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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

primátor mesta Pezinok

Každoročne sa všetci v rov-

nakom čase stretávame na

miestach posledného odpo-

činku našich blízkych – na cin-

torínoch. Znova a znova len

ťažko hľadáme slová, ktoré by

výstižne vyjadrili podstatu tejto

spomienkovej pietnej slávnos-

ti. Možno by sme toto stretnu-

tie mohli nazvať vyjadrením

vďaky a úcty tým, ktorí boli sú-

časťou našich životov. Pa-

miatka na mnohých z nich žije

už len v zažltnutých fotografi-

ách a našich spomienkach.

Mnohým z nás ešte milosrdný

čas nestačil zaceliť rany spô-

sobené odchodom blízkeho

človeka. Stále ešte čakáme,

že sa otvoria dvere a vstúpi

ten, ktorého sme doma so sa-

mozrejmosťou denne vítali,

pravidelne stretávali, alebo ho

hoci poznali len z videnia.

Cítime, že v mnohých prípa-

doch sú ešte príliš čerstvé ra-

ny spôsobené nečakanou

rozlúčkou a príliš živé sú spo-

mienky na tváre a slová, žiaľ

často aj tie nedopovedané.

Pre našu kresťanskú civilizá-

ciu je viac než len symbolic-

kým gestom, keď prichádza-

me na miesto posledného od-

počinku našich blízkych, aby

sme kyticami kvetov, svetlom

sviečok a tichou modlitbou vy-

jadrili svoj hlboký žiaľ a pretr-

vávajúci smútok nad ich stra-

tou, ich neprítomnosťou.

Tieto dni preto nemajú byť

spoločenskou udalosťou spo-

jenou s cintorínskou turisti-

kou, honosnou výzdobou

pomníka či povinným rituá-

lom, ale majú byť najmä vzda-

ním úcty, spomienkami i mod-

litbami, stretnutím rodín a blíz-

kych priateľov. Oživením tvá-

ri, slov a skutkov tých, ktorí

snívajú svoj večný sen na pe-

zinských cintorínoch.

Práve vďaka spomienkam

si nesieme obraz našich blíz-

kych zosnulých do budúcnos-

ti. Smerom k našim deťom,

vnukom, smerom ku generá-

ciám, ktoré prídu po nás, keď

tu už raz nebudeme. To je asi

to najdôležitejšie a to je aj pod-

stata nášho každoročného

stretávania sa na cintorínoch.

Oliver Solga,

Správa finančnej kontroly Bratislava vykonala na Mestskom úrade v Pezinku v mesiacoch júl -
október vládny audit, teda kontrolu hospodárenia za roky 2011 – 2013. Účelom auditu bolo overiť
a vyhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť pri narábaní s prostriedkami poskytnutými zo
štátneho rozpočtu. Správa skonštatovala, že na Mestskom úrade v Pezinku prišlo v celom kon-
trolovanom období len k štyrom administratívnym nedostatkom nízkej závažnosti, ktoré boli v jed-
nom prípade ako porušenie finančnej disciplíny vyčíslené na 1,25 eura. Mesto v najbližšom čase
prijme opatrenia na nápravu týchto nedostatkov. Správa je, prirodzene, k nahliadnutiu verejnosti.
Podľa vyjadrenia primátora je výsledok kontroly významný práve v tomto predvolebnom období,
pretože jasne dokazuje, že mesto pod jeho vedením dosahuje nielen veľmi dobré výsledky, ale aj
efektívne, účelne a transparentne narába s verejnými financiami. (ra)

Kontrola dopadla na výbornú
Inzercia

Komunálne
voľby 2014

zoznam
kandidátov
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Inzercia

Brigáda

Je neuveriteľné, ako čas letí.
O pár dní si pripomenieme už
dvadsiate piate výročie Nežnej
revolúcie.

Pripomenieme si November
89, ktorý nám vrátil slobodu,
dôstojnosť a možnosť rozhodo-
vať o svojom živote. Priniesol
nám však aj ekonomickú neis-
totu a povinnosť viac sa starať
sám o seba a nespoliehať sa na
štát a na druhých. Často sa ako
aktívny účastník tých pamät-
ných dní zamýšľam, čo pre nás
dnes znamená November 89,
či sme zostali verní jeho odka-
zu, či naozaj hodnota slobody
je väčšia ako hodnota „plnej mi-
sy šošovice“. Na túto otázku si

asi musíme odpovedať každý
sám. Dnes rovnako intenzívne
a nástojčivo ako pred viac než
dvoma desaťročiami.

Blížia sa komunálne voľby a s
nimi možnosť vybrať si ľudí, kto-
rí budú ďalšie štyri roky viesť na-
še mesto. Kladiem si otázku, akí
ľudia sa do tejto služby hlásia.
Na kandidátnych listinách vidím
opäť konjunkturalistov, kšeftá-
rov, „sľubotechny“ a agentov s
teplou vodou. Ľudí, ktorí bez
problémov porušujú zákon,
ktorí sľubujú všetkým všetko –
aj to povestné modré z neba.
Len nehovoria ako a hlavne za
čo svoje sľuby splnia. A to všet-
ko v duchu známeho hesla

„Nikto vám nemôže splniť to, čo
vám my môžeme sľúbiť.“

Idey Novembra 89 sa postup-
ne vytrácajú z nášho každo-
denného života. Zabíjajú ich
práve tí, ktorí v tej dobe stáli v
závetrí a čakali ako to dopadne.
Potom naslinili prst, zistili, od-
kiaľ vietor fúka a pridali sa. V
Pezinku to tak bolo nielen v no-
vembri 1989, ale napríklad aj v
súvislosti s dlhoročným bojom
proti skládke v Novej jame. Po-
zerám sa na kandidátky nezá-
vislých aj „závislých“. A nachá-
dzam mená, ktoré nikto nepo-
zná, alebo mená, ktoré ja po-
znám až príliš dobre. Niektorí z
nich nechcú, aby sme si spo-

menuli, že pred pár rokmi kan-
didovali za stranu, ktorá pošlia-
pavala idey Novembra 89, keď
tu v deväťdesiatych rokoch vlád-
la. Dnes sa tvária ako „prudko“
nezávislí a zaštiťujú sa občian-
skymi združeniami na jedno po-
užitie. Pred štyrmi rokmi sa niek-
torí hlásili k iniciatíve

dnes majú zase inú znač-
ku. Väčšina z nich by podľa
mňa rada zabudla na nejaký
November 89, hoci najväčší
osoh, paradoxne, z neho majú
práve oni. Otvoril im totiž dvere
k slobode, podnikaniu, cesto-
vaniu. Nikdy sa však nezbavili
sentimentu za zlatými komunis-
tickými časmi, ktoré dávali zele-

Sme tu do-

ma,

nú aj rôznym podivným charak-
terom a ich praktikám.

Napriek tomu som stále, aj po
dvadsiatich piatich rokoch, pre-
svedčený, že ideály Novembra
89 žijú aj dnes, len je treba si ich
nielen neustále pripomínať, ale
tiež pre ich naplnenie aj niečo
urobiť.Aminimálne v deň volieb
si na toto výročie spomenúť a
vo volebnej miestnosti svo-
jím hlasovaním oddeliť zrno od
pliev. Mgr. Oliver Solga

Nezabúdame...

str. 3

V sobotu 15. novembra komunálne voľby
Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 hod.

INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
uverejnil rebríček slovenských miest, obcí a VÚC v ob-
lasti hospodárenia s verejnými financiami. Pezinok
skončil na 33. mieste zo 138 hodnotených subjektov,
čo je umiestnenie v prvej štvrtine celkového poradia.
Ešte lepšie sme na tom v rebríčku porovnateľných
miest. Hodnotilo sa šesť okruhov, a to: Celkové finanč-
né zdravie mesta (tu získal Pezinok 5 bodov zo šies-
tich možných), Základná bilancia (tu sme získali
len dva body), Dlhová služba (získali sme všetkých

šesť hviezdičiek),Celkový dlh (5 zo 6), Záväzky as-
poň 60 dní po splatnosti (6 zo 6), Okamžitá likvidita
(6 zo 6).

Druhý dôležitý a pravidelný prieskum nazvaný Otvo-
rená samospráva 2014 uskutočnil Transparency In-
ternational Slovensko, ktorý hodnotil najmä prístup
k informáciám, zverejňovanie dôležitých, najmä eko-
nomických dokumentov, ale napr. aj prideľovanie mest-
ských bytov. Pezinok v hodnotení stovky slovenských
miest skončil na 27. mieste. Podľa vyjadrenia primá-

tora Olivera Solgu obidva výsledky sú dobré a z po-
hľadu do budúcnosti optimistické, pretože patríme
medzi prvú štvrtinu v celkovom hodnotení a v porovna-
teľných mestách je naše umiestnenie ešte lepšie. Vý-
sledky obidvoch prieskumov nás však zaväzujú aj k to-
mu, aby sme sa snažili v jednotlivých oblastiach do-
siahnuť ešte lepšie umiestnenie. Zároveň primátor
upozornil na skutočnosť, že výsledky Pezinka sú opo-
nentmi rôzne, nie vždy objektívne, interpretované a
zneužívané. Pokračovanie na str. 2 (ra)

Mesto Pezinok obstálo v prieskumoch dobre
V októbri si mohli Pezinčania pochutiť na dobrotách z Jablkového hodovania a v zmysle príslovia „bez práce, nie sú koláče“ aj zabrigádovať. Foto: MMvPK a Ján Štrba
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Oznamujeme všetkým žiada-
teľom o poskytnutie účelových
finančných prostriedkov pre ob-
lasti sociálnej pomoci, kultúry
a športu z rozpočtu Mesta
Pezinok na rok 2015, že termín
na podanie žiadosti je

v
zmysle VZN č. 4/2013 – je zve-
rejnené na ).
Rozhoduje dátum pečiatky po-
dateľne MsÚ Pezinok.

O poskytnutie dotácie v
zmysle VZN č. 4/2013 môže

najne-
skôr do 30. novembra 2014

www.pezinok.sk

požiadať len fyzická osoba –
podnikateľ, alebo právnická
osoba so sídlom alebo trvalým
pobytom na území Mesta Pe-
zinok, alebo ktorá pôsobí, vy-
konáva činnosť na území
Mesta Pezinok, alebo posky-
tuje služby obyvateľom Mesta
Pezinok.

Žiadosti o poskytnutie dotácie
je potrebné podať na predpísa-
nom tlačive

(príloha č. 1 VZN č. 4/2013).

„Žiadosť o po-
skytnutie dotácie na rok ..... “

Žiadosť predkladá žiadateľ
na každý projekt, resp. pre kaž-
dú činnosť osobitne v jednom
originálnom vyhotovení

Tieto tlačivá sú k dispozícii
v kancelárii prvého kontaktu
na prízemí Mestského úradu,

Pri žiadostiach o dotáciu pre
oblasť športu pre športové klu-
by je potrebné k „Žiadosti“ pri-
ložiť prílohu č. 2 „Tabuľka čle-
nov “ a prílohu č. 3 „Zoznam
členov “ (VZN č. 4/2013).

vráta-
ne všetkých požadovaných prí-
loh.

Radničné námestie č. 7 a na
stránke – Žia-
dosti a tlačivá.

Žiadosť je potrebné zaslať,
resp. odovzdať na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné námestie č. 7, 902 14
Pezinok – podateľňa.

Anna Stašová,
oddelenie ekonomiky a miest-
nych daní, MsÚ Pezinok tel.
č. 033/6901631,

www.pezinok.sk

anna.staso-
va@msupezinok.sk

Informácie:

Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2015
Mesto Pezinok, predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi a

Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Pezinku po-
zývajú občanov na pietny akt PAMIATKAZOSNULÝCH, kto-
rý sa uskutoční na Sviatok všetkých svätých v sobotu 1. no-
vembra na troch pezinských cintorínoch. Na

bude pietny akt . Na cintorínoch v
časti budú pietne akty zhodne .

Príďte si spoločne uctiť pamiatku zosnulých.

mestskom cin-
toríne o 15.00 h cajlan-
skej a grinavskej o 14. 00 h

(r)

Pamiatka zosnulých

Prvá etapa naplánovanej re-
konštrukcie tepelného hospo-
dárstva ako celku v Pezinku sa
blíži ku koncu. V týchto dňoch
zostáva dopojiť posledné dve
domové odovzdávacie stanice
(tzv. KOST-ky) a prepojiť nové
potrubia v uzlových bodoch na
predpripravené primárne rozvo-
dy. Všetky tieto práce plánuje
TERMMING ukončiť do 5. 11.

2014. Všetky odkryté kanály a
výkopy budú 2014 za-
sypané a zhutnené s dočasnými
povrchovými úpravami tak, aby
sa obyvatelia mohli bez preká-
žok dostať do svojich domov. V
súčasnosti nie je možné zreali-
zovať definitívne úpravy povr-
chov, pretože vykopaná, znovu
navezená a zhutnená zemina
musí uľahnúť (aspoň dva – tri

do 30.11.
mesiace). V opačnom prípade
by mohlo dôjsť k postupnému
prevaleniu dlažieb, chodníkov
alebo miestnych komunikácií.
Preto sa definitívne úpravy povr-
chov budú robiť až v jarných me-
siacoch. Prosíme Pezinčanov o
pochopenie tejto situácie a záro-
veň sa im ospravedlňujeme za
dočasnú nepohodu, ktorá po-
čas celého priebehu rekonštruk-

cie tepelných rozvodov vznikla.
Verím, že Pezinčania nako-

niec ocenia a budú spokojní s
vykonanými prácami, ako aj
technologickým riešením, vý-
sledkom ktorých bude kvalita-
tívne vyššia úroveň a hlavne
lacnejšia a stabilnejšia do-
dávka tepla a teplej úžitkovej
vody.

