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Tradičná súťaž najlepších vín Slovenska

„Vínne trhy Pezinok 2014“ mala v dňoch 21. a 22.

marca svoju pracovnú časť v hoteli Vinársky dom.

Tu zasadala odborná komisia, ktorá hodnotila re-

kordných 605 vín. Porota udelila zlaté, strieborné

a bronzové medaily a osem rovnocenných naj-

vyšších titulov „Šampión“. Tento titul získalo víno

Rizling vlašský výrobcov Víno Mrva & Stanko,

Trnava, ďalej Pálava 2 z firmy Elesko, Bratislava,

Cabernet Sauvignon od Agrovinolu Vinodol,

Rosé Cabernet Sauvignon od Vinkovy Pezinok,

ďalší Rosé Cabernet Sauvignon od Víno

Matyšák, Pezinok, šiesty titul získalo Cuvée, Víno

Mrva & Stanko, Trnava, Víno Matyšák, Pezinok

získalo titul aj za Cabernet Franc, a posledný šam-

pión bol za šumivé víno Sekt Blanc de blancs

od Vinohradníctva Pavelka a syn z Pezinka.

Domácich milovníkov vína iste poteší, že nie-

len medzi šampiónmi, ale aj v celkovom hodno-

tení dosiahli vinohradníci a vinári z Pezinka

množstvo medailí a ocenení. Blahoželáme.

Cenu primátora, ktorá sa udeľuje najlepšie

hodnotenému domácemu vinárovi a vínu vyro-

benému z pezinského hrozna, získal vinohrad-

ník a vinár Milan Skovajsa (okrem toho získal aj

dve zlaté medaily v najvyššom hodnotení).

„Vínne trhy 2014“ budú v Pezinskom kultúr-

nom centre pre verejnosť otvorené v piatok

, slávnostné otvo-

renie a odovzdávanie ocenení bude o 16.00 h.

V sobotu bude podujatie pokračovať

od

4. apríla od 15.00 do 21.00 h

5. apríla

13.00 do 21.00 h. (ra)

Výzva
Športovec roka

Inzercia

Pozvánka na Vínne trhy 2014

Vedenie mesta Pezinok a
Základná organizácia Slo-
venského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Pezinku po-
zýva všetkých občanov na
oslavy 69. výročia oslobode-
nia nášho mesta Červenou
armádou. Túto významnú his-
torickú udalosť si spoločne pri-
pomenieme v utorok

pri Pamätníku
osloboditeľov na Mladobole-
slavskej ulici.

1. apríla
o 15. hodine

(r)
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Informácie zo športu

v dňoch spolu
oslávime Veľkonočné sviatky,
ktoré sú nielen pripomenutím
ukrižovania a oslavou vzkrie-
senia božieho syna Ježiša
Krista, ale predstavujú aj sym-
bol víťazstva života nad smr-
ťou, jari nad zimou, dobra nad
zlom. Spomínané sviatky sú
tiež hľadaním a nachádzaním
novej životnej energie tvárou
v tvár prebúdzajúcemu sa živo-
tu. Znovuzrodenie živej príro-
dy nás právom napĺňa optimiz-
mom a prísľubom budúcej
úrody. Veľká noc je symbolic-
kým naznačením cesty a no-
vou nádejou nielen pre kresťa-
nov, ale pre všetkých ľudí, pre
ktorých dobro, ľudskosť, šíre-
nie pokoja a pravdy, ale i ne-
zištná pomoc blížnym je pri-
rodzenou súčasťou ich živo-
tov.Aj v mene obete, ktorú svo-
jou smrťou na kríži priniesol
spasiteľ Ježiš Kristus.

Veľká noc môže byť pre nás
všetkých rovnako oslavou no-
vého života ako aj impulzom a
inšpiráciou k pozitívnemu sme-
rovaniu do ďalších dní, týž-
dňov a mesiacov, ktoré sú eš-
te pred nami.

Želám vám preto, vážení
spoluobčania, pokojné preži-
tie Veľkonočných sviatkov v
kruhu vašich najbližších, va-
šich rodín a priateľov.

primátor mesta Pezinok

18. – 21. apríla

Oliver Solga,

Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania,

Jar je tu ...

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutočnilo v sobotu 15.
marca. Na prvom mieste sa v Pezinku umiestnil Andrej Kiska s
počtom 2 793 hlasov (čo je 28,73 %), na druhom mieste Ra-
doslav Procházka s počtom 2473 hlasov (25,44 %) a na treťom
mieste skončil Róbert Fico, ktorý získal 1963 hlasov (20,19 %).

V okrese Pezinok tiež vyhral v prvom kole Andrej Kiska, kto-
rý získal 27,75 % hlasov zúčastnených voličov, druhý bol
Radoslav Procházka (24,33 %) a na treťom mieste sa umiest-
nil Robert Fico, ktorý získal 23,28 % hlasov.

V prvom kole volilo 9 758 voličov, čo predstavuje 50,54 %.

(r)

Výsledky prvého kola prezidentských volieb

Mesto Pezinok úspešne u-

končilo súdny spor so spol. De-

velopment in Slovak Invest-

ments, s. r. o. (ďalej len „DISI“),

keď Krajský súd v Bratislave po-

tvrdil rozsudok Okresného súdu

v Pezinku, ktorým bola uložená

povinnosť DISI zaplatiť Mestu

Pezinok sumu 165 969,59 €, čo

je celá vymáhaná suma zmluv-

nej pokuty za nevybudovanie

zbernej komunikácie situovanej

po obvode urbanistického úze-

mia Dubový vŕšok s napojením

na ulicu SNP v Pezinku riadne a

včas. Konanie začalo na podnet

Mesta žalobou podanou 29. 4.

2009.

V odôvodnení výroku rozhod-

nutia sa súd stotožnil s právnym

názorom Mesta a argumentá-

ciou jeho právnej zástupkyne.

Odvolací súd nevyhovel názoru

DISI na pripustenie dovolania,

pretože nedospel k záveru, že v

prejednávanej veci ide o roz-

hodnutie po právnej stránke zá-

sadného významu. Toto roz-

hodnutie je teda konečné.

Mesto Pezinok v celom kona-

ní právne zastupovala vedúca

majetkovoprávneho oddelenia

Mgr. Renata Gottschallová. (ra)

Mimoriadne zasadanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku
sa uskutočnilo 18. marca. Poslanci prerokovali a schválili bez
pripomienok jeho hlavný bod a to finančné prostriedky na pod-
poru športu, kultúry a sociálnej starostlivosti na tento rok. Špor-
tovci dostali z rozpočtu mesta dotácie vo výške 80 000 €, kultú-
ra 50 000 € a na sociálnu výpomoc bolo schválených 20 000 €.
Schváleniu v zastupiteľstve predchádzalo posudzovanie žia-
dostí v jednotlivých komisiách. Tie podrobne vyhodnotili žia-
dosti občianskych združení a jednotlivcov a predložili ich na
schválenie zastupiteľstvu. (r)

Mestské zastupiteľstvo rokovalo mimoriadne

Úspech Mesta Pezinok na Krajskom súde

Pozvanie na oslavy
oslobodenia nášho mesta

„Tínedžeri na lavičke alebo kto ich to asi naučil?“ takto vtipne nazval svoju fotografiu pávov v Zámockom parku náš spolupracovník Alexander Pravda.
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Účet Pro Bozen

rokovanie rozsahu hodnote-
nia navrhovanej činnosti. Na to-
to prerokovanie MŽP SR ne-
pozvalo zástupcov verejnosti.
Vznesených bolo celkovo 34
pripomienok. Prekvapením bola
informácia, že investor uvažuje
aj nad umiestnením splynova-
cej elektrárne na inom pozemku
v katastri Pezinka. O novej loka-
lite neuviedol však nič podrob-
nejšie. Mesto sa bude vyjadro-
vať k vyhodnoteniu a k stanovis-
kám MŽP SR v zákonom stano-
venej lehote. Vedenie mesta
bude obyvateľov Pezinka o ďal-
ších krokoch informovať. (ra)

Už v minulom čísle Pezinčana
sme informovali, že Spoločnosť
Brilant SK plánuje na Šenkvic-
kej ceste postaviť splynovaciu
elektráreň. Ročne v nej chce
zhodnotiť viac ako 17 000 ton
komunálneho odpadu. Mestu
bola z Ministerstva životného
prostredia doručená žiadosť na
zaslanie stanoviska v súvislosti
s posudzovaním vplyvov na ži-
votné prostredie. Mesto sa k to-
muto procesu vyjadrilo v záko-
nom stanovenej lehote. Pri-
mátor Oliver Solga tlmočil mé-
diám negatívne stanovisko k to-
muto projektu, keďže zámer

spoločnosti je v nesúlade s
územným plánom. Primátor sa
v tejto súvislosti stretol aj s Mgr.
Zuzanou Čaputovou a Jarosla-
vom Pavlovičom, predstaviteľ-
mi občianskych aktivistov. Ne-
súhlasné stanovisko prezento-
vala aj Anna Zemanová, po-
slankyňa BSK, s ktorou primá-
tor o probléme hovoril. Zamie-
tavé stanoviská dali aj právnic-
ke osoby, ktoré majú svoje pod-
nikateľské aktivity v lokalite
Panholec.

Odmietavé stanovisko mesta
k projektu je dané niekoľkými
faktormi, z ktorých najdôležitej-

ší je nesúlad s platným územ-
ným plánom mesta, možný ne-
gatívny vplyv na životné pros-
tredie, komplikované dopravné
napojenie a záťaž na jestvu-
júcich komunikáciách. Petíciu
proti výstavbe splynovacej elek-
trárne podpísalo viac ako 1800
občanov nielen z Pezinka, ale
aj z okolitých obcí.

Dňa 18. marca sa uskutočnilo
na Ministerstve životného pros-
tredia za účasti viceprimátora
Miloša Andela, právnika Mateja
Tarbaja, vedúcej oddelenia ŽP
Renáty Klimentovej a Barbory
Zvolenskej (odd. výstavby) pre-

Niet pochýb o tom, že byty, ktoré zjednodušene nazývame
štartovacie, sú čoraz obľúbenejšie najmä medzi mladými ľuď-
mi. Nemusí to byť vždy len nová bytovka, niekedy stačí aj kvalit-
ná prestavba, napríklad taká, akou je projekt nazvaný Kome-
nius. Nachádza sa v Pezinku na Komenského ulici. Práve tu
prestavali bývalú ubytovňu Drevoindustrie na malometrážne by-
ty. Prestavbou tohto staršieho objektu tak vzniklo 47 nových
bytových jednotiek. (ra)

Štartovacie byty v Pezinku

Pezinčania nechcú splynovaciu elektráreň

V utorok, 18. marca slávnostne podpísali konateľka spoloč-
nosti AK Gavorová a Partneri zastúpení JUDr. Annou Gavo-
rovou a primátor mesta Mgr. Oliver Solga zmluvu o výstavbe a
prevádzke zimného štadióna na Rozálke v Pezinku. V súčas-
nosti zároveň začali práce architekta spomínanej spoločnosti
na dopracovaní projektovej dokumentácie týkajúcej sa vyvola-
ných investícií, ktorými sú chodník pre peších a verejné osve-
tlenie. Obidve stavby budú realizované od mosta na Kupec-
kého ulici až po zimný štadión. (r)

Zmluva je podpísaná
Druhý marcový víkend uplynul rok odvtedy, čo muselo vedenie

mesta a kompetentné orgány riešiť ekologickú haváriu v kanalizá-
cii v lokalite Dolná tehelňa a v potoku Saulak. Vo vode boli vtedy
zistené ropné látky. Okamžite zasiahli profesionálni hasiči a kon-
taminovaná zemina bola odvezená a zneškodnená. Ako jedna z
príčin znečistenia bolo už vtedy predpokladaný možný únik rop-
ných látok z neznámej cisterny, ktoré sa následne dostali do kana-
lizácie a ňou aj do potoka.

Pri podrobnej obhliadke kanála bol nájdený na súkromnom po-
zemku biely poklop s varovaním pred nebezpečenstvom v ruskom
jazyku s vyznačenou lebkou a prekríženými hnátmi. Vedenie mes-
ta okamžite vyzvalo na spoluprácu všetky dotknuté orgány.

Vtedy všetky zúčastnené strany vyjadrili nádej, že pôvodca zne-
čistenia bude odhalený a neznámy objekt bude v garancii kompe-
tentných štátnych úradov odstránený. Dodnes sa tak nestalo a
štátne orgány (úrady) si tento problém prehadzujú ako horúci ze-
miak. Mesto medzitým zabezpečilo prieskum georadarom, ktorý
presne určil tvar objektu pripomínajúci cisternu a žiadalo opako-
vane o urýchlene konanie. Odpoveďou bolo odporučenie, aby te-
leso odstránilo na svoje náklady Mesto. Keďže sa celý rok, na-
priek opakovaným výzvam mesta nič nedialo, zaslal primátor
Oliver Solga oficiálny list ministrovi životného prostredia Petrovi Ži-
govi. Požiadal ho, aby jeho úrad vydal podnet kompetentným
orgánom štátu na odstránenie tohto objektu ako zdroja možnej
ďalšej ekologickej havárie. Našich čitateľov budeme o krokoch mi-
nisterstva informovať. (r)

Ekologická havária – rok po

Celoštátne i domáce médiá, ale aj mestská a štátna polícia, pro-

kuratúra a súdy sa opakovane zaoberajú už dlhšie trvajúcim spo-

rom medzi cajlanskými futbalistami a majiteľom rodinného domu

Dušanom H. a jeho rodinou. Spory vyvrcholili nepríjemným kon-

fliktom medzi občanmi a susedom. Podľa denníka Nový čas z 25.

februára došlo k fyzickému konfliktu medzi majiteľom rodinné-

ho domu a občanmi. Podľa vyjadrenia polície došlo k ohrozo-

vaniu dvoch občanov strelnou zbraňou a sekerou, a to práve

Dušanom H. Jedna zranená osoba bola dokonca prevezená

do nemocnice. Okrem toho majiteľ pozemku opakovane púšťa

smerom na hráčov a okolité domy počas tréningov neznesiteľný

vysokofrekvenčný zvuk, ktorý negatívne pôsobí na ľudské slu-

chové orgány. Bráni sa tým, že ide o hudobnú produkciu, do ktorej

mu, podľa neho, nemá nikto právo hovoriť, keďže vyhovuje

jeho vkusu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave

v protokole o meraní hluku zistil v tejto súvislosti jednoznačné

prekročenie povolenej hranice hluku. Jeden z mladých futbalistov

bol údajne dokonca prevezený na pozorovanie do nemocnice.

Spomínaný prípad, ale aj dlhodobý vandalizmus a poškodzova-

nie ihriska neznámymi osobami už rieši PZ SR ako trestný čin po-

škodzovania cudzej veci. (ra)

Zákopová vojna na Cajlanskom štadióneDEŇ RÓMOV V PEZINKU
Tradičný Deň Rómov sa uskutoční v pezinskej Glejovke

Bude zameraný na upratovanie okolia rómskych
príbytkov pod heslom „Čisté prostredie – zdravší život“. Us-
kutoční sa aj zber odpadu okolo železničnej trate a pri záhrad-
kárskej kolónii. Mesto poskytne obyvateľom Glejovky štyri veľ-
kokapacitné kontajnery, zaplatí ich odvoz a uloženie odpadu
a pre dobrovoľníkov prichystá aj malé občerstvenie.

8. apríla.

O účte Pro Bozen, ktorý bol zriadený v minulom roku, aby
slúžil na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry a
umenia a revitalizáciu prírody, sme už písali niekoľkokrát. V
minulom roku sme z tohto účtu podporili niekoľko význam-
ných projektov, okrem iného aj vydanie knihy o Eugenovi
Suchoňovi a knihy „Tragédia pezinských židov“ v angličtine.
Tiež sme rovnakým dielom – 500 eurami podporili jubilejné
Keramické trhy a festival Dychovky v preši. Celkovo sme v
roku 2013 podporili projekty sumou 2590 eur. V tomto roku
to už bola finančná podpora vydania knihy pre deti spisova-
teľa Júliusa Balca (700 eur ) a účelovej publikácie o deji-
nách archívnictva v našom regióne „60 rokov Okresného ar-
chívu v Modre“ (400 eur). Dnešný stav na účte je 2008,90 €.
Všetkým doterajším darcom srdečne ďakujeme.

Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že v prípade finančného
daru na tento účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť
tento tvar účtu: IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Všetkým darcom ďakujeme. Mesto Pezinok

Ako sme už informovali aj v minulých číslach Pezinčana, Mes-
to Pezinok spolu s Mestským múzeom a Malokarpatským mú-
zeom v Pezinku pripravuje výstavu pri príležitosti stého výročia
začiatku Prvej svetovej vojny. Okrem výstav pripravujeme aj vy-
danie publikácie o účasti obyvateľov Pezinka a okolitých obcí v
Prvej svetovej vojne, ale aj o živote ľudí v zázemí. Obraciame
sa preto s prosbou na obyvateľov Pezinka, ktorí vlastnia aké-
koľvek písomné, či iné hmotné dokumenty týkajúce sa obdobia
Prvej svetovej vojny a účasti ich rodinných príslušníkov v nej,
aby nám ich dovolili zdokumentovať, vyhotoviť kópie a prípad-
ne s ich súhlasom použiť pri príprave výstav a publikácie.
Dobové dokumenty máme záujem si len zapožičať, preštudo-
vať a neporušené obratom vrátiť. Podrobné informácie poskyt-
nú odborní pracovníci Mestského múzea alebo Malokarpat-
ského múzea. V tomto čísle uverejňujeme prvý z historických
dokumentov, ktoré sa nám podarilo získať. Je ním korešpon-
denčný lístok vojnového zajatca Pezinčana Petra Chovanca,
ktorý poslal v roku 1916 svojej manželke do Pezinka z ruského
zajateckého tábora v Taškente. Prosíme ich potomkov, aby sa
nám ozvali, prípadne poskytli viac informácií. Spomínaná rodi-
na bývala v hornej časti dnešnej Holubyho ulice, vtedy ulice
grófa Štefana Sečényho. Originál listu sa nachádza na sekreta-
riáte primátora a je rodine k dispozícii. (ra)

Pomôžte aj vy pri príprave výstavy

Nakoľko v meste Pezinok pribudli od poslednej revízie vy-
konanej v roku 2010 nelegálne umiestnené informačné,
reklamné a propagačné zariadenia, pristupuje mesto k ich
opätovnej podrobnej kontrole. Mesto Pezinok preto vyzýva
majiteľov reklamných zariadení na území mesta, ktorí svoje
informačné, reklamné a propagačné zariadenia umiestnili
bez náležitých povolení, ktoré určuje zákon o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku, ako aj nariadenia mesta.
Pôvodný termín legalizovania bol do 31. marca 2014. Vede-
nie mesta rozhodlo o predĺžení tohto termínu až

tohto roka.
Po tomto termíne mesto nelegálne zariadenia odstráni na

náklady majiteľa alebo vlastníka pozemku, na ktorom je za-
riadenie umiestnené. Zákon o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku jednoznačne vyžaduje povolenie Sta-
vebného úradu pre informačné, reklamné a propagačné
zariadenia, pokiaľ sú umiestnené na miestach viditeľných
z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo
pozemkom.

do konca
apríla

(ra)

Opakovaná výzva na odstránenie
nepovolených reklamných zariadení

JUDr. Anna Gavorová a primátor mesta Pezinok Mgr.
Oliver Solga po slávnostnom podpise zmluvy.
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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 24.–26.4.

Ilustra né foto: (mo)č

MESTO PEZINOK
vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
(v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce

vo verejnom záujme)

na obsadenie miesta

vedúci Zariadenia opatrovateľskej služby,
Opatrovateľskej služby, Jedálne

s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ:

II. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

III. kvalifikačné predpoklady:

IV. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

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

2. 4. 2014 do 16.30 hod.

Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú po-
zvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove
MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 19,
dňa 10.04.2014 v čase od 9.00 hod.

Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné
námestie č. 7, 902 14 Pezinok

kumu-
lovaná funkcia „ vedúci/a Zariadenia opatrovateľskej služby,
Opatrovateľskej služby, Jedálne

vysokoškolské vzdelanie II.
stupňa v študijnom odbore sociálna práca, odborná prax mini-
málne 3 roky v zariadení sociálnych služieb

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

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

žia-
dosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou ale-
bo prineste osobne do na adresu:
Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uve-
dením hesla:

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

„VK – vedúci ZOS a OS, Jedálne“

Komisia športu pri MsZ v

Pezinku vyzýva všetky športo-

vé subjekty, pôsobiace v meste

Pezinok ako aj širokú verej-

nosť, aby sa zapojili do nomi-

nácií na ocenenie Športovec

mesta Pezinok za rok 2013. Na

základe nominácií bude hlaso-

vaním členov komisie športu

pri MsZ v Pezinku určené pora-

die v jednotlivých kategóriách.

Následne po zverejnení nomi-

novaných športovcov bude

umožnené širokej verejnosti vo-

liť najpopulárnejšieho športov-

ca roka 2013. Víťazi ankety bu-

dú vyhlásení a ocenení dňa

pri slávnostnom

odovzdávaní mestských oce-

není. Hodnotiť sa budú nasle-

dovné kategórie:

14. 6. 2014

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

1.

2.

Najlepší športovec – senior

Najlepšia športovkyňa – senior

Najlepší mládežnícky športo-

vec/mládežnícka športovkyňa

Najlepší športový kolektív –

seniori

Najlepší mládežnícky špor-

tový kolektív

Najlepší tréner

Najlepší tréner mládeže

Najlepší športovec/športovky-

ňa so zdravotným hendikepom

Najpopulárnejší športovec ro-

ka (hlasuje verejnosť)

V návrhu (nominácii) treba

uviesť:

Meno a priezvisko športov-

ca, v prípade kolektívu názov

družstva

Šport, za ktorý by mal byť o-

cenený

3.

4.

5.

Veková kategória (senior,

alebo mládež), najlepšie uviesť

rok narodenia alebo vek

Vzťah k mestu Pezinok (ro-

dák, obyvateľ, športovec za Pe-

zinský klub a pod.)

Stručné zdôvodnenie (napr.

úspechy za rok 2013, ktoré do-

siahol, prípadne iné zásluhy,

za ktoré by mal byť ocenený)

Návrh – nomináciu môže po-

dávať právny subjekt, športový

klub alebo fyzická osoba bez

ohľadu na to, či je alebo nie je

obyvateľ Pezinka. Nominova-

ný nemusí byť obyvateľom Pe-

zinka, ale musí mať k mestu

vzťah. Napr. športuje za mimo-

pezinský klub, ale narodil sa

alebo býva v Pezinku. Alebo

nie je Pezinčan, ale dosiahol

významné výsledky v Pezin-

skom klube a pod.

Návrhy – nominácie je potreb-

né zaslať najneskôr do

na adresu:

alebo do-

ručiť na Mestský úrad v Pezin-

ku na adresu: MsÚ Pezinok

Mária Odehnalová

Radničné námestie 7

902 01 Pezinok

Po spracovaní nominácií bude

prostredníctvom webovej strán-

ky TV Pezinok a webovej strán-

ky mesta Pezinok

v

ankete v kategórii najpopulár-

nejší športovec roka. Hlasova-

nie bude možné

.

16. 4.
2014

umožnené
hlasovať širokej verejnosti

v období od
3. 5. 2014 do 20. 5. 2014 (pa)

maria.odehna-

lova@msupezinok.sk

Výzva na podávanie nominácií na ocenenie
Športovec roka mesta Pezinok

Po notoricky známych útokoch na majetok i členov cajlan-
ského futbalového klubu, ktoré musela opakovane riešiť
mestská polícia i Policajný zbor Slovenskej republiky, sa
Komisia športu ako poradný orgán MsZ združujúci zástup-
cov väčšiny relevantných športových klubov pôsobiacich v
našom meste, na svojom zasadnutí 3. marca 2014 jedno-
myseľne uzniesla na tomto vyhlásení:

Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Pe-
zinku vyjadruje podporu futbalovému klubu CFK Pezi-
nok – Cajla a apeluje na príslušné orgány, aby zaistili
bezpečnosť športovcov, najmä mládeže.

Komisia športu pri MsZ Pezinok

Komisia športu podporuje
cajlanských futbalistov

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

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

1. 4.-15. 5. 2014.

Nezabudnite na deratizáciu

Vyhlásenie literárnej súťaže
„O cenu primátora mesta Pezinok“

Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym cen-
trom a Malokarpatskou knižnicou vypisuje literárnu súťaž
„O cenu primátora mesta Pezinok“. Cieľom súťaže je inici-
ovať, podporovať a propagovať literárnu tvorbu detí a mla-
dých ľudí.

Podmienky súťaže umožňujú prihlásiť sa všetkým žia-
kom a študentom, ktorí v Pezinku študujú alebo majú trvalé
bydlisko. Súťaž je vyhlásená v dvoch vekových kategóri-
ách a to pre žiakov základných škôl a študentov stredných
škôl. Téma v oblasti POÉZIAa PRÓZAje ľubovoľná, rovna-
ko ako rozsah prác. Podmienkou je odovzdať súťažné prá-
ce v troch strojom písaných (počítačom) písaných exem-
plároch (kópiách).

Práce musia byť doručené na adre-
su Pezinského kultúrneho centra, Holubyho č. 42, 902 01
Pezinok, alebo osobne u pani D. Debnárovej, ktorá je orga-
nizačnou tajomníčkou súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie
informácie. Kontakt na tel. č. .

Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude
počas slávnostného zasadania Mestského zastupi-

teľstva v Pezinku, pri príležitosti udeľovania mestských oce-
není. Víťazné práce z každej kategórie budú ocenené hod-
notnými cenami a publikované v zborníku a časopise Pe-
zinčan.

do 1. mája tohto roku

6413933, 64120 93
14. júna

2014

(ra)

Dobrovoľné brigády organi-
zované vedením mesta a Zdru-
žením pezinských vinohradní-
kov a vinárov vstupujú do piate-
ho roku svojej existencie. Za
viac ako štyri roky sa ich zú-
častnili už stovky Pezinčanov,
ktorí urobili veľký kus práce.
Niektorí chodia pravidelne, iní
občas. Všetkým ale patrí moje
srdečné poďakovanie.

V rámci protipovodňových ak-
tivít sme vyčistili stovky metrov
melioračných kanálov a poto-

kov, obnovili sme opustené
ovocné sady, vyčistili studničky
a vysadili sme viac ako 60 ovoc-
ných stromov.

V tomto roku by sme sa chceli
venovať najmä brigádam v loka-
lite Panský chodník od Novo-
meského ulici až po Krížnu. Tu
by sme chceli hlavne odstrániť
náletové dreviny popri ceste,
obnoviť oplotenie vinohradov a
vyčistiť kanál popri ceste. Naj-
mä obnovením rigolu popri ces-
te by sme zabránili pri „ veľkej

vode “ tomu, aby stekala na síd-
lisko Sever a zaplavovala ces-
tu na Suvorovovej ulici.

Prvá „ veľká “ brigáda bude v
sobotu 26. apríla o 8.00 hodine.
Zraz je na autobusovej zastáv-
ke na Severe. Náradie a pra-
covné rukavice zabezpečia or-
ganizátori. Vítaní sú najmä maji-
telia motorových píl a krovino-
rezov.

Roboty je veľa, a preto bude-
me radi, keď sa do verejno-
prospešných prác zapojí čo naj-

viac obyvateľov. Veríme, že nás
„ v štichu“ nenechajú tentokrát
najmä „Severania“.

Na okraj pozvánky treba tiež
povedať, že naše brigády nie
sú len o práci, ale aj o priateľ-
skej atmosfére s malým občer-
stvením a dobrým vínom.
Pozývam vás teda, milí spolu-
občania, na prvú jarnú brigádu
a teším sa na spoluprácu.

Oliver Solga,
primátor mesta Pezinok

Pomôž svojmu mestu – primátor pozýva na jarnú brigádu

MESTO PEZINOK
PREDÁVA

a) Pozemky na ulici Za dráhou v Pezinku

70.000 eur.

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

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

50.000 eur.

d) Budovu na Cajlanskej ul. č. 88.

143.000 eur.

Bližšie informácie: tel.:

. Pozemky
majú celkovú výmeru 3.038 m2. Minimálna kúpna cena je

Minimálna kúpna cena je

Pozemok má výmeru 278 m2. Minimálna kúpna ce-
na je

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

033/6901200,
e-mail: ,

web: http://www.pezinok.sk.
renata.gottschallova@msupezinok.sk

Pravidelná každoročná výmena piesku na detských ihriskách, kto-
ré sú v majetku alebo správe mesta Pezinok prebehla v tomto roku
do konca marca. V najbližšom čase pracovníci Mesta ihriská skon-
trolujú a zabezpečia nutné opravy, prípadne demontáž poškode-
ných prvkov. Prosíme občanov aby nám nahlasovali prípadné ne-
dostatky na detských ihriskách v okolí ich bydliska, a to na adresu:
oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy:
tel. č. .033/69 01 500 (ra)

Výmena piesku na ihriskách
V rámci celosvetovej akcie "Zá-
stava pre Tibet " bola 10. 3. 2014
vyvesená na Mestskom úrade v
Pezinku zástava Tibetu. Tento dá-
tum pripomína výročie povstania
proti vojenskému obsadeniu hi-

malájskej krajiny Čínou v rokoch 1950 – 1951. (r)

Na Mestskom úrade viala tibetská vlajka
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V zariadení opatrovateľskej služby na Komenského ul.,
sme si pripomenuli sviatok žien, ktorý si 8.3. pripomína celý
svet. Slávnostného príhovoru sa ujal p. Stríž, a kyticou ruží
sme si tak uctili štrnásť žien.

Na posedení nechýbali zaujímavé besedy pri malom
občerstvení, ktoré vytvárali príjemnú atmosféru tohto milého
a vydareného slávnostného posedenia.

Medzinárodný deň žien v ZOS ...

V období od 17. 10. do 19. 12.
2013 som sa ako jedna z dva-
nástich účastníčok zúčastnila
vzdelávacieho programu zame-
raného na aktivizáciu a cvičenie
pamäťových schopností senio-
rov. Túto zaujímavú akciu zor-
ganizovala Mestská knižnica v
Pezinku. Keďže patrím medzi
seniorov už dlhšiu dobu a sle-
dovala som na sebe znižovanie
pamäťových schopností, bola
som veľmi zvedavá, ako to naj-
mä v mojom prípade dopadne.

Nielen v tomto veku, ale aj
skôr sa mi stávalo, že som za-
budla, či som vypla plyn, alebo
zamkla pri odchode z domu a
veru, aj som sa niekoľkokrát vrá-
tila skontrolovať, či je všetko do-
ma v poriadku. Osobitne v po-
slednej dobe sa na mne častej-
šie prejavovala nesústrede-
nosť a zabúdanie. Tak som si
povedala, že horšie mi už nemô-
že byť a skúsim to, či sa v tejto
oblasti nezlepším.

Jedna z prvých z informácií,
ktoré som v úvode dostala, bolo

ubezpečenie, že po absolvova-
ní tohto vzdelávania si budem
vedieť zapamätať aj 24-miest-
ne číslo. Smiala som sa do ruká-
va, lebo aj kontakt, ktorý som v
prihláške uviedla, som nenapí-
sala správne! Ja a voľačo si za-
pamätať? Považovala som to
za vylúčené, v najlepšom prípa-
de za dobrý vtip. Pani lektorka,
vidiac naše úsmevy nás všet-
kých presviedčala, že je to
ľahké. Tak som ako neveriaci
Tomáš začala vnímať jej prvé
pokusy o zobudenie mojej pa-
mäti.

Úvodné stretnutie nebolo pre
mňa veľmi zložité. Pani lektorka
PhDr. Katarína Benciová sa mu-
sela oboznámiť s pamäťovými
schopnosťami všetkých účast-
níkov. Zobrala na seba veľmi
ťažkú úlohu – poučovať senio-
rov, ktorí sa spravidla neradi sta-
vajú do polohy, že niečo neve-
dia. Vedia iba to, že pomaly, ale
isto, to čo vedeli, si už ťažšie pri-
pomínajú. Musela vynaložiť ve-
ľa trpezlivosti a taktu, aby ju

všetci prijali ako rovnocenné-
ho partnera, aj keď je výrazne
mladšia. Apodarilo sa jej to.

Počas 2 mesiacov sa medzi
nami vyvinul taký vzťah, že sa
všetci tešili na každé stretnutie.
Naučili sme sa techniky pamä-
tania z pohľadu dlhodobej ale-
bo krátkodobej pamäte. Krátko-
dobú pamäť využívam na zapa-
mätanie zoznamu nákupu pre
domácnosť, keď idem do ob-
chodu. Tú si viem vymazať, keď
sa vrátim s nákupom domov.
Techniku pre dlhodobú pamäť
som využila, aby som si koneč-
ne zapamätala svoje telefónne
číslo. Ja si netelefonujem a v
mojom veku nemám komu svo-
je telefónne číslo rozdávať, tak-
že som ho dovtedy naspamäť
nevedela. Tiež som si zapamä-
tala dve najdôležitejšie telefón-
ne čísla pre prípad, že by sa mi
telefón stratil. Doteraz som sa
totiž spoliehala na adresár, kto-
rý je v ňom uložený. Okrem to-
ho, teraz už nezabúdam na
dôležité dátumy, napríklad na
návštevu lekára, ku ktorému
chodím v pravidelných ale dlho-
dobých intervaloch.

Na záverečnom stretnutí nás
pani riaditeľka Mestskej knižni-
ce a aj pani lektorka prekvapili
tým, že sme dostali o absolvo-
vaní vzdelávacieho programu
osvedčenie, ktoré nás všetkých
„ oprávňuje so zmyslom pre hu-
mor nestarnúť na duchu a vyu-
žívať titul senior profesionál “ .

Chcela by som poďakovať pa-
ni riaditeľke Mestskej knižnice
Mgr. Daniele Tóthovej za to, že
umožnila vykonanie tohto prak-
tického vzdelávania v ich pries-
toroch a podporila jeho organi-
záciu na vysokej kvalitatívnej
úrovni. Poďakovanie za trpezli-
vosť, vynikajúcu prípravu a ve-
denie jednotlivých stretnutí pa-
trí aj pani lektorke PhDr. Ka-
taríne Benciovej, ktorá nielen
mňa, ale nás všetkých naučila
niečo nové, čo nám pomôže v
každodennom živote. Prečo ďa-
kujem až teraz? Chcela som na
sebe zistiť, či to malo zmysel a
či aj s odstupom času budem
vedieť zúročiť to, čo ma naučili.
Najmä, či si zapamätám 24-
miestne číslo! Stálo to za to.
Zapamätala som si.

