra, Pe-
zinok a Budmerice.

P je prí-
kladom medzisektorovej inicia-
tívy v Modre. Ide o rekonštruk-
ciu detského ihriska na verejný
polyfunkčný park v celkovej su-
me 8 653 €.

Nadácia manažuje aj niekoľ-
ko fondov. Z iniciatívy nadačné-

Kurz základov počíta-
čovej gramotnosti

ark hrania a oddychu

ho fondu Cesty k poznaniu a za
podpory mesta Pezinok vyšiel
anglický preklad knižky Františ-
ky Čechovej „Tragédia pezin-
ských Židov v pamäti obyvate-
ľov mesta“.

Projekt a je-
ho sedemčlenná mládežnícka
grantová komisia pod názvom
„Filfriends“ podporila 5 mlá-
dežníckych projektov v sume
1 100 € a v máji zorganizovala
pre verejnosť Deň mladých fi-
lantropov.

Všetkým našim darcom, dob-
rovoľníkov a priaznivcom sr-
dečne ďakujeme.

správkyňa nadácie

Mladí filantropi

Drahoslava Finková,

Čo sa nám v roku 2013 podarilo?

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

Úvodné odplávané metre
plaveckej štafety budú patriť čle-
nom pezinského plaveckého
klubu. Začiatok je naplánovaný
už tradične na obed

.
Koniec štafety je v sobotu
22. marca 2014 o 12.00 hod.
a o 12.30 hod. je naplánované
slávnostné vyhodnotenie po-
dujatia.

Cieľom je, aby sa zapojilo do
štafety čo najviac plavcov z
Pezinka a okolia. Priestor
dostane široká verejnosť, ško-
ly, športové kluby a jednotlivé
kluby, ktoré budú mať svoj vy-
medzený časový priestor. Pre

IX. ročník „ 24 – hodino-

vej nonstop plaveckej štafe-

ty. “

o 12.00 h
v piatok 21. marca 2014

najrýchlejších plavcov v jed-
notlivých kategóriách budú
pripravené zaujímavé ceny.

Tešíme sa na vašu účasť.
Presný harmonogram bude

zverejnený na ,www.pezinok.sk

www.plavaren-pk.sk, v TV PE-
ZINOK, citylightoch v meste.

(pv)

IX. ročník Plaveckého maratónu 2014

FOTO (pb)

Občianske zdru-
ženie Museum Vi-
norum a Malokar-
patské múzeum v
Pezinku pripravili v
poradí už 6. ročník
podujatia Pezin-
ské vínne pivnice
(PVP), na ktorých
svoje vína ponúklo
33 vinárov z Pe-
zinka i blízkeho oko-
lia. Viac ako 1000 návštevníkov z celého Slovenska za-
vítalo 15. februára do Pezinka a ochutnalo staršie i mla-
dé ročníky tých najlepších vín.

Dvadsaťštyri zastávok poskytlo účastníkom PVP
okrem vína aj miestnu gastronómiu a kvalitné slovenské
syry. Podporovatelia vínnej turistiky s platnou vstupen-
kou mohli ochutnať cez dve stovky ponúkaných vzoriek
a zakúpiť si vína od miestnych vinárov. Vďaka rozmiest-
neniu prevádzok mali možnosť prejsť sa nielen po his-
torickom jadre mesta s vinárskou tradíciou, ale tiež spo-
znať jeho širšie centrum. Dôkazom záujmu o Pezinské
vínne pivnice 2014 boli vypredané vstupenky a spokoj-
nosť nielen zo strany návštevníkov, ale i vinárov.

Za podporu podujatia ďakujeme Mestu Pezinok,
Združeniu Pezinských vinohradníkov a vinárov a v ne-
poslednom rade všetkým vám, ktorí ste kúpou vstu-
penky podporili lokálnych vinohradníkov a vinárov.
Tešíme sa na vás na Pezinských vínnych pivniciach
2015. (MMvPK)

Vypredané vstupenky na Pezinské vínne pivnice

Podujatie Pezinské vínne pivnice sa teší obľube návštevníkov. Iste sa
medzi nimi nájdu mnohí, ktorí pivnice nenavštívili poprvý raz a na bu-
dúci rok prídu opäť.

Mesto Pezinok spolu s Mestským múzeom a Malokar-
patským múzeom v Pezinku pripravuje výstavu pri príleži-
tosti stého výročia začiatku Prvej svetovej vojny. Okrem vý-
stav pripravujeme aj vydanie publikácie o účasti obyvateľov
Pezinka 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 do-
kumenty týkajúce sa obdobia Prvej svetovej vojny a účasti
ich rodinných príslušníkov v nej, aby nám ich dovolili zdoku-
mentovať, vyhotoviť kópie a prípadne s ich súhlasom použiť
pri príprave výstav a publikácie. Dobové dokumenty máme
záujem si len zapožičať, preštudovať a neporušené obratom
vrátiť. Podrobné informácie poskytne primátor Oliver Solga
alebo odborní pracovníci Mestského múzea alebo Malo-
karpatského múzea. (ra)

Pomôžte pri príprave výstavy

Vyhlásenie literárnej súťaže
„O cenu primátora mesta Pezinok“

V piatok 21. februára sa uskutočnilo druhé pracovné roko-
vanie poslancov Bratislavského samosprávneho kraja. Najdô-
ležitejším bodom rokovania bolo schválenie rozpočtu na rok
2014. Uskutočnila sa tiež voľba členov rád škôl. Poslanci za náš
obvod René Bílik a Oliver Solga sú členmi rád stredných škôl v
Pezinku, Modre i v Bratislave. (r)

Poslanci BSK zasadali

Inzercia

Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom a
Malokarpatskou knižnicou vypisuje literárnu súťaž „O cenu pri-
mátora mesta Pezinok“. Cieľom súťaže je iniciovať, podporovať
a propagovať literárnu tvorbu detí a mladých ľudí.

Podmienky súťaže umožňujú prihlásiť sa všetkým žiakom a
študentom, ktorí v Pezinku študujú alebo majú trvalé bydlisko.
Súťaž je vyhlásená v dvoch vekových kategóriách, a to pre žia-
kov základných škôl a študentov stredných škôl. Téma v oblasti
POÉZIAa PRÓZAje ľubovoľná, rovnako ako rozsah prác. Pod-
mienkou je odovzdať súťažné práce v troch strojom (počíta-
čom) písaných exemplároch (kópiách).

Práce musia byť doručené tohto roku na adresu
Pezinského kultúrneho centra, Holubyho č. 42, 902 01 Pezinok,
alebo osobne u pani D. Debnárovej, ktorá je organizačnou ta-
jomníčkou súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie.
Kontakt na tel. č. .
Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude po-
čas slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku pri príležitosti udeľovania mestských ocenení. Víťazné
práce z každej kategórie budú ocenené hodnotnými cenami a
publikované v zborníku a časopise Pezinčan.

do 1. mája

6413933, 64120 93
14. júna 2014

(ra)

FOTO (pb)
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verejnosti pripravil bravčovú pa-
nenku v kuracej fáši so slani-
nou, hríbikové ragú na smota-
ne s pórkom, gratinované mrk-
vovo-zemiakové pyré s ďum-
bierom a restované lusky s pro-
šutom a limetkou. Všetko naa-
ranžoval na šedočierny kus

mramoru, čo divákov upútalo a
porotu mierne zaskočilo. Jedlo
bolo mimoriadne chutné a ná-
padité, časový limit dodržaný a
Patrik bol ocenený

Jeho inštruktor z pracoviska
a zároveň šéfkuchár z

striebor-
nou medailou.

Reš-

taurácie Vinum galerium
Bozen Tibor Samaranský

striebornú medailu

bronz

získal v seniorskej kategórii
a za vý-

robok studenej kuchyne sa
mu ušiel (v uvedenej
kategórii súťažili šéfkuchári
a členovia Slovenského ná-

rodného tímu kuchárov a cuk-
rárov).

Spolupráca špičkovej privát-
nej reštaurácie a štátnej školy
prináša pekné výsledky. Verím,
že spokojnosť je obojstranná.

riaditeľka školy
Elena Jurčíková,

Danubius gastro 2014 a Pezinok

Vážení rodičia a priatelia ZUŠ E. Suchoňa!

Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte da-
nú sumu na naše

Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 90201, Pe-
zinok, IČO: 42259207, Č. účtu: SK7602000000003085569258

Získané finančné prostriedky použijeme na:
- potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technic-

kého vybavenia školy
- podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- pomoc škole pri organizovaní mimo vyučovacích činností spo-

jených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

Tlačivo typu s
vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na:
Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s

do konca apríla 2014 daňovému
úradu v mieste bydliska.

Komu sa rozhod-
nete venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok
2013?

„Občianske združenie pri Základnej ume-
leckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

Po-
tvrdením o zaplatení dane

www.zuspezinok.sk

Ďakujeme

2 % z daní pre ZUŠ E. Suchoňa

V dňoch 29. 1. -
2. 2. 2014 sa usku-
točnila v rámci vý-
stavy Danubius
gastro súťaž vo va-
rení naživo Danu-
bius Gastro Cup
2014. Organizáto-
rom bol Sloven-
ský zväz kuchárov
a cukrárov.

súťažil v
kategórii kuchár
junior. Pred očami
odbornej i laickej

Patrik Svetlák z
SOŠ na Komen-
ského ulici v
Pezinku

Patrik Svetlák aranžuje hotové jedlo a posledné rady Tibora Samaranského pred súťažou.

Výcviková škola
pre vodiacich psov

na spoluprácu
pri výchove

šteniat.

hľadá
dobrovoľníkov

Výcviková škola
pre vodiacich psov

na spoluprácu
pri výchove

šteniat.

hľadá
dobrovoľníkov

Hľadáme vychovávateľov pre šteniatka Výcvi-
kovej školy pre vodiacich psov.

Ich poslaním je pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím a
pri procese vzniku týchto úžasných štvornohých pomocníkov
sú veľmi dôležití ich vychovávatelia, teda ľudia, ktorí sa im venu-
jú od ich ôsmich týždňov do cca jedného roka.

Vychovávatelia sú pre nás naozaj neoceniteľnou pomocou –
ich nasadenie, čas a energia sú pre nás nenahraditeľné.

Viac informácií: 02/692 034 37,
0911 119 397

guidedog@unss.sk
Katarína Kubišová,

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Jedným z ľudí, ktorí pomá-
hajú zvieratám, je aj hlavná
koordinátorka občianskeho
združenia Psia duša v Pezin-
ku, Andrea Sedláčková. Ide o
jednu z najúspešnejších orga-
nizácií nielen na našom území,
ktoré sa snažia pomáhať a
riešiť situáciu. Pracuje nepre-
tržite z dobrovoľných príspev-
kov občanov, napríklad aj vo
forme príspevku dvoch percent
z daní. Organizácia z nich

hradí veterinárnu starostli-
vosť (za rok 2013 išlo o sumu
6 000 €), krmivo a všetko pod-
statné.

Združenie spolupracuje s ka-
ranténnou stanicou, ktorá ús-
pešne odchytáva psov na pe-
zinskom území a poskytuje im
dočasný azyl. Túto skutočnosť
však často zneužívajú ľudia z
okolia, ktorí tu počas cesty mes-
tom odložia svoj štvornohý
problém.

Zaujímavosťou je, že karan-
téna sa aj v tomto prípade dlho-
dobo úspešne vyhýba štátom
uzákonenému humánnemu od-
straňovaniu psov.Aaj vďaka ak-
tivitám Psej duše k tomuto rie-
šeniu nemusí siahnuť.

Niektoré rodiny, napríklad aj
rómske, majú v obľube obkole-
sovať sa psami. Mnohopo-
četné svorky ničia súkromný
majetok, prehrýzajú pneumati-
ky a terorizujú okolitých zá-
hradkárov. Odchyt je často ich
jedinou záchranou a nádejou
pre lepší život.

Ďalším nepekným fenomé-
nom sú nelicencovaní množi-
telia a chovatelia predáva-
júci psov, o ktorých je aktuálne

záujem. Po presýtení dopytu
„prebytkové“ psy surovo vy-
hodia na ulicu. Je dôležité si
uvedomiť, že nezodpovedné
kríženie psov, vyhadzovanie
na ulicu a ignorovanie problé-
mu spôsobí vyšší nárast túla-
vých zvierat a ich nekontrolo-
vateľný chov sa stane hroz-
bou.