člen predstavenstva
Ing. Jozef Smolka,

TERMMING končí rekoštrukciu rozvodov tepla v Pezinku

V minulom čísle Pezinčana sme nesprávne uviedli krstné
meno pána riaditeľa ZŠ a MŠ na Oreší Mgr. Ondreja Koreňa.
Za chybu sa ospravedlňujeme. (r)

Menovanie riaditeľa – ospravedlnenie

Žiadosti o dotácie od Bratislavského samosprávneho kraja tre-
ba zasielať na BSK do 15. novembra (ide o žiadosti, kde suma
presiahne 2500 eur, ktoré sa podávajú len raz do roka)

Podklady sú na webovej stránke http://www.region-bsk.sk-
/clanok/vzn-bsk-c-6-2012-951306.aspx

Žiadosti o dotácie BSK

Nezabudnite na deratizáciu
Oznamujeme vlastníkom pozemkov a stavieb na území

mesta Pezinok povinnosť vykonať
v zmysle prijatých Všeobecne záväzných nariadení
a

Kontrolu plnenia nariadenia o deratizácii vykoná Mesto Pezi-
nok prostredníctvom kompetentných zamestnancov MsÚ.
V prípade nedodržania tejto povinnosti budú uplatnené sank-
cie v zmysle zákona.

celoplošnú deratizáciu
č. 4/2003

č. 7/2003 v termíne 1. 10. 2014 – 15. 11. 2014.

(ra)

Pezinok urobil výrazný krok bližšie k obchvatu
Niekto si možno povie: idú voľ-

by a s nimi aj téma obchvatu
mesta Pezinok. Opak je ale prav-
dou. Vďaka trpezlivej a neustá-
lej práci sa podarilo Bratislav-
skej župe a jej predsedovi
Pavlovi Frešovi získať finančné
zdroje vo výške 22 miliónov eur
na jej začatie. V ostatných me-
siacoch sa uskutočnilo niekoľko
rokovaní zástupcov dotknutých
miest a obcí okresu Pezinok na
pôde Bratislavskej župy za úče-
lom skoordinovania nevyhnut-
ných inžinierskych prác na tom-
to projekte tak, aby výstavba
mohla začať v najbližšom pro-
gramovom období čerpania eu-
rópskych fondov (2014-2020).

Konkrétne sa dohodlo, že traso-
vanie obchvatu mesta Pezinok
sa bude riešiť v súlade so sú-
časným ako aj novým územným
plánom. To isté sa týka obce Vi-
nosady a mesta Modra, ktorá
musí zosúladiť trasovanie na

svojom území s územným plá-
nom BSK. Obec Viničné požia-
dala o zmenu napojenia v ka-
tastri mesta Pezinok. Koordi-
nátori súhlasia so zmenou vo
Viničnom, ktorá sa musí zreali-
zovať do konca roku 2014. V prí-

pade, že sa tak stane, mestu
Pezinok následne vyplynie vynú-
tená zmena územného plánu
v časti napojenia na obchvat
Viničného, ktorá sa zrealizuje do
konca júna 2015.V prípade, že
by obec Viničné aj nestihla ter-
mín do konca roku 2014, zna-
mená to, že v našom meste po-
kračujeme v dnešnom naštarto-
vanom procese a môžeme sa te-
šiť na začiatok výstavby nášho
obchvatu v roku 2020. Na foto-
grafii pri prerokovaní obchvatu
sú zástupcovia BSK, starostovia
dotknutých obcí, primátor a vice-
primátor mesta Pezinok. Obaja
sa pravidelne zúčastňujú roko-
vaní na BSK. Ing. MilošAndel

Vedenie mesta si považuje
za povinnosť vyjadriť sa k pre-
biehajúcej rekonštrukcii tepel-
ného hospodárstva najmä na
sídliskách Sever a Juh. Chá-
peme nespokojnosť občanov,
ktorí sú rekonštrukciou dotknu-
tí. Snažili sme sa však a snaží-
me sa aj naďalej pravidelnými
kontrolami, aby sa ich problé-
my súvisiace s rekonštrukciou,
najmä absencia dodávok tepla
a teplej vody, ale aj výkopy a te-
rénne úpravy dotkli čo najme-
nej. Napriek tomu, že povole-
nie na túto stavbu vydával

Stavebný úrad vo Svätom Ju-
re, mesto Pezinok a primátor
osobne dohliadali na postup po-
voľovaní. Na tomto mieste by
sme radi Stavebnému úradu
vo Svätom Jure poďakovali za
ústretovosť a profesionalitu.
Celý proces však bol veľmi ná-
ročný a zdĺhavý, a tak reálne
práce začali až v júli.

Sme presvedčení, že spoloč-
nosť Termming vyvíja maxi-
málne úsilie, aby práce boli čo
najskôr ukončené. Treba si
však uvedomiť, že sa jedná o
veľmi zložitú stavbu s množ-

stvom problémov a zložitých
prác. Veríme, že práce budú
ukončené v najbližšom mož-
nom čase a firma zabezpečí
stabilnú dodávku tepla a teplej
vody už na budúci mesiac.

Zároveň rezolútne odmieta-
me politizáciu celého problému
dodávok tepla rovnako ako po-
diel zodpovednosti Mesta a pri-
mátora za vzniknuté problémy.
Demagogické tvrdenia o zod-
povednosti vedenia mesta na
sociálnych sieťach a inde majú
jediný cieľ, a to diskreditáciu pri-
mátora a pracovníkov Mesta
pred blížiacimi sa komunálny-
mi voľbami už i preto, že proti-
kandidát súčasného primátora

Milan Grell bol predsedom Do-
zornej rady Podniku bytových
služieb a bol, rovnako ako po-
slanci mestského zastupiteľ-
stva, pri všetkých podstatných
rozhodnutiach vo vzťahu k spo-
ločnosti Termming. Nadôvažok
Termming je súkromná spoloč-
nosť, ktorá má v nájme tepelné
hospodárstvo a zodpovedá za
všetky problémy či škody, ktoré
by spôsobila mestu alebo obča-
nom. Urobíme všetko pre to,
aby tento stav trval čo najkrat-
šie. Veríme, že sa už nikdy ne-
stane, aby sme mali v našom
meste vykurované chodníky a
zeleň nad tepelnými rozvodmi,
tak ako tomu bolo v minulosti.

Stanovisko Mesta Pezinok

Podľa informácii z Mestského úradu bol už určený termín budú-
coročného Vinobrania 2015, a to na tretí septembrový víkend,
teda 18. – 20. septembra. (r)

VINOBRANIE 2015

V historických priestoroch starej
radnice sa 8. októbra uskutočni-
lo slávnostné prijatie jubilanta Ing.

, CSc. 80-ročný
pán Szemes je legendou slovenské-
ho pekárstva, profesie, bez ktorej
produktov sa žiadny človek nezao-
bíde. Stretnutie s jubilantom bolo
priestorom na spomienky ale aj bi-
lancovanie bohatého života človeka
z praxe, ale aj pekárskeho majstra,
pedagóga a tvorcu učebníc.

Vážený pán Szemes, milý náš pria-
teľ a kolega, želáme ti pri príležitosti

tvojho jubilea veľa zdravia, radosti a energie najmä pri písaní dô-
ležitej a záslužnej knihy Dejiny pekárstva na Slovensku.

Vojtecha Szemesa

Cech pekárov a cukrárov regiónu Západného Slovenska

Slávnostné prijatie

Ing. Vojtech Szemes, CSc.

Pezinský klub VENUŠA si 22. októbra slávnostným zhromaž-
dením v PKC pripomenul svoje a pôsobe-
nia v našom meste. Toto obdobie predstavuje množstvo odbor-
nej medicínskej prednáškovej činnosti, ale aj bohatý spoločen-
ský a kultúrny život. Vďaka patrí členkám klubu aj za každoročnú
organizačnú činnosť a pomoc pri príležitosti Dňa narcisov.

20. výročie založenia

(ra)

VENUŠA jubilovala

Nový semester Akadémie tretieho veku sa slávnostne začal 6.
októbra zhromaždením študentov, lektorov a hostí v Pezinskom
kultúrnom centre. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Oliver
Solga, ktorý ocenil ich záujem vzdelávať sa aj seniorskom veku
a ubezpečil ich o všestrannej podpore zo strany mesta. Prítomný
bol aj viceprimátor Ján Čech. Novou koordinátorkouATV za mes-
to Pezinok sa stala Bc. Jarmila Horváthová. (ra)

Akadémia tretieho veku

pokračovanie zo str.1
Paradoxom vo vzťahu k hodnoteniu miest je napr. to, že redak-

cia Srdca Pezinka priniesla v č.7 len negatívnu informáciu o hod-
notení Pezinka, bez hlbšej analýzy. Milan Grell, ktorý často dá-
va Pezinku za vzor Nové Mesto nad Váhom, si iste všimol, že
toto mesto skončilo v hodnotení až na 77. mieste, teda o rovnú
pol stovku miest za Pezinkom! Iste nebude náhoda ani to, že
na čele tohto mesta je Grellov kamarát – primátor Trstenský za
SMER – SD. (os)

Mesto Pezinok obstálo...

Mesto Pezinok ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa spolupodie-
ľali finančne alebo materiálne na tohtoročnom Vinobraní v Pe-
zinku. Patria sem:

TERMMING, a.s.; CORAgeo, s.r.o.; STAVO-IMPEX HOLÍČ,
s.r.o.; WERTHEIM, s.r.o.; J&T BANKA, a.s.; KARIREAL
SLOVAKIA, a.s.; Vitana Slovensko, s.r.o.; AD SUN s.r.o. ;
Flaga spol. s.r.o.; DUVYSTAV, s.r.o.; KES&COM Igor Noga;
Petmas, s.r.o.; MARIUS PEDERSEN, a.s., Pezinok; VVDP
Karpaty-Pezinok; Vista real, s.r.o.; maXmaRR plus, s.r.o.,
Bratislava; Brenntag s.r.o.; JŠ Servis s.r.o.

SRDEČNÁ VĎAKA!

ĎAKUJEME SPONZOROM

Primátor mesta Oliver Solga a členovia iniciatívy
pozývajú občanov Pezinka na stretnutie venova-

né 25. výročiu Novembra 89. Spomínať na „Nežnú revolúciu“
budú v stredu, významné
slovenské osobnosti, priami účastníci novembrových udalos-
tí. Súčasťou stretnutia bude aj krátke predstavenie kandidá-
tov na poslancov do mestského zastupiteľstva, prezentácia
volebného programu a krátka beseda. Postarané bude aj o
malé občerstvenie.

Spoločne
pre Pezinok

12. 11. o 18.00 h v Malej sále PKC

PozvánkaPozvánka

Deň padlých
Medzinárodný deň veteránov si už niekoľko rokov pripomí-

name vždy 11.11. o 11. hodine aj v našom meste, na mest-
skom cintoríne v Pezinku. Tradícia spomienok na obete prvej
a druhej svetovej vojny sa začala pred mnohými rokmi v ta-
lianskom meste Rovereto. Dnes je tento deň venovaný všet-
kým obetiam vojnových konfliktov, bez rozdielu, či patrili k ví-
ťazným alebo porazeným armádam. V spomínanú hodinu sa
preto rozozvučia zvony v celej Európe a ľudia si pripomenú
nielen obete vojnových tragédií, ale najmä nezmyselnosť a ne-
humánnosť vojen. Mesto Pezinok, spolu s Jednotou dôchod-
cov a MO SZPB v Pezinku, vás na toto pietne stretnutie obča-
nov srdečne pozývajú. (ra)

Slovenský rozhlas a televízia - Rádio Regina pripravil

. Polhodinová relácia bude
odvysielaná naživo

na utorok 4. novembra diskusiu troch kandidátov
na primátorov nášho mesta

o 17.15 h.

Vypočujte si...
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Mestské zastupiteľstvo v Pezinku zo
dňa 11. 9. 2014 podľa zákona SNR
č. 346/90 Zb. o voľbách do orgánov sa-
mosprávy obcí v znení neskorších pred-
pisov podľa §9 odst.3

A) Oznamuje,
1.

2.

B) Schvaľuje
1.

25 (dvadsaťpäť)

2.

3.

že počet obyvateľov mesta Pezinok k
dňu 10. 7. 2014 pre voľby do orgánov sa-
mosprávy obcí v dňoch 15. 11. 2014 podľa
evidencie obyvateľov mesta je

že k 10.7.2014 je počet zapísaných
voličov

v súlade s § 11 ods.3 pís.h zákona
č.369/90 o obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov počet poslancov Mest-
ského zastupiteľstva pre voľby do orgánov
Mestskej samosprávy na nadchádzajúce
volebné obdobie bude

čas a termín konania volieb poslancov
mestského zastupiteľstva a primátora mes-
ta v súlade so zákonom SNR č. 346/90 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov podľa § 26
odst. 1 s odkazom na Rozhodnutie pred-
sedu NR SR č.191/2014 Zb. zo dňa 7. 7.
2014 o vyhlásení volieb do orgánov sa-
mosprávy sa vo všetkých volebných okrs-
koch na území mesta Pezinok takto:

volebné obvody, počet mandátov po-
slancov vo volebných obvodoch, volebné
okrsky a miesto konania volieb primátora a
poslancov Mestského zastupiteľstva v Pe-
zinku podľa zákona SNR č.346/90 Zb. o
voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov §9 a §10 takto:

- ulice: Pezinok, Bra-
tislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za
koníčkom, Holubyho, Radničné námestie,
Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýt-
na, Št.Polkorába, Fortna, Drevárska

- ulice: Záhradná, M. R. Štefánika,
Kollárova

- ulice: Moyzesova,

23 764

19 410

15. novembra 2014 od 7.00 h do 20.00 h.