Stanislava Hlaváčová

Senior profesionál

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� Ponúkame služby: čistenie vin c, p lenie n letov ch drev n,
orba koňom. Kontakt: 0944 017 128

� Prenajmem vinicu v katastri Rozálka vo výmere 48 á. LV
8279. Kontakt: 0944 161 961

č.

� Predám lacno 17 ár. vinohrad v Pezinku-Škridláky (parc. č.
5840, 5841, 5842). Volať po 18.00 hod. Tel. č. 0902 357 509
� Predám vinohrad na Starej hore o rozlohe 3571 m2 v cene
podľa dohody. Vladimír Kanich, mobil: 0944-124-095, e-mail:
avk@kanich.net

Zdá sa, že zimu máme už za

sebou, príroda sa zobúdza zo

zimného spánku, dni sa predl-

žujú a ľudí to čoraz viac ťahá

do prírody, do záhrad a chát

načerpať energiu a zrelaxo-

vať. V jarnom období začínajú

aj prvé práce v záhradkách,

vinohradoch, v okolí chát. Čas-

to je táto činnosť spojená so

zvýšeným rizikom vzniku a

šírenia požiarov v prírodnom

prostredí. Takmer všetky po-

žiare, ktoré vznikli v lesných

porastoch a prírodnom pros-

tredí zapríčinili občania svo-

jou neopatrnosťou a nedbanli-

vosťou.

V predchádzajúcom roku

vzniklo na území okresov Pe-

zinok a Senec spolu 101 požia-

rov lesných porastov, požiarov

spôsobených neopatrným spa-

ľovaním v prírodnom prostredí

a taktiež vypaľovaním trávna-

tých porastov a kríkov.

Akýkoľvek odpad je potreb-

né likvidovať tak, ako hovorí

zákon o odpadoch. Mnohé

mestá a obce majú zriadené

zberné dvory alebo organizujú

„ jarné upratovanie “ pre obča-

nov tak, že môžu odpad

umiestniť na vopred určené

miesta. Občania by v prvom ra-

de mali využiť tieto možnosti

likvidácie odpadu zo svojich

vinohradov a záhrad.

V prípade, že sa aj napriek

varovaniam hasičov sa občan

rozhodne odpad spaľovať,

musí dodržať tieto opatrenia:

pred samotným spaľovaním

oznámiť na tel. číslo 150 mies-

to a čas spaľovania, sledovať

poveternostné podmienky a

odpad nespaľovať pri veter-

nom počasí. Odpad musí byť

uložený do upravených hro-

mád v dostatočnej vzdiale-

nosti od okolitých objektov a

suchých porastov. Občan by

si mal zabezpečiť pracovné

náradie a dostatočnú zásobu

vody na likvidáciu ohňa a sa-

mozrejme bz nemal nechať

miesto spaľovania bez dozo-

ru. Pre prípad rozšírenia oh-

ňa na okolité priestranstvo ale-

bo porasty je vhodné mať pri

sebe mobilný telefón a v prí-

pade potreby volať hasičov.

Ak nebudú splnené niektoré z

uvedených povinností môže

byť občan predvolaný na o-

kresné riaditeľstvo HaZZ za

účelom prejednania priestup-

ku a môže mu byť uložená po-

kuta za priestupok, prípadne

mu môže byť uložená bloková

pokuta na mieste. Spôsobenie

požiaru je porušením platných

právnych predpisov, čo môže

byť kvalifikované od priestupku

až po trestný čin.

(eo)

Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie

Zmena na
letný čas
n a s t a n e
v nedeľu
30. 3. 2014.
Hodiny sa

o 02.00 hod. posunú na
03.00 hod.

Podľa nového času, Sln-
k o b u d e v y c h á d z a ť
o 6.28 hod., a večer bude
zapadať o 19.09 hod.!

Zmena času

Inzercia

Dňa 23.3. sme sa všetci stretli v ZOS, aby sme oslávili
okrúhle 80-te narodeniny p. Juliany Ondrovičovej.

Tento slávnostný deň bol pre oslávenkyňu veľkým prekva-
pením. Okrem torty a kytice kvetov, sme jej pripravili pose-
denie s klientmi pri malom občerstvení a spestrili sme oslavu
hudbou a spevom.

Pri príležitosti životného jubilea 80-tych rokov sa pripája-
me k blahoželaniu so želaním pevného zdravia, šťastia a
lásky. Alena Černáková a personál ZOS

... a oslava životného jubilea

Oslávenkyňa
Juliana Ondrovičová

� Stratila sa hnedá peňaženka s dokladmi. Za vrátenie nadštan-
dardná odmena. Peňaženku prosím vrátiť na adresu uvedenú v
dokladoch.

�Predám pozemok - orná pôda - susediaci s intravilánom v Báho-
ni. Rozloha cca 23 á. Inžinierske siete v blízkosti. Cena 33 €/m2.
Tel.: 0903 422 218
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Čítanie je najdôležitejšou zo
všetkých schopností, ktoré sa
dieťa v celom svojom živote
naučí, a preto má veľmi dôle-
žité miesto aj vo vyučovacom
procese.

V priebehu šiestich mesiacov
sme zorganizovali v spolupráci
s Juliou Štefekovou (študent-
kou Trnavskej univerzity) a Ma-
lokarpatskou knižnicou osem
stretnutí, ktoré boli zamerané
na vybrané diela slovenských
autorov. Cieľom tohto projektu,
výchovného programu bolo
motivovať deti k čítaniu. Tieto
stretnutia pozostávali z rôznych
aktivít , ktoré nielen rozvíjali tvo-
rivosť, nápaditosť, fantáziu, ale
aj prehlbovali vzťah žiakov k
literárnemu dielu, oboznamo-
vali deti s tvorbou a životom da-
ného autora.

Na prvom stretnutí sa deti
zoznámili prostredníctvom rôz-
nych aktivít s realizátorkou pro-
jektu.

Druhé stretnutie sa týkalo kniž-
ky Tuláčik a Klára od Erika Jaku-
ba Grocha, ktorú sme si prečítali
počas vyučovacích hodín, kde
sa deti zhovárali o strachu a je-
ho prekonávaní pod padákom.

Tretie stretnutie bolo pre deti
tvorivejšie, pretože mali dokon-
čiť príbeh od Márie Grznárovej
z knižky Maťko a Kubko. Počas
čítania sa deti oboznámili aj so
zastaranými slovami.

Štvrté stretnutie sa realizovalo
so Snehuliakom s horúcim srd-
com. Prečítať túto knižku bolo po-
trebné preto, aby si deti uvedo-
mili dôležitosť dobrých ľudských
vlastností, ako priateľskosť,
dobrosrdečnosť, ústretovosť.

Počas ďalšieho stretnutia
sme cestovali loďou ako piráti.
V priebehu plavby sme si prečí-
tali zaujímavosti o živote a ko-
naní pirátov. Navštívili sme Špa-
nielsko, kde sa deti oboznámili
s jednotlivými najznámejšími
pamiatkami. Na konci sme ob-

javili poklad, v ktorom čakali pi-
rátov jednotlivé úlohy.

Ďalšie zaujímavé sedenie
patrilo knižke o Dušanovi, ktorý
frflal a papuľoval. Cieľom aktivít
detí, súvisiacich s týmto literár-
nym dielom bolo sebauvedome-
nie, sebahodnotenie a dôvera.

Na záver mali deti na papier
pripevnený na chrbát spolužia-
kov napísať ich pozitíva a návr-
hy na odstránenie negatívnych
vlastností.

Pomocou aktivít, ktoré sa rea-
lizovali na hodine čítania, sa
podporili u detí nielen predsta-
vivosť, morálne sebavedomie,
ktoré formuje postoj k životu a
prispieva k šíreniu úcty, ale pre-
hĺbil sa aj ich vzťah ku knihe. V
nasledujúcich mesiacoch by
sme sa chceli naďalej venovať
prehlbovaniu a upevňovaniu
tohto vzťahu.

ZŠ Kupeckého
PaedDr. Monika Fintorová

Kolotoč kníh prehĺbil vzťah k čítaniu

Už päť rokov sa môžu rodiny v zložitých životných situáciách
obracať na Centrum pre rodiny v kríze, ktoré zriadil Bratislavský
kraj. Pomoc poskytlo takmer 830 rodinám, pričom iba vlani to
bolo 224 rodín. Základným cieľom centra je poskytnúť kom-
plexnú, administratívne nenáročnú a bezplatnú pomoc.

povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Centrum pre rodiny v kríze predstavuje dobre prepracovaný

systém, ktorý koordinuje zástupca BSK. Služby centra sú urče-
né trom cieľovým skupinám - rodinám pred rozvodom, počas
rozvodu a po rozvode, deťom s poruchami správania a rodičom
a deťom pred výkonom, vo výkone, alebo po výkone trestu.
Klientom pomáha prostredníctvom telefonátov, listov, e-mailov
či osobných stretnutí, ktoré realizujú najmä odborní poradco-
via, psychológovia a terapeuti.

Ako uvádza Bratislavský kraj na svojej oficiálnej internetovej
stránke, obyvatelia môžu v prípade záujmu kontaktovať koordi-
nátorku Centra pre rodiny v kríze Katarínu Janíkovú telefonicky
na čísle 0911 523 026 alebo e-mailom na centrumprerodi-
ny@region-bsk.sk.

„ Záleží nám na tom, aby deti a rodičia v Bratislavskej žu-

pe mali kvalitné sociálne služby. Jednou z nich je aj mož-

nosť riešiť svoju ťažkú životnú situáciu s profesionálmi, “

(BSK)

BSK: Centrum pre rodiny v kríze
pomohlo takmer 830 rodinám

Inzercia

Kniha je už po stáročia ver-
ným spoločníkom ľudí. O jej roz-
šírenie v Európe sa pričinil
najmä Nemec Johann Guten-
berg, ktorý sa v roku 1443
preslávil vynájdením mecha-
nickej kníhtlače. Odvtedy sa
popularita kníh stupňovala, až
kým sa nestali bežnou súčas-
ťou života aj pre bežných čita-
teľov. Za posledné desaťročia
slúžia knihy dospelým, ale i de-
ťom od útleho veku. Najskôr bo-
li predovšetkým prostriedkom
vzdelávania, no veľmi rýchlo zís-
kali aj zábavnú funkciu. Ich dô-
ležitosť v živote človeka v sú-

časnosti na Slovensku zdôraz-
ňuje mesiac marec, ktorý bol v
roku 1955, teda za čias bývalé-
ho Československa, vyhlásený
za mesiac knihy.

O tento prívlastok sa zaslúžil
slovenský buditeľ, ľudový spi-
sovateľ Matej Hrebenda, ktorý
sa narodil a aj zomrel práve v
marci. Ku knihám inklinoval už
od mladého veku, ale časom ho
začal zrádzať jeho zrak. Keď ho
napokon úplne stratil a nemo-
hol sám čítať, začal prosiť iných
ľudí aby mu čítali. Vďaka tomu
sa významne pričinil o šírenie
slovenskej knižnej kultúry a o-

svety po celom Slovensku. Kni-
hy sa dostali aj k ľuďom, ktorí by
si k nim pravdepodobne sami
cestu nechceli alebo nemohli
nájsť. Po smrti Mateja Hreben-
du nadviazali na jeho poslanie
šírenia vzdelanosti slovenské
knižnice.

Marcu ako mesiacu knihy bo-
la už od jeho počiatku venova-
ná veľká pozornosť zo strany
štátu. Organizovali sa veľké
celoštátne oslavy, podujatia,
kvízy. Centralizovaný charakter
osláv sa zmenil až po roku
1989 a po rozpade Českoslo-
venska, kedy sa úlohy zviditeľ-
ňovania mesiaca kníh chopili
predovšetkým knižnice. V o-
statných rokoch, v období keď

na scénu nastúpili elektronické
médiá a odsunuli tie tlačené do
úzadia, bol marec premenova-
ný na mesiac knihy a internetu.
Kniha sa tomuto trendu prispô-
sobila a veľa publikácií je už
dnes dostupných aj v elektro-
nickej podobe.

Mesiacu knihy a internetu kaž-
doročne venuje pozornosť aj
Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku a pripravuje pre svojich či-
tateľov a verejnosť rozličné ak-
cie. Určené sú ako detským tak
aj dospelým záujemcom. Bod-
kou za marcom - mesiacom kni-
hy bude Týždeň slovenských
knižníc. Tento rok sa uskutoční
od 31. marca do 6. apríla a bu-
de tiež plný podujatí. (KG)

Predstavujeme vám projekt
prevencie kriminality, ktorý vzni-
kol za účelom upozorniť obča-
nov na nástrahy všedného dňa.
Projekt je zameraný na aktuál-
ne témy v oblasti prevencie,
ochrany a bezpečnosti majetku
a zdravia. Cieľom je vyvarovať
sa obvyklých chýb, ktorými bež-
ne dávame príležitosť páchate-
ľom. Naším zámerom je upo-
zorniť vás ako predchádzať rizi-
kovým situáciám, ako správne
reagovať pri týchto situáciách a
poradiť vám, aké zaujať stano-
visko a kroky k zamedzeniu pá-
chania trestnej činnosti.

Kriminálne činy spoľahlivo pl-
nia stránky novín a vysielací
čas televíznych novín. Žiaľ, drvi-
vá väčšina prípadov sa deje
opakovane aj vďaka tomu, že
ľudia robia stále tie isté chyby.
Podceňujú preventívne opatre-
nia a správajú sa rizikovo, čím
páchateľom ponúkajú príleži-
tosť. Správajte sa zodpovedne
a chráňte si svoje vlastníctvo.
Poradíme vám, ako.

Chráňte si svoje vlastníc-
tvo zodpovedne

Prevencia je najlacnejšia
„Napriek preventívnym aktivi-

tám polície a samospráv sa prá-

vom domnievame, že občania

sú stále slabo informovaní o

tom, ako predchádzať kriminál-

nym činom. Poučenie až na

vlastných chybách je to po-

sledné, čo by si každý želal.

Pripravili sme preto sériu popu-

lárno-náučných materiálov, kto-

ré prispejú k osvete a veríme, že

preukázateľne znížia rizikové

správanie ľudí,"

„Projekt pre-

vencie kriminality pre samo-

správy a obyvateľov si kladie za

cieľ v spolupráci so samosprá-

vou vzdelávať občanov a pred-

chádzať rizikovému správaniu,

kriminalite a škodovým udalos-

tiam na majetku a zdraví."

hovorí a upo-
zorňuje Daniel Štubniak, špe-
cialista na bezpečnosť a kona-
teľ spoločnosti Kamerové systé-
my, s.r.o. a dodáva:

Štatistiky sú neúprosné. Kri-
minalita je podľa jedného z po-
sledných prieskumov piatym
najvážnejším spoločenským
problémom v Slovenskej repub-
like. Podľa Odboru osobitného
určenia Generálnej prokuratúry
trestným činom dominuje násil-
ná a majetková kriminalita. Čas-
to ide o ich kombináciu, naprí-
klad v podobe lúpežných pre-
padnutí. Každá poisťovňa i kaž-
dé okresné riaditeľstvo policaj-
ného zboru však môžu potvrdiť,
že preventívne opatrenia preu-
kázateľne znižujú riziko spá-

chania trestného činu, vandaliz-
mus a iné sociopatologické ja-
vy. Preventívnymi opatreniami
sa vytvárajú jednak podmienky
na to, aby sa potenciálnym pá-
chateľom ukázala správna ces-
ta a jednak, aby sa im sťažilo pá-
chanie trestnej činnosti.

Bolo by naivné myslieť si, že
len poctivé zamykanie dverí do-
mu, auto zaparkované pod lam-
pu a zložité heslá v mobilnom
telefóne a počítači, dokážu zlo-
dejov odradiť. Vidinu ľahkého
zisku hodnotných predmetov
dokážu pretaviť do neuveriteľ-
ne prešpekulovaných spôso-
bov ako prekonať zámky, heslá
a iné prekážky.

tvrdí D. Štub-
niak. Poznať, kedy a za akých
podmienok sa najčastejšie dejú
krádeže, aké nástroje zlodeji po-
užívajú a akými zbraňami naj-

Čo vás v škole nenaučia

„Občania dobre

poznajú linku 158 alebo 112.

Mali by však mať čo možno naj-

širšiu predstavu o ochranných

prostriedkoch a zariadeniach

od zložitých zámok cez alarmy,

imobilizéry, až po kamerové

systémy a Pult centralizovanej

ochrany. Obdobne by mali ve-

dieť, na aké služby majú nárok

a na koho sa v prípade, že sa

stanú obeťou kriminálneho či-

nu, majú obrátiť,"

častejšie útočia násilníci, to sú
informácie, ktoré sa v škole bež-
ne nevyučujú.

Určite je vhodnejšie, ak sa o
možnostiach ochrany a obrany
dozvedajú občania serióznou
cestou od odborníkov a nie
prostredníctvom čiernej kroni-
ky, bulváru a amerických krimi-
nálnych seriálov. Zodpovedný,
poučený a uvedomelý občan
dokáže pôsobiť preventívne i
na svoje okolie. Veľa informácií
sa šíri ústnym podaním. Dobrá
susedská komunita dokáže ko-
ordinovane postupovať naprí-
klad pri inštalácii kamerového
systému, zodpovedne zamykať
vchodové dvere a rýchlejšie od-
haľovať podozrivé činy či oso-
by. Ucelené materiály týkajúce
sa prevencie sú navyše vhod-
ným podkladom pre rôzne semi-
náre a workshopy.