Pokiaľ vám táto téma nie je cu-
dzia a chcete pomôcť, môžete
sa aktívne zapájať do práce
Psej duše. Viac sa o združení
môžete dozvedieť na interneto-
vom portáli
alebo na facebook-u, kde
pracujú pod názvom Pomoc
psíkom KS Pezinok.

www.psiadusa.sk

Petra Nogová

Psia duša zachraňuje opustených miláčikov

Ako každý mesiac aj tento rok
pripravila v marci knižnica pre
svojich čitateľov množstvo
podujatí, ba ešte o niečo viac,
keďže marec je mesiacom
kníh. V utorok 11. marca o
17. 00 hod. sa uskutoční v či-
tárni knižnice stretnutie so zná-
mymi manželmi

Oddelenie pre deti, okrem
zvyčajných podujatí pre škôlky
a školy, pokračuje v cykle

počas ktorého sa s deťmi roz-
právajú o význame a nenahra-
diteľnosti vody, jej kolobehu a
vlastnostiach. V utorok 18. mar-
ca 2014 sa s deťmi zo ZŠ Na
bielenisku stretne Andrea Sed-
láčková, ktorá je dobrovoľníč-
kou OZ Psia duša a pomáha za-
túlaným či opusteným psíkom
a mačičkám nájsť domov.

Ďalšie zaujímavé stretnutie
predstavuje beseda o vesmíre
s astronómom

(24. marca 2014),
ktorý sa stal každoročným tra-
dičným hosťom v oddelení pre
deti a mládež.

V utorok 25. marca o 17.00

Oľgou a Ľubo-
mírom Feldekovcami.

Voda, čo ma drží nad vodou,

Dušanom Kal-
mančokom

hod. bude možné porozprávať
sa o rokoch budovateľských,
zlatých, normálnych, reálnych
a slobodných s autorom úspeš-
ných kníh v či-
tárni knižnice.

Od pondelka 31. marca do ne-
dele 6. apríla 2014 sa začne ce-
loslovenské podujatie

Už 15.
ročník celoslovenského podu-
jatia otvoríme v knižnici

do
ktorého sme zapojení spolu s
bratislavskými knižnicami už
druhý rok. V pondelok 31. mar-
ca 2014 odštartuje maratón prá-
ve v našej knižnici

so svojou
knihou Klára a iglu. V utorok 1.

Jurajom Šebom

Týždeň
slovenských knižníc.

Jar-
ným maratónom s knihou,

Petra Na-
gyová-Džerengová

apríla 2014 bude patriť
prekla-

dateľom viacerých kníh zo sé-
rie Nicka Arnolda Príšerná ve-
da či knihy od manželov Haw-
kingovcov s názvom Gregor a
veľký tresk. V stredu 2. apríla
2014 sa koná slávnostné

za rok 2013, kde od-
meníme autorov najlepších
prác v uplynulom roku. Vo štvr-
tok 3. apríla 2014 navštívia od-
delenie pre deti a mládež autori
knihy nového večerníčka

Poobede o 17.00 hod. v od-
delení pre dospelých čitateľov
bude možnosť „pokecať“ si s

besede
s Jurajom Kubicom,

vy-
hodnotenie Literárno-výtvar-
nej súťaže

Mimi
a Líza Katarína Kerekesová,
Katarína Moláková a Boris Ší-
ma.

mladým pezinským autorom
o jeho naj-

novšej knihe Atlas zabúdania
(3. apríla 2014). Ukončenie
TSK je v piatok 4. apríla 2014,
kedy sa stretávame s deťmi a
prespávame v knižnici v rámci
medzinárodného podujatia

ktorého
najvýznamnejším hosťom bu-
de hudobník a spisovateľ

Okrem týchto podu-
jatí treba spomenúť každoroč-
ne obľúbenú amnestiu upomie-
nok počas Týždňa slovenských
knižníc. Celý mesiac bude pre-
biehať

(ceny za knihu od 0,10 €).
Knihy na predaj nájdete na
chodbách našej knižnice.

Okrem toho, že je marec me-
siacom kníh, je aj mesiacom
priznania daní a darovania 2%
daní z príjmov fyzickej osoby.
Pri knižnici vzniklo OZ

, ktoré sa riadi heslom:
„Darujte nám 2% dane, kúpime
vám pekné knihy za ne“. Mož-
no aj toto heslo bude inšpi-
ráciou pre vás pri rozhodo-
vaní, komu tieto 2% darovať.

Petrom Krištúfkom

Noc s Andersenom,

Bra-
ňo Jobus.

Marcový trh použitých
kníh

Homo
liber

(MKP)

Marec v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Hlavným problémom obyvateľov grinavskej časti mesta je už
viac ako desaťročie chýbajúca kanalizácia. Vybudovanie kana-
lizácie, ktorá by odvádzala splaškovú vodu do centrálnej čistiar-
ne, bolo a stále aj je snahou vedenia mesta a poslancov, ako aj
väčšiny obyvateľov tejto časti mesta. Dôležitosť tejto investície
si dlhodobo uvedomuje aj vedenie Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, ktoré s výstavbou opakovane počítalo aj vo svojej
investičnej činnosti, a to už niekoľko rokov. Ešte v roku 2002 da-
lo mesto spoločnosti Hydroteam vypracovať projektovú doku-
mentáciu, v roku 2008 bola aktualizovaná, prebehol proces jej
schválenia a opakovaného pripomienkovania občanmi grinav-
skej časti mesta. Nasledoval niekoľkoročný proces identifiká-
cie vlastníkov pozemkov, často neznámych vlastníkov alebo ne-
prededených pozemkov.

Mesto potom začalo uzavierať s majiteľmi pozemkov zmluvy
o zriadení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Bolo
ich okolo tristo. Špeciálne na tento účel prijalo Mesto aj práv-
ničku, ktorá zmluvy pripravovala. K dnešnému dňu ešte stále zo-
stáva majetkovo-právne vysporiadať niekoľko desiatok zmlúv,
ktoré sú brzdou úspešnosti celého procesu. V tomto prípade
však nepomôže nič iné, len dobrá vôľa a ústretovosť zo strany
vlastníkov pozemkov, obyvateľov grinavskej časti mesta. Tieto
informácie o súčasnom stave uverejňujeme aj preto, aby ne-
vznikol dojem, že Mesto nekoná a že teda vinu za súčasný stav
nesie Mestský úrad v Pezinku. Ten, naopak, vyvíja maximálne
úsilie pre zdarné ukončenie celého projektu. Zároveň však pro-
síme Grinavanov aby apelovali na svojich spoluobčanov, ktorí
ešte nemajú vysporiadané pozemky potrebné na výstavbu ka-
nalizácie. (ra)

Prečo je grinavská kanalizácia
nekonečným príbehom?

Často počujeme o vyhadzovaní psíkov, zvyšných štenia-
tok a možno aj nechcených živých vianočných darčekov,
do nehostinnej zimy. Niektorí chlpáči majú šťastie a posta-
rajú sa o nich jednotlivci alebo organizácie, ktoré nálezco-
via kontaktujú.

FOTO (pb)
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Povinnosti fyzických osôb na
úseku ochrany pred požiarmi
vymedzuje zákon o ochrane
pred požiarmi a vykonávacie
predpisy k nemu. Na rozdiel
od právnických osôb sa na fy-
zické osoby nevzťahujú usta-
novenia STN. Z uvedených
predpisov vyplývajú nasledov-
né povinnosti občanov:

A.)

Dodržiavať zákazy týkajúce sa
ochrany pred požiarmi na ozna-
čených miestach.

Zabezpečiť čistenie, kontrolu a
preskúšavanie komínov.

Obstarať a udržiavať v ak-
cieschopnom stave hasiace prí-
stroje, hasiace látky, požiarne
uzávery a požiarne vodovody a
iné vecné prostriedky na ochra-
nu pred požiarmi.

Vytvárať podmienky na rýchle
zdolanie požiaru a najmä na zá-
chranné práce (prístup do objek-
tov, únikové a zásahové cesty a
pod.)

umožniť kontrolným skupinám
vykonanie preventívnej protipo-
žiarnej kontroly a zistené ne-
dostatky v stanovenej lehote od-
strániť (okrem bytov)

dbať na zvýšenú opatrnosť pri
skladovaní horľavých alebo po-
žiarne nebezpečných látok

oznámiť bezodkladne požiar,
ktorý vznikol v objekte ich vlast-
níctva, správe alebo užívaní, prí-
slušnému okresnému riaditeľ-
stvu HaZZ,

Vo vzťahu k objektom a
priestorom v ich vlastníctve ale-
bo užívaní
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

strpieť umiestnenie signalizač-
ného, informačného alebo po-
plachového zariadenia slúžiace-
ho na účely ochrany pred po-
žiarmi,

umožniť orgánom štátneho po-
žiarneho dozoru vykonanie po-
trebných úkonov pri zisťovaní prí-
čin vzniku požiaru.

B.)

plniť príkazy a dodržiavať záka-
zy na označených miestach,

dbať na zvýšenú opatrnosť pri
zaobchádzaní s ohňom (najmä
v čase sucha),

dodržiavať zásady protipo-
žiarnej bezpečnosti pri použí-
vaní elektrických, plynových
a tepelných spotrebičov, pri
skladovaní a používaní horľa-
vých kvapalín, plynov a tuhých
látok, stanovené v predpisoch
o ochrane pred požiarmi.

C.)
Vykonávať práce, ktoré môžu

viesť k vzniku požiaru, ak nemá
odbornú spôsobilosť, ktorú poža-
dujú osobitné predpisy (napr.
zvárať, opravovať elektrickú in-
štaláciu a spotrebiče, plynové
spotrebiče a pod.),

Poškodzovať alebo zneužívať
hasiace prístroje alebo iné vec-
né prostriedky ochrany pred po-
žiarmi alebo bezdôvodne privo-
lávať hasičskú jednotku,

Fajčiť alebo používať otvorený
oheň na miestach so zvýšeným
nebezpečenstvom požiaru,

Zakladať oheň na miestach a v

Všeobecne v záujme pred-
chádzania požiarom

Fyzická osoba nesmie

priestoroch, kde by mohlo dôjsť
k jeho rozšíreniu,

Vypaľovať porasty (byliny, krí-
ky, stromy).

V rámci osobnej pomoci zdolá-
vania požiarov je každý povinný:
a) vykonať nevyhnutné opatrenia
na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné,
alebo vykonať nevyhnutné opa-
trenia na zamedzenie jeho šíre-
nia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkla-
du na určenom mieste (ohlasov-
ne požiarov) zistený požiar ale-
bo zabezpečiť jeho ohlásenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke
osobnú pomoc na výzvu veliteľa
zásahu, veliteľa hasičskej jed-
notky alebo orgánov obce.

V rámci poskytnutia vecnej po-
moci je každý povinný na výzvu
veliteľa zásahu, veliteľa hasič-
skej jednotky alebo orgánov ob-
ce poskytnúť dopravné pros-
triedky, zdroje vody, spojovacie
zariadenia, prípadne iné vecné
prostriedky potrebné na hasenie
(napr. hasiace látky, rýpadlá a
pod.). Správca alebo užívateľ ne-
hnuteľnosti je povinný umožniť
tiež vstup na nehnuteľnosť pri
zdolávaní požiaru alebo cvičení
hasičskej jednotky. Ak je to však
na zdolanie požiaru nevyhnut-
né, musí strpieť aj vykonanie
niektorých ďalších opatrení, na-
pr. strpieť vypratanie pozemku.
odstránenie časti stavieb, alebo
porastov. Fyzická osoba má ná-
rok na náhradu škody, ktorá jej

•

vznikla v súvislosti s poskytova-
ním pomoci pri zdolávaní požia-
rov, a to či už ide o škodu na zdra-
ví alebo o vecnú škodu na ve-
ciach, ktoré poskytol, alebo kto-
rá mu vznikla odstránením alebo
poškodením stavby a pod.
Takáto škoda sa neuhrádza ob-
čanovi, ktorého objekty boli za-
siahnuté požiarom.

Na plnenie úloh ochrany pred
požiarmi obec ustanovuje pre-
ventivára požiarnej ochrany, kto-
rého predmetom činnosti je orga-
nizovanie preventívnych proti-
požiarnych kontrol v obci a prí-
prava podkladov na vydávanie
rozhodnutí k odstráneniu ziste-
ných nedostatkov, školenie kon-
trolných skupín, vypracovanie
dokumentácie ochrany pred po-
žiarmi obce a vykonávanie pre-
ventívno-výchovnej činnosti.

Obec ako samosprávny územný
celok plní úlohy v oblasti ochra-
ny pred požiarmi, a to:
a) vykonáva preventívne proti-
požiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatre-
nia na odstránenie nedostatkov,
ktoré môžu viesť k vzniku požia-
ru alebo k sťaženiu záchrany
osôb a majetku a kontroluje plne-
nie týchto opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z po-
užívania,
d) určuje veliteľa zásahu.