Volebný obvod č. I. počet mandátov - 7
zahrňuje

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

Volebný okrsok č. 2 - Volebná miestnosť –
Denné centrum / Klub dôchodcov/, Kolláro-
va 1

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

Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiako-
va, Hollého, Lesnícka, Talihov dvor, Šan-
cová, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslo-
va, Mahulanka, Viničnianska cesta

- ulice: Muškátová, Silvánová

- ulice: Slneč-
ná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvic-
ká cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová,
Veltlínska

- ulice: Ji-
lemického, Jiráskova, Šafárikova, Gogoľo-
va, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Mar-
kušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen.
Pekníka, F.P. Drobiševa

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

51 - ulice: L.
Novomeského 36- 64, dona Sandtnera
9-21, Šteberlova, Schaubmarova, Richarda
Rétiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská

74 - ulice: Svä-
toplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká,
Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská,
Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné ú-
dolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Ka-
menice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská
cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník,
Vinohradnícka cesta

- ulice: Su-
vorovova, Svätoplukova 1, 2,

- ulice:
Svätoplukova 6-51

- ulice:
L. Novomeského 1 – 27 a 2 - 34

Volebný okrsok č. 4 - Volebná miestnosť –
Autoškola Maťus, Sládkovičova 1 (vchod
Trnavská ul.)
Volebný okrsok č. 5 - Volebná miestnosť –
Materská škola Záhradná 34

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

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

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

Volebný okrsok č. 9 - Volebná miestnosť –
Základná škola, Kupeckého

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

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

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

Volebný okrsok č. 13 - Volebná miestnosť –

Volebný obvod č. II. počet mandátov - 2
zahrňuje

Volebný obvod č. III. počet mandátov - 7
zahrňuje

Volebný obvod č. IV. počet mandátov - 7,
zahrňuje

Materská škola, Vajanského 16

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

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

Volebný okrsok č.16 - Volebná miestnosť –
Stredná odborná škola, Komenského 29

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

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

Voličské zoznamy sú k dispozícii k na-
hliadnutiu

- ulice: Va-
janského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa
Kráľa, Bernolákova

- ulice: Hrnčiarska, Za hradbami,
SOŠ PZ

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

-
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova,
Tolstého, Saulaková, Komenského, Neru-
dova, Okružná, Kataríny Franklovej, Euge-
na Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

- ulice: Bystric-
ká, Bratislavská 108-130

- ulice: Cintorínska,
D. Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta,
Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec,
Limbašská cesta, Matúškova, Myslenická,
Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vini-
ce, Železničná, Glejovka, Černicová, Lies-
ková, Mlynárska, Za panskou záhradou,
Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica
Jamnických, Pri mlyne, Trnková

a vykonaniu zmien, na Mest-
skom úrade, Radničné nám. č. 7 v kan-
celárií č.19 P. (prízemie)

Všetky zmeny je možné vykonať do 14. 11.
2014 do 11.30 h.

Mestský úrad v Pezinku žiada všetkých
oprávnených občanov, aby si vo vlastnom
záujme skontrolovali voličské zoznamy a
vykonali potrebné zmeny.

Podľa citovaných zákonov NR SR o voľ-
bách do orgánov samosprávy obci v znení
neskorších predpisov majú v Pezinku právo
voliť poslancov do mestského zastupiteľstva
a primátora občania Slovenskej republiky,
ktorí v deň konania volieb dovŕšili 18 rokov
veku a majú trvalý pobyt v Pezinku.

Volič hlasuje osobne. Po príchode do vo-
lebnej miestnosti je povinný preukázať
svoju totožnosť predložením preukazu to-
tožnosti. Pezinok dňa, 11. 9. 2014

primátor mesta

Volebný obvod č. V. počet mandátov - 2,
zahrňuje

Preukaz totožnosti

C) Upozorňuje voličov

Mgr. Oliver Solga,

MESTO PEZINOK

K 15. septembru boli zverejnené informácie o počte žiakov
a tried základných škôl v Pezinku. Do prvých ročníkov nastú-
pilo 306 žiakov, ZŠ Fándlyho 98 žiakov, ZŠ Kupeckého 100,
ZŠ Na Bielenisku 86 a ZŠ s MŠ na Oreší 22 žiakov. K spomí-
nanému dňu mali pezinské školy spolu v 94 triedach 2050 žia-
kov. (ra)

Počet žiakov v pezinských
základných školách

Oprava strechy jednej z najvýznamnejších historických pa-
miatok v našom meste – meštianskeho domu na Holubyho
ulici č. 22 – sa začala v polovici októbra. Stavebná firma, kto-
rá vyhrala výberové konanie a bude rekonštrukciu strechy za-
bezpečovať, začala čistiace práce na streche a v niektorých
častiach objektu. Ďalej bude pokračovať stavebnými práca-
mi, demontážou poškodených častí krovu, murárskymi a po-
krývačskými prácami. Dňa 23. októbra sa uskutočnilo na
stavbe stretnutie projektantov, pamiatkarov a investora, aby
opakovane prerokovali etapizáciu prác, technologické po-
stupy a ochranu jednotlivých častí tejto pamiatky. (ra)

Záchrana pamiatky sa začala

Na odbere krvi v Dome kultúry,
ktorý organizoval Miestny spo-
lok Slovenského Červeného krí-
ža sa dňa 20. 10. 2012 zúčast-

nilo 45 darcov a 30 z nich krv úspešne darovali. Z tohto počtu
bolo 5 prvodarcov. (r)Všetkým patrí veľké poďakovanie.

Poďakovanie darcom krvi

2014 začne platiť zmena prevádzkového po-
riadku v Zámockom parku, ktorý bude otvorený denne

. Zimná sezóna potrvá

Od 1. novembra
od 7.00 do

18.00 h do konca marca 2015. (pv)

Zmena prevádzkových hodín v Parku

Kandidáti na post primátora mesta Pezinok:

Kandidáti na poslancov do Mestského zastupiteľstva v Pezinku

Volebný obvod č. 1

Volebný obvod č. 2

1. PhDr. - 49 rokov - manažér - nezávislý kandidát
2. Ing. - 47 rokov - podnikateľ - Právo a spravodlivosť
3. Mgr. - 60 rokov - historik umenia - SDKÚ-DS, OKS,
SaS, NOVA

1. PhDr. - 43 rokov - novinár - 7 STATOČNÝCH
2. MUDr. , PhD., MPH - 54 rokov - lekár - SMER-SD
3. - 21 rokov - študent - SDKÚ-DS, OKS, SaS, NOVA
4. Ing. , PhD. - 57 rokov - živnostník - nezávislý
5. Ing. arch. - 30 rokov - architekt-urbanista - nezávislý
6. - 43 rokov - SZČO - nezávislý
7. PhDr. - 54 rokov - riaditeľ múzea - SDKÚ-DS, OKS,
SaS, NOVA

9. - 50 rokov - odborný technik - 7 STATOČNÝCH
10. Ing. - 52 rokov - živnostník - KDH
11. Ing. - 32 rokov - správca nadácie - SMER-SD
12. Ing. - 54 rokov - ekonóm - nezávislý
13. MUDR. , MPH. - 53 rokov - lekár - SDKÚ-DS, OKS,
SaS, NOVA
14. Mgr. - 34 rokov - štátny zamestnanec - nezávislý
15. Mgr. et Mgr. - 31 rokov - novinár - nezávislý
16. Mgr. - 60 rokov - historik umenia - SDKÚ-DS, OKS,
SaS, NOVA
17. Ing. - 43 rokov - stavebný inžinier - nezávislý
18. Mgr. - 49 rokov - živnostník - nezávislý
19. - 40 rokov - odborný pracovník, SMER-SD

1. - 61 rokov - živnostník - nezávislý
2. Ing. - 47 rokov - podnikateľ - Právo a spravodlivosť

Milan Grell
Pavol Jánošík
Oliver Solga

Rastislav Blaško
Richard Demovič

Juraj Hanulík
Zlatica Herdová

Igor Hianik
Ľuboš Hidaši

Peter Hyross

Vladimír Neumann
Emanuel Noga
Ivan Norocký
Juraj Pátek

Marián Pátek

Michal Peniak
Adam Solga

Oliver Solga

Marián Šipoš
Kvetoslava Štrbová

Peter Wittgrúber

Ľubomír Čech
Pavol Jánošík

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

8. JUDr. , PhD. - 44 rokov - riaditeľ spoločnosti
- nezávislý

Alexander Kliment

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

3. JUDr. - 43 rokov - podnikateľ - SDKÚ-DS, OKS,
SaS, NOVA
4. JUDr. - 54 rokov - právnik - SMER-SD
5. - 45 rokov - SZČO - Právo a spravodlivosť
6. Ing. - 68 rokov - stavebný inžinier - KDH
7. - 54 rokov - živnostník - nezávislý
8. - 45 rokov - konateľ - nezávislý

1. prof. Ing. , PhD. - 53 rokov - univerzitný profesor - SDKÚ-
-DS, OKS, SaS, NOVA
2. Ing. - 53 rokov - ekonomický manažér - SDKÚ-
-DS, OKS, SaS, NOVA
3. Mgr. - 28 rokov - živnostník - SMER-SD
4. prof. PaedDr. , CSc. - 54 rokov - vysokoškolský uči-
teľ - SDKÚ-DS, OKS, SaS, NOVA
5. JUDr. - 58 rokov - štátny zamestnanec - SMER-SD
6. Dipl. Ing. - 40 rokov - manažér logistiky - SDKÚ-DS,
OKS, SaS, NOVA
7. PhDr. - 49 rokov - manažér - nezávislý
8. - 58 rokov - dôchodca - nezávislý
9. RNDr. - 68 rokov - banský geológ - KDH
10. Mgr. - 27 rokov - denná doktorantka -
nezávislý
11. JUDr. - 43 rokov - konateľ - nezávislý

13. RNDr. , CSc. - 60 rokov - geológ - SZ
14. - 39 rokov - podnikateľ - SMER-SD
15. PaedDr. - 64 rokov - dôchodkyňa - nezávislý
16. Mgr. - 60 rokov - odborný pracovník - nezávislý
17. Bc. - 24 rokov - manažér - SDKÚ-DS, OKS,
SaS, NOVA

1. - 46 rokov - manažér - SMS
2. Ing. - 63 rokov - ekonóm - nezávislý
3. Mgr. - 38 rokov - učiteľ - KDH

Roman Mács

Peter Petrina
Jozef Pikna

Milan Šimovič
Viktória Tahotná
Milan Vencel

PavelAlexy

Miloš Andel

Dušan Baďura
René Bílik

Ján Bubeník
Milan Čech

Milan Grell
Gabriel Guštafík

August Hájik
Katarína Hlavandová

Peter Jedinák

Miroslav Král
Peter Kramár

Elena Matuská
Božena Mizerová
Andrej Nosko

Vladislav Berkovič
Ján Čech
Martin Dulaj

Volebný obvod č. 3

Volebný obvod č. 4

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

12. Mgr. - 35 rokov - štátny zamestnanec - nezávislýVladimír Kočí

4. - 60 rokov - vedúci prevádzky - SDKÚ-DS,
OKS, SaS, NOVA
5. - 36 rokov - živnostník, tréner - nezávislý
6. Ing. - 52 rokov - technický manažér - SDKÚ-
-DS, OKS, SaS, NOVA
7. Mgr. - 59 rokov - riaditeľka SOŠ - SDKÚ-DS,
OKS, SaS, NOVA
8. Ing. - 35 rokov - štátny zamestnanec - SMER-SD
9. - 42 rokov - manažér - MOST-HÍD
10. Ing. - 40 rokov - projektový manažér - SDKÚ-
-DS, OKS, SaS, NOVA
11. Ing. - 61 rokov - podnikateľ - SDKÚ-DS, OKS,
SaS, NOVA
12. Mgr. - 35 rokov - manažér - nezávislý
13. Mgr. - 38 rokov - poisťovníctvo - SNS
14. Mgr. - 43 rokov - konateľ spoločnosti - SDKÚ-
-DS, OKS, SaS, NOVA
15. JUDr. - 59 rokov - štátny zamestnanec -
SMER-SD
16. - 30 rokov - stavebný robotník - KDH
17. - 52 rokov - konštruktér - nezávislý
18. Ing. - 38 rokov - štátny zamenstnanec -
SMER-SD
19. Ing. - 40 rokov - PR manažér - SMER-SD
20. Mgr. - 29 rokov - asistent poslanca NRSR - nezávislý
21. prof. Ing. , CSc. - 59 rokov - vysokoškolská uči-
teľka - nezávislý

1. Mgr. - 46 rokov - učiteľka - KDH
2. - 20 rokov - podnikateľ - nezávislý
3. Ing. , PhD. - 34 rokov - regionálny riaditeľ - nezávislý
4. - 55 rokov - špeditér - nezávislý
5. Mgr. - 50 rokov - konateľ - nezávislý
6. Ing. , PhD. - 45 rokov - vysokoškolský pe-
dagóg - SDKÚ-DS, OKS, SaS, NOVA

František Féder

Daniel Federl
Jozef Chynoranský

Elena Jurčíková

Peter Kadlec
Roland Koncz

Pavol Lukačovič

Ján Matuský

Jozef Mikláš
Tomáš Minarský
Tomáš Pitoňák

Justín Sedlák

Michal Skovajsa
Eduard Stach

Martina Ševčíková

Marek Trubač
Ján Tyko

Elena Žárska

Iveta Bulavová
Martin Stanko

Michal Svátek
Drahomír Šmahovský

Roman Šmahovský
Katarína Valenteová

Volebný obvod č. 5 Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Komunálne voľby 2014 – zoznam kandidátov – informácia
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platí do 30. 11. 2014

Inzercia

c

Inzercia

V tomto vydaní sociálnej poradne
chcem pozdraviť hlavne všetkých se-
niorov, nakoľko mesiac október bol
v roku 1990 vyhlásený Valným zhro-
maždením OSN za Mesiac úcty k
starším a 1. október za Medziná-
rodný deň starších.