...čím máte majetok poistený
na vyššiu poistnú sumu, tým so-
fistikovanejšie zabezpečovacie
prvky sú poisťovňou vyžadova-
né? Najprv nastupuje preven-
cia a až potom poistenie a re-
presie.

Zodpovedný občan

Viete, že...

Pokračovanie v budúcom čís-

le Pezinčana.

Marec venovaný knihámNovozvolení poslanci Bratislavského samosprávneho kraja
Prof. René Bílik a Mgr. Oliver Solga chcú ešte intenzívnejšie
ako doteraz informovať o činnosti BSK a zastupovať záujmy ob-
čanov Pezinka a rovnako tak aj Svätého Jura, Limbachu, Vi-
ničného a Slovenského Grobu v orgánoch nášho kraja. Z dôvo-
du ľahšej komunikácie preto ponúkajú občanom kontakt mejlo-
vou poštou a to konkrétne na adresách: .
a . Veríme, že naši spoluobčania
túto možnosť budú aktívne využívať.

Mimoriadne zasadanie zastupiteľstva BSK sa uskutočnilo 20.
marca. Hlavným bodom rokovania bolo schválenie nových vice-
županov. Stali sa nimi Igor Bendík, Martin Berta, Gabriella Né-
meth, Alžbeta Ožvaldová a Martin Zaťovič. Posledný dvaja
menovaný budú svoje funkcie podpredsedov vykonávať bez ná-
roku na plat.

bilikreno@gmail.com
oliver.solga@msupezinok.sk

(r)

Poslanci BSK informujú

Projekt revitalizácie – obnovy parku v historickej časti
Grinava Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR definitívne zamietlo. Dôvodom neschválenia žiadosti
o nenávratné finančné prostriedky bol v prvom kole najmä
rozpor s podmienkami poskytnutia pomoci, v druhom kole
zase projekt na základe opätovného odborného hodnotenia
nezískal potrebný počet bodov a bol zamietnutý. Konkrétne
projekt získal 64 bodov, potreboval však získať minimálne
70 bodov.

Projekt, na ktorom od začiatku participovalo mesto a ob-
čiansky aktivisti z Grinavy stál daňových poplatníkov viac
ako 20 000 eur z rozpočtu mesta. Mesto zaplatilo za projek-
tovú dokumentáciu ing. arch. Radoslavovi Rusnákovi odme-
nu vo výške 9 480 eur. Za inžinierske práce Ing. Meszá-
rošovi zaplatilo 945 eur. Ďalej zaplatilo prenájom pozemkov
v sume 1 200 eur ročne (v prípade SVP musí Mesto zaplatiť
1 415 eur za päť rokov, aj keď sa projekt nerealizuje). Firme
Regionis SK, ktorá externe zabezpečovala žiadosť na grant
Mesto vyplatilo 6 000 eur. Mesto muselo uhradiť aj ďalšie vy-
volané investície, nerátajúc množstvo hodín, ktoré projektu
venoval samotný primátor a pracovníci mestského úradu.

Žiaľ, ani napriek maximálnemu úsiliu pracovníkov mesta
a celého radu ďalších osôb, vrátane grinavských aktivistov,
projekt finančné prostriedky z EÚ nezískal a bol definitívne
zamietnutý. (r)

Grinavský projekt parku
bol definitívne zamietnutý

Projekt prevencie kriminality pre samosprávy a obyvateľov
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Pezinčan Tomáš Németh - ho-
kejový útočník (roč. 1995) sa od
detstva venuje ľadovému hoke-
ju. Svoje prvé kroky začal v bra-
tislavskom Ružinove, kde strá-
vil 10 sezón. Medzitým 1 sezó-
nu pôsobil v Trnave. V sezóne
2010/11 hral ešte za deviatakov
ružinovského klubu a dokazo-
val svoj talent ako najproduktív-
nejší hráč vo svojej vekovej ka-
tegórii. V 32 zápasoch zazna-
menal 100 bodov za 47 gólov
a 53 asistencií. V doraste ve-
ľa príležitostí nedostával,
odohral len 9 zápasov. Ná-
sledne sa preto rozhodol po se-
zóne ako 16-ročný odísť „za
veľkú mláku.“

Prišla lákavá ponuka posunúť
sa hokejovo ďalej a Tomáš ju vy-
užil. Dostal sa do kolísky ho-
keja – Kanady. Do zámorské-
ho systému hokejových súťaží
vstúpil prostredníctvom Great

Presun za „veľkú mláku“

Metro Hockey League/GMHL a
v nej hneď v prvom ročníku v tí-
me Elliot Lake Bobcats získal
cenu pre najlepšieho nováčika
ligy – Rookie Of The Year
2011/12. V danej sezóne doká-
zal získať 56 bodov (17G+39A)
v 42 odohraných zápasoch.
Pôsobenie vo WSHL

V ročníku 2012/13 menil svo-
je pôsobisko, tentokrát sa sťa-

hoval z Kanady do USA, kde za-
čal hrávať vo Western States
Hockey League (WSHL) v tíme
Wichity Thunder Juniors. Úvod
sezóny mu vyšiel vynikajúco.
Bodoval, bavil sa hokejom až
do momentu vážneho zranenia
kolena, ktoré ho vyradilo na ce-
lú časť sezóny. Stačil odohrať,
žiaľ, len 9 zápasov, ale dosiahol
v nich vynikajúcich 19 bodov
(9G+10A). Nasledovala operá-
cia v Amerike a postupné lie-
čenie a regenerácia, ktoré pre-
biehalo na Slovensku. Tomáša
však ani toto nepríjemné zrane-
nie neodradilo a ešte viac sa za-
hryzol do prípravy na ďalšiu se-
zónu. Zdravotne sa dokázal dať
do poriadku a po absolvovaní
tvrdej letnej prípravy sa kon-
com augusta premiestnil znova
do Spojených štátov, ale tento-
raz viedli jeho kroky z Kansasu
do Kalifornie.

V tomto ročníku 2013/14
prestúpil v rámci WSHL do iné-
ho amerického celku, a to do ka-
lifornského Long Beach Bom-
bers v meste Lakewood. V do-
terajších 41 odohraných zápa-

soch základnej časti ligy sa To-
mášovi darilo veľmi dobre, keď
dosiahol vynikajúcich 105 ka-
nadských bodov. Z toho dal 30
gólov a pridal 75 asistencií. Vo
svojom tíme patrí medzi najpro-
duktívnejších hráčov a tiež patrí
k špičke najlepších v lige. Po zá-
kladnej časti mu patrilo celkové
1. miesto v počte asistencií v ce-
lej lige – dosiahol ich 75. V ka-
nadskom bodovaní skončil cel-
kovo na druhej priečke a s tí-
mom obsadil 4.miesto. Treba
však pripomenúť, že Tomáš
patrí k najmladším v tíme, kde
sú hráči starší od neho aj o tri ro-
ky. Je skvelé, že sa dokázal u-
chytiť a určite nepovedal ešte
posledné slovo a budeme o je-
ho talente a skvelých výsled-
koch ešte počuť. Momentálne
sa Tomáš so svojim tímom pri-
pravuje na play off semifinále
divízie, kde sa stretne s prvým
celkom Fresno Monsters.

Tomášovi do budúcnosti pra-
jeme v prvom rade hlavne zdra-
vie a veľa úspechov v jeho špor-
tovej kariére, ale aj osobnom ži-
vote. (pv)

Kto je Tomáš Németh?

Na zimných
olympijských
hrách v rus-
kom Soči ne-
mal síce Pe-
zinok zastú-
penie medzi
športovcami,
ale mal v po-
dobe športo-
vého noviná-
ra denníka SME Tomáša Prokopa a športového redaktora a mo-
derátora RTVS Ľuboša Hlavenu. V rámci svojich pracovných
povinností počas trvania celých ZOH prinášali čitateľom a divá-
kom každý deň nové informácie a zaujímavosti z diania olym-
piády. (pv)

Na ZOH v Soči aj Pezinčania

Začiatkom marca sa uskutočnili v Bra-
tislave 11. Majstrovstvá Slovenska Junio-
rov 2014 v squashi (Slovak Junior Open
2014). Vynikajúco si vo svojej kategórii U
15 počínal aj mladý Pezinčan Dávid
Németh, ktorý si poradil so všetkými svoji-
mi súpermi. Tieto výsledky mu zabezpečili
titul víťaza a Majstra Slovenska. Dávid
súťažil aj v kategórii U 17, kde prehral len
jeden zápas, aj to s neskorším víťazom turnaja. Celkovo tu skon-
čil na peknom 5. mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa
úspechov v ďalšej kariére. (pv)

Majster SR v squashi je Pezinčan

Tomáš Németh v drese
Long Beach Bombers

Pezinský plavecký maratón
2014 sa konal 21. a 22. marca.
Odštartoval ho primátor Pezin-
ka Mgr. Oliver Solga v piatok na
poludnie hlasným výstrelom.
Po prvý raz sa na plaveckú 24-
hodinovku prišiel pozrieť pred-
seda Bratislavského samo-
správneho kraja Ing. Pavol
Frešo. Organizáciu a dohľad
nad priebehom podujatia za-
bezpečovali pracovníci Mest-
skej plavárne, Mestského pod-
niku služieb a Plaveckého klu-
bu Pezinok.

Deviaty ročník maratónu v plá-
vaní si nenechali ujsť členovia
športových klubov, žiaci a štu-
denti pezinských škôl, hasiči a
záchranári, policajti, podnikate-
lia, baníci ako aj verejnosť. Cel-
kový počet účastníkov sa tento
rok vyšplhal na 482 (v roku
2013 ich bolo 473). Spoločnými
silami zaplávali 2552 dĺžok, te-
da viac ako 63 kilometrov.

Najmladšou účastníčkou bola
tento rok
narodená v novembri 2012.
Najstarším plavcom bol pán

narodený v roku
1929. Najrýchlejšou plavkyňou
v kategórii do 15 rokov sa stala

Terézia Gregušová

Pavel Balážik

členka Plaveckého klubu PKPK
Pezinok a naj-
rýchlejším plavcom do 15 rokov
bol jej klubový kolega

V kategórii od
15 do 18 rokov plávali naj-
rýchlejšie a

. Medzi plavcami
do 50 rokov obdržali ocenenia

a
. Najrýchlejšími plávajú-

cimi nad 50 rokov boli

Ema Podhorná

Jaroslav
Fleischhacker.

Ingrid Kováčová
Juraj Polák

Gabriela Lalinská Karol
Jurák

Alena

Gusejnová Viliam Kalčok

Lo-
šonskí

a .
Najpočetnejšou rodinou medzi
zúčastnenými boli tento rok

s počtom osôb sedem.
O rok oslávi Pezinský plavec-

ký maratón 10. narodeniny a
opäť sa ho budú môcť zúčastniť
všetci milovníci plávania z Pe-
zinka a okolia.

Veľké poďakovanie patrí spo-
luorganizátorom a to celému
Plaveckemu klubu Pezinok, pra-

covníkom Mestského podniku
služieb, zdravotníkom Sloven-
ského červeného kríža, ale aj
jednotlivým sponzorom ktorí
podporili uvedené podujatie:
Vitana Slovensko, Mondelez
Bratislava, Rauch, Bageta -
Ing. Gottschall, Pekáreň Častá,
Pizza Tedano, IgorAngel, Robo
Krátky, Ivan Koller, Ing. Pavel-
ka, Ing. Slováček, p. Sadloň,
p.Veselý. (KG)

Stavba pri hokejbalovom ih-
risku na Fajgalskej ceste v Pe-
zinku viditeľne pokročila. Vy-
rásť tu majú nové šatne, hygie-
nické zariadenia a prevádzka, v
ktorej sa budú môcť občerstviť
športovci aj verejnosť. Polože-
ná už bola základová doska
a drevená konštrukcia. Naj-
bližším krokom má byť podľa
slov investora opláštenie stav-
by. Potom už príde na rad
interiér.

Priebeh stavebných prác pri
hokejbalovom ihrisku výrazne

podporilo aj priaznivé počasie v
zimných mesiacoch. Predpo-
kladaným termínom dokonče-
nia, ktorý by chcel investor stih-

núť, sú letné mesiace, predbež-
ne august 2014.

Šatne a zariadenia pre hygie-
nu budú dôležitým prínosom,

ktorý doposiaľ pri športovisku
chýbal najmä hráčom Pezin-
skej hokejbalovej ligy. Okrem to-
ho je ihrisko situované v rekre-
ačnej lokalite Pezinka, ktorú ce-
loročne navštevujú mnohí špor-
toví zanietenci. Pezinčania a
ostatní návštevníci budú môcť
využívať aj ďalšie novinky, kto-
ré majú pribudnúť v tesnej
blízkosti ihriska, a to ihrisko pre
plážový volejbal, detské ihris-
ko a ďalšie. Prínosom má byť
aj 32 nových parkovacích
miest. (KG)

Výstavba hokejbalových šatní postupuje

FOTO (pb)

Tohtoročná zima bo-
la skúpa na svoje ty-
pické chladné poča-
sie, ale nás na Biele-
nisku to neodradilo. V
januári sme pre žia-
kov prvého stupňa zor-
ganizovali korčuliar-
sky kurz na zimnom
štadióne v Petržalke.
Naši veľkí žiaci si po-
korčuľovali na Hviez-
doslavovom námestí.
Malí lyžiari z prvého
stupňa zažili pravú vy-
sokohorskú lyžovač-
ku priamo na Chopku
v Nízkych Tatrách. Počas piatich dní si do sýtosti vychutnali zim-
né radovánky ako aj pobyt v Tatralandii. Žiaci druhého stupňa si
polyžovali na svahoch v Jasenskej doline .Oddýchnuť a zabaviť
sa boli v aquaparku v Turčianskych Tepliciach. Každoročne na
našej škole organizujeme aj denné lyžovanie na Zochovej cha-
te a Babe, ale vzhľadom na snehové podmienky sa nám to túto
zimu nepodarilo. Všetci žiaci našej školy mali však možnosť po-
silniť svoju imunitu v školskej saune. V priebehu ôsmich týž-
dňov sa žiaci každej triedy raz týždenne saunovali. Tešíme sa
našej vynovenej saune a vôbec tejto možnosti, ktorú nám škola
poskytuje. Zuzana Balcová

Žiaci zo ZŠ na Bielenisku
si užili zimu ako sa patrí

21. kolo

22. kolo

Vitamíny B
Diabli Réca

Haliganda Pezinok
Carpathians

Tehelné Pole
Jokerit

ŠHbK Račištorf

Diabli Réca
ŠHbK Račištorf

Tehelné Pole
Vitamíny B
Haliganda Pezinok

Carpathians
HC Chilli

Diabli Réca

– Hancop ................................................. 3:2 t.s.
HC Chilli – .................................................... 3:5

– Pezbech Petržalka .................... 16:1
Hurons Budmerice – .................................. 4:5
HBK Panteri Budmerice- ........................... 3:4

– Bulldogs ............................................................ 5:2
VitamínyA– .......................................... 3:5

– Jokerit ....................................................... 6:0
– Hancop ............................................ 11:4

Pebech Petržalka – .................................. 2:5
– Hurons Budmerice ................................... 13:4

– VitamínyA.................................... 5:4
Bulldogs – .................................................. 3:7

– HBK Panteri Budmerice ................................ 7:3

– Hurons Budmerice .................................... 5:1
Dohrávka 20.kola

Pezinská hokejbalová liga

Pezinský plavecký maratón 2014 absolvovalo 482 ľudí

FOTO (pb)
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Po besede pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov, na kto-

rej prezentovali program Ing. Marek Nižňanský a Mgr. Zuzana

Roncová z ciest po Portugalsku zorganizoval klub sprievodcov

pre svojich členov i záujemcov z radov občanov návštevu Bra-

tislavy. Po tradičnej prechádzke historickým jadrom mesta s vý-

kladom MVDr. Petra Weissa nasledovala prehliadka SNG. Zá-

ver exkurzie bol venovaný návšteve Múzea obchodu v Podu-

najských Biskupiciach s pohostením. Ochutnali sme tradičné

Bratislavské rožky, vína z Malokarpatského regiónu a sloven-

ské syrárske výrobky. Peter Ronec

Pezinskí sprievodcovia v Bratislave

Narodil sa v Telgárte v roku
1938, takže prvé roky svojho det-
stva prežil cez vojnu. Boli tvrdé,
ale aj romantické, čo potvrdzujú
i jeho spomienky na tieto časy:

Platilo to aj po vojne, keď cho-
dil do školy, no zároveň vypo-
máhal tam, kde bolo treba. Akti-
vita a pracovitosť, na ktorú si
Ondrej odmalička privykol, mu
však priniesli aj výhodu v podo-
be skvelej zdravotnej kondície.
Nemal problém s pohybom ani
so športom.Atak, keď robili v tel-
gártskej škole nábor do leteckej
školy, Ondrej sa prihlásil medzi
prvými a vyhovel aj náročným
testom. Do Školy dôstojníckeho
dorastu - letectva v Kremnici na-
stúpil 28. augusta 1953.