Preventívne protipožiarne kon-
troly sú dôležitým prostriedkom
na presadenie a skvalitnenie

Úlohy obce na úseku
ochrany pred požiarmi

Preventívne protipožiarne
kontroly

Prevencie pred požiarmi ochrany pred požiarmi. Preto ich
treba chápať ako zásadnú a ne-
oddeliteľnú súčasť systému
ochrany pred požiarmi. Za kaž-
dú budovu, dvor, les, objekt a
pod. nesie zodpovednosť jeho
vlastník, prevádzkovateľ alebo
užívateľ. Ten je povinný starať
sa aj o protipožiarnu bezpeč-
nosť daného objektu.

Účelom preventívnych protipo-
žiarnych kontrol je previerka do-
držiavania povinností stanove-
ných predpismi o ochrane pred
požiarmi:
a) v objektoch právnických
osôb, ktoré určí Okresné riadi-
teľstvo Hasičského a záchran-
ného zboru
b) v rodinných domoch a iných
objektoch vo vlastníctve alebo v
užívaní fyzických osôb, t. j. obča-
nov.

Obec vytvára na vykonávanie
preventívnych protipožiarnych
kontrol kontrolné skupiny. Kon-
trolné skupiny sú vo svojej pod-
state pracovné a pomocné orgá-
ny obce pre úsek ochrany pred
požiarmi. Nie sú vybavené vlast-
nou právomocou na výkon štát-
nej správy na danom úseku.
Tvoria ich najmä členovia DPO
SR a iné fyzické osoby. Kontrol-
né skupiny pri vykonávaní pre-
ventívnych protipožiarnych kon-
trol upozorňujú fyzické osoby a
príslušných pracovníkov práv-
nických osôb na zistené ne-
dostatky, požadujú ich neod-
kladné odstránenie a na tieto
účely poskytujú potrebné infor-
mácie a vysvetlenia, určujú leho-
ty na odstránenie nedostatkov,
tie, ktoré nemôžu byť odstráne-
né neodkladne, oznamujú obci.
Obec má právomoc rozhodovať

o vylúčení veci z používania a
navrhovať Okresnému riaditeľ-
stvu HaZZ vydať rozhodnutie na
zastavenie prevádzky, ak okol-
nosti podmieňujúce zastavenie
prevádzky boli zistené pri vyko-
návaní preventívnych protipo-
žiarnych kontrol.

Preventívnymi protipožiarnymi
kontrolami sa kontroluje dodržia-
vanie osobitných predpisov a to:
a) dokumentácia ochrany pred
požiarmi,
b) vykonávanie školenia a od-
bornej pripravy,
c) skladovanie horl'avých látok,
d) stav prístupových ciest k
rozvodným zariadeniam elek-
trickej energie, plynu a vody,
e) vybavenie objektov hasiacimi
prístrojmi a inými vecnými
prostriedkami ochrany pred po-
žiarmi,
f)umiestnenie a inštalácia tepel-
ných, elektrických, elektrotepel-
ných, plynových a iných spotre-
bičov.

Súčasťou preventívnych proti-
požiarnych kontrol je aj poskyto-
vanie odbornej pomoci a oboz-
namovanie vlastníkov objektov
alebo iných osôb s požiadavka-
mi na ochranu pred požiarmi.

Preventívne protipožiarne kon-
troly v objektoch sa vykonávajú
najmenej raz za päť rokov, ak ne-
bezpečenstvo vzniku požiarov
kontrolovaných stavieb v obci ne-
vyžaduje kratšiu lehotu.

Predseda DHZ Pezinok-mesto

Obsah preventívnych
protipožiarnych kontrol

Milan Čech

Dni od 10. do 16. februára boli venované všetkým, ktorí nosia
manželskú obrúčku. Prebiehal totiž Národný týždeň manžel-
stva, do ktorého sa už po niekoľkýkrát zapojil aj Pezinok viace-
rými zľavami, akciami a podujatiami. Zámerom je ocenenie, po-
vzbudenie a rozvíjanie manželských vzťahov.

Táto myšlienka vznikla vo Veľkej Británii v roku 1997 pod ná-
zvom Marriage Week. Postupne sa rozšírila do viacerých štá-
tov Európy a prekročila už aj hranice nášho kontinentu.
Slovensko sa do iniciatívy Národného týždňa manželstva zapá-
ja od roku 2011 vďaka rovnomennému občianskemu združe-
niu. Každoročne sa mení motto kampane, ktoré tentokrát znelo
„Manželstvo viac ako papier“.

V Pezinku zastrešuje organizáciu Národného týždňa man-
želstva Centrum pre rodinu. O spoluprácu prejavili v našom
meste záujem aj katolícka a evanjelická cirkev, niektoré pre-
vádzky ako aj Pezinské kultúrne centrum a Klub spoločen-
ských tancov. Vo vybraných kaviarňach a reštauráciách mohli
počas vyhradeného týždňa manželské dvojice využiť špeciál-
ne zľavy. Hneď v pondelok sa pri tejto príležitosti konal Tanečný
večer v Dome kultúry pod vedením profesionálnej lektorky.
Tancujúcim manželským dvojiciam pomohlo so strážením rato-
lestí miestne materské centrum. V porovnaní s predošlým ro-
kom sa počet zapojených párov v našom meste zvýšil.

V rámci Národného týždňa manželstva sa uskutočnila aj psy-
chologická prednáška v Dennom centre na Kollárovej ulici.
Odborník množstvu prítomných poslucháčov vysvetlil, že
rozdiely medzi partnermi nemusia byť vždy dôvodom na kon-
flikt. (KG)

Pezinok sa opäť zapojil do
Národného týždňa manželstva

Podľa všeobecnej mienky je
hlavným poslaním jarných
sviatkov zvýšiť obchodníkom
tržby najmä teraz, v období po
vianočných sviatkoch a novo-
ročných výpredajoch, keď má
väčšina ľudí hlbšie do vrecka.
Aj Valentín aj Medzinárodný
deň žien však predsa len majú
svoje historické korene.

Svätý Valentín bol rímskoka-
tolícky kňaz a biskup v meste
Terni neďaleko Ríma, ktorý mal
podľa legiend zázračnú moc lie-
čiť chorých. Napriek prísnemu
zákazu oddával snúbencov
podľa katolíckeho obradu. Na
príkaz rímskeho cisára Clau-
dia II. ho zavreli do žalára a po-
pravili 14. februára 269, aj keď
niektoré zdroje uvádzajú roky
270 a 273.

Nuž a Medzinárodný deň žien
sa veru nezrodil v komunistic-
kom tábore, ale v Kodani v roku
1910. Na Medzinárodnej žen-
skej konferencii sa jej účastníč-
ky rozhodli uctiť si takýmto spô-
sobom masový štrajk žien v
New Yorku v roku 1908. Tradí-
cia sa ujala. Za komunistickej
éry možno získala na obľube
len preto, že poskytovala najmä
mužom zámienku poriadne ten-
to sviatok zapiť.

Mnohí si ešte istotne pamäta-
jú na vybrakované kvetinár-
stva, ktoré 8. marca ponúkali
iba ak červené karafiáty. Dneš-

ný výber kvetov je oveľa pes-
trejší. Redakciu Pezinčana zau-
jímalo, na ktorý sviatok zvyknú
ľudia kupovať viac kvetov. Na
Valentína či na MDŽ? Odpoveď
vás prekvapí.

povedala jed-
noznačne Silvia Virgovičová z
predajne kvetov a darčekových
predmetov v nákupnom centre
Plus.

Aako jarné sviatky lásky a po-
zornosti oslavujú Pezinčania?

Napríklad manželia Mate-
jovičovci veľmi rôznorodo.

konštatuje literárny

„Najviac kvetov sa predáva
na Deň matiek,“

„Potom nasleduje MDŽ a
až potom Valentín. Na Valentí-
na sú najväčším favoritom čer-
vené ruže, na MDŽ už zákazní-
ci nakupujú rôzne kvety, rezané
aj črepníkové.“

„Oba tieto sviatky ignorujem,
takže neoslavujem Valentína
ani MDŽ,“

historik Pavel Matejovič. Túto
jeho vlastnosť pozná aj jeho
manželka, enivronmentalistka
Jana Matejovičová.

hovorí Janka.

„Pavel po-
trebuje na oslavu naozaj po-
riadny dôvod a myslím, že ani
jeden z týchto sviatkov ním nie
je,“ „U mňa je to
presne naopak. MDŽ oslavu-
jem so svojou mamou a bra-
tom. Valentína, ako sviatok ľu-
dí, ktorí majú navzájom blízky
vzťah, oslavujem s kamarátka-
mi a aj so svojimi príbuznými.“

Valentínske srdiečka, sladkosti, červené ruže... Ešte sme
sa nestihli spamätať zo 14. februára a už je tu 8. marec,
Medzinárodný deň žien! Koniec zimy a začiatok jari
spestrujú hneď dva sviatky venované láske. Zatiaľ čo
Valentín sa považuje za výmysel dovezený z USA, tradič-
né MDŽ sa zasa teší povesti socialistického sviatku. Ani
jeden dojem sa však celkom nezakladá na pravde.

Valentín versus MDŽ: Ktorý sviatok je krajší?

A aký má k sviatkom vzťah
dvojica známych výtvarníkov
Júlia a Igor Piačkovci?

priznáva Júlia Piačková.

„Oslavy
Valentína, dňa zamilovaných
prišli do našich končín až s boo-
mom konzumu, takže u mňa
vzbudzuje tento deň viac chuť
na čokoládu ako na čokoľvek
iné,…
„Pravdupovediac tak dopadá
väčšina sviatkov v roku, chuť čo-
kolády sa z roka na rok zlep-
šuje. Mám obavy, čo sa to dnes
deje s láskou, ale keďže je to naj-
silnejšia emócia, akú môže svet
ponúknuť, snáď ňou prozreteľ-
nosť neplytvá na komerčné úče-
ly a všetko je, ako má byť.“

Igor Piačka k tomu dodáva:

MDŽ Piačkovci neoslavujú,
Júlia si však vždy spomenie na
svoju mamu. A ako jarné sviat-
ky lásky a priateľstva hodnotí
odborník na ľudské vzťahy psy-
chológ Dušan Fabián?

hovorí odborník. Pripúšťa,
že je pozitívne, ak si povedzme
aj na takýto sviatok ľudia preja-
vujú trochu pozornosti – či už sú
to životní partneri, príbuzní, ale-
bo priatelia.

vysvetľu-
je Dušan Fabián. A skutočnosť,
že sa najviac kvetov predáva
na Deň matiek považuje, nao-
pak, za veľmi dobrú správu.

dodáva
psychológ.

Valentína sa nám podobne
ako Vianoce všemožne usiluje
pokaziť komerčný tlak. A MDŽ
zasa politici, ktorí si vždy v tom-
to čase robia reklamu. Azda
však nie je dôvod na obidva
sviatky celkom zanevrieť a ne-
využiť možnosť byť ku svojmu
okoliu prívetivý a milý.

„Za mesiac lásky považujem
máj, ale vo februári má takýto
sviatok väčší zmysel, aspoň ľu-
dí v chlade a šere zimy niečo ro-
zohreje. Som však maliar žien a
ich obdivovateľ, nespúšťam ich
z očí, takže na to nepotrebujem
špeciálne určený deň. “

„Ani jeden sviatok sa mi ne-
zdá prirodzený, ale Medziná-
rodný deň žien sa mi aspoň spá-
ja s obdobím, keď som bol mla-
dý,“

„Určite to má zmy-
sel, ale celý kultúrny kontext mi
pripadá neprirodzený. Keď pre-
chádzam vo februári po obcho-
doch a vidím regále zaplnené
červenými srdiečkami, nemô-
žem sa zbaviť pocitu, že sa mi
na tom niečo nepáči,“

„To
je sympatický sviatok,“

(kam)

Na Základnej škole
Orešie pripravili v tomto pol-
roku školského roka 2013/
2014 okrem iných aj projekt

ktorého záme-
rom je podporiť myšlienky
zdravého stravovania.
Prvý z týchto dní sa usku-
točnil v piatok 7. februára
2014 a jeho témou boli cit-
rusy. Deti si v tričkách vo far-
be svojho obľúbeného ovo-
cia pochutili na množstve vitamínových dobrôt. Na podujatí
vládla veľmi dobrá atmosféra.