Tento mesiac nám preto pripomí-
na, aby sme si uctili seniorov. Pre
mladšie ročníky je zase pripomenu-
tím, že úcta k starším by mala byť stá-
la, a nie iba v tomto mesiaci. Starší
ľudia si ju zaslúžia lebo tu žili, pracovali, niečo po sebe pre nás
zachovali a vytvorili. Vďačíme im tiež za svoj život.

Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života. Nedá sa mu
vyhnúť a týka sa nás všetkých. Staroba nie je choroba, ale je to
naopak výzva a vôbec neznamená koniec životnej aktivity. Aj v
tomto období si ľudia môžu plniť svoje sny a túžby a hľadať no-
vé zážitky, na ktoré počas aktívneho pracovného života nemali
dostatok času. Veď život treba prežiť aktívne a produktívne bez
ohľadu na vek.

Pre udržanie sa v psychickej pohode je veľmi dôležitá kvalita
života a samotný postoj seniora. S tým úzko súvisí sociálne
prostredie, stále kontakty s ľuďmi a komunikácia s nimi.
Dôležité je preto vyhľadávať dostatok príležitostí stretávať sa s
ľuďmi. Dôchodkový vek je ideálny na nadviazanie kamarát-
skych vzťahov s rovesníkmi, ktorí majú rovnaké záujmy, vedia
sa vzájomne podporiť a poradiť si. Prospešné je nájsť si pravi-
delnú organizovanú činnosť, ktorá sa koná na rovnakom mieste
a v rovnakom čase. Výborným miestom k takýmto aktivitám sú
kluby dôchodcov. Je výborné, keď seniori chodia na výlety, do
kina, do divadla, do internetovej kaviarne a aktívne prežívajú
svoje životné obdobie. Krátku históriu u nás majú aj Univerzity
tretieho veku, kde sa môžu seniori naďalej vzdelávať. Učia sa
cudzie jazyky, pracovať s počítačmi a pod. Zúčastňujú sa rôz-
nych terapeutických cvičení. Výborný je napríklad tréning pamä-
ti a mnoho ďalších. Všetky tieto aktivity výrazne prispievajú k
udržaniu sa v dobrom mentálnom zdraví.

Pre kvalitné prežitie tohto obdobia má veľký význam aj fyzická
sebestačnosť. Najlepším pomocníkom je pohyb. Výborne je za-
čať deň rannou rozcvičkou, samozrejme podľa vlastných síl a
možností. Svoje miesto tiež majú manipulačné cvičenia, ktoré
sú výborné pre udržanie jemnej motoriky. K týmto cvičenia mô-
žeme zaradiť aj ručné práce. Postačí tiež cvičenie s malou teni-
sovou loptičkou, ktorú budeme prehadzovať z dlane do dlane.
Týmto jednoduchým cvikom si trénujeme nielen jemnú motori-
ku, ale aj sústredenie, čo napomáha mozgovej aktivite.

V závere za mladšiu generáciu všetkým seniorom ďakujem
za rady a životnú múdrosť ktorou nás obdarúvavate. Všetkým
vám prajem veľa zdravia a pokoj v duši.

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Sociálna poradňa

� Ponúkam na odpredaj vinicu 1175m2 a ostatné plochy cca 300 m2
v KU Grinava č. par.1629,1630,1631, obhospodaruje VVDP Karpaty,
cena dohodou, kontakt 0917 431 174, 0903 690 297.

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

Vo štvrtok 11. septembra sa
uskutočnilo priateľské pose-
denie pre klientov ZOS na Ko-
menského 23 Pezinok a pozva-
ných hostí zo ZOS na Súke-
nickej ul. v Modre pod názvom
„Pezinský candrbál“.

Cieľom stretnutia bolo rozvíja-
nie kultúrno – spoločenských ak-
cií, ktoré môžu spestriť každo-
denný život našim seniorom.

Napriek nepriazni počasia,
nám posedenie spríjemnil svo-
jou prítomnosťou p. Neumann,
ktorý nám zabezpečil ozvuče-
nie a moderovanie akcie.

Počas programu vystúpil fol-
klórny súbor „Radosť“, ktorý nás

obdaril krásnymi piesňami a vy-
čaril tak úsmev na perách na-
šich seniorov.

Z mladších účinkujúcich sa
nám predviedli 3 súbory mažo-
retiek z Ivanky pri Dunaji, a to mi-

ni kadetky, kadetky a staršie ka-
detky.

Po vystúpení a tanci čakalo
na klientov bohaté občerstve-
nie: podával sa guláš, sladké ko-
láče, pagáčiky...

Ďakujeme všetkým, ktorí sa
zúčastnili na organizovaní stret-
nutia a podali nám pomocnú ru-
ku a tešíme sa na ďalšie stret-
nutie v budúcom roku.

Personál ZOS

Pezinský candrbál v ZOS Komenského

Dňa 4. 10 2014 som sa na
sídlisku Juh zúčastnil pohovoru
zorganizovaného skupinou
okolo kandidáta na post pri-
mátora mesta Pezinok Mgr.
Grella.

Noviny „Srdce Pezinka“ tieto
stretnutia zorganizované už aj v
iných častiach mesta nadne-
sene nazvali „Grell na grile“.
Takýto názov akoby umne pred-
značoval, že pánovi Grellovi bý-
va na týchto akciách horúco.
Horúco však asi nie od malej
skupinky rozpačitých prítom-
ných veľmi srdečne prizýva-
ných k rozhovoru a myslím, že
ani preto nie, lebo zákon?, pred-
pis?, uznesenie? vymedzuje vo-
lebnú kampaň na 17 – 18 dní
pred dňom konania volieb.
Jednoducho aktivisti okolo p.
Grella sa snažia v družných roz-
hovoroch získať možné prí-
spevky alebo námety do ich vo-
lebného programu, s ktorým
mienia potom vo voľbách oslo-
viť občanov. Takže tak! Prečo
nie?

Diskusie s Mgr. Grellom som
sa aj ja zúčastnil.

Pri všetkej úcte k
nemu som nadobudol pocit, že
bude naozaj dobre, ak si na je-
ho curriculim vitae radšej poč-
kám, než keď bude jeho vystu-
povanie oficiálne.

Pri ponúkanom časopise
„Srdce Pezinka“ som bol pouče-
ný, že náklady spojené s jeho vy-
dávaním sú uhrádzané z vlast-
ných zdrojov aktivistov. Bolo
zvláštne, že prítomní nenamie-
tali, keď som uviedol, že potom
od časopisu očakávam akoby
protihodnotu vo forme príspev-
kov „odhaľujúcich“ zlé terajšie
vedenie MsÚ. Pán Grell si do-
konca vypočul moju „dobrú ra-
du“, ktorá spočívala v tom, že
ich časopis lepšie naplní svoje
poslanie, ak ho budú tvoriť so-
fistikovanejšie. Keď si v ňom od-
pustia niektoré podprahové úto-
ky na terajšieho primátora, sta-

Chcel som sa
utvrdiť o jeho odbornej spôsobi-
losti pre zastávanie tak význam-
nej funkcie. Poviem úprimne: ne-
presvedčil ma!

ne sa časopis stráviteľnejším a
bude prijímaný určite širším
okruhom obyvateľstva.

Na moju otázku či bude p.
Grell (ak by za primátora bol zvo-
lený) pokračovať v odpore proti
smetisku som bol poučený, že
Pezinok má aj neúmerné envi-
rozaťaženie, že v tejto veci sa
už zhováral so „Zuzkou Čapu-
tovou“ a dokonca išiel na sku-
sy aj do Nového Mesta nad
Váhom, kde ho primátor Trs-
tenský oboznámil s ich rieše-
ním spočívajúcim v triedení od-
padu.

Rozhovor s príjemným (zrej-

Vtedy
pán magister uznal, že „Solga
spravil veľa dobrých vecí“ a ja
som ho s vďakou za jeho objek-
tivitu vyzval, aby aj to v časopise
uverejnili.

Keď však bude nám občanom
predložený volebný program tej-
to skupiny uchádzačov o výkon
riadiacich funkcií, ja osobne bu-
dem hľadať uistenie o tom, že
nové vedenie sa nedopustí ako-
by omylu, ale že naopak neza-
nedbá žiadnu drobnosť, ktorá
by mohla znamenať uvoľnenie
zavážania ťažobnej jamy.

me aj na neľútostnejšie otázky
pripraveným) Mgr. Grellom sa
uberal skutočne v priateľskom
duchu. Opovážil som si v ňom
zapochybovať, že jeho VŠ vzde-
lanie (Mgr.?, PhDr?, PhD?) na-
dobudnuté iba v poslednej deká-
de jeho života s jedinou odbor-
nosťou riadenia Grafitu a iba
4-ročnou účasťou v zastupiteľ-
skom zbore je príliš málo na zau-
jatie takého významného postu
ako je primátor Pezinka. Dámy
z jeho suity ma unisono ubez-
pečovali, že to bude ono, lebo
ak sa obklopí schopným ma-
nažmentom (zrejme z ich rado-
v) bude to OK. Lebo: „niekedy je
zmena potrebná“. Nuž...

Akcia bola organizovaná za
účelom získania prípadných ná-
metov

lebo veď predsa tú mraven-
čiu prácu súvisiacu s vedením
MsÚ budú aj tak robiť tí šťastní,
ktorí sa v zamestnaní udržia. Či
nie?

do volebného programu
– možno bude dobré zapraco-
vať doň aj zmienku o odbornej
spôsobilosti manažmentu pri-
pravujúceho sa zaujať zrejme
najvyššie riadiace funkcie v úra-
de,

Ing. Ján Kováč

Grell na grile

V piatok 24. októbra sa v podvečerných hodinách v Dome kul-
túry uskutočnilo tradičné kultúrno-spoločenské podujatie venova-
né našim seniorom. Bolo zavŕšením množstva akcií venovaných
Mesiacu úcty k starším. K prítomným asi tristo dôchodcom sa
prihovoril primátor mesta Oliver Solga, ktorý im zaželal veľa zdra-
via a radosti a poďakoval im za dlhodobú spoluprácu. Zlatým
klincom príjemného stretnutia bola prvá dáma slovenskej popu-
lárnej hudby Marcela Laiferová. V hodinovom programe zazneli
jej najznámejšie piesne, ktoré si s ňou zaspievalo aj vďačné
pezinské publikum. Speváčka sa vyznala aj zo svojho vzťahu
k nášmu mestu, v ktorom žije jej najbližšia rodina. Pripomenula,
že Pezinok je krásne mesto, do ktorého sa vždy rada vracia a
podľa jej slov by bolo len na škodu, keby sa v ňom niečo menilo.

Pre seniorov pripravili pracovníčky oddelenia sociálnej staros-
tlivosti Mestského úradu aj malé pohostenie. (ra)

K mesiacu úcty starším

� Hľadáme 3 brigádnikov do skladu v Pezinku. Bližšie informácie u
p.Čierneho, tel: 0917 796 510. Tenarry Slovakia sro

Členky výboru Základnej organizácie Únie žien Slovenska v Pe-
zinku v rámci Mesiaca úcty k starším navštívili v piatok 24. 10. 2014
obyvateľov Zariadenia opatrovateľských služieb na Komenského uli-
ci v Pezinku. Predsedkyňa Dr. Elena Matuská sa prihovorila prítom-
ným obyvateľom tohto zariadenia a spolu s ostatnými členkami vý-
boru im odovzdala malé darčeky. Spoločne si zaspomínali na preži-
té roky, na mladosť a na všetko, čo prežili. Obyvatelia zariadenia
vyjadrili radosť z návštevy a boli veľmi vďační za darčeky a za
spestrenie monotónneho denného života. Dr. Matuská sľúbila, že
na nich nezabudnú a v čase vianočnom ich znova navštívia.

predsedníčka ZO ÚŽS v PezinkuPaedDr. Elena Matuská,

Ďalšia z veľkých brigád venovaných revitalizácii vinohradníc-
keho chotára a protipovodňovým opatreniam sa uskutočnila
18. októbra v lokalite hornej časti Panského chodníka. Zúčast-
nilo sa jej viac ako sedemdesiat dobrovoľníkov z radov členov
Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov, členov poľov-
ného združenia Podkarpatské pole, pracovníkov firiem Petmas
a Mestský podnik služieb. Aktívne pracovali aj primátor mesta
Oliver Solga, viceprimátori Ján Čech a MilošAndel a pracovníč-
ky Mestského úradu – oddelenia životného prostredia. Osobit-
ne potešila aj účasť dobrovoľníkov a mládeže. Brigádnici vyčis-
tili viac ako tristo metrov náletových krovín a pripravili tak pries-
tor pre prácu mechanizmov, ktoré obnovia kanály pri ceste a za-
bránia vytápaniu sídliska.