Keď mu zomrel otec, opäť mu
bolo súdené zastať miesto do-
ma a pomáhať svojej rodine –
tentokrát dostavať dom. Na-
priek tomu sa mu podarilo aj do-
končiť školu s maturitou a vy-
znamenaním. Absolvoval tiež
pilotný výcvik na Vyššom letec-
kom učilišti v Prostějove.

Aké boli jeho prvé zážitky spo-
jené s lietaním? Celkom odliš-
né od väčšiny tých, ktorí cesto-
vanie lietadlom poznajú iba
ako pasažieri. Ako 18-ročný sa
Ondrej Kuňak ocitol vo vzduchu
nielen na palube lietadla, ale
priamo, s padákom na chrbte.
Do stroja značky C-3 sa dostal
v rámci parašutistickej prípravy.

popisuje Ondrej Kuňak
tieto okamihy.

Základný letový výcvik absol-
voval na lietadle C-105 (Z-126
Trener) a pokračovací na C-11
(Jak-11), čo bol stroj veľmi citli-
vý, ale aj výkonný. Dosahoval
slušnú rýchlosť 460 kilometrov
za hodinu.

V roku 1959 preškolili Ondreja
Kuňaka na prúdovú stíhačku
Mig-15. Po úspešnom zvládnu-
tí záverečných teoretických aj
praktických letových skúšok v de-
cembri 1959 nastúpil ako letec
ku 6. stíhaciemu pluku na Sliač.
Tu sa zoznámil s atraktívnou prá-
cou stíhacieho, neskoršie stíha-
cieho-bombardovacieho pilota.
No čo je prinajmenšom rovnako

„Detstvo som prežil v typickej

drevenici s chyžou s kozubom,

s povalou, so šindľovou stre-

chou, celoročne ´impregnova-

nou´ dreveným dymom. Otec

bol robotníkom, prevažne míne-

rom, drevorubačom. Do práce

dochádzal na týždňovky a ja,

ako najstarší syn, som sa mu-

sel od malička zapájať do domá-

cich prác a nahrádzať chýbajú-

cu mužskú pracovnú silu. “

„Padákový výcvik bol naozaj

tvrdý,“

„Po dvoch hodi-

nách sme boli uťahaní tak, že

sme sa aj na schodoch museli

držať zábradlia.“

Prvýkrát letel i skákal

dôležité, stretol sa tu aj so svojou
manželkou Vierou, s ktorou sa
oženil v roku 1962.

Pre zdravotné problémy s vy-
sokým tlakom však musel po is-
tom čase aktívne lietanie zane-
chať. Na nadzvukové lietadlá
ho už nepustili.

L-410, Turbolet
„Pracoval som na riadení leto-

vej prevádzky. Riadil som pohyb

lietadiel na radare. Mali sme 24-

hodinové smeny a keď nebola

letová prevádzka, nebavilo ma

krátiť si čas fajčením a hraním ka-

riet. Radšej som ho chcel využiť

na štúdium. Preto som sa rozho-

dol urobiť si vysokú školu. Diaľ-

kovo som absolvoval Vysokú

školu dopravnú v Žiline, katedru

leteckej dopravy. Promoval som

v roku 1972, “

„Dohodli sme sa s vedúcim di-

plomovej práce, že by bolo dobre

vytvoriť materiál, ktorý by pomo-

hol toto lietadlo uviesť do pre-

vádzky,“

„Malo lietať na krátkych tratiach

ako napríklad z Bratislavy

do Sliača či Popradu. Lietal som

s posádkami a zaznamenával

údaje. Vznikla z toho diplomo-

popisuje ďalšiu ka-
pitolu svojho života.

Počas nej sa odohrali aj me-
nej príjemné udalosti. Naprí-
klad keď letisko v nešťastnom
auguste 1968 obsadili soviet-
ske vojská a Ondreja Kuňaka
takmer zajal sovietsky dôstoj-
ník. S rodinou sa musel presťa-
hovať do Piešťan.

Tou príjemnejšou stránkou
bola práca, s ktorou sa stre-
tol už počas písania diplomov-
ky. Išlo o L-410 Turbolet, skvelé
malé dopravné lietadlo česko-
slovenskej výroby, ktoré sa
vyznačovalo schopnosťou pri-
stáť viac-menej kdekoľvek
a lietať aj v extrémnych klima-
tických podmienkach. Práve
preto sa s ním vo vzduchu mô-
žeme stretnúť dodnes, hoci
čoskoro oslávi svoje 45. naro-
deniny.

hovorí Ondrej Kuňak.

vá práca, ale aj inšpirácia pre

moje ďalšie profesionálne pôso-

benie. “

„Aby ste mali predstavu, čo všet-

ko sme museli riešiť – toto lie-

tadlo pôvodne nemalo ani len

WC, pretože bolo určené na

krátke trate a pôvodne sa zdalo,

že to nebude potrebné. Ale bolo

a museli sme lietadlá dodatoč-

ne upraviť,“

„Odmie-

tali ich prevádzkovať, pretože bo-

la móda prechádzať na prúdové

lietadlá,“

„Na druhej strane ČSA len

s nevôľou prijímali, keď toto ma-

lé lietadlo Slov-airu povedzme

vo večerných hodinách letelo z

Prahy do Bratislavy a linku ČSA

zrušili. Pritom sme sa vôbec ne-

snažili ČSAkonkurovať. “

Museli riešiť aj WC
Ondrej Kuňak odišiel do civilu

a nastúpil do spoločnosti Slov-
air, ktorá prevádzkovala lietadlá
využívané na rôzne letecké prá-
ce. Stroje L-410 prijala takpove-
diac „pod svoje krídla“. Ondreja
Kuňaka dodnes teší, že mal po-
diel na ich úspešnom uvedení.

dodáva bývalý pilot
so smiechom.

Je zvláštne, že Českosloven-
ské aerolínie o malé stroje L-410
nemali záujem, ba dokonca sa
na ne dívali cez prsty.

vysvetľuje Ondrej Ku-
ňak.

Nakoniec, ako bývalo zvykom,
sa vec riešila politicky. Z ÚV KSČ

Takmer každý z nás má nieke-
dy hlavu v oblakoch. Takmer
každý má aspoň občas mož-
nosť cestovať lietadlom a
pozrieť sa na svet z vtáčej
perspektívy. Len niektorým
šťastlivcom sa však lietanie a
letectvo stane prácou a život-
ným poslaním. Ing. Ondrej
Kuňak lietal na stíhačkách, ria-
dil letovú prevádzku, svojím or-
ganizačným talentom a odbor-
nosťou tiež prispel k rozvoju slovenského letectva. A hoci
pochádza spod Kráľovej hole, už štyridsať rokov žije v
Pezinku.

Prežil život v oblakoch – a pristál v Pezinku

prišlo nariadenie, že Turbolety
museli odovzdať do ČSAa veno-
vať sa len leteckým prácam, te-
da už nie leteckej doprave.

Keby sa to nestalo a dopravné
lietadlá by si nechal Slov-air, po
rozdelení republiky, keď ČSA
ostali v Česku, bolo by malo aj
Slovensko svojho národného
leteckého prepravcu.

Ako zamestnanca a námest-
níka Slov-airu priviedla Ondreja
Kuňaka jeho životná dráha do
Pezinka. Bratislava ho ako rodá-
ka z hôr príliš nenadchla. Sadol
si teda do auta a hľadal miesto
na bývanie. Mestečko pod kop-
cami sa mu pozdávalo. Zahlásil
sa v kasárňach u vtedajšieho
veliteľa. Vysvetlil mu, že má v
Piešťanoch služobný byt a man-
želka že stále slúži v armáde.
Tu v Pezinku pre ňu vojaci na-
šli prácu a dokonca manželom
Kuňakovcom ponúkli aj byt.
Presne v januári roku 1974 sa
mohli sťahovať.

Po vzniku samostatnej Slo-
venskej republiky bolo treba
zriadiť na ministerstve dopravy
Odbor civilného letectva. Kvali-
fikovaných odborníkov Sloven-
sko nemalo, lebo sa dovtedy

Cesta viedla do Pezinka

všetko riadilo z Prahy. Ondrej
Kuňak, už ako dôchodca, mal
vtedy sklad a predajničku vege-
tariánskej a racionálnej výživy v
Dome kultúry v Pezinku.

Na požiadanie riaditeľa Od-
boru civilného letectva však ne-
chal podnikanie a nastúpil do
úradu. Podieľal sa na tvorbe
Leteckého zákona, na príprave
na vstup do Medzinárodnej or-
ganizácie civilného letectva a
do Európskej únie. Riadil a ak-
tívne sa podieľal na tvorbe slo-
venských leteckých predpisov.
Aj po dovŕšení 65 rokov, keď si
mohol užívať dôchodok bol ak-
tívny – pôsobil ďalších 10 rokov
na Leteckom úrade Slovenskej
republiky. Na záver aktívneho
pôsobenia v letectve spolu s
ďalšími odborníkmi vypracoval
slovenskú leteckú terminológiu

Za svoj prínos pre slovenské
letectvo dostal medailu Za služ-
bu vlasti, ocenenia Vzorného
pracovníka dopravy, Zaslúžilé-
ho pracovníka dopravy a Cenu
Vladimíra Lista za technickú
normalizáciu.

Na otázku, či videl Pezinok z
vtáčej perspektívy sa Ondrej
Kuňak pousmeje: veľakrát. A či
cítil niekedy na palube lietadla
strach?

odpovedá jednoznačne.

Mesto z vtáčej perspektívy

„Strach nie, rešpekt

áno,“

Skautský tábor Krpáčovo 2014

Dvadsaťdeväť skautov a skautiek zažilo skautský jarný tábor,

ktorý sa konal 21. – 26. 2. 2014 v chatovej oblasti Krpáčovo v

Nízkych Tatrách. Tábor plný dobrodružstva a zábavy sa niesol

v duchu románu J. R. R. Tolkiena s názvom Hobbit. Počas tejto

táborovej hry prekonávali deti rôzne prekážky a nástrahy, lúštili

tajuplné šifry, hádanky, zodpovedali zložité otázky a putovali

temnými smrečinami s cieľom pomôcť čarodejníkovi Gan-

dalfovi premôcť zlého draka Smauga. Bojovali sme udatne, dra-

ka sme porazili a s dobrým pocitom sme sa vrátili späť domov.

Skauti zo 61. zboru Modrý oblak Pezinok

Ambulancia Modra s. r. o.

:

:

Mgr. Korosiová Mária
033/ 6902 729
0903 810 075

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

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

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

: 8.00 - 11.30 h -

11.00 - 12.30 h

sestra:
telefón:
mobil:

e-mail:
Vajanského 1, Modra 900 01

Budova Nemocnice Modra n.o., prízemie vpravo

Ordinačné hodiny

Ambulantné zákroky

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

streda a štvrtok

amb.modra@gmail.com

13:00 -14.30 h + objednaní pacienti

15.30 -17.00 h + objednaní pacienti

13.00 -14.30 h + objednaní pacienti

13.00 -14.30 h + objednaní pacienti

11.30 -12.30 h + objednaní pacienti

Kontakt:

MUDr. Vladimír Tomko

Viac informácií na www.ambulanciamodra.com

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

Chirurgická a traumatologická ambulancia
v Modre aj pre Pezinčanov

Inzercia

V dobe, keď Ondrej Kuňak lietal na Mig-15 bolo takéto fotografovanie zakázané. Táto foto-
grafia vznikla pri stretávke pilotov po 50 rokoch od preškolenia na tento typ, vtedy špičkové-
ho prúdového stíhacieho lietadla.

Ondrej Kuňak sa občas i dnes
zahrá na pilota na svojom letec-
kom simulátore, ktorý má doma
v izbe. Rád chodieva na ryby aj
na lyžovačky.

Letectvo sa počas jeho života
zásadne zmenilo najmä po tech-
nickej stránke. Lietadlá sú vyba-
vené modernými technológiami,
napríklad systémom automatic-
kého pristátia, ktoré umožňujú
pristáť aj v nulovej dohľadnosti
pri nulovej výške mrakov, čo bo-
lo kedysi nepredstaviteľné. Vý-
cvik pilotov v oveľa väčšej miere
prebieha na simulátoroch.

dodá-
va skúsený letec Ondrej Kuňak.

„Strach som nemal, hoci som

zažil požiar od batérie v kabíne

pri cvičnom lete s lietadlom

Jak-11. Cítil som dym, ale káza-

li mi pokračovať v lete. Keď sa

chytilo aj plátno, otočil som lie-

tadlo a pristál. Napokon sa po-

žiar podarilo uhasiť, no lietadlo

číslo 1728 ostalo nepoužiteľné,

a tak ho dali do šrotu. Kúsok ob-

horeného plátna som si vzal na

pamiatku domov, ibaže ho ma-

ma našla a dovtípila sa, že sa

niečo stalo... “

„Jedno však platí stále,“

„Letectvo je rozhodne najkrajší

a najbezpečnejší spôsob do-

pravy.“ (kam)
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hovorí klimatológ Pavel Matejo-
vič z Pezinka.

Pamätníci si možno spomenú
aj na tuhú zimu v rokoch
1984/85, alebo na január 1987,
keď západ Slovenska pa-
mätnú kalamitu. Typickú zimnú
sezónu s bohatou snehovou ná-
dielkou sme mali aj v rokoch
1995/1996 či 2002/2003.

„Zima 2013/2014, teda obdo-

bie od decembra do februára,

skončila u nás ako teplotne mi-

moriadne nadnormálna, na juho-

západnom Slovensku bola asi

druhá najteplejšia od začiatku

meteorologických pozorovaní,“

„ Najteplejšia bola

zatiaľ zima 2006/ 2007, mimo-

riadne teplú zimu sme mali aj v

roku 1998. Naopak posledná mi-

moriadne studená zima sa u

nás vyskytla pred polstoročím, v

roku 1963. “

zažil

Tento rok zima naozaj akoby
ani nebola. Na západnom Slo-
venskou panovalo zimné poča-
sie doslova len chvíľu na prelo-
me januára a februára.

hovo-
rí prírodovedec a záhradkár
Vladimír Píš.

Ponúka sa však otázka, čo ta-
kýto scenár znamená pre prí-
rodu?

„Zdá sa, že si postupne bude-

me musieť zvykať na takéto

mierne zimy. Pranostika ešte

žiadnu zimu vlk nezožral´ poma-

ly prestáva platiť, aj keď, sa-

mozrejme, stále nemožno vylú-

čiť aj výskyt tuhších zím,“

„Dosť často sme počúva-

li z médií, že vďaka miernej zi-

me si pôda neoddýchne, čo sa

prejaví v jej zníženej úrodnosti.

Úrodnosť pôdy však nezávisí

od toho, či v zime premrzne ale-

bo nie. Čo by potom mali hovo-

´

riť poľnohospodári z úrodných

stredomorských krajín? V tom-

to roku úrodnosť pôdy ohrozuje

hlavne nedostatok vlahy v

pôde, spôsobený nedostatkom

zrážok v zime, čo sa začne pre-

javovať hlavne s nástupom ve-

getačného obdobia,“

„ Napríklad, keďže sme vo vi-

nohradníckej oblasti, mierna zi-

ma bez trvalejších mrazov zvy-

šuje intenzitu skorého nástupu

múčnatky, pretože jej prezimu-

júce štádiá ničia práve teploty

pod – 15 oC, “

vysvetľu-
je Vladimír Píš.

Absentujúce studené počasie
môže podľa neho znamenať
pre poľnohospodárov a zá-
hradkárov zvýšené náklady na
ochranu rastlín. Mnoho škod-
cov či už živočíšnych alebo hu-
bovitých má totiž pôvod v tep-
lejších oblastiach a studená zi-
ma predsa len reguluje ich pre-
zimujúce štádiá. Naopak, mier-
na zima zvyšuje počty prezimo-
vaných štádií, a tak najmä teraz
na začiatku jari, môže byť po-
čiatočný nápor škodcov silnej-
ší.

dodáva Vladimír
Píš.

Vďaka teplému marcu už roz-
kvitol nielen zlatý dážď, ale aj
veľká časť ovocných stromov.
Riziko, že ich môže poškodiť
alebo zničiť oneskorený jarný
mráz, existuje vždy.Aj keď stro-
my kvitnú až v apríli, môžu prísť
napríklad v máji zmrznutí svätí.

hovorí Vladimír Píš, ktorý
založil v Pezinku známu le-
vanduľovú záhradu. A ako mi-
lovník stredomorskej klímy vidí
na tohtoročnej miernej zime aj
pozitíva:

„Vypožičiam si ešte jednu veľmi

výstižnú českú pranostiku:

´Co si únor zazelená, březen si

hájí, co si duben zazelená, máj

mu to spálí´. Myslím, že táto pra-

nostika má veľmi hlboký zmy-

sel, “

„V záhrade sa dalo ro-

biť a vŕtať sa v zemi celú zimu,

nemali sme žiadne zimné de-

presie a rozkvitnuté kvety nás

potešili už v januári, nemuse-

li sme čakať až do Mateja.

Teplomilné ovocné i okrasné

druhy prezimovali fantasticky a

zdá sa, že česká pranostika,

keďže si už február niečo zaze-

lenal, sa splní v tomto roku do

bodky. (kam)

Po teplej zime prišla teplá jar
Aj keď sa astronomická jar začala presne 20. marca o

17,57, jarné počasie panuje už od konca februára. Kým vla-
ni ešte koncom marca a začiatkom apríla západ Slovenska
mrzol v snehových závejoch, tento rok padajú teplotné re-
kordy a ortuť teplomera sa počas marcových dní šplhala
k 20 stupňom. A tohtoročná zima sa nepochybne zaradí
medzi historicky najteplejšie.