Deň zdravia,

(ek)

Citrusiáda v ZŠ Orešie

Kvetinárstva v súčasnosti ponúkajú na MDŽ oveľa širší výber kve-
tov, než kedysi. Najväčší záujem o kvety je však na Deň matiek.
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Roman Féder: Zábavný chlapík z Pezinka
Mnohí z nás radi spomí-

najú na časy, keď boli ženy
elegantné a muži galantní,
orchestre hrali swing a na
striebornom plátne žiarili
hviezdy nemého filmu.
Rovnako ako prvé čierno-
biele filmové diela sa teší
obľube aj orchester Funny
Fellows, priam vystrihnutý
z tejto romantickej éry. Je-
ho mottom je: snažíme sa
hrať tak, ako by to hrali hu-
dobníci v kaviarni v roku
1920. A jeho dušou je hu-
dobník, herec a rodený Pe-
zinčan Roman Féder.

Strávil som v Pezinku celé
svoje detstvo a mladosť.Až keď
som získal prvý angažmán v
Trnavskom divadle, kde som
ako mladý „kandrdas“ odohral
hoci aj tridsať predstavení me-
sačne, musel som sa presťaho-
vať bližšie k svojej práci.
Neskôr ma zasa povinnosti pri-
tiahli k Bratislave, a tak som sa
vrátil aspoň do okresu Pezinok
– ak už nie priamo do Pezinka.
Ale mám tu rodičov, príbuz-
ných, kamarátov, takže sa sem
stále rád vraciam. Tým skôr,
že na miestach, kde som vy-
rastal, má dnes pán Pavelka
pivnicu.

Do svojich deviatich rokov
som vyrastal kúsok od farské-
ho kostola, v absolútnom cen-
tre mesta. Pri farskej aleji bol
dvor, kde som sa hrával. Aj
Farská ulička bola vždy veľmi
príjemná. Pamätám si, ako tu
kvitli lipy alebo čierna baza, z
ktorej babka robila bazový čaj.
Na jeseň, keď zasa z týchto
stromov opadalo lístie, brodil
som sa v ňom do pol pása.
Kostolník, keď potreboval poza-
metať na veži, zobral ma nieke-
dy ako chlapca so sebou.
Kostol mal ako prvý v Pezinku
nainštalované elektrické zvo-
nenie a kostolník mi dovolil stla-
čiť gombík a zazvoniť. Chodil
som do školy pešo, bicyklovali
sme sa na ulici, hrávali sme fut-
bal a často sme chodili k hasi-
čom, lebo kúsok od nás bola
Požiarna zbrojnica. V roman-
tických malých domčekoch
oproti nám býval dokonca aj
krajčír, ktorý mi ušil prvé krátke
nohavice. Zobral mi miery a
chodil som ich k nemu skúšať.
Boli to vážne veci.

Vždy sme mali v rodine muzi-
kantov či amatérskych hercov.
Na človeka sa to nalepí. Začal
som chodiť do Ľudovej školy
umenia na husle. Páčilo sa mi
tam, mal som výbornú pani uči-
teľku, rozprávala mi rozprávky,
aby sme sa hravou formou
dostali k nástroju... Dodnes sa
spomínam na priestory v Starej

Aký je váš vzťah k Pezin-
ku? Cítite s týmto mestom
spolupatričnosť?

Takže ste vyrastali v úpl-
nom centre mesta. Aké máte
na svoje detstvo spomienky?

Čo vás od krátkych noha-
víc priviedlo k rozhodnutiu
venovať sa umeniu?

�

�

�

radnici, klenby, schodisko na-
treté olejovou farbou, typickú
vôňu kolofónie a zvuky, ktoré sa
zo všetkých tried ozývali. Pani
učiteľka a riaditeľka Moravčí-
ková bola vždy upravená ele-
gantná dáma, mala krásny
účes ako z tridsiatych rokov a
celá atmosféra tu bola iná než v
normálnej škole, kde nás stále
napomínali. Rád spomínam na
svoje učiteľky a učiteľov, na
pani Odehnalovú, Trávničkovú,
Mesárošovú, Tichú, na pána
Dadeja, Šáleka či Mrozeka. Na
ĽŠU veľmi dobre fungoval li-
terárno-dramatický odbor. Vy-
mysleli sme pár predstavení, s
ktorými sme mali celosloven-
ský úspech a vyhrávali súťaže
– Scénickú žatvu, Hviezdosla-
vov Kubín či Štúrovu Modru.
Chcel som skúsiť niečo nové a
prihlásil som sa na talentovky
na herectvo. Vyšlo to.

�

�

Bola tu vynikajúca konštelá-
cia, herci Peter Šimun, Ľudovít
Moravčík, Marián Geišberg,
Anna Šišková a mnohí ďalší,
režisér Juraj Nvota, alebo Jaro
Filip, ktorý s divadlom spolu-
pracoval. Neskôr odtiaľ veľa
ľudí odišlo do Bratislavy a
divadlo sa zmenilo, čo bola
škoda.

Je to symbióza. Niektorí herci
vedia dobre tancovať alebo sú
dobrí v dabingu. Nemám túto
danosť a keď tancujem, ide

Spomenuli ste svoj prvý an-
gažmán vo vtedajšom Trnav-
skom divadle pre deti a mlá-
dež. V tom čase, koncom 80.
a začiatkom 90. rokov sa tu
hrali veľmi kvalitné predsta-
venia.

Cítite sa byť skôr hercom
alebo hudobníkom?

skôr o humor. Preto ma aj
režiséri Jozef Bednárik, Milan
Lasica alebo Ján Ďurovčík ob-
sadzovali do humorných pos-
táv. Spev a hra na hudobnom
nástroji k herectvu patria. Ra-
dek Brzobohatý bol fenomenál-
ny herec a vedel hrať na husle
aj na gitaru.

Bola to elegantná éra. Páči sa
mi, keď muž žene otvorí dvere,
keď jej podrží dáždnik alebo ka-
bát. U nás doma sa často po-
zerali filmy pre pamätníkov a
počúvala sa táto hudba. A na-
vyše, tento žáner sa hrá na
ozajstných hudobných nástro-
joch, netreba na to množstvo
káblov ani počítače. Napokon
aj rockoví muzikanti, napríklad
Eric Clapton, ktorého mám
rád, urobili svoje najkrajšie
skladby „unplugged“, teda len
s akustickou gitarou. V takejto
hudbe sa nedá skryť za deci-
bely.

Náš projekt sa volá Švejkovi-
ny. Ide o pozbierané poviedky
Jaroslava Haška napísané o
Slovensku. Ako je známe, bol
to človek, ktorý žil bohémskym
životom. Cestoval po vtedaj-
šom Rakúsko-Uhorsku, teda aj
po Slovensku a zovšadiaľ napí-
sal a priniesol nejakú poviedku.
Spolu s Csongorom Kassaiom
a speváčkou Reou Slawisky
sme dali dokopy tematický ra-
kúsko-uhorský program. Ide
vlastne o rekonštrukciu prvého
rakúsko-uhorského rozhlaso-
vého vysielania pre menšiny,
konkrétne pre českú menšinu.
Možno vás bude zaujímať, že
jeho autorom je Koloman
Pružinka, profesor na Vieden-
skej univerzite, žiakom ktorého
bol aj Jára Cimrman. Českí divá-
ci sa na tejto fikcii veľmi dobre
bavia. Napokon aj predstave-
nie bolo vytvorené predovšet-
kým pre český trh. Hráme slo-
vensko-česko-maďarsky a je to
pre českého diváka príjemné

Vediete populárny or-
chester Funny Fellows, čo v
preklade znamená veselí ale-
bo zábavní chlapíci. Hráte naj-
mä swingový repertoár a cel-
kovo sa štylizujete do medzi-
vojnového či prvorepubliko-
vého obdobia. Čo vás na tej-
to ére fascinuje?

Spolu s orchestrom teraz
zožínate úspechy s novým
predstavením. Môžete nám o
ňom niečo prezradiť?

�

�

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

spestrenie. V predstavení alter-
nujú Andry Hryc a Marián
Labuda, čo sú aj v Česku veľmi
populárni herci.

Bohužiaľ, Slováci si zo seba
nedokážu tak strieľať ako Česi,
ktorí berú s humorom svoje ná-
rodovectvo aj všeumelectvo
tak, ako ho stelesňuje práve
Jára Cimrman. Napokon ra-
kúsko-uhorské obdobie nebolo
len negatívne, ako ho dnes pre-
zentujeme. Napríklad naše
HDP bolo v tom čase vyššie
než mali Angličania, Francúzi,
Nemci alebo USA. Monarchia
mala vybudované železnice,
školstvo. Zo žartu niekedy hovo-
rím, že sme vtedy mali dokonca
aj more aAlpy. Bola to krajina, v
ktorej tvorili Beethoven, Mo-
zart, Haydn, Liszt, Kálmán či
Chopin.Ato hovoríme len o hud-
be... Ale v protiklade voči tomu
stojí výrok istého profesora
pražskej Karlovej univerzity, kto-
rý povedal, že Národné divadlo
sa dvakrát v ilegalite postaviť
nedá.

Obávam sa, že deficit sluš-
nosti a kultúrnosti je hlavne
problémom Slovenska. Každý
voľný víkend sa chodievam s
rodinou lyžovať do Rakúska.
Veľmi som si to obľúbil. Tam nie
je problém, aby sa k vám ľudia
správali slušne, boli galantní,
aby vlekár spomalil lanovku,
keď nastupuje matka s tromi
deťmi, usmial sa na ňu, spýtal
sa jej, či niečo nepotrebuje.
Nikde som tam nezažil, aby
mi čašník dal najavo, že ho
otravujem, keď si dám iba čaj.
Naši ľudia, ktorí vycestujú von
a žijú v zahraničí, sú pohltení
atmosférou, ktorá tam vládne,
naladia sa na rovnakú vlnu a
stávajú sa slušnejšími. Podob-
ne ako keď ste v Redute na
koncerte a snažíte sa sprá-
vať tak, aby to zodpovedalo
prostrediu, ktoré vás obklo-
puje. Takže cestovanie najmä
mladej generácie po svete
nám azda pomôže. Alebo ob-
čas prísť na Radničné námes-
tie v Pezinku, posedieť v ka-
viarničkách najmä v čase od
mája do októbra. Tu už je taká-
to príjemná atmosféra, akú člo-
vek zažíva inde vo svete.Aj pre-
to mám Pezinok rád.

Zdá sa, že poetika Ra-
kúska-Uhorska rezonuje do-
dnes, najmä v Čechách. Na-
pokon Divadlo Járy Cimr-
mana na nej postavilo celý
svoj repertoár. Čím si to vy-
svetľujete?

Aj keď sa obdobia pred pr-
vou či druhou svetovou voj-
nou vyznačujú noblesou, kto-
rú dodnes obdivujeme, na
druhej strane ľudia vtedy ne-
tušili, aké hrôzy budú musieť
prežiť. Dnes žijeme v mieri,
relatívnej slobode, no stretá-
vame sa s oveľa väčšou ne-
kultivovanosťou. Myslíte si,
že sa ešte šarm a slušnosť
môžu do našej spoločnosti
vrátiť?

(kam) FOTO (pb)

�

�

Roman Féder a Funny Fellows

V predstavení pre deti
Pezinok 2013

Podujatia:

II. Letný semesterAkadémie tretieho veku

Odbor vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo

5. 3.

19.3.

Výstavy:

20.2. – 4.5. Horí, horí! 3

Základy vinárskej senzoriky, vinárska reč, základné postupy

a technika zmyslového hodnotenia; systematický prístup k hod-

noteniu vína podľa WSET, vinársky - degustátorský slovník

Praktická časť: nácvik degustačných techník, sytematický prístup

k hodnoteniu vína; /3 hod/ Ing. Vojteková

Choroby a chyby vína; rozdelenie vín podľa kategorizácie

OIV, apelačné systémy podľa kategorizácie vín podľa pôvodu a

nová legislatíva u nás a v EÚ; prívlastkové vína, degustácia odro-

dových vín z Malokarpatskej oblasti/ 3 hod/ Ing. Kováč

– 140 rokov Dobrovoľného hasičského

zboru v Pezinku

Stále expozície:

Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými

Karpatami

Otváracie hodiny

– expozície prezentujúce význam a dejiny vinohrad-

níctva a vinárstva v Malokarpatskom regióne.