Organizátori podujatia ďakujú všetkým dobrovoľným pomoc-
níkom za vykonanú užitočnú robotu. (r)

Brigáda na Panskom chodníku

V mesiaci október získalo Zariadenie opatrovateľskej služby na Ko-
menského 23 v Pezinku, z rozpočtu Mesta Pezinok, dve elektricky
polohovateľné postele pre zlepšenie kvality života seniorov, ako aj na
zlepšenie podmienok pri výkone práce opatrovateliek a pri manipulá-
cii s imobilným klientom. Mgr. Alena Černáková,

vedúca opatrovateľskej služby

Vybavenie pre ZOS Komenského
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Nezávislý kandidát z inicia-
tívy Spoločne pre Pezinok, vo-
lebný obvod III.

GABRIEL GUŠTAFÍK

Narodil som sa 4. 4. 1956 v
Modre. Od narodenia žijem v
Pezinku. Absolvoval som
Strednú priemyselnú školu do-
pravnú v Trnave. Po škole som
nastúpil k ČSD (neskôr ŽSR,
Cargo Slovakia) kde som pra-
coval takmer 39 rokov ako ruš-
ňovodič. V súčasnosti som v
čiastočnom invalidnom dô-
chodku. Som ženatý, otec
dvoch dospelých synov a dcé-
ry, študentky Prírodovedeckej
fakulty. Nebol som a ani nie
som členom žiadnej politickej
strany.

Som poslancom dve volebné
obdobia. Kandidujem aj preto,
že od rozrobenej roboty sa ne-
odchádza. Vždy som sa aktív-
ne zapájal do verejného života
v Pezinku. 42 rokov som čle-

nom Dobrovoľného hasičské-
ho zboru (DHZ) v našom
meste, z toho 23 rokov vo funk-
cii predsedu. My, dobrovoľní
hasiči sme do vzniku profesio-
nálneho hasičského zboru vy-
konávali všetku činnosť bez ná-
roku na mzdu, výsluhové dô-
chodky, alebo iné benefity.
Som aktívnym členom Zdru-
ženia pezinských vinohradní-
kov a vinárov (ZPVV). Svoje
ďalšie pôsobenie v zastupiteľ-
stve vidím vo viacerých rovi-
nách: sídlisko Sever, mesto
ako celok, DHZ a ZPVV.

Sídlisko Sever je najväčšia
obytná zóna v Pezinku. V minu-
losti bola dosť opomínaná,
avšak za posledných osem ro-
kov sa tu veľa urobilo. Kto
chce, ten to vidí, kto chce len
kritizovať a znevažovať tvrdí,
že sa nerobí nič. Spomeniem
len najväčšie akcie: rekon-
štrukcia parkovísk a cesty
Svätoplukova (za poštou a ob-
chodom s potravinami), rekon-
štrukcia cesty Novomeského
(pri kúpalisku), parkoviská na
Suvorovovej a Svätoplukovej,
pri novom nákupnom centre
CBA na Novomeského, chod-
níky na Suvorovovej, Sväto-
plukovej, ale hlavne rekon-
štrukcia základných škôl
Kupeckého a Na Bielenisku.
Rozšírili sa kapacity mater-
ských škôl Na Bielenisku a na
Amfiteátri. Podarilo sa nám zís-
kať grant z projektu ISRMO v
hodnote 1,7 mil. eur. V súčas-
nosti prebieha revitalizácia od-

dychovej zóny pozdĺž potoka a
pripravené sú ďalšie akcie (par-
kovisko pri kotolni, oprava
ciest, chodníkov, dokončenie
aleje – Panského chodníka).
Prebieha rekonštrukcia toľko
kritizovaného tepelného hos-
podárstva a hlavne rozvodov
tepla a teplej vody, práve pre-
to, aby sa znížili úniky a poplat-
ky za teplo. ZPVV v spolupráci
s mestom uskutočnilo rad opa-
trení v prospech vinohradní-
kov. Na môj podnet a poslanca
Adama Solgu sa osadili záka-
zové značky na vjazdoch do vi-
nohradov, čím sme obmedzili
vozidlá, ktoré na týchto účelo-
vých komunikáciách nemajú
čo robiť. Už viac ako 5 rokov or-
ganizujeme brigády vo vino-
hradoch, kde čistíme odvod-
ňovacie kanály, potoky, stud-
ničky, kamenice, robíme po-
dujatia, ako Víno a levanduľa.
Vinohrady pred developermi
chránime aj v novom územ-
nom pláne, na tvorbe ktoré-
ho som sa podieľal dve voleb-
né obdobia a ktorý stále, žiaľ
nie našou vinou, nie je schvá-
lený.

Vážení spoluobčania, ak
mi odovzdáte svoj hlas, bu-
dem sa zo všetkých síl zasa-
dzovať za harmonický
rozvoj Pezinka. Verím, že za
primátora zvolíme Olivera
Solgu, ktorému týmto verej-
ne vyjadrujem svoju podpo-
ru. Želám Vám, aby ste sa vo
voľbách múdro rozhodli.

Nezávislý kandidát na po-
slanca č. 15 vo volebnom ob-
vode č. 1

KTO SOM?

PREČO KANDIDUJEM?

Mgr. et Mgr. ADAM SOLGA

Mám tridsaťjeden rokov a od
narodenia žijem v Pezinku. Vy-
študoval som žurnalistiku na FF
UK a právo na PF UK v Brati-
slave. Okrem toho, že pracujem
ako redaktor, ďalej sa vzdelá-
vam ako interný doktorand a vy-
učujem na FM PEVŠ v Bratisla-
ve. Vo voľnom čase sa venujem
športu, cestovaniu a ochrane
prírody. Vaše záujmy som dô-
sledne obhajoval ako poslanec
mestského zastupiteľstva v ro-
koch 2010 až 2014.

Nedávno som sa oženil. S
manželkou si zakladáme rodinu
a chceme tu žiť, jedného dňa vy-
chovávať deti, starať sa o na-
šich rodičov a prarodičov, preto
mi nemôže byť ľahostajné, ako
bude Pezinok vyzerať v blízkej i
vzdialenejšej budúcnosti a nie

je mi teda jedno, kto bude spra-
vovať naše mesto v nasledujú-
cich rokoch.

V uplynulom volebnom obdo-
bí som bol pri mnohých dôleži-
tých rozhodnutiach, ktorými
sme sledovali jediný cieľ – trva-
lo udržateľný rozvoj nášho mes-
ta v prospech vás, Pezinčanov.
Spravili sme mnoho užitočné-
ho, ale stále zostávajú aj veci,
ktoré sme nestihli.  To je pre
mňa záväzok do budúcnosti,
pretože od rozrobenej práce sa
neuteká.

Pred štyrmi rokmi ste mi dali
dôveru, ktorú som sa snažil ne-
sklamať. Mohol by som sa po-
chváliť, aké návrhy a riešenia
som ja osobne prinášal v pros-
pech občanov Pezinka, ale za
dôležitejšie považujem, že som
bol pri všetkom pozitívnom, čo
sa za posledné obdobie spravi-
lo a čo sa ešte len robí (ako na-
pr. zimný štadión, či ISRMO).

Sľuby, ktoré sme vám dali
pred štyrmi rokmi, sme sa sna-
žili splniť a v drvivej väčšine prí-
padov sa nám to aj podarilo.
Porovnajte si napríklad vzhľad,
prostredie a služby pezinskej
polikliniky s tou seneckou. Stačí
sa rozhliadnuť okolo seba...

Ak nebudeme voliť s rozu-
mom, doplatíme na to všetci.
Za štyri roky som v pléne zastu-
piteľstva videl a zažil aj to, čo
občanom zostávalo skryté. Na-
príklad nikdy nezabudnem, ako
sa jeden z poslancov škodora-
dostne posmieval, že mesto ne-

ZAMŇAHOVORIAČINY

NEZAHOĎME ŠANCU!

stihne administratívne vybaviť
formality súvisiace s vybudova-
ním dopravného terminálu.
Stihli sme to a vďaka tomu Pe-
zinčania môžu cestovať do prá-
ce, do škôl, za športom i za zá-
bavou kultúrnejšie. Je však za-
rážajúce, že v zastupiteľstve se-
deli ľudia, ktorí pracovali podľa
rovnice „čo je zlé pre Pezinok,
je zlé aj pre primátora Solgu
a dobré pre nás“. Dnes majú tú
drzosť sľubovať vám inú politic-
kú kultúru a balamutia vás, že
Pezinok stagnuje.

Preto na vás apelujem, aby
ste nepodľahli prázdnym sľu-
bom a lacným trikom, ale aby
ste volili len ľudí, ktorých dobre
poznáte a pri ktorých máte isto-
tu, že budú pracovať vo váš
prospech. Takým človekom je
pre mňa aj primátor Oliver
Solga, môj otec. Teší ma, že ini-
ciatíva

ktorej som ako nezá-
vislý občiansky kandidát súčas-
ťou, vám ponúka presne ta-
kýchto ľudí. Slušných, čestných
a odborne zdatných.

Detailne rozpracovaný prog-
ram, s ktorým ako iniciatíva

ideme do volieb, nájdete na
a kon-

taktovať ma môžete aj na adre-
se @

SPOLOČNE PRE
PEZINOK,

Aby sme sa pohli vpred, mu-
sia v zastupiteľstve sedieť ľu-
dia, ktorí problémy vedia a
chcú riešiť a dokážu spolu ko-
rektne spolupracovať!

SPOLOČNE PRE PEZINOK

www.spolocneprezinok.sk

adam_solga yahoo.com

ČESTNOSŤ, KOMPETENT-
NOSŤ A PRACOVITOSŤ
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Tradičné podujatie venované
jablkám vo všetkých podobách i
v tomto roku rozvoňalo priesto-
ry Malokarpatského múzea v
Pezinku. Ako každoročne boli
stánky na nádvorí aj pred múze-
om pre 19 predávajúcich a kto
prišiel, určite neoľutoval. Pod zá-
štitou Bratislavského samo-
správneho kraja sa koná toto
podujatie vždy druhú sobotu v
októbri v obciach a mestách bra-
tislavskej župy. Je ideálne na ro-
dinný výlet s deťmi rôznych ve-
kových kategórií. Sladké i slané
koláče, ťahané štrúdle, mixova-
né jablkové produkty: lekváre,
džemy, horčice, či nutela z jabĺk
nenechávajú mlsné jazýčky na
pochybách, že kuchyňa je zá-
klad dobrej nálady a zdravia.
Návštevníci si každoročne mô-
žu zakúpiť receptár zostavený z
receptov našich starých mám,
ale nechýbajú ani recepty na
moderné sypané koláče či ne-
pečené dobroty z jabĺk. Každý
návštevník má možnosť záso-
biť sa chutnými jabĺčkami na
dlhé zimné mesiace, nakúpiť
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16. októbra 1998 odštartovala TV PEZINOK svoje obrazo-
vé vysielanie. Dianie v meste a okolí môžete na svojich obra-
zovkách sledovať už 16. rok.

Televízia od svojho vzniku vysiela v káblových rozvodoch
UPC. Program je v súčasnosti šírený aj prostredníctvom
káblového operátora SWAN. Vysielanie prostredníctvom
DVB-T vysielača na 41. kanáli doplnilo predchádzajúce spô-
soby distribúcie signálu do domácností.

TV PEZINOK sa oplatí sledovať nielen v televízii, ale aj na
internete. Môžete sa o tom presvedčiť na stránke

, či na našom facebookovom profile.. „

hovorí riaditeľ Peter Bittner.
Od uvedenia prvej relácie v októbri 1998 sa toho zmenilo

naozaj dosť. TV PEZINOK vznikla ako spoločnosť s ruče-
ním obmedzeným so 100% účasťou Mesta Pezinok. Na za-
ložení televízie malo významný podiel vtedajšie zastupiteľ-
stvo, vtedajší primátor Ing. Ivan Pessel a poverený riaditeľ
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Funkciu valného zhromaž-
denia a konateľa televízie zastáva Mgr. Oliver Solga. Dozor-
nú radu tvorili v minulosti členovia mestskej rady, v súčas-
nosti poslanci a odborníci v mediálnej oblasti. Jej predse-
dom je Mgr.Adam Solga.

Okrem každodennej práce v oblasti spravodajstva a publi-
cistiky realizuje televízia aj väčšie projekty lokálneho, celo-
slovenského aj medzinárodného rozsahu. Počas rokov
vzniklo množstvo dokumentov, ktoré mali možnosť vidieť di-
váci takmer na celom Slovensku. TV PEZINOK je aktívna
nielen ako informačné médium, ale vystupuje v regióne aj
ako iniciátor a partner množstva kultúrnych, charitatívnych,
vzdelávacích a ďalších podujatí.

Televízia je členom LOToSu – Spolku lokálnych televíz-
nych staníc Slovenska, ktorý momentálne zastrešuje 45 lo-
kálnych televízii.

Tvorba TV PEZINOK získala množstvo ocenení na rôz-
nych festivaloch. TV PEZINOK patrí aktuálne, spolu s ďalší-
mi dvoma televíziami, 1. miesto v celkovom počte ocenení
počas 15 ročníkov tohto festivalu. Od odbornej poroty za to-
to obdobie získala spolu 17 cien.

Úspechy televízia dosiahla aj v medzinárodnej konkurencii
na česko-slovenskej prehliadke filmovej tvorby Kafka v
Kopřivnici či na Medzinárodnom festivale lokálnych televízií
Zlatý žobrák v Košiciach. V zbierke sa okrem iných nachá-
dzajú aj ocenenia z filmových súťaží Cineama, v súťaži diel s
protidrogovou tematikou či ocenenia od Literárneho fondu.