Inzercia

Tak znie názov novej výstavy v mestskom múzeu v Pezinku
inšpirovaný najčastejšou reakciou na starú známu fotografiu.
A práve o tej je aktuálna výstava v priestoroch starej radni-
ce – o čiernobielych záberoch mesta, jeho ulíc a stavieb; o infor-
mácii, ktorú momentky nesú, spomienkach, ktoré vyvolávajú,
nostalgii, ktorú navodzujú. Mikropríbehy desiatok záberov, neza-
budnuteľné body – kúpalisko, staré „korzo“ na Štefánikovej ulici,
cukráreň a Grand hotel... vynárajúce sa obrazy, chute a vône spo-
jené s konkrétnym miestom. Výstava kombinuje fotografie so spo-
mienkami a reakciami Pezinčanov. Využíva pritom napr. aj ko-
mentáre z múzejnej facebookovej stránky, na ktorej sa staré zá-
bery mesta pravidelne objavujú a prinášajú vítanú spätnú väzbu.
Aj vďaka nej výstava vznikla a dúfame, že jej prostredníctvom
získame od vás nové spomienky, nové príbehy a nové fotoprí-
rastky pre náš archív.

Výstava „To si pamätám!“ je pre všetkých záujemcov prístupná
2014. Otvorenie výstavy sa uskutoční

.
od 11. apríla do 31. mája
11. apríla o 17. hodine (pp)

„To si pamätám!“
V Mestskom múzeu v Starej radnici je až nain-

štalovaná zaujímavá kolekcia grafík piatich pezinských výtvar-
ných umelcov. Návštevníci výstavy tu môžu vidieť diela grafi-
kov, akými sú

a . Vyvážená kolekcia, ktorá je
majetkom mesta, nás presviedča o tom, že v našom meste žijú
výnimočne nadaní tvorcovia grafiky, ktorí nám robia svojou tvor-
bou dobré meno doma i v zahraničí.

do 10. apríla

Nana Furya, Igor Piačka, Katarína Vavrová,
Peter Uchnár Danica Tyková

(ra)

Výstava grafík

Výstava na Deň „ftákov“
V symbolický deň,
1. apríla, o ktorom
sa hovorí, že je
Dňom vtákov, bu-
de v Pezinskom
kultúrnom centre
otvorenie výstavy
fotografií

. Autor, ži-
júci v susednom
Limbachu, sa už
celé desaťročia

venuje fotografovaniu prírody, a najmä vtákov. Jedným z jeho
najpočetnejších súborov sú fotografie vtákov žijúcich v našom
blízkom okolí, v malokarpatskej prírode. Táto mimoriadna vý-
stava bude iste pre mnohých prekvapením, pretože sa z nej mô-
žeme dozvedieť veľa o bohatom svete živočíšnej ríše, o jej vzác-
nych okrídlených obyvateľoch i o tom, že fotografovanie príro-
dy môže byť rovnako adrenalínom ako i príjemným relaxom.

Otvorenie výstavy, na ktorú všetkých milovníkov prírody sr-
dečne pozývame, bude v minigalérii Domu
kultúry Pezinok.

Petra
Focku

1. apríla o 17.00 h
(ra)

Potočná ul. 1979

Ako vymoženosti doby zahusťujú trh novými výdobytkami, po-
dobne tak zahusťujú aj prírodu. Väčšina občanov má „príliš“ ďa-
leko k odpadkovým košom, zberným dvorom, a tak sa zbavuje
spotrebného tovaru jednoduchým odložením do kríkov, pod ko-
runy stromov, do hustej trávy. Mnohí nad tým mávnu rukou,
možno privrú oči. Nájdu sa však aj takí, ktorí nedokážu len tak
nečinne prihliadať a tváriť sa veselo, keď zeleň trpí. Preto sa
dňa 22. 3. 2014 po tretíkrát uskutočnil „Dobrý skutok“. Partia
nadšencov sa rozhodla, že opäť raz oslobodí kus prírody od
znečistenia. Zvolené miesto – aleja Dubový vŕšok – sa pre plod-
nosť odpadu stalo vhodným kandidátom. Od ranných hodín do
poobedia nazbierali dobrovoľníci množstvo vriec smetí - 5 vysá-
vačov, žehličiek, či 49 pneumatík.

Žiaľ, za ten deň sa nedal stihnúť odpratať všetko, a tak sa so
zvyškom budeme musieť popasovať o rok. Veľká vďaka patrí
nielen účastníkom, ale aj firme Marius Pedersen, ktorá sa na
vlastné náklady postarala o odvoz a likvidáciu odpadu. Rád by
som veril, že podobné aktivity už nebudú potrebné, ale naivita
mi to nedovolí. Preto „Dobrý skutok“ opäť oživíme, aby sme si
zaslúžili svoje čisté miesto na zemi. Henrich H. Hujbert

Vykonali už tretí Dobrý skutok
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Inzercia

1836 - 1924
V roku 1836 Rothschild čo ma-

jitel vieden-bochumínskej že-

leznice povolenie dostal na vy-

budovanie odbočnej trati zo sta-

nici spomenutej dráhy Nemec-

kého Vagramu až po Bratislavu.

Mesto Bratislava v presvedčen-

se vážnosti tejto odbočnej trati,

čo sa týka mesta poverila mest-

ský výbor aby sa dohodol so

společnosťou Rothschildom za-

loženou o spojenie severnou

dráhou cisára Ferdinanda. Čo

skoro sa mesto Bratislava pre-

svedčilo aj o tom, že táto odboč-

ná dráha, len vtedy dosiahne

svoj význam keď z Bratislavy vy-

buduje aj ďalšie odbočne čiary.

Príčinou tomuto z velkostatká-

rov a obchodníkov mesta Brati-

slavy, Svät. Júru, Pezinka a

Modry nastala jedna 17 členová

spoločnosť ktorá sa dohodla

spomenuté mestá spojiť s kon-

skou dráhou.

Na tomto základe započalo sa

vybudovanie konskej dráhy bra-

tislava-trnavskej v roku 1838.

Práca príčinou špatných finanč-

ných pomerov len velmi pomaly

pokračovala, tak že vybudova-

nie tejto 49,5 km trati trvalo 9 ro-

kov následkom čoho aj premáv-

ka len z roku na rok v úsekach

mohla byť otvorena a síce; z

Bratislavy po Svätý Jur v roku

1840, zo Svätyho Juru po Pezi-

nok v roku 1841, zo Pezinku po

Cífer v roku 1845, a konečne 1

juna 1846 az po Trnavu.

Útvorenie stanici Pezinku na-

stalo 30. Jula 1841 čo stanici

„Prvej bratislava-trnavskej že-

leznici .“

V roku 1874 bola táto dráha od-

kúpená s konzorciumom Win-

dischgratz-Breunerom za 810

tisice zlatých. Tento konzorcium

zaviedol na tejto trati v roku

1875 povinu účinnosť.

Časom prešla táto dráha do

provozu „Steg“ a pozdejšie do

provozu „Máv“.

Prevrat jako na

viac staniciach neučinil žiadnu

škodu stanici Pezinku. Stanica i

s celým býv. Máv personálom

bola dňa 9. Decembra 1918 pre-

vzatá správou čsl. Štátnych že-

lezníc.

V roku 1920 dosud nevyšetre-

(vznik ČSR)

nou príčinou bola staničná budo-

va požiarom poškodená, kde zo

strany trati drevene čiastky bu-

dovy obetou padly ohňom.

V roku 1921,1922 a 1923 žiad-

ne ku poznaniu hodné údalosti

ne sa staly.

V roku 1924 žiadne udalosti.

V roku 1925 dňa 23. júla na-

stala zrážka vlakov vo stanici.

Rýchlovlak číslo 97 ktorý stani-

cu Pezinok prejazdieval vo 20

hodín 10 minút narazil na čiast-

ku nákladného vlaku čislo 878.

Srážka stala sa nasledovne:

Vlak 878 konal posun, po ukon-

čení posunu jedna čiastka toho-

to vlaku stála na druhej koľaji

kvôli čisteniu popola stroju stro-

jom nad čistiacou jamou, rýchlo-

vak čislo 97 ktorý mal naraz pre-

jazdit stanicu tretou kolajou, na-

sledkom falošneho postavenia

výmeny čislo 7 vjazdil na koľaj

druhú tojest narazil na čiastku

nákladného vlaku.

Srážka mala ohromné násled-

ky. Pri tom že sposobila velku

škodu v majetku štátných dráh,

vyžiadala 2 obety života a síce

cestujúceho a želez. topiča

nákladného Vlaku a mala násle-

dok 13 ranených a síce jedného

ťažkého a 12 lachšieho.

Dla doterajšieho vyšetrovania

sa dokázalo že srážku zavinil vý-

1925

menár Samuel Reiner ktorý spo-

lahnúc se v posunovacom per-

sonalu nepresvedcil on v sku-

točnej polohe výmeni hlásil do

dopravnej kancelárie telefonic-

ky výpravčimu vlakou „pre vlak

č. 97 výmeny na kolaj tretá

sú správne postavene, klúče

uschované kolaj tretá je voľná“

proti čomu kluče ponechal v

zámkach výmien, čo stačí jako

dokaz že o skutečnem stavu vý-

meny sa nepresvedčil.

Pre túto nedbalosť bol sus-

pendovaný a štátnemu zastupi-

teľstvu kvôli súdnemu pojedná-

vaniu odovzdaný.

Vyšetrovanie trva a do konca

roka 1925 ukončené nebolo.

Samuel Reiner podúradník vý-

menár, čo vinník srážky vlaku

dňa 23. júna 1925 bol právoplat-

ným rozsudkom sedrie

v Bratislave

dňa 6. Května 1926 č. 1518/26

vo spojení s rozsudkom súdnej

tabule v Bratislave zo dňa 23.

srpna 1926 č. 329/26 uznaný vin-

nýk prečinom dle § 438 tr. a bol

odsúdený bezpodmienečne k

trestu vezenia jedného roku k

trestu hlavnému, ku ztráte skuž-

by jako ku trestu vedlajšimu.

(bývalý
názov krajského súdu za Ra-
kúsko-Uhorska)

1926

Mgr. Stanislav Horváth,
Malokarpatské múzeum v Pezinku

História železničnej dopravy sa začala písať v 19. storočí,
keď sa železnica stala sa jedným z najdôležitejších novo-
dobých vynálezov, ktorý výrazne ovplyvnil dejiny. Vďaka
nej sa začal rozvíjať priemysel aj mimo hlavných vodných
tokov a zároveň prispela k rozvoju masového cestovania,
za prácou, vzdelaním alebo zábavou. Nazerať na ňu ako na
uzatvorený celok bez vplyvu na širšie okolie je pohľadom
ochudobňujúcim a zjednodušujúcim. Práve ona ako výraz-
ný technický a hospodársky prvok má svoju bohatú histó-
riu, ktorá je neodmysliteľne spojená práve s prostredím,
ktorým prechádza. História železnice a nielen železnice je
zachytená aj v Pamätných knihách železničných staníc,
ktoré sú veľmi cenným historickým materiálom nielen pre
štúdium dejín železnice a dopravy, ale aj pre štúdium regio-
nálnych dejín. Povinnosť viesť pamätnú knihu mala každá
stanica od roku 1923. Táto právna norma prikazovala
okrem iného spísať dejiny stanice od počiatku do roku
1923 a následne kontinuálne pokračovať každoročnými zá-
pismi. Pezinská kniha je vedená od roku 1923 až do roku
2004. V roku 2009 stanica stratila samostatnosť a povin-
nosť písania knihy prešla pod Trnavu.

V nasledujúcich článkoch vám postupne prinesieme pre-
pis toho najzaujímavejšieho z knihy. Prepis z prvého obdo-
bia je autentický bez väčších redakčných úprav.

FOTO: archív Mestského múzea

So slnečným jarným
počasím sa okrem
prírody „prebúdu-
dzajú“ aj motorkári,
ktorých je v tomto ob-
dobí na cestách v
okolí Pezinka viac
než dosť. Vodičom
áut i chodcom kaž-
doročne trvá istý čas,
než ich zaregistrujú a zvýšia opatrnosť. Motorkári aj napriek niek-
torým skutočne hlučným strojom sú na cestách menej viditeľní
ako autá, na ktoré sme zvyknutí počas celého roka. Nehody mo-
tocyklistov patria medzi najvážnejšie, a preto treba využiť každú
príležitosť, keď sa dá prispieť k ich bezpečnosti i bezpečnosti
všetkých účastníkov premávky. Zaujímavý postreh adresovaný
motorkárom nám poslal Pezinčan Miroslav Fiala.

„Jazda na motocykli sa medzi mladými ľuďmi, ale zďaleka nie-

len medzi nimi, právom radí k najobľúbenejším súčasným koníč-

kom. Ponuka motocyklov na trhu umožňuje uspokojiť prakticky

všetky predstavy o tom, čo by mala motorka spĺňať. Preto ne-

uškodí pozrieť sa na vec aj z druhej strany – ako dlho sa budete

zo svojho motocykla, prípadne zo svojho zdravia a života tešiť.

Hlavne tým, že budete rešpektovať pravidlá dané predpismi,

taktiež rešpektovaním ostatných účastníkov cestnej premávky,

dobrým zvládnutím techniky jazdy a v neposlednom rade dodržia-

vaním rovnováhy medzi pôžitkom z jazdy a zdravým rozumom.

Dodržiavanie predpisov a používanie zdravého rozumu závisí

od vás, ale dobré zvládnutie techniky jazdy sa dá naučiť len a len

tréningom. A preto skôr než nasadnete na sedadlo motocykla

(samozrejme po absolvovaní predpísaného kurzu), bolo by pre

vás či už začínajúcich alebo aj pokročilejších motorkárov vhodné

vyskúšať svoje schopnosti a vlastnosti motorky niekde na uza-

vretom okruhu s vylúčením premávky.

Neberte tento príspevok ako reklamu na okruh, ktorý sa od

Pezinka nachádza 35 minút jazdy, ale ako moju radu na to, aby

ste sa naučili svoju motorku perfektne ovládať a vždy sa potom

zdraví vrátili domov.

I keď jazdím na motorke nejaký ten rok (45 rokov), mám sa eš-

te čo učiť a mrzí ma, že za roky, po ktoré tieto kurzy navštevu-

jem, som sa na okruhu stretol len s troma Pezinčanmi! Ja viem,

že po prečítaní tohoto príspevku sa nepohrnú všetci motorkári z

Pezinka (bez rozdielu typu motorky) absolvovať tieto akcie, ale

ak som presvedčil aspoň jedného z vás, tak som veľmi rád“. Veľa

bezpečných kilometrov praje, Miro"Oldman"Fiala. (r)

Bezpečne po jednej stope

20. storočie očami pezinských železničiarov

Inzercia

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v
Pezinku si vás dovoľuje pozvať na tradičnú Šibačkovú
hasičskú zábavu, ktorá sa uskutoční

Predpredaj vstupeniek je u Jána Slaného na
telefónnom čísle Vstupné 8 €.

20. 4. 2014.
o 19.00 h.

0917 402 856.

Pozvánka na Hasičskú zábavu

Texty z pamätnej knihy neprešli redakčnou úpravou.
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Jedným z perličiek februáro-
vého kultúrneho diania v Pe-
zinku bolo predstavenie Rado-
šinského naivného divadla
„Jááánošííík po tristo rokoch“.
Známe divadelné zoskupenie
na čele s režisérom, hercom a
autorom mnohých hier – Sta-
nislavom Štepkom, sa predsta-
vilo na pódiu Veľkej sály Domu
kultúry 24. februára.

Legenda o národnom hrdino-
vi tentokrát ožila v novom šate,
ale s pôvodnými textami z roku
1970. Predstavenie „ Jáááno-
šííík po tristo rokoch je vyno-
vením azda najslávnejšej hry
„Jááánošííík“, ktorá bola naj-
viac reprízovaným pôvodným
divadelným titulom na Sloven-
sku. Pezinské publikum poba-
vil divadelný príbeh s pôvod-

nou hudbou Ľubice Malachov-
skej-Čekovskej. K predstave-
niu neodmysliteľne patrí živá
hudobná, spevácka a tanečná
skupina, ale aj nová javisková
podoba. V rolách známych

postáv z legendy sa predstavil
súčasný herecký súbor. Ne-
chýbal ani humor typický pre
Stanislava Štepku. Hra pole-
mizovala s otázkou potreb-
nosti alebo nepotrebnosti ná-

rodných hrdinov. Zároveň otvo-
rila priestor pre úvahy o tom,
aký nevyhnutný a potrebný je
nadhľad a humor v živote nás
všetkých.

(KG)

„Jááánošííík po tristo rokoch“ alebo večer s Radošincami
V prvom jarnom mesiaci sa uskutočnila v Galérii LABYRINT –

Mestskom kultúrnom stredisku v Senci pod názvom IMPRESIE
výstava diel poslucháčov Akadémie tretieho veku v Pezinku.
Na vernisáži privítal prítomných hostí Mgr. Gabriel Wágner a
odovzdal slovo kurátorovi výstavy Petrovi Ronecovi, ktorý pred-
stavil tri kolekcie obrazov amatérskych maliarok

a amatérskeho rezbára a osobit-
ne predstavil tvorbu členov Cechu slovenských keramikárov

a .
Keďže otvorenie výstavy sa konalo 7. marca, v predvečer

sviatku žien, odovzdal kurátor Peter Ronec prítomným autor-
kám symbolicky kvietok a zároveň keramickú plaketu, ktorú vy-
robili špeciálne pre túto výstavu manželia Hanúskovci.