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:

Minulý mesiac sa v minigalé-
rii Domu kultúry predstavila
Insita z Kovačice. Maľby na-
šich krajanov z Vojvodiny ve-
dia vždy osloviť. Mnohí si pri-
tom v duchu položíme otázku -
ako sa Slovákom v tejto časti
Európy žije? Každé leto hro-
madne navštevujeme „ sloven-
ské more “ v Chorvátsku no su-

sednú Vojvodinu už nie. Vojvodinskí Slováci nás dobre pozna-
jú – a my ich... Najmä vďaka ľudovej tvorivosti. (pb)

Maľby krajanov v Dome Kultúry

6.3. Hráme sa s plastelínou

13.3. Slimáčik z papiera

14.3. Jarné tvorivé dielne pre deti

18.3. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež

20.3. Jarný kvietok

27.3. Prívesok zo sadry

– Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia

s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h Deti so svo-

jimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s ro-

dičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h Deti so svojimi

rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– od 14.30 do 18.00 h si môžu

prísť deti so svojimi rodičmi urobiť ozdoby, darčeky, ktoré môžu da-

rovať.

– Ekošperky – tvorivý

utorok od 16.00 do 18.00 h pre každého od 9 rokov, pre všetkých,

čo radi vyrábajú, stačí 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 Deti so svojimi rodič-

mi strávia tvorivé dopoludnie.

– Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s ro-

dičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h Deti so svojimi

rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Bližšie informácie o podujatiach

033/6901 991, 0911/402 021.

na alebo

na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená.

to je
názov výstavy, kto-
rá je sprístupnená
od 21. 2.

v
Pezinku – Schaub-
marov mlyn.

Nenechajte si ujsť
40 sochárskych a
maliarskych diel
prešovského výtvarníka, ktorého tvorba je ovplyvnená jazzo-
vou a bluesovou hudbou, Starým aj Novým zákonom či svetom
cirkusu. Vstup v roku 2014 je do Galérie insitného umenia v
Pezinku bezplatný.

Ján Krlička – vý-
ber z tvorby

do 11. 5.
2014 v Galérii in-
sitného umenia

(et)

Výstava v Schabmarovom mlyne
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Inzercia

Oznam vinohradníkom

Vinohradníctvo a vinárstvo
má na Slovensku viac ako dve-
tisícročnú tradíciu, vďaka ktorej
sa formovala aj tvár malokar-
patského regiónu. Hoci je kva-
litné víno z našej oblasti už tak-
mer samozrejmosťou, základ-
né informácie o jeho výrobe, pi-
tí, kategorizácii, či pestovaní
vínnej révy, predávanie týchto
poznatkov verejnosti už sa-
mozrejmosťou nie je. Práve pre-
to sa Akadémia tretieho veku v
novom kurze snaží o populari-
zovanie vinohradníctva a vinár-
stva, poukázanie na hospodár-

ske, kultúrne, krajinotvorné,
ekologické a iné aspekty rozví-
jania tohto odvetvia.

V neposlednom rade je cie-
ľom poskytnúť účastníkom kur-
zu základné znalosti pri de-
gustácii vína, hodnotení vína,
kultúry stolovania a pitia vína.
Akadémia tretieho veku posky-
tuje možnosť vzdelávania se-
niorom od 55 rokov a je vytvo-
rená najmä pre Pezinčanov,
hoci poslucháčov má aj z iných
miest. Program ATV je rozvrh-
nutý do dvoch ročníkov. V kaž-
dom ročníku sú dva semestre

po štyri stretnutia - seminárov v
trvaní min. dvoch hodín.

Tento kurz je realizovaný v
úzkej odbornej a organizačnej

spolupráci s Malokarpatským
múzeom v Pezinku, v ktorého
priestoroch sa aj koná.

(MMvPK)

Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo na Akadémii tretieho veku

Pezinský amatérsky filmový festival (PAFF) – to je maratón

amatérskeho a študentského filmu. Tento rok máme okrúhliny -

10. ročník, teda to plánujeme rozbehnúť vo veľkom:) PAFFko

už tradične návštevníkom ponúka filmy s prímesou humoru,

nadsádzky, komédie, akcie... Najvačšou zmenou voči minulým

ročníkom bude rozšírenie festivalu na dva dni. Začíname

v malej sále Domu kultúry v Pezinku.

PAFF v roku 2003 naštartovali amatérski filmoví nadšenci z

pezinskej filmovej skupiny Tichý dom. Po nich organizátorský

štafetový kolík prevzali ľudia nemenej zažratí do amatérskeho

filmu z OZ Kinečko a OZ P.D.F. V tejto zostave organizujú

„PAFFko“ aj tento rok. Idea bola od začiatku jasná – spraviť ma-

lý festival amatérskych filmov, ktoré sa nedajú len tak hocikde

vidieť.

Prvý deň PAFFka bude okrem čerstvej amatérskej filmovej

tvorby patriť krátkemu dokumentu o PAFFku a spomienke na

jeho začiatky s pôvodnými organizátormi. Piatkový filmový ve-

čer uzavrie koncert pesničkára Martina Geišberga ktorého

prekrásnu muziku jednoducho musíte zažiť naživo.

Úvod druhého dna bude už tradične patriť RePAFFu, kde od-

prezentujeme divácky najúspešnejšie filmy z minulého ročníka.

Nezabudneme ani na horúce novinky amatérskeho filmu zo

Slovenska a ďalekého zahraničia. Ďalšou overenou klasikou

bude súťažná sekcia, do ktorej môžu svoje dielka prihlásiť fil-

mári, ktorí sa na PAFFku osobne zúčastnia a budú súťažiť v di-

váckom hlasovaní o najlepší film. Táto sekcia sa bude pozvoľna

prelínať s pásmom Pezinských filmárov, v ktorej zistíte, čo nové

sa odohralo na poli amatérskeho filmu v Pezinku a okolí za po-

sledný rok. K 10. výročiu festivalu sme pripravili aj absolútnu no-

vinku s názvom PAFF Battle, kde budú vždy dvaja filmári točiť

„proti sebe“ krátky film na vopred stanovené filmárske prekáž-

ky. Už teraz sa tešíme, čo nám naši battlisti povystrájajú. A aby

toho nebolo málo, čerešničkou na tohtoročnom PAFFku bude

filmová prednáška populárneho filmového kritika Petra Ko-

nečného.

Sprievodným podujatím festivalu bude už klasická výstavka

amatérskych výtvarníkov a fotografov vo vestibule pred pre-

mietacou sálou. Nadelíme aj nejeden video ART a pribudne

aj chillout zona. Prestávky vám v sobotu spríjemní aj duo

Filmission hrajúce filmovú hudbu v kaviarenskom štýle.

Vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na vás !

PS: Ak máte radi PAFFko, prípadne iné akcie, ktoré nezištne

organizujú dobrovoľníci z OZ Kinečko, môžete podporiť naše

aktivity dvoma percentami z daní. Postup ako na to nájdete na

stránke Ďakujeme.

v pia-

tok 14. marca o 19.00 h a pokračújeme v sobotu 15. marca

od 15.00 do 23.00 h

Ing. Martin Borišwww.kinecko.pklife.sk

PAFF 2014 – 10. ročník
Pezinského Amatérskeho
Filmového Festivalu

V týchto dňoch Združenie pe-
zinských vinohradníkov a viná-
rov v spolupráci s mestom
Pezinok zasielajú majiteľom vi-
nohradov, ktoré nie sú dlhodo-
bo obrábané upozornenie,
že týmto porušujú Zákon č.
220/2004 Z. z. o ochrane a vyu-
žívaní poľnohospodárskej pô-
dy najmä ustanovenie § 3 ods.
1 písmeno a.) až c.). Dopúš-
ťajú sa týmto priestupku podľa
§ 25 ods. 1 písmeno a.) a b.)
za ktorý im hrozí postih od obv.
pozemkového úradu podľa §
25 ods. 2 zákona až do výšky

330 €. V prípade právnickej
osoby alebo fyzickej osoby-
-podnikateľa sa jedná o správ-
ny delikt podľa § 26 ods.
1 písmeno a.) a b.) zákona, za
ktorý je postih od 166 € až
do 33 200 € za každý hektár
takto poškodzovanej pôdy.
Ľady sa začali hýbať, ľudia
chodia na MsÚ, prípadne na
ZPVV alebo telefonujú. Nie-
ktorí tvrdia, že netušili, že majú
vinohrad, iní hovoria, že neve-
dia, kde ich vinohrad leží. Nuž,
vlastníctvo zaväzuje a vlast-
níctvo poľnohosp. pôdy ob-

zvlášť. Pýtajú sa, čo majú ro-
biť, odpoveď znie: obrábať,
aby neznehodnocovali úsilie
tých vinohradníkov, ktorí svoje
vinohrady obrábajú. Sme o-
chotní im, podľa katastrálnych
máp vinohrad vypátrať a uká-
zať im kde leží. Tým, ktorí chcú
svoj vinohrad prenajať alebo
predať vyšlo Mesto v ústrety.
Môžu v časopise Pezinčan u-
verejniť bezplatne inzerát.
Pred mestskou vinotékou na
námestí bude umiestnená
skrinka na oznamy, kde budú
môcť takisto uverejniť inzerát,

prípadne iný oznam.
Ďalej by som chcel všetkých

majiteľov viníc, ale nielen ich,
pozvať na brigády, ktoré začnú
na jar. Termín včas oznámime.
Uvažujeme nad obnovou oplo-
tenia na hranici lesa, aby sa
zamedzilo schádzaniu zveri
do vinohradov. To je však fi-
nančne náročné. Ďalej chce-
me čistiť chotár od náletových
drevín a krovísk. Uvažujeme
aj o zriadení poľnej stráže.

predseda VaV komisie
pri MsÚ v Pezinku

Gabriel Guštafík,

Dňa 21. februára 2014 privítali mestskí sprievodcovia v priesto-
roch Kultúrneho domu účastníkov besedy venovanej téme Ces-
tovný ruch a činnosť sprievodcov. Podujatie pripravil Klub sprie-
vodcov mesta Pezinok v spolupráci s mestom Pezinok a PKC.
Prizvaný bol i zástupca z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Organizátori besedy pripravili výstavu fotografií a plagátov z
podujatí, ktoré klub sprievodcov zorganizoval v roku 2013.

Po úvodnom privítaní účastníkov besedy a predstavení hostí
prezentoval predseda klubu Peter Ronec audiovizuálny program
o zaujímavostiach mesta Pezinok, ktorý v roku 2008 pod názvom
„PEZINOK PONÚKA“ spracovali členovia klubu Docent Ing.
V. Wittlinger CSc a P. Ronec. Besedy sa zúčastnil viceprimátor
Ing. Miloš Andel a odovzdal najskúsenejšej sprievodkyni a členke
klubu Mgr. Anne R sslerovej k jej životnému jubileu publikáciu o
meste Pezinok a poďakoval jej za dlhoročnú prácu sprievodkyne.

ö

Vo svojom príhovore poďakoval viceprimátor všetkým sprievod-
com za ich aktívnu a bezplatnú prácu pre mesto a jeho občanov.

Na záver besedy pozval MVDr. Peter Weiss všetkých prítom-
ných na pripravenú návštevu Bratislavy. Peter Ronec

Pezinskí sprievodcovia oslávili Svetový deň sprievodcov

FOTO: Zlatica Bachanová
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V Malokarpatskom múzeu opäť horí

Pezinský autor množstva próz a poézie, nielen pre dospelých,
ale aj pre deti, debutujúci novelou Július
Balco, už čoskoro prekvapí novým dielom. Je sa na čo tešiť. Už
z jeho minulých prác je výrazne cítiť osobitnosť pohľadov a de-
tailnú prácu s opismi, ktoré sú po chuti hlavne starším čitate-
ľom. Oproti tomu stojí pôsobivá detská tvorba prilietajúca
na krídlach Vrabčieho kráľa, alebo so Strigôňom a jeho
vnučkou. Novinka bude adresovaná deťom a bude sa volať

. Uvidíme, čím tentoraz Július Balco deti
prekvapí.

Voskovožlté jablko,

Vodnícky karneval
Petra Nogová

Chystá sa kniha pre deti

FSS seniorov OBSTRLÉZE a ÚNIA ŽIEN v Pezinku vás,
milí Pezinčania, pozýva na „Pochovávanie basy“ – babskú
zábavu, aby sme ukončili obdobie fašiangov. Pochovávanie
basy sa uskutoční v spoločenskej
sále Domu kultúry. Program predvedia FSS OBSTRLÉZE.
Je to zábava pre starých aj mladých a všetci ste srdečne ví-
taní. Živá hudba, dobrá kapustnica, guláš a iné dobroty vás
budú čakať v bufete a nebude chýbať ani bohatá tombola.