Na záver slová konateľa – riaditeľa TV PEZINOK, s.r.o. Pet-
ra Bittnera:

www.tvpe-
zinok.sk Chceme z na-
šej stránky vytvoriť naozaj aktuálny spravodajský server, kto-
rý ponúka komplexné informácie o živote v meste. Okrem
spravodajstva na nej nájdete videosprávy a archív relácie
Týždeň. Na stránke je možné sledovať naše on-line vysiela-
nie, a to aj cez mobilné telefóny“

„ Ďakujeme našim divákom za doterajšiu priazeň a
našim partnerom za spoluprácu. Sme si vedomí, že vždy je
možné zvyšovať kvalitu programu. K vyššej úrovni môžete
prispieť aj vy – svojimi námetmi, pripomienkami a názormi.
Očakávame ich na e-mailovej adrese tvpezinok@stonline.sk.

Za naším sloganom „UVIDÍTE, ŽE SA UVIDÍTE“ je snaha
o vytvorenie priestoru na prezentovanie aktivít aktívnych ľu-
dí v regióne. Radi by sme boli aj naďalej vašou obľúbenou
domácou televíziou.“

TV PEZINOK – 16 rokov od prvého
obrazového vysielania jablčné mušty či načerpať inšpi-

ráciu na jablkovú výzdobu. V
Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku je každoročne pre náv-
števníkov na zahriatie priprave-
ný jablkový grog a malých náv-
števníkov pri srdiečku zahrieva-
lo divadielko KaSia alebo mohli
predviesť svoj um v detských
tvorivých dielňach. Dôkazom,
že tradičné podujatie nie je ru-
tinnou záležitosťou, je stále sa
zvyšujúci počet návštevníkov a
pribúdajúce nové spôsoby a ná-
pady spracovania tohto výni-
močného plodu. (r)

Jablkové hodovanie je každým rokom atraktívnejšie

Inzercia

V nasledujúcich riadkoch by
som rád napísal názor človeka,
ktorý v meste Pezinok trvalo ne-
býva, ale dlhodobo tu pracuje a
má tak nadhľad z dôvodu, že
je tzv. „Nepezinčan“. Chcel by
som sa vyjadriť najmä k stavu
kultúry v našom meste, pretože
k tejto téme mám najviac kom-
petencií. Áno, píšem v našom,
pretože aj keď tu trvalo nežijem,
cítim, že toto mesto mi nie je ľa-
hostajné, vďačím mu za veľa a
sám sa snažím prispieť k jeho
kultúrnemu životu.

1.apríla 2003 ako nový pra-
covník múzea som zoskakoval
(tým myslím skutočne zoska-
koval, nie vystupoval) z vlaku
na udupanú hlinu, nazývanú
perón pri zanedbanej budo-
ve železničnej stanice. Prešiel
som železiarstvo a neupravené
priestranstvo v okolí smerom
ku križovatke do centra, kde na
nespevnenej rozbitej ploche pri
daňovom úrade nesúrodo par-
kovali autá. Idúc cez zanedba-
nú ulicu, nazývanú Kollárova,
do centra mesta omylom som
smeroval krížom cez námestie,
míňajúc nevábne verejné toa-
lety, k masívnej nedokončenej
budove z lacného stavebného
materiálu, dnešné obchodné
centrum Plus. Odtiaľ som sa

vrátil na Štefánikovu ulicu, kto-
rá bola v tom čase beznádejne
preplnená automobilmi.Aj také-
to boli moje prvé postrehy z
mesta v čase, kedy som ešte
netušil, že s ním spojím svojich
nasledujúcich 11 rokov života.
Aká premena tváre mesta k lep-
šiemu odvtedy nastala len na
tejto trase, aj keď si uvedomu-
jem, že vylepšovať je stále čo!
Ale kde nie je?

Po veľmi krátkom čase som si
uvedomil, že osobitosť Pezinka
netvoria budovy, ulice či námes-
tie, ale najmä ľudia, ktorí mu dá-
vajú svoju pečať a ducha. Čo
však bolo úprimne potešujúce,
tento duch lokálpatriotizmu a ko-
munitného spolupatrična vanul
a stále dýcha najmä z okruhu
prostredia vedenia mesta a jeho
blízkeho okolia, čo u nás nebý-
va vždy pravidlom.

Ako človek z oblasti kultúry
som veľmi citlivo vnímal a stále
pozorujem, že tu sa o kultúr-
nosti a podpore kultúry nehovo-
rí iba verbálne, ale každoden-
ným napĺňaním v praxi. Úprim-
ne, kto si nezvykol, že slávnosti
Vinobrania sú v Pezinku urči-
tú dobu už každoročne, že sa
u nás konajú Keramické trhy,
Dychovky v preši, Fyzulnačka,
Festival pouličných divadiel

atď., množstvo výstav, vernisá-
ží, koncertov, súťaží, pôsobia
tu viaceré kultúrne inštitúcie a
dve múzeá na jednej ulici, čo je
celoslovenský unikát!? Nebe-
rieme tieto veci už akosi sa-
mozrejme, že patria ku každo-
ročnému koloritu mesta, aj keď
nás z médií zavaľujú informácie
o kríze, šetrení, nedostatku fi-
nancií, dlhovej brzde atď.?

Sediac na jednej z terás na
námestí (tzv. pláži) počúvam
miestnych ľudí, ako ma niekedy
konfrontujú s problémom vybrať
si z kultúrnej ponuky a nezried-
kavo sa stáva, že mi vyčítajú „ di-
lemu “ na aké podujatie ísť, pre-
tože sú prípady, kedy sa v jeden
deň a v tú istú hodinu konajú nie
dva, ale aj tri spoločenské pod-
niky. Píšem to, lebo bez kon-
krétnej podpory mesta či už fi-
nančnej, materiálnej, admi-
nistratívnej a veľakrát aj iba oby-
čajnej ľudskej ochoty vyjsť v
ústrety, by sa absolútne drvivá
väčšina týchto aktivít v oblasti
umenia, hudby či kultúry ne-
mohla konať v takom rozsahu a
v počte, ako sa to deje v Pe-
zinku – ak by sa vôbec mohli
uskutočniť. Viem, čo tvrdím, pre-
tože sám množstvo podujatí or-
ganizujem či aktívne na nich
spolupracujem.

Iste, vždy sa veci môžu vyko-
návať lepšie, sústavne sa musí-
me porovnávať s porovnateľ-

nými a posúvať sa dopredu!
Kritika však musí byť konštruk-
tívna a hlavne by mala dávať
konkrétne realistické návrhy na
zlepšenie, inak je to iba prejav
nekultúrnosti a falošného pod-
súvania nesplniteľných, aj keď
často ľúbivých riešení. Meniť
veci k lepšiemu treba začať od
seba. Nemožno čakať, že niek-
to iný to vymyslí, urobí, či zlepší
za nás a my sa už len pridáme,
respektíve skritizujeme. Kto nič
nerobí, nič nepokazí, hovorí ne-
mecké príslovie. Kto však jedno
hovorí, a opačne v praxi koná,
ten prejavuje svoju nekultúr-
nosť, aj keď verbálne jej môže
vyjadrovať podporu akokoľvek.
Preto ten, kto je nekultúrny a
úmyselne používa zavádzajú-
ce a skreslené argumenty ako
riešenia už teraz, ten sa po voľ-
bách „čarovne“ nepremení na
kultúrneho, pravdovravného a
čestného. Majme to na pamäti!
Za človeka majú hovoriť vý-
sledky a každodenné aktivity, a
nie nič nehovoriace časy na
zmenu, masívne mediálne sľu-
by a lacné marketingové aktivi-
ty, ktoré sú v rozpore s každo-
denným konaním ľudí, ktorí ich
hlásajú.

Keď sa slnko kultúry skláňa k
západu, vtedy aj trpaslíci vrhajú
veľký tieň. Dajme priestor kul-
túrnosti a nedajme sa oklamať
tieňom. Martin Hrubala

Kultúra a nekultúrnosť
FOTO: MMvPK
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Už niekoľko mesiacov mi do
poštovej schránky chodí perio-
dikum s podtitu-
lom

. Keďže sa blíži
čas, ktorý zmysel (a myslím si,
že aj trvanie) existencie tohto
periodika naplní, dovolím si zo-
pár čitateľských postrehov.
Takže:

Periodikum Srdce
Pezinka ako tlačový „orgán“
rovnomenného občianskeho
združenia je od začiatku – poli-
tický projekt. Nevidím na tom
nič zlé, len mi prekáža všetko
to kamuflovanie a zastieranie.

Periodikum Srdce
Pezinka nikdy nebol „mesač-
níkom o živote v našom mes-
te“. Bol a je mesačníkom o poli-
tickej nespokojnosti, politickej
frustrácii a politickej snahe nie-
koľkých poslancov aktuálneho
mestského zastupiteľstva, kto-
rí svojou nespokojnosťou oslo-
vili ďalších ľudí, najmä tých s
komunálno-politickou ambíci-
ou. A znova opakujem: Nevi-
dím na tom nič zlé, len mi pre-
káža všetko to zastieranie a ka-
muflovanie.

Mesačník Srdce
Pezinka pracuje na solídnej
profesionálnej úrovni takzva-
nej „negatívnej žurnalistiky“.
Je konštruovaný a zostavova-
ný tak, aby nahromadil na jed-
nom mieste čo najviac negatív,
nedostatkov, chýb, prázdnych

Srdce Pezinka

„Mesačník o živote v na-

šom meste“

Po prvé:

Po druhé:

Po tretie:

či bielych miest v živote našej
mestskej society.Ako vidno, dá
sa to. Len potom treba povedať
rovno: Mesačník Srdce Pezin-
ka, práve vďaka tejto svojej kva-
litatívnej črte, byť ča-
sopisom „o živote v našom
meste “ ! Ten život v tom

meste totiž nie je takýto
jednorozmerný;

Mesačník Srdce
Pezinka používa „stratégiu a
taktiku“ známu z anekdoty, v
ktorej sa nádejný cirkusový
umelec uchádza o pracovné
miesto v cirkuse a ponúka
„svoje číslo“. V ňom najprv všet-
kých naokolo, účinkujúcich i di-
vákov, pooblieva výkalmi a po-
tom prichádza ON – čistý a celý
v bielom. Lenže také jednodu-

nemôže

náš na-
šom

preplnený, pre-

hustený, prekypujúci len a len

– negatívami a nedostatkami.

Po štvrté:

ché to v živote nie je, však pa-
nie poslankyne a páni poslan-
ci. Pri tom vylievaní sa nám čo-
-to z tej špiny zachytí „za nech-
tami“. Napríklad exemplárne
porušovanie zákona, ktorým je
neodovzdanie ústavným záko-
nom predpísaného majetkové-
ho priznania jednej z poslan-
kýň - „srdciarok“ v priamom pre-
nose mestskej televízie. Alebo:
najprv svojimi stavebnými me-
chanizmami pri búraní „nepo-
trebného športoviska“ a ná-
slednej stavbe svojho bytové-
ho domu určeného na podnika-
nie rozryjem majetok mesta.
Potom ho nafotím, foto uverej-
ním a vydávam za zanedbané
a neudržiavané mestské par-
kovisko. Však, „hlavný srdciar“
s primátorskou ambíciou? To
nie je najlepší štart k vytúženej
méte! Alebo: k článku o „ža-
lostnom stave“ kultúrnych pa-
miatok v meste priložím foto-
grafiu veže farského kostola,
ktorá je snímaná cez „oká plo-
ta“ čerstvo asanovanej stavby,
ktorá však s onou pamiatkou
nemá nič spoločné. To však
nie je dôležité. Význam má
práve ten „zamrežovaný po-
hľad“ ponad ruiny. Toto všet-
ko má ale svoje meno. Volá sa
to – . Najčastej-
šie sa vyskytuje v zavádza-
júcej reklame, v bulvárnej žur-
nalistike a – v politickej propa-
gande.

tendenčnosť

Hovoril som o
frustrácii. Prečítal som si „ná-
rek“ poslankyne, že v zastupi-
teľstve nemôže nič presadiť.
Vraj kvôli primátorovi a väčšine
poslancov. Poznám to, je to
skutočne frustrujúce. Stačí sa
pozrieť do Národnej rady SR.
Lenže veci sa tu, na komunál-
nej úrovni, majú našťastie tro-
cha inak. Za šestnásť rokov, čo
som v pezinskom zastupiteľ-
stve sedel, som prehral množ-
stvo hlasovaní. Jednoducho
som tých druhých nedokázal
presvedčiť. Na druhej strane,
množstvo mojich návrhov ak-
ceptovali aj tí, ktorí mali spo-
čiatku iný názor. Jednoducho,
dokázal som ich presvedčiť.
Podstatné je

ho predniesť a vy-
svetliť a o jeho podpo-
re, a to nielen na zastupiteľ-
stve, ale najmä pred ním.
Rokovať a presviedčať: kole-
gov poslancov, primátora, úrad-
níkov. To je najlepší liek na
frustráciu z komunálnej politi-
ky. Lenže, a úprimne to pisa-
teľke verím, kvôli obrazu „pri-
mátorského despotu“ ovláda-
júceho pätnásťčlenné stádo, je
lepšie horko zaplakať nad zlým
stavom komunálno-politického
sveta, než nad vlastnými ob-
medzeniami a zaspatosťou.