Prítomných hostí potešil pedagóg ZUŠ Senec hrou na špa-
nielskej gitare, za čo zožal zaslúžený potlesk.

Jaroslavy
Wágnerovej, JUDr. Aleny Polakovičovej, Kvetoslavy Tu-
ranskej Mgr. Antona Víznera

Márie Oskara Hanúskovcov

Pezinčania vystavovali v Senci

FOTO TV Pezinok

MO Živena Pezinok vyzýva ženy, aby vo svojom okolí
oslovili, ak poznajú, rodiny, do ktorých zasiahla I. sveto-
vá vojna a chceli by napísať a zverejniť osud rodiny,
resp, príbeh ženy-matky, starej matky v rodine. Poslali
by sme takýto príbeh na Ústredie Živeny, ktorá zabezpe-
čí zverejnenie v ženských časopisoch.Ak by bolo príbe-
hov viac, plánujeme ich vydať v brožúre za Pezinok.
Príspevky môžete nosiť na MsÚ Pezinok, prízemie - č.
dverí P 9 k paniAlžbete Strapákovej.

Poskytnite historické svedectvo
z čias I. svetovej vojny

Výstava bola inštalovaná v piatich samostatných priestoroch
galérie Labyrint. Počas spoločnej prehliadky jednotliví tvorcovia
predstavili svoje diela a zodpovedalina dotazy hostí, ktorí svoje
dojmy z výstavy zapísali do kroniky výstavy. Peter Ronec

Po minuloroč-
nom

úspeš-
nom zájazde do
f rancúzskych
miest Alyzay a
E s t a i r e s s a
dychová hudba
GRINAVANKA
spolu s mažoret-
kami ISIS z Bra-
tislavy opäť po ro-
ku vrátila z účin-
kovania vo Fran-
cúzsku, zo sln-
kom zaliateho
mesta Besan-
çon, kde sa v
dňoch 15.- 16. 3. 2014 konal
medzinárodný GRAND CAR-
NEVAL.

Viacročná dobrá spolupráca
dychovky s mažoretkami ISIS
umožnila muzikantom z Grina-
vanky znovu ich sprevádzať na
víkendovom festivale plnom
hudby, tanca a pestrofarebných
kostýmov.

V sobotu sa konal sprievod v
starobylom centre mesta, ktorý
bol zakončený spoločenským ve-
čerom účastníkov festivalu v krás-

síce uprša-
nom, ale

nom prostredí budovy divadla.
V nedeľu v dopoludňajších

hodinách pokračoval náš prog-
ram zvolávacím pochodom po
meste. Hlavný program sa ko-
nal v popoludňajších hodinách,
keď ulicami preplnenými čaka-
júcimi návštevníkmi prechádzal
karnevalový sprievod zložený z
33 účinkujúcich súborov z Ta-
lianska, Nemecka, Francúzska,
a zo Slovenska (mažoretky ISIS
Bratislava a DH Grinavanka).
Za krásneho slnečného počasia

prechádzal 3 hodiny ulicami
Besan onu bohatý pestrofareb-
ný sprievod hudobníkov, taneč-
níkov, alegorických vozov, obsy-
paný konfetami od okolostoja-
cich návštevníkov karnevalu.

Veľmi milé bolo, keď pri hraní
skladby sa k nám
pripojili muzikanti z iných zahra-
ničných súborov, ktorí si ju vede-
li s nami zahrať a zaspievať.

Plní nových zážitkov sme sa
v noci vracali domov. Cestou
sme sa zastavili na niekoľko ho-

Škoda lásky

ç
dín v Rakúskom meste Linz, na
prehliadku kultúrnych pamia-
tok.

Naša úprimná vďaka patrí
organizátorom za pozvanie a
starostlivosť o nás a mažoret-
kám ISIS Bratislava za príjem-
ný spoločne strávený čas na
tomto zájazde.

Tešíme sa na ďalšie spoloč-
né vystúpenia doma i reprezen-
táciu našej kultúry v zahraničí.

DH Grinavanka
Peter Feder,

Grinavanka vo francúzskom Besancone

FOTO: archív autora

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Výstavy: 20.2. – 4.5. Horí, horí! 3

Stále expozície:

– 140 rokov Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Pezinku

Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva
pod Malými Karpatmi – expozície prezentujúce význam a dejiny vino-
hradníctva a vinárstva v Malokarpatskom regióne.

Malokarpatské múzeum v Pezinku otvorilo 20. februára 2014 novú
výstavu s názvom Horí! Horí! 3, ktorú pripravilo v spolupráci s Do-
brovoľným hasičským zborom Pezinok, Okresným riaditeľstvom
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku a mestom Pezinok. Jej
témou je 140 rokov založenia Dobrovoľného hasičského zboru v na-
šom meste a osemdesiateho výročia smrti zakladateľa zboru Fran-
tiška von Meissla.

Prípady podpaľačstva, profesionalizácia požiarnej ochrany či čin-
nosť hasičských spolkov – nielen toto, ale oveľa viac uvidíte pri
návšteve múzea. Pripravili sme pre vás možnosť vyskúšať si hasič-
ský oblek či prilbu, pozrieť si filmy a rozprávky o hasičoch alebo vžiť
sa do kože záchranára pri vyťahovaní ľudí z horiacej izby.

Radi vás prevedieme výstavou, ktorá ukazuje vývoj hasičskej tech-
niky. Rovnako máte príležitosť prezrieť si starú hasičskú striekačku
vo dvore múzea. Pod vedením múzejnej pedagogičky poskytujeme
detským skupinám či školám zábavné učenie prostredníctvom zá-
žitku cez interaktívne programy a aktivity. Výstava slávnostne vyvr-
cholí 4. mája 2014, na sviatok sv. Floriána, patróna hasičov, kedy sa
uskutoční slávnostná prezentácia novej publikácie, mapujúca po-
žiarne dejiny mesta Pezinok. Ďalšie in-formácie nájdete na webovej
stránke múzea .

Otváracie hodiny
zatvorené, 9.00 -12.00 h a 13.00 - 17.00 h,

10.00 - 17.00 h, 14.00 - 17.00 h
Pondelok: Utorok - piatok:
Sobota: Nedeľa:

Interaktívna výstava Horí, horí! 3

www.muzeumpezinok.sk

3.4. Žlté kuriatka

4.4. Vynášanie Moreny, oslava jari

8.4. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež – Kraslice

10.4. Veľkonočný pozdrav

11.4. Knižnica na kolesách, burza kníh.

24.4. Zlatý dážď

25.4. Deň Zeme.

26.4. Zóna bez peňazí.

29.4. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež

– Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s rodičmi a
ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi
strávia tvorivé dopoludnie.

– pozývame všetky deti na vyná-
šanie Moreny. Privoláme jar a spoločne sa rozlúčime so zimou.

– tvorivý uto-
rok 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
rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Máš rád knihy? Máš doma
plnú policu prečítaných kníh? Od 14.30 - 18.00 h v prístavbe Centra voľ-
ného času si môžeš knihy vymeniť, predať alebo kúpiť za symbolickú
cenu. Podujatie sa organizuje v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou
v Pezinku.

– Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s rodičmi a ich
deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strá-
via tvorivé dopoludnie.

Zažite s nami popoludnie interaktívnych hier a tvori-
vých ateliérov, na ktorých budeme zábavnou formou spoznávať prí-
rodu, ktorá je okolo nás. Podujatie sa koná od 14.00 - 18.00 h pre rodi-
ny s deťmi v Zámockom parku.

Máte doma pekné veci, ktoré nepotrebujete a
je vám ich ľúto vyhodiť? Môžete nimi potešiť niekoho iného a zároveň
si sami spraviť radosť inými vecami.Ato všetko bez peňazí.

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

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

na alebo
na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená.

OZ FSS Obstrléze vás všetkých srdečne pozýva na po-
dujatie pod názvom .

VII. ročník sa
bude konať dňa v spoločenskej sále Domu
kultúry.

„Slnko v nás“

26. apríla 2014
Prehliadky folklórnych súborov seniorov

FS Obstrléze pozýva

Vstupenky aj v predpredaji v Dome kultúry
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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

Anna Prokopová 15.3.

Františka Horváthová 16.3.

Monika Ptáková 23.3.

Alžbeta Rozprýmová 23.3.

Ing. Miroslav Hanusek 23.3.

Karol Vlasák 26.3.

Marta Guštafíková 28.3.

Františka Klamová 31.3.

Miloslav Šmahovský 1.3.

Mária Demovičová 12.3.

Magdalena Králová 12.3.

Božena Pecníková 12.3.

Mária Skovajsová 13.3.

Mária Kulifajová 14.3.

Marie Zhorelická 26.3.

Jaroslav Ženiš 29.3.

Fridrich Pavlíček 29.3.

Antonín Hvíla 31.3.

Veronika Kováčiková 31.3.

Ján Doboš 1.3.

Teodor Karašinský 9.3.

RSDr. Jozef Czakó 11.3.

Jozef Pátek 18.3.

Helena Hurtová 19.3.

75-roční

80-roční

MAREC 2014 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

• Ing. Jaroslav Piják a Ing. Iveta

Majtanová • Jozef Šimánek a Jana

Lukačovičová • Mgr. Tomáš Kováč

a Miroslava Schnirtczová
Jozef Roth 59 r.

Pavol Slezák 71 r.

Ladislav Virgovič 74 r.

Irena Markovičová 92 r.

Jaroslav Matoška 63 r.

Pavel Skovajsa 75 r.

Jozefína Hrachovská 86 r.

Hedvika Šimurdová 81 r.

Antónia Ježovičová 79 r.

KINO DOMU KULTÚRY apríl

► 1.4. PETER FOCK:

„FTÁCI“.

► 2.4. ZÁPADNÝ A VÝ-

CHODNÝ ODBOJ.

► 3.4. CINEAMA.

► 4.-5.4. VÍNNE TRHY

PEZINOK 2014.

► 9.4. AJ PÁN GOETHE BY

MAL RADOSŤ.

► 10.4. DALEANN BRADLEY

& STEVE GULLEY (USA). BILL FASTER.

►11.-12.4.

DIVADELNÉ KONFRONTÁCIE.

►13.4. AHOJ ROZPRÁVKA. Dnes:

„DOBRÚ CHUŤ“

►14.4. IMRE & GEJZA

TROCHU INAK OOOPS! WORKSHOP!

►16.4. VÝCHOVNÝ

KONCERT PRE ZŠ.

►20.4. HASIČSKÁ

IBAČKOVÁ ZÁBAVA.

►23.-24.4. NOVO-

DOBO SO SHAKESPEAROM.

►25.4. Z KAŽDÉHO

ROŽKU TROŠKU.

►26.4. SLNKO V

NÁS - FS SENIOROV.

►27.4. MEDZINÁ-

RODNÝ DEŇ TANCA.

►28.4. VILIAM

BOJKOVSKÝ: PORTRÉTY A PRÍRODA.

►29.4. SLÁVIK SLOVEN-

SKA.

( ) o 17.00 h v minigalérii DK –

Vernisáž výstavy fotografií (Deň vtákov)

(streda) o 10.00 h v malej sále DK –

Seminár pre žiakov ZŠ. Hlavný garant: Zväz

protifašistických bojovníkov.

(švrtok) v malej sále DK – Krajská súťaž nepro-

fesionálnej tvorby. Hlavný garant: MOS Modra.

(piatok-sobota) v spoločenskej sále DK –

Organizátor: Združenie pezinských vinohradní-

kov a vinárov. Spoluorganizátori: Mesto Pezinok a PKC.

(streda) o 9.00 h v malej sále DK –

Súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ.

(štvrtok) o 19.30 h v malej sále DK –

Predkapela: Koncert

country a bluegrass. Hlavný garant: VelvetAgency

(piatok-sobota) v malej, veľkej a spoločenskej sále DK

– Krajská prehliadka divadla

dospelých. Hlavný garant: MOS Modra.

(nedeľa) o 16.00 h –

Účinkuje: Divadielko ŽUŽU Senica.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

- Zábavný program zná-

mej dvojice.Sveťo Malachovský a René Štúr. Spoluúčinkujú:

Lopez/ Roland/ Mango Molas

(streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK –

Umelecká agentúraArtAndante.

(nedeľa) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný garant: Dobrovoľný hasičský

zbor Pezinok.

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

Súťaž v prednese v anglickom

jazyku pre ZŠ a SŠ.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

Koncert ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok.

(nedeľa) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –

VII. ročník prehliadky folklórnych súborov

seniorov. Malokarpatského regiónu. Hlavný garant: Folklórna

skupina OBSTRLÉZE

(nedeľa) o 14.00 h Radničné námestie –

Zatancujme si spoločne na námestí.

Organizátori: KST PETAN, TC CHARIZMAa PKC.

(pondelok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

Vernisáž výstavy

kresby a maľby.

(utorok) o 9.00 h v malej sále DK –

Okresné kolo speváckej súťaže detí. Hlavný garant: ZŠ

Kupeckého Pezinok

10. 4. 2014 a 24. 4. 2014 (salónik)

utorok

Š

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU

Erik Németh 2.2.

Hugo Kovesligel 6.2.

Zoe Grosschadlová 12.2.

Martin Kovačovič 12.2.

Kristína Matúšková 19.2.

Soňa Elizabeth Hujsiová 21.2.

Michaela Kinská 21.2.

Sebastian Kilhof 28.2.

Tomáš Králík 28.2.

Adela Lukáčová 3.3.

Daniel Daniš 3.3.

Alžbeta Janáková 10.3.

Julia Ondrovičová 23.3.

Alena Miklošovičová 27.3.

Elena Polakovičová 31.3.

Ervin Polakovič 29.3.

Jozefína Klátilová 16.3.

Jozefína Lackovičová 9.3.

Ing. Ján Sedláček 21.3.

Marta Dvořáková 22.3.

Božena Miková 29.3.

Ján Kurtiš 23.3.

85-ročný

90-ročná

91-roční

93-ročná

94-ročný

Dňa 15. 3. 2014
uplynulo, rokov, čo
nás navždy opus-
tila milovaná man-
želka, mama, bab-
ka a svokra

S láskou spomína manžel Edu-
ard, dcéry Janka, Jarka s rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Oľga KRIŠKOVÁ.

1. Fair Play ..................................................................... ČR

2.-3. Ona ........................................................................... USA

4. Philomena ................................................................... VB

5. USA

6. USA

5.-6. Láska, súdruh! ..................................................... Fin,ČR

8. Fk: Hrana ................................................................................ SR

9.-10. Nezadaní .................................................................. USA

11. Justin Bieber´s Believe USA

12. CaptainAmerica: Zimný vojak ................................... USA

13. Captain America: Zimný vojak 3D ............................ USA

15. Arcibiscup Bezák zbohom... ........................................ SR

16.-17. Vášeň medzi riadkami ................................................. VB

19. Rio 2 ................................................ 17.00 h. ........... USA

20. Rio 2 3D .......................................... 17.00 h. ........... USA

19.-20. Transcendencia ........................................................ USA

22. Pojedeme k moři ......................................................... ČR

23.-24. 3 dni na zabitie ............................................................ Fra

25. SZM – Socialistický Zombi Mord .................................. SR

26. Cililing a pirátska víla .......................... 17.00 h. ......... USA

27. Cililing a pirátska víla 3D .................... 17.00 h. ......... USA

26.-27.Nekonečná láska ...................................................... USA

29. Fk: Omar ........................................................... Palestína

30. Dlhá cesta dole .......................................................... VB

Začiatok predstavení je o 19.30 h.

Dobrodružstvá pána Peabodyho a Shermana ....... 17.00h. ....

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

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

ZMENA PROGRAMU VYHRA-
DENÁ!

Dňa 16. 3. 2014 sa
dožíva krásnych 90
rokov naša drahá
mama, babka, pra-
babka a svokra

Jozefína
KLÁTILOVÁ

rod. Tahotná.
Touto cestou jej prajeme ešte
veľa šťastných chvíľ prežitých v
kruhu rodiny.

Dňa 28. 3. sme si
pripomenuli 19.
výročie od úmrtia
našej milovanej
manželky

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku. Spomí-
najú manžel, syn Ján, dcéra Zden-
ka, vnuci Igor, Janka a Viktorka.

Veroniky
KABÁTOVEJ.

Dňa 7. 3. 2014 by
sa dožila naša ma-
ma, babka a pra-
babka

90 rokov. Tí, ktorí
ste ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku. Deti s rodinami.

Jozefína
KRAUPOVÁ

Osud ti neprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále večne
žiť. Dňa 16. 3. 2014
uplynulo 9 rokov, čo
nás náhle opustila
naša drahá mamička a babička

.
S laskou a vďakou spomínajú
dcéry a synovia s rodinami.

Žofia JANÁSOVÁ

Dňa 28. 3. 2014
bolo 7 smutných
rokov od úmrtia
môjho drahého
manžela

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

Jozefa SCHÖNA.