4. marca 2014 o 17.00 h

Pozvánka na pochovávanie basy

Pezinské kultúrne centrum
Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová

a Jirko Vitáloš vás pozývajú na
15. ročník ORBIS HARMONIAE

v dňoch
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42

SOBOTA 8. marca

9.00 - 10.30 h

10.45 - 12.15 h

12.30 - 14.30 h

14.45 - 16.15 h

17.00 h
Magický koncert hudobnej formácie Musica
Medica (UK/SK) v zložení Rami Shaafi (ali-
kvótny a hrdelný spev, harmonické nástroje
z celého sveta, napr. didgeridoo, drumble, ti-
betské spievajúce misky, indiánske flauty,
symfonické gongy, zvonkohry a iné) a Boris
Čellár (gitara, spev a zvukové efekty).

9.30 - 11.00 h
11.15 - 12.45 h

13.00 - 14.30 h
14.45 - 16.15 h

16.30 - 18.00 h

10.00 - 13.00 h
13.30 - 15.00 h
15.30 - 17.00 h

9.00 - 10.30 h
10.45 - 12.00 h
12.15 - 13.45 h

14.00 - 15.30 h
16.00 - 18.00 h

9.45 - 11.00 h

11.15 - 12.45 h

13.00 - 14.15 h

14.30 - 15.45 h
16.00 - 17.30 h

9.00 - 10.30 h

11.00 - 13.30 h

14.00 - 15.30 h

Vstupné: 6 eur/deň, 9 eur/dva dni

Spoločenská sála:

Salónik:

Zrkadlová sála:

Spoločenská sála:

Salónik:

Zrkadlová sála:

Sprievodné podujatia v priestoroch Pezinského kultúrneho cen-
tra:

Tachyónová energia. Využitie v praxi Ing. Milan
Repák
Molekula života a neobmedzená psychická sila
človeka Ing. Ján Keresteš, Csc.
Ako naše myslenie a konanie vyrastá z citových
nálad nazývaných duchmi RNDr. Emil Páleš, CSc.
Tajomstvo kryštálov a ich liečivé energie v kryš-
taloterapii aj v bežnom živote Ing. Iveta Slobod-
níková

Esenciálna cesta duše Janka Porubanová
Komplexný prístup k odstráneniu bolestí chrbta
MVDr. Sylvia Ďurovková
Konflikt ako zdroj poznania Valerián Gregor Švec
Príliš skoro starý, príliš neskoro múdry RNDr.
Mária Blehová
Biorezonancia Miroslav Staňo, Dušana Ráczová

Systematické konštelácieAnna Gažovičová
Cvičíme pre zdravie s Ivkou Iveta Píschová
Taiji quan - energie v harmónii MVDr. Jana Širjo-
vová

Numerológia ako kľúč k poznaniu Eva Baková
Kabala. Životný plán Mgr. Marta Pelešová
Samoliečebný pud je vrodený v každom z nás.-
Nový objav, ktorým sme k prírode bližšie Štefan
Zakuťanský
Treba zázraky v dennom živote Eva Baková
Tajomstvo mieruplného a dlhého života. Rituál
dlhého života Láma Tibor Geljen

Zrodenie, život a smrť z pohľadu indo-tibetskej
tradície Ing. Milan Štrupl, Mgr. Peter Barica
Deti a rodina, v detstve všetko začína Iveta
Papcúnová
Ako byť zdravý bez využívania liekov Mária
Zárišová
Zdravé či chutné? Oboje... Ľubica Balážová
Zviera v nás Ilja Matouš

WORKSHOPY:
Ranné energetické cvičenia s Ďusom Juraj Me-
licherčík
Základy meditácie z pohľadu indo-tibetskej tra-
dícieArtur Tóth
Cesta zvukom. Meditačné stretnutie s hudbou
RAMIVANA

Čajovňa Zelená Tara, Poradňa harmónie M. Baštová, tera-
pie, masáže, poradenstvo, konzultácie, zdravá výživa, tachyóny,
výklad tarotu, mandaly, astrológia, numerológia, feng shui, falun
gong, predaj prírodných prípravkov, drahých kameňov, terapeu-
tické pomôcky a ďalšie zaujímavosti.

MUSICAMEDICA

Zmena programu vyhradená!

8. a 9. marca 2014

Program

NEDEĽA 9. marca

Malá sála:

Kontakt: lingua@astro–relax.sk
www.astro-relax.sk

10.00-16.30 h SLOBODNÝ DUCH TIBETU. Otázky a odpove-
de. Láma Tibor Geljen.

Mgr. Dária Fehérová: , 0905
387 230, 0911 204 991,

ORBIS HARMONIAE 2014
Malokarpatské múzeum v

Pezinku pripravilo v spolu-

práci s Dobrovoľným hasič-

ským zborom Pezinok,

Okresným riaditeľstvom Ha-

sičského a záchranného zbo-

ru v Pezinku a mestom Pe-

zinok výstavu pod názvom

Číslo tri vyjadruje, že v mú-

zeu pôjde v poradí o tretie po-

dujatie na túto tému, ale vždy

s iným pohľadom. Výstava

návštevníka prevedie 140.

Horí! Horí! 3.

rokmi hasičstva v Pezinku –

cez prípady podpaľačstva,

profesionalizáciu protipožiar-

nej ochrany alebo činnosť ha-

sičských spolkov.

Opomenutý neostane ani

zakladateľ tunajšieho Dobro-

voľného hasičského zboru

František von Meissl, ktorý zá-

roveň položil základy pre

vznik Malokarpatského mú-

zea v Pezinku, kde sa výstava

koná.

Staršia i moderná hasičská

technika, ochranné obleky či

hasičská striekačka vo dvore

múzea sú lákadlami, ktoré je

možné vidieť v priestoroch

múzea

. Pripravené sú

aj programy a aktivity pre deti

či školské skupiny.

Výstava slávnostne vyvr-

cholí 4. mája 2014, na sviatok

sv. Floriána, patróna hasi-

čov, kedy sa uskutoční sláv-

nostná prezentácia novej

publikácie, mapujúca požiar-

ne dejiny mesta Pezinok.

od 20. februára do

4. mája 2014

(MMvPK)

HORÍ! HORÍ! 3

20.2. - 4.5. 2014

Základná umelecká škola
Eugena Suchoňa vychováva a
rozvíja talenty detí, mládeže,
ale aj dospelých už viac ako
60 rokov. Z jej brán vyšlo za
toto dlhé obdobie mnoho na-
daných tanečníkov, výtvarní-
kov a hudobníkov. Študenti
Pezinskej ZUŠky rozvíjajú
svoje schopnosti a prezentujú

seba ako aj svoje mesto, na
rozličných súťažiach a vystú-
peniach v rámci Slovenska.
Neodmysliteľne k nim patria
domáce koncerty, ktoré škola
pravidelne organizuje. Jed-
ným z nich bol februárový
Koncert komornej hudby. U-
skutočnil sa v pezinskom Do-
me kultúry.

V programe vystúpili okrem
študentov domácej ZUŠ E.
Suchoňa aj žiaci bratislav-
skej ZUŠ Júliusa Kowalského.
Ako napovedal už samotný ná-
zov koncertu, jeho atmosfé-
ra sa niesla v pokojnom a in-
tímnom duchu, pretože cha-
rakteristickým znakom komor-
nej hudby je menší počet

hudobných nástrojov.
Milovníci hudby, tanca či vý-

tvarného umenia si budú môcť
tento rok vychutnať aj ďalšie
podujatia organizované ZUŠ
E. Suchoňa. Najbližší koncert
by sa mal uskutočniť už kon-
com marca a jeho dejiskom bu-
dú opäť priestory Pezinského
kultúrneho centra. (KG)

Koncert komornej hudby ZUŠ E. Suchoňa

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Hrn-
čiarska 37 v Pezinku hľadá hramonikára pre svoj spevácky
krúžok. Kontakt: 0903 246 257

Hľadá sa harmonikár

�

�

Vydavateľstvo DAJAMA vo svojej záslužnej edícii Kultúrne krá-
sy Slovenska vydalo nedávno knihu pod titulom .
Je to už tretia kniha, ktorá nadväzuje na predchádzajúce publi-
kácie o celoštátnych a regionálnych múzeách na Slovensku.
Autorom knihy je dlhoročný riaditeľ Slovenského národného mú-
zea Peter Maráky. O knihe píšeme i preto, že medzi spomínanými
múzeami má svoju kapitolu aj to naše – Mestské múzeum v Starej
radnici.

O vydaní záslužnej
knihy „ Výkladový slovník pezinčiny “ autora Laja Slimáka sme už
písali v čase jeho prvého vydania. Nedávno vyšlo jeho druhé, roz-
šírené, vydanie. Zakúpiť si ho môžete aj v Mestskom informač-
nom centre v Starej radnici.

Mestské múzeá

Doplnený Výkladový slovník pezinčiny.

Nové knihy

Významný slovenský vý-
tvarník – maliar a grafik Igor
Piačka mal 7. februára otvo-
renie výstavy Doba nežná v
Galérii Jána Koniarka v
Trnave. Podľa slov kurátora
výstavy historika umenia Ľudo-
víta Petránskeho...

Výstava v Trnave potrvá do 30. marca 2014.

„ ide o dlho-
dobý autorov výtvarný pro-
gram zaoberajúci sa estetikou
krásy a jej protikladov. Jeho
obraz je založený na brilantnej
kresbe a invenčných maliar-
skych postupoch, v ktorých realistický dizajn tela je vyvažova-
ný symbolikou expresívnejšieho gesta. Igor Piačka vytrvalo
hľadá odpovede na svoje otázky a aj preto sú jeho obrazy ne-
ustálym prehodnocovaním už overených postupov. Vo svo-
jich najnovších obrazoch rád používa výtvarnú hru s interpre-
tačnými posunmi, aby ich v charakteristickom rukopise s figu-
rálnym akcentom rozvinul do náročne komponovaných plôch.
Maliar vie, že koľko energie do svojich obrazov dá, toľko sa
mu z nich aj vráti. Nechce však do nich vnášať energiu nasilu.
Vie, kedy treba ubrať a svoju inšpiráciu dávkuje s premysle-
nou harmóniou. Pre Igora Piačku je maľovanie dobrodruž-
stvom, ktorým otvára tajomné komnaty ukryté pod vrstvami
času. “ (OS)

Doba nežná v Trnave
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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

80-roční

Juraj Buzalka 7.2.
Ing. Tibor Jakubek 8.2.
Helena Šemetková 10.2.
Ivan Belanský 12.2.
Anna Speváková 13.2.
Jozef Gubrický 14.2.
Sonja Peschlová 19.2.

Štefan Hollan 3.2.
Ján Fraňo 7.2.
Jozefa Valachovičová 8.2.
Emil Červenka 10.2.
Alexander Tešovič 11.2.
Elena Filková 14.2.
Elena Skovajsová 16.2.
Božena Mrkevčíková 22.2.
Štefania Kerkešová 24.2.
Viera Beňovská 24.2.
Viola Dvorská 25.2.
Matej Okresa 25.2.
Marta Leschingerová 27.2.

MUDr. Vasil Čorňák 5.2.
Emília Satková 6.2.
Valeria Fakundinyová 9.2.
Stanislav Bauer 11.2.
Eduard Kinder 18.2.
Helena Vernerová 23.2.
Ľubica Hanusková 25.2.
Katarína Esterleová 25.2.
Pavel Jačiansky 28.2.

FEBRUÁR 2014 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

• Jozef Polka a Mária Ivančíková •
Ing. Ľuboš Petrovič a Mgr. Lenka
Garajová • Peter Môcik a Mgr. Bar-
bora Sucháreková • Neil Mentz
a Martina Packová • Richard Hu-
lák a Katarína Budaiová

Kto v mysli zostáva,
nezomiera. Tohto ro-
ku sme si pripomenuli
3. výročie od úmrtia
našej drahej mamy

S láskou spomínajú dcéra Zden-
ka s manželom Stanom, vnúčatá
Stanka a Marek.

Marty
HERÁKOVEJ.

Rozália Hajmaszyová 79 r.
Miroslav Brunovský 42 r.
Milan Kopecký 84 r.
Serafína Ondrovičová 91 r.
Hedviga Horváthová 87 r.
Milan Maxian 84 r.
Anna Vranková 91 r.
Jozefa Nemcová 89 r.
Karolína Šišková 90 r.
Michal Čičmanec 89 r.
Štefan Šicko 78 r.
Eva Jarošová 73 r.
Pavol Košút 34 r.
Irena Zbudilová 85 r.
Dr. Štefan Tibenský 81 r.
Vojtech Halan 74 r.
Milada Hrnčiarová 76 r.
Božena Kunertová 90 r.
Ján Slimák 57 r.
Vladimír Žilavý 65 r.
Mária Adamcová 81 r.
Milada Hrnčiarová 76 r.
Jozef Štulz 64 r.