Trocha o demagó-
gii. V editoriale augustového
čísla som sa dočítal, že pisateľ

Po piate:

Po šieste:

mať návrh, byť
schopný

rokovať

O jednom politickom projekte, frustrácii, kamufláži, demagógii a falošnosti
očakáva teraz, pred voľbami,
zvýšené množstvo prestrihnu-
tých pások a chválenia sa
úspechmi. Pýtam sa: No a čo?!
Politický cyklus, rozfázovaný
na štyri roky, má svoje vnútor-
né obdobia. Raz sa niečo
začne, inokedy sa zasa dačo
skončí, niečo sa robí na začiat-
ku a niečo zasa na konci voleb-
ného obdobia. K logike politiky
ako nástroja presviedčania o
svojom vlastnom programe a
nástroja správy verejných vecí
patrí aj to, že podstatné
úspechy sa časujú ku koncu vo-
lebných cyklov. Aj náš editoria-
lista „ladí formu“ svojich vín
tak, aby vrcholila v čase súťaž-
ných degustácií. Verím, že mu
to nikto nevyčíta.

Nakoniec o faloš-
nosti a neúprimnosti. Protago-
nista Srdca Pezinka, ktorý „cíti
podporu“ vo svojom ťahu na pri-
mátorský stolec urobil zaují-
mavé gesto. Keďže sa usiluje
aj o poslanecký mandát a keď-
že býva v Grinave, rozhodol sa
„uvoľniť“ jedno z dvoch miest
pre zástupcov Grinavy a - za-
mieril na Sever. Takže, aby bo-
lo jasné. V grinavskej časti mes-
ta budú zvolení dvaja kandidáti
a ak by bol na sídlisku Sever
zvolený aj náš „srdciar“, boli
by tam . To je prvý význam
tejto rošády. Druhý vyrastá z
načisto pomýlenej predstavy,
že sídlisko je anonymný pries-

Po siedme:

traja

tor a ľahšie tam človeka zvo-
lia. Ubezpečujem nášho Grina-
vana, ktorý sa rozhodol, že bu-
de do roztrhania tela bojovať
za nás, obyvateľov sídliska
SEVER, že to tak nie je, a že sa
tu celkom dobre poznáme a cel-
kom dobre vieme, kto a čo po-
čas výkonu mandátu pre sídlis-
ko urobil. Pýtam sa, čo preň
urobil za ostatné štyri roky vý-
konu svojho mandátu – Milan
Grell? Odpoveď nechám na ne-
ho. Súčasne avizujem, že jeho
pokus prekročiť hranice svojho
bydliska, v snahe získať man-
dáty pre Grinavu takouto prie-
hľadnou fintou, má ešte jeden
politický význam. Ten si však
zatiaľ nechám pre seba ...

Pred štyrmi rokmi som napí-
sal, že nebudem kandidovať
za poslanca MsZ, pretože s
niektorými deštruktormi posla-
neckej práce nechcem byť v
jednom zbore. Bol to omyl!

Preto to
skúsim znova a tentoraz kandi-
dovať budem.

Poslanec BSK, člen združenia
a

za koalíciu
OKS, SDKÚ, SAS, NOVA,
Skupina NEKA.

Nebyť s nimi sa dá len tak,
že tam nebudú oni!

kan-
didát na poslanca vo voleb-
nom obvode č. 3

Prof. PaedDr. CSc.René Bílik,

Spoločne pre Pezinok
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Dňa 9. 9. 2014 navštívil Zá-
kladnú školu Fándlyho 11, Pe-
zinok Prof. ing. Pavol Alexy Phd
zo Slovenskej technickej uni-
verzity. Žiakom, ktorí sú zapísa-
ní v projekte Comenius, predná-
šal o polyméroch.Ako prvé pred-
nášal o vzorcoch, ktoré sa týkali
všetkého, o čom nám neskôr ho-
voril. Povedal nám aj veľa zaují-
mavých faktov, o ktorých sme
doteraz nevedeli, napr. že plas-
ty samotné nie su až tak škodli-
vé ako sa hovorí. Škodlivé je iba
ich hromadenie a pri niektorých
aj ich spracovanie. Potom roz-
delil plasty podľa výroby. Plasty

syntetické, čiže tie, ktoré sa vyrá-
bajú z fosílnych surovín sú škod-
livé, pretože sa pri ich výrobe a
spracovaní uvoľňuje CO2 (oxid
uhličitý). Výroba plastov z prí-
rodných surovín (škrob) má veľ-

kú výhodu, že plasty sa dajú ob-
noviť. Plasty z fosílnych surovín
už nie. Ďalšie výhody biorozloži-
telných plastov sú, že sa vyrá-
bajú ekologicky, vytvárajú mini-
málny až nulový skleníkový e-

fekt a pri ich likvidácii nevznikajú
škodlivé plyny. Ale majú aj svoje
nevýhody, ako vyšiu cenu a hor-
šie užitkové vlastnosti.

ZŠ Fándlyho 11, Pezinok
Richard Sabo, 9.C,

Prof. Pavol Alexy prednášal žiakom zo ZŠ Fándlyho

Predajca Nota Bene Miro: So životom som spokojný
Stretávame ich denne. Ženy a

muži v reflexných vestách nám
na uliciach či pred obchodmi
ponúkajú časopis NOTA BENE.
Automaticky si ich zaradíme
medzi ľudí bez domova či bez
zamestnania. Ak máme pár
drobných a trochu dobrej vôle
navyše, tak si od nich jeden vý-
tlačok kúpime a ponáhľame sa
zasa ďalej. Za každým z nich sa
však skrýva zaujímavý životný
osud. Jedným z nich je aj prí-
beh Miroslava Sása, ktorý sa
stal neodmysliteľnou súčas-
ťou centra Pezinka.

Hoci Mira poznáme z nášho
mesta, jeho rodiskom je Han-
dlová.

spomí-
na na svoje detské roky.

Miro vyštudoval priemyslov-
ku v Handlovej, v roku 1986
zmaturoval a stal sa elektri-
károm so zameraním na sil-
noprúd. Pracoval v Bučine
Zvolen až do roku 1995, kým

„Do Pezinka som cho-
dieval za tetou, ktorá tu bývala.
Trávil som tu prázdniny a Pezi-
nok sa mi vždy páčil,“

„Keď
teta zostarla, doopatroval ju
otec a je pochovaná vedľa mo-
jej mamy.“

sa nezačalo prepúšťať. Odi-
šiel pracovať do bane v Kar-
vinej, takže je jasné, že sa ne-
bojí ani ťažkej roboty. Nejaký
čas robil aj v esbéeskách. Čo
ho teda dostalo na ulicu? Ako
to už býva, smola v osobnom ži-
vote.

„

vysvetľuje Miro
bez trpkosti v hlase. Keď prišiel
o strechu nad hlavou, hľadal si
robotu s ubytovaním. Nájsť ta-
kú je však v dnešných časoch

Kým som bol v Karvinej, mo-
ja vtedajšia družka predala bez
môjho vedomia byt a odišla zo
Zvolena preč,“

problém. Nakoniec prišiel do
Pezinka.

Mirovi pomohol kamarát, ta-
kisto bývalý predajca NOTA
BENE, ktorý je dnes už na dô-
chodku. Býval vtedy v podnáj-
me v rodinnom dome a Mira na-
sťahoval k sebe. Keď dom zača-
li rekonštruovať, prenajali si byt
na Severe, kde bývajú dodnes.

„

hovorí Miro.

Miro sa pravidelne zúčastňuje
na aktivačných prácach. Rád by
si našiel stále zamestnanie, naj-
lepšie možno niekde vonku, na
čerstvom vzduchu. Na návrat k
elektrikárčine si už netrúfa, od ro-
ku 1995 túto profesiu nerobí a
normy sa medzitým zmenili.
Trápia ho aj zdravotné problé-
my. Veľmi mu však pomohlo, že

„Býval som u známeho v ma-
ringotke, potom u ďalšieho ka-
maráta. Mal som tu aj družku,
ale bohužiaľ pred šiestimi rokmi
zomrela.“

Kamarát má 71 rokov a
nechodí už von, takže sa oňho
aj starám, nosím mu nákupy,“

„Mám aspoň stre-
chu nad hlavou. Dostávam soci-
álku a niečo si privyrobím pre-
dajom časopisu, aby som mal
na podnájom a na stravu.“

pred štyrmi rokmi definitívne
skoncoval s alkoholom a úspeš-
ne abstinuje.

O časopisy NOTA BENE je,
našťastie, záujem.

hovorí Miro.
Podobnú skúsenosť potvrdzu-

je aj jeden z jeho pravidelných
zákazníkov a čitateľov, primátor
Pezinka Oliver Solga.

ho-
vorí primátor.

Miro predáva v centre Pezinka
a pri obchodnom dome TESCO.
Väčšinou sa stretáva s pozitív-
nymi reakciami a s pochopením.
Na otázku, či je so životom spo-
kojný, odpovedá jednoznačne:

A v tej chvíli sa zdá,
že je v skutočnosti bohatší oproti
mnohým, ktorí majú na prvý po-
hľad viac.

„Sám tento
časopis rád čítam a aj ľudia ho
chvália, že sa v ňom dočítajú ve-
ci, ktoré v iných novinách ne-
nájdu,“

„Kupu-
jem si NOTA BENE nielen pre-
to, aby som pomáhal jeho pre-
dajcovi, ale je to naozaj veľmi za-
ujímavé a kvalitné čítanie,“

„Okrem pestrých
a často i pohnutých príbehov ľu-
dí bez strechy nad hlavou sa tu
dá nájsť aj množstvo iných zau-
jímavých a profesionálne spra-
covaných tém.“

„Áno, som.“

(kam)

Centrum pre rodinu – Pezinok, o. z. otvára v týchto dňoch
„SKLAD POMOCI“ v nových zrekonštruovaných priestoroch, na
adrese Farská 7 (areál farského kostola) v Pezinku. Sklad pomo-
ci je určený všetkým, ktorí chcú darovať detské oblečenie, ostat-
né detské potreby (hračky, postieľky, kočíky,...), ako aj drobný
spotrebný tovar do domácnosti.

ktoré sa z dôvodov rôznych nepriaznivých okolností
ocitli v núdzi.

a Ďalšie
informácie nájdete na stránke

koordinátor projektu

Veci ďalej distribuujeme klien-
tom do sociálne slabších, viacdetných a inak znevýhodne-
ných rodín,

každý utorok v čase od 9.30
do 11.30 h každý piatok v čase od 14.30 do 16.30 h.

Mgr. Stanislava Dulajová,

Otváracie hodiny:

www.pezinskerodiny.sk

SKLAD POMOCI opäť otvorený

Jediným riešením, aby sme sa jedného dňa neocitli na veľ-
kom smetisku, je RECYKLÁCIAODPADU.

V našom meste pôsobí firma ECOREC, ktorá sa zaoberá úpra-
vou odpadu a jeho ekologickým spracovaním na alternatívne
palivá. Firma ECOREC vyhlásila pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ
výtvarnú súťaž s názvom „Dajme odpadu druhú šancu“.

Dňa 27. 9. 2014 sa v priestoroch firmy konal „Deň otvorených
dverí“. Zároveň boli vyhlásené výsledky súťaže.

ZŠ Fándlyho 11 v Pezinku, získali za svoje
výtvarné dielo hlavnú cenu – celodenný pobyt na Ranči na
Striebornom jazere. Potešili sme sa a teší nás aj to, že firma s
ekologickým zmýšľaním organizuje súťaže a zábavným spôso-
bom formuje mladú generáciu.

Ľudstvo prežilo poslednú dobu ľadovú či dobu kamennú. Teraz
na prahu tretieho tisicročia, rúti sa na nás „doba odpadová“.

Žiaci 4. A triedy zo

PaedDr. Jana Virgovičová

Dajme odpadu druhú šancu

V predvečer sviatku Po-
výšenia sv. Kríža 13. sep-
tembra 2014 pezinský fa-
rár vdp. Ján Ragula požeh-
nal obnovený kríž na Hrn-
čiarskej ulici. Prihovoril sa
kapucín P. Ján Otruba
OFM-Cap, ktorý obnovu krí-
ža inicioval. Prítomní boli aj
viceprimátori Ing. Ján Čech a Ing. Miloš Andel. Pôvodný kríž
stál na mieste dnešného domova dôchodcov ako pozostatok
niekdajšieho cintorína pre obyvateľstvo žijúce za hradbami (tzv.
„cinterek“). Okolo neho bola ohrádka a v nej vysadené kvety,
ktoré tam ľudia nosili aj v časoch socializmu. Počas procesií na
slávnosť Božieho Tela bol pri kríži postavený oltárik a okolo ne-
ho dva rady mladých líp. Po vybudovaní domova dôchodcov
bol postavený nový kríž na súčasnom mieste pri hradbách.
Presne pred 20 rokmi, 15. 9. 1994 ho požehnal dekan – farár
vdp. Karol Chvála. Peter Sandtner

K sviatku povýšenia sv. kríža

Pán farár, vitajte v Pezinku
Slávnostná inštalácia nového grinavského zborového farára

Mgr. Róberta Mišových sa uskutočnila v rámci služieb Božích
v evanjelickom kostole v Grinave 5. októbra 2014. Zúčastnil sa
jej aj primátor mesta Pezinok Oliver Solga a viceprimátor Ján
Čech. Primátor poďakoval bývalej pani farárke Helene Heinri-
chovej za dlhoročnú spoluprácu a novému pánu farárovi a je-
ho rodine zaželal všetko dobré. Najmä aby sa im v Pezinku da-
rilo, aby tu našli svoj druhý domov a mnoho obetavých ľudí nie-
len v Božom chráme, ale aj v každodennom živote. (r)

Bezdomovectvo je zložitý spo-
ločenský problém. Na jeho vzni-
ku a vývoji sa podieľa množstvo
faktorov. Jedným z najzávažnej-
ších je bezpochyby chudoba.
Bezdomovectvo patrí k extrém-
nym formám chudoby a je preja-
vom sociálneho vylúčenia. Bez-
domovectvu predchádza sprá-
vanie a procesy vedúce k strate
zázemia, životných istôt a soci-
álnemu vylúčeniu. Bezdomo-
vectvo je svojou podstatou poru-
chou sociálneho fungovania, či-
že poruchou rovnováhy medzi
kapacitou zvládania jedinca a po-
žiadavkami prostredia. Problé-
my bezdomovectva a chudoby
je v prvom rade treba riešiť sys-
témovo a komplexne z hľadiska
sociálnej politiky. Žiaden z eu-
rópskych štátov doposiaľ nevy-
riešil tieto problémy, a preto je ne-
vyhnutná aj medzinárodná a me-
dzirezortná spolupráca.