Všetku lásku si so
sebou vzala, v na-
šich srdciach veľkú
bolesť zanechala.
Utíchol navždy tvoj
hlas, ale spomienka
na teba žije v nás.

Dňa 19. 3. 2014 uplynul rok čo nás
navždy opustila naša drahá ma-
mička, babička a kamarátka

S láskou spomínajú synovia Ma-
roš s rodinou, Jozef a Maja.

Milka HRACHOVSKÁ.

Dňa 3. 4. 2014 uply-
nie 20 rokov, čo
nás navždy opustil
vo veku 43 rokov
môj manžel, otec a
dedko

Ďakujeme všetkým, ktorí naňho
nezabudli. Venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Manželka a
dcéry s rodinami.

Milan MURÁRIK.

Dňa 2. 4. 2014 uply-
nie rok od chvíle,
kedy nás navždy
opustila naša dra-
há mama, babka,
prababka a svokra

S láskou a bôľom v srdci na ňu
spomínajú dcéra a syn s rodinami.

Veronika
HRÍBIKOVÁ.

B L A H O Ž E L Á M E

Aj keď nie je medzi
nami, v našich srd-
ciach žije stále s
nami. Dňa 12. 4.
2014 uplynú 4 ro-
ky, čo nás navždy
opustil

.
S láskou naňho spomínajú man-
želka, deti s rodinami a ostatná
rodina. Ďakujeme všetkým ktorí
mu venujú tichú spomienku.

Michal LUNÁK

Dňa 3. 4. 2014 si
pripomenieme 20.
výročie úmrtia na-
šej drahej mamy,
babky a prababky

.
S láskou spomínajú synovia a
dcéra s rodinami. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

Anny
FISCHEROVEJ

14. 4. 2014 uplynie
10 rokov čo nás
opustil náš drahý
manžel, otec, ded-
ko a pradedko

a 16. 4. 2014 bude
6 rokov čo nás opustil syn

Eduard ŠVARC

Vladimír ŠVARC.
S láskou na nich
spomína, mama,
dcéra s rodinou,
synovia s rodinami,
krstná mama a
ostatná rodina. Kto

ste ich poznali, venujte im tichú
spomienku. Ďakujeme.

Márne ťa naše oči
hľadajú, márne
slzy po tvári steka-
jú. Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, ne-
vie zabudnúť. Zo-

stali iba spomienky, a v srdciach
pozostalých veľký žiaľ. Dňa 19. 3.
2014 si pripomíname 1. výročie
čo nás navždy opustila naša neza-
budnuteľná milujúca a milovaná
manželka, mamina a babička

S bôľom v srdciach spomínajú:
manžel, synovia, nevesty, vnúča-
tá, sestry, švagriny, švagrovia a
svatovci. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Matilda FUNKOVÁ.

Dňa 6. 4. 2014
uplynú 2 roky od
úmrtia našej milo-
vanej manželky,
mamy, dcéry a
sestry

Tatiany
PTÁKOVEJ rod. Trojanovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Navždy ostaneš v
našich srdciach...

Kto žije v našich
srdciach, neumie-
ra! Dňa 5. 4. 2014
si pripomenieme
2. výročie od úmrtia
môjho drahého
manžela

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

Miroslava KOŠÍKA

Mal som vás všet-
kých rád a chcel
som ešte žiť, ale
prišla tá chvíľa,
keď musel som vás
opustiť. Neplačte,
nechajte ma tíško
spať, čo mi bolo súdené, muselo
sa stať. Dňa 17. 3. 2014 uplynuli
2 roky, čo nás navždy opustil náš
manžel, otec a dedko

S láskou spomínajú manželka
Mária a deti Darinka, Stanko a
Majko s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

Stanislav KANKA.

Odišiel, kam každý

musí sám, dvere

spomienok nechal

dokorán. Aj keď nie

je medzi nami, v

našich srdciach žije

stále s nami.

To, že sa rana zahojí, je len klam-

né zdanie. V srdci bolesť zostala a

tiché spomínanie. Spomienky na

prežité chvíle s tebou si navždy

zachováme v našich srdciach.

.

Dňa
15. 3. 2014 sme si pripomenuli 10.
výročie úmrtia nášho milovaného
manžela, otca a deduška

S
láskou spomínajú manželka Má-
ria, dcéra Iveta a syn Marian s rodi-
nami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu
s nami venujú tichu spomienku

Štefana BEDECSA

Dňa 26. 2. 2014
uplynulo štvrté výro-
čie úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Rudolfa BOĎU.

Dňa 18. 1. 2014
sme si pripomenuli
nedožité 80. naro-
deniny a dňa 10. 3.
2014 uplynulo 12
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš

drahý manžel, otec a dedko

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

Ivan KRUPA.

Kto žije, nikdy neu-
miera. Čas letí, deň
s nocou sa míňa,
tvoja prítomnosť a
láska nám tu veľmi
chýba. Dňa 14. 2.
2014 uplynulo 5

rokov od úmrtia našej drahej ma-
miny a babky

S láskou a úctou na ňu spomínajú
dcéry Bea s rodinou, Kvetka a
vnuci Janko s Angelikou a Danko.
Nezabúdajú ani sestry a brat.

Janky MINAROVIČOVEJ
rod. Hujsiovej.

Spomienka na teba
nikdy nevymizne
zo sŕdc tých, ktorí
ťa milovali a na-
vždy ti budú vďační
za úsmev, dobrotu
a lásku, ktorú si

rozdávala. Dňa 24. 2. 2014 uply-
nulo 10 rokov, čo nám navždy
odišla naša drahá

V tichej modlitbe, s láskou a úctou v
srdci na teba spomínajú deti Ruž-
ka, Pavol, Mária a Jozef s rodinami.

Eva MOKRÁ

Dňa 21. 3. 2014
sme si pripomenuli
nedožité 80. naro-
deniny

a 16. 4. 2014 si pri-
pomenieme 4. výro-

čie jeho odchodu do večnosti. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Jozefa SLEZÁKA

Tento rok by oslávil
okrúhle 80. narode-
niny náš drahý man-
žel, otec a starý
otec

Dňa 9. apríla uply-
nú 3 roky od chvíle, čo nás opus-
til. S láskou spomína celá rodina.

Ján KIPS.

70-roční

Juliana Stehlíková 1.3.

Mária Brunovská 12.3.

Jána Turan 14.3.

Irena Chmelová 15.3.
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Vynikajúci pezinský džudista
Milan Randl obsadil na Euro-
pean Open v Prahe, ďalšom
turnaji seriálu Svetového pohá-
ra, tretie miesto. V troch úvod-
ných zápasoch sa po víťaz-
stvách dostal až do boja o
medailovú priečku. V semifi-
nále síce prehral so Srbom
Aleksandarom Kukoljom, no v
repasáži v súboji o tretiu prieč-
ku 18 sekúnd pred koncom ho-
dil Poliaka Ciechomského na
ippon.

Milan Randl zdolal v prvom
zápase Slovinca Mihaela
Zganka tesne na napomína-
nia v nastavenom čase za pasi-
vitu, potom zdolal na ippon
Fína Jaakka Alliho a aj Kom-
ronšoha Ustopirijona z Tadži-
kistanu pred časovým limitom.
Prehral až v semifinále so S-
rbom Aleksandarom Kukoljom
na ippon. V repasáži narazil v
súboji o tretie miesto na Po-
liaka Patryka Ciechomského
a zdolal ho na ippon tesne pred
koncom.

Výsledky: VC Pilismarot (HUN)
23. 2. 2014

Výsledky: MT Banská Bystri-
ca 1. 3. 2014

Emka Hupková 1. miesto do 21
kg, Jozef Tománek 1. miesto do
28 kg,Anton Dubský 2. miesto do
25 kg, Silvia Tománková 2. mies-
to do 35 kg, Filip Mitrovič 2. mies-
to do 45 kg, Marko Rosíval 2.
miesto do 50 kg, Samuel Dudák
4. miesto do 41 kg, Karol Dubský
3. miesto do 41 kg, Viktoria Hup-
ková 2. miesto do 48 kg, Michal
Zedníček 3. miesto do 26 kg, Oli-
ver Vadrna 4. miesto do 30 kg

s účasťou 5 krajín
SVK, HUN, CZE, UKR, POL:
Jozef Tománek do 27 kg 1. mies-
to, Marko Rosíval do 50 kg 1.
miesto, Matúš Gašparovič do 42

kg 1. miesto, Silvia Tománková
do 36 kg 2. miesto, Emka Hupko-
vá do 24 kg 2. miesto, Juraj Pav-

lovič do do 46 kg 3. miesto, Filip
Mitrovič do 66 kg - 3.miesto, Ka-
rol Dubský do 42 kg - 5.miesto

Výsledky ktoré robia dobré meno Pezinku

Milan Randl

Turnaj MT Banská Bystrica prišla otvoriť olympijská víťazka
Anastazia Kuzminová. Na fotografii s našimi najmenšími.

Pezinčan Filip Polc sa stal víťazom aj druhých pretekov seriálu
mestských zjazdov City Downhill World Tour, keď po víťazstve v
brazílskom Santose začiatkom februára uspel aj v čilskom Val-
paraise. Filip Polc je priebežne po dvoch víťazstvách na čele
hodnotenia svetovej série mestských zjazdov City Downhill
World Tour.

21. júna budú môcť diváci naživo vidieť najlepších svetových
jazdcov v Bratislave. (r)

Polc lídrom Svetovej série

Veľký úspech dosiahla v Ka-
tarskej Douhy Pezinčanka a zá-
roveň slovenská reprezentant-
ka Janka Mezeiová, ktorá na
medzinárodných pretekoch v
streľbe z brokových zbraní
"Qatar Open" získala v trape
žien striebro. V kvalifikácii trafila
71 terčov, čo bol najlepší výkon
spomedzi žien. Vo vyraďovacej
časti trafila 11 terčov a zaistila si
postup do finále. Prvenstvo zís-
kala olympijská víťazka z Pe-
kingu 2008 Satu Mäkeläová-Nemmeová z Fínska. Srdečne bla-
hoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nielen Slo-
venska, ale aj Pezinka. (ek)

Striebro pre Janku Mezeiovú

Extraligoví hráči Stolnotenisového klubu Základnej školy Na
bielenisku Pezinok privítali v piatok 7. marca Galantu a v sobotu
8. marca Čadcu. Išlo o posledné dve domáce stretnutia extraligy
mužov v nadstavbovej časti. S Galantou si Pezinok poradil
výhrou 6:2. Aj v sobotňajšom dueli boli Pezinčania papierovo fa-
vorizovanejším tímom.

Podobne ako v piatok proti Galante, tak i v sobotu proti Čadci
zahrali Pezinčania úspešne úvodné štvorhry a po prvom kole
viedli 3:1. Peter Krkoška síce zakolísal v zápase proti Ra-
doslavovi Blažekovi, ale jednoznačnú prevahu Pezinka to už prí-
liš neovplyvnilo. Domáci vyhrali nad Čadcou 6:1 a upevnili si tak
svoje druhé miesto v tabuľke s deväťbodovým náskokom. Do
konca nadstavbovej časti extraligy budú ešte Pezinčania čeliť
súperom z Bratislavy a z Rače a čaká ich aj odvetné stretnutie
s Holíčom. Následne si zahrajú v aprílovom play-off, kde chcú
zabojovať o najcennejší kov. (KG)

V stolnotenisovej extralige
sa Pezinčanom darilo

Pezinské extraligové volej-

balistky úspešne odštartovali

svoje pôsobenie v tohtoroč-

nom play-off. Hráčky VISTA

real Pezinok mali pred sebou

pomerne náročného a skúse-

ného súpera KV MŠK Oktan

Kežmarok. Prvý zápas odo-

hrali na palubovke súperiek 8.

marca. Úvodný play-off duel

sa im podarilo vyhrať 3:1. V

stredu 12. marca ich tak čaka-

lo dôležité stretnutie, v ktorom

privítali volejbalistky Kežmar-

ku na pezinskej pôde. Pezin-

ku šlo o veľa. V sérii viedol 1:0

a druhá výhra by mu zabezpe-

čila postup do semifinále. Pe-

zinský káder pod vedením

trénera Pavla Bernátha túto

výzvu zvládol na výbornú.

Už v úvodnom sete sa preja-

vila vyrovnanosť oboch druž-

stiev. Začiatočné doťahovačky

bod po bode sa objavili násled-

ne aj v druhom sete. Pezinku

sa oba podarilo vybojovať vo

svoj prospech. Prvý zakončili

za stavu 25:20, druhý 25:21 a

v oboch servírovala záverečné

podania blokárka Aleoscar

Iriarte Blanco.

V úvode tretieho setu dali

hosťujúce hráčky domácim za-

brať. Pezinčanky dobehli men-

šie bodové straty vyrovnaním

na 8:8. Potom však otočili ne-

priaznivý vývoj a začali hrať

svoju hru. Kežmarok chyboval

najmä na príjme a nevedel si

rady s dobre naservírovanými

podaniami svojich protivníčok.

Volejbalistky Pezinka to využili

a výhrou v treťom sete 25:18

zdolali kežmarský káder 3:0.

Zabezpečili si tak účasť v semi-

finále play-off.

Za najlepšie hráčky tohto

stretnutia boli po jeho skonče-

ní vyhlásené Mária Kostelan-

ská za Pezinok a Monika

Smák za Kežmarok. (KG)

Volejbalistky Pezinka v semifinále play-off

Žiacke družstvá PŠC Pezinok
absolvovali vo februári sústre-
denia v kvalitných podmien-
kach. Zatiaľ, čo mladší žiaci
navštívili kúpeľné mesto Tren-
čianske Teplice, starší žiaci strá-
vili päť dní v českých Luhačo-
viciach.

Začiatkom februára chlapci z
družstva mladších žiakov spo-
ločne s trénermi vycestovali do
Trenčianskych Teplíc. Počas
štyroch dní v príjemnom pros-
tredí miestneho športového klu-
bu nielen trénovali, ale odo-
hrali aj dva náročné prípravné
zápasy s prvoligovou Dubnicou
a Trenčínom. Tréner Maroš
Sko-vajsa vyzdvihol najmä mož-
nosť trénovať na umelom povr-
chu, každodennú regeneráciu
a veľkým plusom bol podľa
neho aj spoločne strávený

čas, ktorý nepochybne prispel
k súdržnosti ambiciózneho ko-
lektívu.

Starší žiaci vycestovali kon-
com mesiaca do Čiech, kde sa
ich prechodným domovom sta-
lo športové centrum Radostova
v Luhačoviciach. Zverenci tré-
nera Rudolfa Gajdúška si po-
chvaľovali tréningy na umelej
tráve, kvalitnú regeneráciu a

možnosť využitia veľkej telo-
cvične či zrkadlovej sály. V tré-
nerovi však zanechali príjemný
dojem najmä prístup a ochota
personálu ktorý vyšiel našim
športovcom vo všetkom v ústre-
ty. Aj táto skúsenosť viedla obe
žiacke družstvá k rozhodnutiu
rezervovať termín pre sústrede-
nie v Luhačoviciach aj v budú-
com roku.

Obidve sústredenia sa mohli
uskutočniť vďaka podpore o.z.
PŠC PEZINOK JUNIOR, na-
koľko finančne prispelo na tieto
sústredenia pomocou 2% , kto-
ré ste venovali zo svojich daní v
roku 2013. Aj v roku 2014 sa
uchádzame o vašu podporu a
najmä podporu športovej mlá-
deže. Podporiť v tomto futbalo-
vom snažení ich môžete aj vy
poukázaním 2 % z vašich daní
na potvrdenom tlačive pre daňo-
vý úrad. Všetky bližšie infor-
mácie o poukázaní 2% a o čin-
nosti mladých futbalistov nájde-
te aj na www.facebook.co-
m/pscpezinokjunior a na futba-
lovom štadióne na Komen-
ského ulici v Pezinku. Za kaž-
dý jeden príspevok vopred
ďakujeme.

Mgr. Roman Farkaš

Žiaci PŠC Pezinok absolvovali zimné sústredenia

Mladá plavkyňa, Pezinčanka Simona Mičudová, študentka

Pezinského gymnázia momentálne štartujúca za plavecký

klub SPK Bratislava, pokračuje vo výborných výkonoch aj v

novom klube.

V dňoch 27. 2. 2014 až 2. 3. 2014 štartovala na mimoriadne

kvalitne obsadenom medzinárodnom plaveckom podujatí v

Berlíne, kde si z viac ako 300 plavkýň z celej Európy, štartujú-

cich v rozplavbách jednotlivých disciplín, vyplávala finálové

účasti v znakových disciplínach na 50 a 100 metrov ako jedi-

ná zástupkyňa zo Slovenska.

Nasledujúci víkend sa zúčastnila ďalších kvalitne obsade-

ných pretekov – Veľkej Ceny Trnavy. Aj na tomto podujatí sa

je darilo a vybojovala zlatú medailu v disciplíne na 200 metrov

znak a dve strieborné medaily na 100 metrov znak a 200

metrov polohové preteky.

Úspešný začiatok sezóny potvrdila Simona účasťou na

Krajských majstrovstvách žiakov v Bratislave dňa 17.3.2014,

kde svojich päť štartov premenila na štyri víťazstvá a jedno

druhé miesto. Týmito výkonmi potvrdila svoju nomináciu do re-

prezentácie Slovenska. (r)

Simona Mičudová sa opäť
predviedla vo vynikajúcej forme