KINO DOMU KULTÚRY marec

► 3.3. MI-
LAN GRELL A ĽUBOŠ FELLNER: NEZNÁMA ARFIKA IV.

► 4.3. POCHO-
VÁVANIE BASY.

► 8.-9.2. ORBIS HAR-
MONIAE.

► 14.-15.3. PAFF –
PEZINSKÝ AMATÉRSKY FILMOVÝ FESTIVAL.

► 15.3. TANEČNÁ
SÚŤAŽ O POHÁR PKC.

► 18.3. LA GIOIA.

►19.3. NAJMENŠÍ FES-
TIVAL.
►20.3. STOJAN LEKOSKI.

►22.3. OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ
OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI.

►23.3. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: ZLATÁ PRIADKA.

►26.3. SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHOD-
COV.
►27.3. TOMU VER!

JARNÝ KON-
CERT
►28.3. DEŇ
UČITEĽOV – SKOK Z VÝŠKY.

►29.3. LITERÁR-
NY VEČER II.
►30.3. JARNÉ DIS-
KOHRY so ŠPOT PARTY SHOW.

( ) o 17.00 h v minigalérii a veľkej sále DK –
Ver-

nisáž výstavy fotografií spojená s premietaním

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

ciami a programom. Organizátori: FS Obstrléze a Únia žien – MO
Pezinok.

(sobota-nedeľa) všetky priestory DK –
Dni zdravého života – XV. ročník. Hlavný garant: Darja

Fehérová. Podrobný program bude uvedený na plagátoch.

(piatok-sobota) v malej sále a v foyer DK –
XV. ročník.

Organizátori: OZ Priatelia divadla a filmu a OZ Kinečko. Po-
drobný program bude uvedený na plagátoch.

(štvrtok) o 10.00 h v spoločenskej sále DK –
Organizátori: PKC a TC CHARIZMA a

PETAN

(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – Gala-
koncert pop-operného tria

(streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK –
Prehliadka tvorivosti detí MŠ

(štvrtok) o 10.00 h v malej sále DK –
Beseda so spisovateľom a prekladateľom

(sobota) o 9.30 h –
Organizátor: Ma-

riášový klub Pezinok

(pondelok) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: Divadlo Žihadlo –

Vlado Zetek

(streda) o 14.00 h –
Organizátor: Jednota dôchodcov – MO Pezinok

(štvrtok) o 9.00 h vo veľkej sále DK – Sú-
časný protidrogový muzikál o partii štyroch stredoškolákov.
Divadelné predstavenie pre ZŠ a SŠ v podaní Divadelného cen-
tra Martin. O 18.00 h v spoločenskej sále DK –

ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.

(piatok) o 19.00 h vo veľkej a spoločenskej sále DK –
– divadelná komédia v hlavnej

úlohe s Evou Pavlíkovou (DAB Nitra). Kultúrny program a ocene-
nia pre pedagógov mesta Pezinok (pre verejnosť nepredajné).
Hlavný garant: Mesto Pezinok.

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný garant: OZ CRESCENDO.

(nedeľa) o 15.30 h v spoločenskej sále DK –

6. 3. 2014 a 20. 3. 2014

pondelok

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU

Martin Halaj 15.1.
Isabell Becker 16.1.
Ján Vajdiar 16.1.
Michaela Bocánová 17.1.
Adela Koubová 17.1.
Olívia Švecová 18.1.
Hugo Řezáč 18.1.
Peter Noga 20.1.
Daniel Smolík 20.1.
Simona Strnisková 23.1.
Ela Veselková 23.1.
Liliana Kvardová 26.1.
Gréta Mičková 30.1.
Liliana Vojtušová 31.1.
Andrej Paukovič 1.2.
Táňa Lysá 4.2.
Mariana Babčanová 6.2.
Adam Biely 6.2.
Theo Čurda 6.2.
Elena Štefancová 11.2.
Sofia Ivančíková 11.2.
Laura Tichá 11.2.
Max Petrík 11.2.
Zuzana Jurovčíková 13.2.

V srdciach tých,
ktorí vás milovali,
budete žiť stále.
Dňa 8. 1. 2014 uply-
nuli 4 roky čo nás
navždy opustila
naša drahá mamič-
ka, babička a prababička

a dňa 28. 3. 2014 si
pripomenieme 6. vý-
ročie od smrti náš-
ho drahého otecka.
dedka a pradedka

Ďakujeme všetkým, ktorí na nich
nezabudli a s láskou spomínajú
spolu s nami. Venujte im, prosím,
tichú spomienku. Dcéra Alena s
rodinou.

Zitka KLAMOVÁ

Dominika KLAMU.

Dňa 25. 2. 2014
sme si pripomenuli
nedožité 100. na-
rodeniny nášho
drahého manžela,
otca, starého otca
a prastarého otca

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

Mateja STRAKU.

85-ročné

90-roční

91-ročná

92-ročné

Jozefína Šipošová 16.2.
Jozefa Slimáková 18.2.
Mária Borišová 23.2.

Ladislav Lichtnecker 2.2.
Mária Pukančíková 2.2.

Helena Thierová 7.2.

Vilma Benčuriková 3.2.
Paula Pätoprstá 15.2.

Dňa 3. 2. 2014 sme
si pripomenuli 4.
výročie úmrtia man-
žela, otca, dedka a
pradedka

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

Jána HAMŠÍKA.

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

.

Dňa 28. feb-
ruára 2014 uply-
nulo 12 bolestných
rokov, čo nás na-

vždy opustil náš milovaný man-
žel, otec, svokor, deduško a sta-
viteľ

Kto ste ho poznali, prosíme, ve-
nujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú manželka Mária a
synovia s rodinami.

Stanislav MIŠKOVSKÝ

Dňa 29. 2. 2014
budú tomu 2 roky,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, ded-
ko i pradedko

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

Rudolf TYKO.

Tak tíško odišla du-
ša tvoja, že nestih-
la si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 25. 2.
2014 uplynulo 6 ro-
kov, čo nás vo veku

47 rokov navždy opustila naša
milovaná mamička, manželka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, s nami tichú spomienku. Man-
žel Ondrej, synovia Andrej, Michal
a ostatná smútiaca rodina.

Marta PULŠČÁKOVÁ

Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami, ale
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 5. 2. 2014 uply-
nul rok, čo nás
navždy opustil náš

drahý a milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko

S láskou spomína manželka Má-
ria, dcéry Mária, Viera a Katarína
a syn Jozef s rodinami.

Jozef SLIMÁK.

Dňa 2. 2. 2014 uply-
nulo 21 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu

tichú spomienku. S láskou spomí-
najú dcéry Jana a Mária s rodina-
mi.

Ján PONIŠT.

Čas plynie, ale
smútok v srdci zo-
stáva. Dňa 8. 2.
2014 sme si pripo-
menuli 10. výročie
od úmrtia nášho
spolužiaka

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Spolužiaci z Gri-
navy.

Severína SANDTNERA.

Dňa 14. 3. 2014
uplynie 25 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá
mama

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

Júlia
NOSKOVIČOVÁ

Odišla si tíško a
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 20. februára
2014 uplynulo 20
rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá matka,
svokra, babička a prababička

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry a nevesta s rodi-
nami.

Mária KLANDUCHOVÁ.

Dňa 22. 2. 2014
uplynulo 23 rokov,
čo nás navždy
opustila naša drahá
mama, svokra a
babička

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Synovia s rodinami.

Antónia
BUBENÍKOVÁ.

Dňa 25. 2. 2014
sme si pripomenuli
9. výročie čo nás
navždy opustil, náš
drahý manžel, otec
a dedko

a 4. 3. 2014 jeho nedožitých 83
rokov. Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku. Man-
želka, syn a dcéra s rodinami.

Jozef
DURDOVANSKÝ

Ne-
zomrel ten, kto ostáva v srdci.

Dňa 14. februára
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
otec, dedko, pra-
dedko

S láskou spomínajú dcéry Bea a
Ela s rodinami.

Róbert
PULLMANN

Všetku lásku si so
sebou vzali, v na-
šich srdciach veľkú
bolesť zanechali.
Utíchol navždy ich
hlas, ale spomienka
na nich žije stále v
nás. Dňa 7. 3. 2014 uplynie 20
rokov, čo si pán povolal našu lás-
kavú mamičku a babičku

a 8. 2. 2014 bolo 16 rokov, čo
tíško dotĺklo srdce
nášho otecka a
dedka

z Grinavy. S láskou
spomína celá rodina.

Jozefku SUCHÁREKOVÚ

Mateja
SUCHÁREKA

Pri príležitosti nedo-
žitých 71 rokov 21.
2. 2014 môjho man-
žela

s láskou spomína-
jú: Manželka Mária, synovia Mar-
tin, Dušan a Juraj s rodinami.

Ing. Imricha
MAŽÁRA

Zo-
staň navždy v našich srdciach.

Dňa 6. 2. 2014 uply-
nulo 5 rokov, čo nás
náhle opustila vo
veku 54 rokov naša
milovaná manžel-
ka, mamička a
babka

Za tichú spomienku ďakuje man-
žel a dcéra Katarína s rodinou.

Gabriela TOMAŠOVIČOVÁ.

Dňa 16. 2. 2014
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, starý otec a
prastarý otec

S úctou a láskou spomínajú man-
želka a dcéry s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Ing. Rudolf
ZÁMEČNÍK.

Ťažko je opísať
bolesť, srdce puká
bôľom, keď si zne-
nazdajky dal nám
navždy zbohom.
Spi sladko, otecko
náš, snívaj svoj

večný sen, v spomienkach sme
pri tebe každučký deň. Dňa 1. 3.
2014 uplynie 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý otec,
dedko a svokor

a súčasne si pripomenieme 7. 4.
2014 jeho nedožitých 70 rokov.
S láskou spomínajú dcéry Jana a
Renáta s rodinami.

Pavol AULITIS

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli 27. 12.
2013 rozlúčiť s na-
šou milovanou man-
želkou a matkou

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Smútiaca rodina.

Danielou ŠAJERMANOVOU.

POĎAKOVANIE

Dňa 10. 2. sme si
pripomenuli nedo-
žité 50. narodeniny

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Smú-

tiaca rodina.

Michala FÉLIXA.

1. Veľká oriešková lúpež .................... 17.00 h. .............. Can
2. Veľká oriešková lúpež 3D ............. 17.00 h. ................ Can
1. - 2. Pamiatkari ................................................................ USA
4. Špinavý trik................................................................ USA
5. 12 rokov otrokom ...................................................... USA
6. Klub poslednej nádeje ............................................... USA
7. Vlk z Wall Street ........................................................ USA
8. . 17.00 h. . USA
8. 300: Vzostup impéria ................................................ USA
9. USA
9. 300: Vzostup impéria 3D ........................................... USA
11. Fk: Futurologický kongres .................................. Kopr.film
12. Babovřesky 2 .............................................................. ČR
13.-14. Arcibiskup Bezák zbohom... ........................................ SR
15. Lego Príbeh ................................... 17.00 h. ............. USA
15. Need for Speed ......................................................... USA
16. Lego Príbeh 3D ............................. 17.00 h. .............. USA
16. Need for Speed 3D .................................................... USA
19. Koľaje osudu..............................................................USA
20.-21.Grandhotel Budapešť ................................................ USA
22. Cililing a pirátska víla 3D ............... 17.00 h. .............. USA
22. Pompeje ................................................................. USA
23. Pompeje 3D .............................................................. USA
25. Fk: Rozbitý svet .......................................................... VB
26.-27.10 pravidiel .............................................................. ČR
29. Cililing a pirátska víla .................... 17.00 h. ............... USA
29. Noe......................................................................... USA
30. Cililing a pirátska víla 3D ............... 17.00 h. .............. USA
30. Noe .................................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h.

Dobrodružstvá Pána Peabodyho a Shermana

Dobrodružstvá Pána Peabodyho a Shermana 3D . 17.00 h. .

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!
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Káder pezinských extraligo-
vých volejbalistiek VISTA real
Pezinok pod vedením trénera
Pavla Bernátha sa v tohtoroč-
nej druhej časti sezóny dostal
do skupiny o piate až deviate
miesto. Hoci je jasné, že me-
daily z tejto súťaže si naše hráč-
ky tentokrát na krky nezavesia,
nehodili flintu do žita a naďalej
sa bijú o čo najlepšie umiestne-
nie. Svedčí o tom aj ich prven-
stvo v skupine, ktoré si Pezin-
čanky držali počas viacerých
kôl. Svoju formu potvrdili ďal-
ším vyhratým zápasom, ktorý
odohrali v sobotu 15. februára
2014 v domácej Športovej ha-
le VTC. Proti nim nastúpili vo-
lejbalistky bratislavského VŠK
Paneurópa.

Pezinok svojho súpera ne-
podcenil, o čom presviedčal se-
bavedomou hrou od úvodného
setu. Bratislavčanky sa snažili
byť rovnocennými protihráčka-
mi, čo sa im zo začiatku darilo
veľmi dobre. Vyrovnaný duel
odštartoval vzájomným doťa-
hovaním sa bod po bode. Roz-

hodovali teda najmä herné chy-
by, ktoré sa výraznejšie prejavi-
li v druhom sete, pričom viac sa
ich dopúšťal súper. Pezinské
volejbalistky sa chopili príleži-
tosti a na pochybenia Paneuró-
py odpovedali ziskom bodov vo
svoj prospech. Vybudovali si
náskok a ten strážili až do
úspešnej koncovky.

Stav 2 – 0 zrejme zneistil hos-
ťujúci káder, ktorý nechal v tre-
ťom sete domáce odskočiť až
na 21:15. Potom sa však hráč-
ky z hlavného mesta prebrali k
životu a svoje skóre vytiahli vy-
soko na 24:23. Volejbalistky

Pezinka neskrývali hlad po vý-
hre a napínavý záver tretieho
setu napokon vybojovali pre se-
ba. Po dramatickom vyvrchole-
ní uzatvorili set za stavu 26 –
24 a celkovou výhrou 3 – 0 si na
svoje konto pripísali trojbodový
zisk.

Tréner Bernáth oprávnene ne-
tajil spokojnosť, aj keď nešlo o
žiaden nadpriemerný výkon je-
ho tímu. Naopak, trénerka bra-
tislavského kádra Michaela
Cibulová hrou svojich zve-
renkýň nadšená nebola a pre-
hru pripísala zbytočným chy-
bám.

Plány družstva VISTA real
Pezinok sú s blížiacim sa kon-
com tohtoročnej extraligovej se-
zóny zrejmé – vstúpiť do play
off z prvého miesta v tabuľke
svojej skupiny. Tento zámer
nášho kádra mohli po víťaznom
stretnutí s Paneurópou ovplyv-
niť ešte v tabuľke priebežne dru-
hé súperky zo Spišskej Novej
Vsi v predposlednom kole a po
nich volejbalistky COP Nitra v
poslednom, 10. kole druhej čas-
ti ženskej volejbalovej extraligy.
Jeho termín bol stanovený na
01. marca 2014 na pezinskej
palubovke. (KG)

Mariášoví hráči súťažili v Dome kultúry

Druhý februárový víkend bol
vyhradený pre finálové turnaje
slovenského pohára basket-
balistov a basketbalistiek.
Časť ženského turnaja „Final
Eight“ sa pritom hrala práve v
Pezinku. Do nášho mesta tak
zavítali aj basketbalistky Good
Angels Košice, aktuálne jed-
ného z najlepších európskych
družstiev!

V športovej hale SOU na
Komenského ulici, ktorá bola v
minulosti svedkom slávnych
čias pezinského basketbalu, sa
hral kompletný piatkový pro-
gram štvrťfinále. Aj keď na se-
mifinále a finále sa najúspeš-

nejšie ženské kolektívy presu-
nuli do Hant arény, domovské-
ho stánku BK Inter Incheba
Bratislava, kde paralelne vrcho-
lila mužská časť turnaja, v Pe-
zinku pokračovali až do nedele
boje o konečné umiestnenie.

Spomínané „Anjelice“ nene-
chali nič na náhodu a vo štvrťfi-
nále pred pezinským publikom
prevalcovali basketbalistky BK
Petržalka 94:50. Ďalej postúpi-
li aj hráčky slávneho MBK Ru-
žomberok, dvojnásobného ví-
ťaza prestížnej Euroligy, ktoré
vyprášili BK Slovan Bratislava
95:64. Pod Malými Karpatmi
sa darilo aj ŠBK Šamorín a

Piešťanským Čajkám. Do finá-
le sa napokon kvalifikovali prá-
ve GoodAngels a Čajky. Tie sí-
ce dokázali potrápiť favorizo-
vané súperky a získali prvý pol-
čas (46:38), potom však pre-
vážili kvality hviezdami nabité-
ho košického družstva, ktoré
po víťazstve 78:65 už po de-
siaty raz triumfovalo v pohári.
Na konte majú aj rovnaký po-
čet ligových titulov. Len doplní-
me, že tretí skončil Ružom-
berok, štvrtá Spišská Nová
Ves. V pezinskej „vetve“ turna-
ja si piate miesto vybojoval Ša-
morín, šieste bratislavský Slo-
van. Na siedmej pozícii pre-

kvapivo skončil prvoligista z
Banskej Bystrice, keď dokázal
zdolať aj extraligovú Petr-
žalku.

Ani mužská časť turnaja sa
nezaobišla bez pezinskej sto-
py: Pavol Lošonský, ktorý v tej-
to sezóne oblieka dres Nitry, sa
so svojím tímom prebojoval až
do finále. V ňom však jeho tím
podľahol Svitu 74:82. Mladý od-
chovanec pezinského basket-
balu, ktorý vlani ako hráč Lei-
cesteru získal britské treble za
víťazstvo v lige, pohári aj ligo-
vom pohári, si tak na prvú
domácu trofej musí ešte poč-
kať. (as)

Filip Polc vyhral prvý
mestský zjazd svetovej série V Pezinku sa predstavil aj euroligový veľkoklub

Mladí džudisti z 1.
JUDO klubu Pezinok
sa 8. 2. 2014 zúčastni-
li Malej ceny Žiliny,
kde dosiahli nasledu-
júce umiestnenia: su-
per mini do 19 kg Pa-
trícia Tománková, 1.
miesto mini do 28 kg
Jozef Tománek, 1.
miesto mini do 32 kg
Lenka Tománková, 2. miesto super mini do 24 kg Anton Dubský,
1. miesto super mini do 24 kg Filip Buzinkay, 2. miesto mini do 38
kg Filip Kráľ, 3. miesto mini do 40 kgAurel Vrábel, 2. miesto super
mini do 25 kg kg Emka Hupková, 2. miesto super mini do 30 kg
Oliver Vadrna, 1. miesto super mini do 27 kg Michal Zedníček, 2.
miesto super mini do 27 kg Tomáš Syrový, 1. miesto mini do 34
kg Gabriel Fábry, 3. miesto mini do 50 kg Július Steiner, 3. miesto
mini do 32 kg Peter Kučár, 1. miesto mini do 27 kg Matej Klo-
bučník, 1. miesto super mini do 30 kg Jozef Hupka, 3. miesto. (r)

V polovici februára (15. 2.
2014) sa v pezinskom Dome
kultúry konal turnaj v extraligo-
vom mariáši pod názvom Veľká
cena Pezinka. Svoje schop-
nosti v tejto kartovej hre si sem
prišlo zmerať vyše tristo súťa-
žiacich z celého Slovenska a
nechýbali medzi nimi ani
Pezinčania. Tohtoročným víťa-
zom sa stal z
Trenčína. Druhým najúspeš-
nejším hráčom turnaja bol

zo Žiliny. Tretie
miesto obsadil z
Bratislavy.

Medzi pezinskými nadšenca-
mi mariáša sa najviac darilo

, ktorý sa
umiestnil na 24. mieste.

Nasledujúci turnaj vo vole-
nom mariáši je naplánova-
ný na 15. marca 2014 v Žili-
ne. Hrať sa bude opäť aj v

Pavol Hedlík

Ján Turjak
Ján Vaškor

Petrovi Stankovi

Pezinku, a to 22. marca, kedy
tu budú prebiehať Otvorené
majstrovstvá Pezinka. Šancu
zasúťažiť si dostanú regis-
trovaní ale aj neregistrovaní
hráči, teda profesionáli aj ama-
téri.

Mariáš je hra obľúbená najmä
medzi mužmi. V súčasnosti sa
však v radoch amatérskych a

tiež profesionálnych hráčov a
klubov nájdu aj ženy.

Korene mariáša siahajú do
Nemecka. Hrá sa so sedmový-
mi kartami. Má pomerne kom-
plikované pravidlá, ktoré ho ro-
bia zaujímavým. Dlho bol verej-
nosťou považovaný za hazard-
nú hru, ale práve súťaže, medzi
ktoré patrí aj Veľká cena Pe-

zinka, mu dodali atraktivitu a
hodnotu športu. Pri štarte sú sú-
ťažiaci hráči rozdelení po troch
a hrajú v medziach vopred sta-
noveného časového limitu. Na
priebeh dozerá rozhodca. Po
uplynutí času ohlási koniec
a víťazi rozohraného kola po-
stupujú ďalej kým sa dostanú
do finále. (KG)

Pezinčanky sa v extralige predviedli v dobrej forme

FOTO: facebook.com

Víťazi zľava: Pavol Hedlík, Ján Turiak, Ján Vaškor a Pezinčan MUDr. Peter Stanko.

Mladí džudisti v Žiline zabojovali

Pezinčan Filip Polc sa
stal víťazom premiérových
pretekov seriálu mest-
ských zjazdov

v brazíl-
skom Santose s rekord-
ným traťovým časom
55,284 s. Na druhej prieč-
ke sa umiestnil Austrálčan
Michael Hannah a za ním
Wallace Miranda z Brazílie. 23. februára (po redakčnej uzávier-
ke) pokračovali preteky v čilskom Valparaise. V júni sa najlepší
svetoví jazdci predstavia v Bratislave.

City Down-

hill World Tour

(r)

FOTO (pb)

18. kolo

19. kolo

Hancop – 3:8
- Pezbech Petržalka 7:6

Carpathians – 2:5
– Jokerit 3:2 t.s.

– Vitamíny A 6:4
Buldogs – 2:5

– Diabli Réca ................................ 4:3

– Jokerit ...................................................... 9 2
Diabli Réca – .................................. 5 7
Hurons Budmerice – ......................... 0 10
Tehelné Pole – ............................................ 4 5
Carpathians – ................................ 3 9
Hancop – ........................................................ 2 5

– Bulldogs ............................. 8:2

Tehelné Pole
ŠHbK Račištorf

HBK Panteri Budmerice
Hurons Budmerice
HC Chilli

Vitamíny B
Haliganda Pezinok

Vitamíny B
Pezbech Petržalka

ŠHbK Račištorf
Vitamíny A

Haliganda Pezinok
HC Chilli

HBK Panteri Budmerice

.................................................
.........................
........................

...................................
....................................................
....................................................

:
:

:
:
:
:

Pezinská hokejbalová liga

Hádzanári ŠKHAgrokarpaty Pezinok sa v Extralige po skonče-
ní základnej časti ocitli na chvoste tabuľky. Zaradili sa tak do štvo-
rice mužstiev, ktoré si svoje zotrvanie v najvyššej mužskej há-
dzanárskej súťaži musia vybojovať. V sobotu, 22. februára, odo-
hrali na domácej palubovke druhý zo série zápasov „o prežitie“.
Ich protivníkom bol tím MHáK Martin s päťbodovým náskokom v
tabuľkovom poradí.

Prvé minúty úvodného polčasu odštartovali Pezinčania obstoj-
ne, ale následne poľavili a dostali sa do vyrovnaného súboja.
Doťahovačka bod po bode trvala až do konca prvej polovice hry
kedy bol stav 12 – 11. Cez prestávku malo pezinské mužstvo čas
sa upokojiť a znovu nájsť silu k návratu do hry podľa svojich pred-
stáv. To sa hráčom napokon podarilo.

Druhý polčas bol plný chýb a vylúčení. Hráči oboch družstiev vi-
deli žlté karty a v prípade Martina padla aj jedna červená.
Pezinok však robil menej pochybení ako jeho súper a snažil sa
vyťažiť z každej príležitosti. Navyše výraznou posilou bol aj pez-
inský brankár Peter Kováč. Domáci si vytvorili náskok, ktorý sa
najskôr z dvojgólového vyšplhal na vedenie o šesť premenených
šancí. Pezinok vyhral nad Martinom 27 – 21 a na svoje konto tak
pripísal dva cenné body.

V tabuľke patrilo mužstvu spod Malých Karpát po tomto stret-
nutí aj naďalej posledné miesto, ale znížili stratu na predposled-
ný Martin na tri body. Boj o miestenku v extralige následne pokra-
čoval ďalšími zápasmi. Okrem odvety proti Martinu čakali pezin-
ský káder taktiež Modra a Považská Bystrica. (KG)

Hádzanári Pezinka v boji
„o prežitie“ porazili Martin