Mesto Pezinok prevádzkuje
Nocľaháreň, ktorá poskytuje so-
ciálne služby pre fyzické osoby,
ktoré nemajú zabezpečené uby-
tovanie alebo nemôžu doteraj-
šie bývanie užívať. Jedná sa nie-
len o občanov nášho mesta, ale
aj o občanov z okolia, neraz aj
z Bratislavy, nakoľko zariadení

podobného charakteru je veľmi
málo. V nocľahárni poskytujeme
možnosť prípravy stravy, ošate-
nie, realizáciu základnej hygie-
ny, sprostredkovanie lekárskeho
ošetrenia a liečenia zo závislos-
tí, sociálne poradenstvo a po-
moc pri hľadaní práce ubytova-
ným klientom, ale aj klientom
ktorí prichádzajú do zariadenia v
doobedňajších hodinách, aby sa
mohli u nás najesť, osprchovať,
prezliecť do čistého ošatenia,
aby sme im poskytli sprevádza-
nie pri vybavovaní úradných zá-
ležitostí – zaevidovania sa na
Úrade práce, vybavovaní osob-
ných dokladov, sprievod na le-
kárske vyšetrenie, motivovanie
klienta k hľadaniu zamestnania,
čím si vytvárame s klientmi
vzťah dôvery pre ďalšiu dlhodo-
bú prácu. Vedieme databázu ľu-
dí bez domova. Predpokladáme
že v súčasnosti sa len v našom
meste nachádza približne 60 ľu-
dí bez domova – na ulici. Keďže
sme blízko Bratislavy, máme tu
veľký pohyb ľudí bez domova aj
z iných miest a obcí (napr. Šaľa,
Budmerice, Limbach, Častá,
Bratislava....) Aktivity nad rámec
zákonných povinností nocľahár-
ne zabezpečujeme formou pro-

jektu a dohody medzi Mestom
Pezinok a Úradom práce sociál-
nych vecí a rodiny v Pezinku for-
mou dobrovoľníckej služby.
Tento projekt je už ôsmym v po-
radí. Cieľovou skupinou teda nie
je iba 17 ľudí bez domova ubyto-
vaných v nocľahárni, ale aj
množstvo núdznych ľudí, ktorí
využívajú zariadenie v doobed-
ňajších hodinách. Týmto spôso-
bom v priemere mesačne využi-
je možnosť osprchovať sa cca
30 ľudí, ktorým zároveň poskyt-
neme hygienické potreby a mož-
nosť prezliecť sa do čistého oša-
tenia, pretože prevádzkujeme aj
sklad ošatenia. Mesačne vydá-
me stravu cca 250 porcií. Kaž-
dému z týchto ľudí je zároveň po-
skytnuté poradenstvo, ktoré je
východiskovým bodom pri pr-
vom kontakte s ľuďmi bez domo-
va. V zložitejších prípadoch je
poradenstvo a odborná pomoc
poskytovaná na našom oddele-
ní, bez ohľadu na to, či sú strán-
kové hodiny, alebo nie. Posky-
tujeme informácie, ktoré u klien-
tov absentujú a môžu prispieť k
vyriešeniu ich aktuálneho prob-
lému a v neposlednom rade je
možné klientov distribuovať a in-
formovať ich o všetkých služ-

bách, ktoré majú možnosť vyu-
žiť. Mnohým z nich pomáhame
pri vybavovaní osobných dokla-
dov, pri podávaní žiadostí o po-
moc v hmotnej núdzi, pri zara-
dení do evidencie uchádzačov o
zamestnanie, pri vybavovaní in-
validných, starobných dôchod-
koch, atď. Našim klientom po-
skytujeme tiež možnosti umiest-
nenia do iných zariadení sociál-
nych služieb, čo sa niekedy zdá
ako nekonečná práca, pretože
často sa tiež stáva, že sa nám
podarí vybaviť umiestnenie pre
klienta v zariadení sociálnych
služieb s celoročným pobytom a
klient po umiestnení odíde. Nie-
ktorí klienti odišli zo zariadení i
niekoľkokrát po sebe a viac im
vyhovuje život na ulici. Našich
klientov poznáme a snažíme sa
im zabezpečiť to čo potrebujú,
aby naďalej mohli viesť samos-
tatný a dôstojný život. Nie každý
klient je ale ochotný s nami spo-
lupracovať a tak sa stáva, že na-
priek našej snahe ostávajú títo
ľudia „akoby nepovšimnutí“. Ide
o dlhodobú prácu a ako uvádza-
jú i odborníci ide o problém nie
len nášho mesta, nie len nášho
regiónu, ale o problém celosve-
tový. Mgr. Martina Valková

Bezdomovectvo v na om mesteš

Kauza psíkovia
Hladinu, v tomto prípade skôr bahno, sociálnych sietí pred pár

dňami rozvírila informácia o nehumánnom nakladaní s odchyte-
nými psami zo strany Mestskej polície v Pezinku v jej zariadení
v karanténnej a odchytovej stanici. Rozhorčovali sa ochranári,
„psíčkari“, aj tí, ktorí reagujú hocikedy na hocičo, hoci o tom nič ne-
vedia. Zisťovali sme preto, aká je skutočnosť.

Celý humbug sa spustil po uverejnení poplašnej správy na face-
bookovom profile OZ Psia duša, kde sa písalo, že OZ končí spo-
luprácu s mestom a že MsP so združením nespolupracuje, ale
chce po ustajnení po 60 dňoch likvidovať psov smrtiacimi injekcia-
mi (zodpovedná osoba sa vraj už zaujíma aj o cenu injekcií), na-
miesto toho, aby ich dala na adopciu. Do Mestskej polície a jej
údajnej nehumánnej činnosti si kopli aj ľudia z iných miest, dokon-
ca aj zo zahraničia a svoju „polievočku“ si prihrial aj člen Srdca
Pezinka (kandidát na poslanca Jozef Mikláš) a ich ďalší priaznivci.
Ukázalo sa však, že informácia bola vymyslená a klamlivá. Pani
Sedláčková a jej OZ nikdy žiadnu zmluvu s mestom ani s
políciou, psov si brala dobrovoľne a umiestňovala ich ďalej, za čo
jej, tak ako ostatným dobrovoľníkom, patrí naša vďaka.

Mestská Polícia ale psov nikdy nezabíjala. Práve naopak, Mesto
Pezinok s nemalými nákladmi vybudovalo karanténnu a odchyto-
vú stanicu na Dubovom vŕšku, má vyškolených pracovníkov a pla-
tí za to nemalé peniaze. Zmluvne spolupracuje s MVDr. Freyom,
ktorý napr. za posledné dva roky existencie KaOS utratil len dvoch
nevyliečiteľne chorých psíkov. V KaOs sme umiestnili 243 psov,
majiteľom bolo vrátených 133, OZ Psia duša umiestnila 72, ďalší
boli umiestnení aj do iných OZ. Nových majiteľov bolo 19.

Faktom je, že OZ bez varovania odstúpilo od doterajšej spo-
lupráce, na ktorú sa mimochodom doteraz nikdy nesťažovalo. Nik
z OZ nevyvolal rokovania s primátorom alebo zástupcami mesta,
len jednostranne a dosť neštandardne – na sociálnej sieti – ohlásil
toto svoje rozhodnutie. Preto je ťažké uveriť, že ide o náhodu a že
sa tak neudialo aj s ohľadom na blížiace sa komunálne voľby.

nemali

(ra)
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V roku 2014 oslavu-
jeme 100. výročie
vzniku prvej komu-
nitnej nadácie na
svete (The Cleve-

land Foundation), 20. výročie
vzniku prvej komunitnej nadácie
v krajinách V4 (Komunitná nadá-
cia Zdravé mesto). REVIA - Ma-
lokarpatská komunitná nadácia
vznikla ako druhá na Slovensku.

Komunitné nadácie sú miest-
ne alebo regionálne pôsobiace
mimovládne neziskové organi-
zácie. Fungujú ako sprostredko-
vateľ finančnej podpory od jed-
notlivcov, firiem a samospráv k
dobrovoľným občianskym ini-
ciatívam a neziskovým organi-
záciám, ktorým umožňujú efek-
tívne využiť získané finančné
prostriedky na rôznorodé spek-
trum verejne prospešných akti-
vít. Komunitné nadácie nie sú úz-
ko zamerané na určitú časť po-
pulácie, ale pomáhajú pri zvyšo-
vaní kvality života v rôznych ob-
lastiach, akými sú deti a mládež,
sociálna oblasť, zlepšovanie
prostredia, kultúra a vzdeláva-
nie a pod. Pracujú s ľuďmi, ktorí
radi pomáhajú iným a dobrovoľ-
ne prispievajú svojou prácou k
rozvoju jednotlivých regiónov.

Koncept komunitných nadácií
pochádza z USA z 20. rokov

20.storočia a od deväťdesia-
tych rokov sa rozširuje po ce-
lom svete. Prvá komunitná na-
dácia bola založená v USA v r.
1914 pod názvom The Cleve-
land Foundation. V Spojených
Štátoch v roku 1994 existovalo
niečo cez 400 komunitných na-
dácií, v roku 2004 bolo minimál-
ne 1175 komunitných nadácií v
46 krajinách. Na Slovensku
vznikla prvá komunitná nadácia
v r. 1994 v Banskej Bystrici a v
súčasnosti je ich je 8.

V poradí druhá na Slovensku,
v roku 1996 ako Komunitného
združenia Sami-Sebe, vznikli
základy REVIE – Malokarpat-
skej komunitnej nadácie, a to
vďaka nadšeniu niekoľkých jed-

notlivcov a ich presvedčeniu,
že keď to prináša úžitok všelik-
de vo svete, má to šancu fungo-
vať aj u nás. V nasledujúcich ro-
koch sme mohli sledovať, ako
nadácia rastie a dozrieva.

Komunitné nadácie sú naj-
rýchlejšie rozvíjajúcou sa for-
mou organizovanej filantropie v
súčasnosti v globálnom rozsa-
hu. Je postavený na myšlienke,
že na to, aby niekto mohol byť
darcom, filantropom, nemusí
byť milionár či milardár. Aj ľudia
so skromnými prostriedkami
môžu byť iniciatívni a pomáhať
zlepšovať život okolo seba a po-
silňovať tak dôveru medzi ľuď-
mi. Začiatkom roku 2003
vznikla Asociácia komunitných

nadácií, čím sa doplnilo pros-
tredie v oblasti ich inštitucionál-
nej podpory.

Súčasne Komunitné nadácie
(KN) v krajinách Vyšehradskej
štvorky píšu svoju dvadsaťroč-
nú históriu. Pri tejto príležitosti
zorganizovali zástupcovia aso-
ciácií KN spolu so slovenským
Centrom pre filantropiu medzi-
národnú konferenciu „ 20 Years
of Community Foundations in
V4 Countries “ v dňoch 19. – 20.
septembra v Bratislave.

20. výročie komunitných nadá-
cií v našom regióne prišlo osláviť
viac ako 80 zástupcov krajín z
Európy, Afriky a USA. 40 účast-
níkov študijnej cesty, ktorá sa
konala už po piatykrát v regióne
Strednej a Východnej Európy,
sa stalo hosťami 6 slovenských
KN – v Banskej Bystrici, Nitre,
Bardejove, Pezinku, Liptove a
Bratislave. Vyvrcholením bola
konferencia zorganizovaná vďa-
ka finančnej podpore C.S. Mott
Foundation. „ Cieľom konferen-
cie bolo zhodnotiť 20 rokov náš-
ho pôsobenia v strednej Európe,
dopad na komunitu a posilňova-
nie úloh a kapacít KN v najbliž-
šom období, “ povedal Jozef
Jarina, prezident Asociácie ko-
munitných nadácií Slovenska.

Eva  Hesková

100. výročie vzniku prvej komunitnej nadácie na svete

REVIA – Malokar-
patská komunitná
nadácia posledný
krát v tomto roku
prostredníctvom gra-

n-tovej komisie vybrala zaujíma-
vé projekty, ktoré finančne pod-
porí . Uzávierka tretieho granto-
vého kola bola 21. septembra
2014, pričom grantová komisia
vybrala 6 zaujímavých projektov
z Pezinka a Modry. Občania a or-
ganizácie, ktorým záleží na zlep-
šení kultúrneho a sociálneho ži-
vota v malokarpatskom regióne
budú podporený sumou 1 200
EUR. V tomto roku tak nadácia
REVIA podporila projekty v cel-
kovej výške 5 490 EUR. Z pez-
inských projektov grant získali:

vo vianočnom období vďa-
Centrum pre rodinu – Pezi-

nok

ka projektu

zapojí mladých ľudí
do služby iným ľuďom. Cieľom
projektu je ukázať im „krásu“
dobrovoľníctva, rozvíjať ich ta-
lenty a zručnosti v práci s deťmi
a v neposlednom rade upriamiť
pozornosť verejnosti na pôvod a
zmysel Vianoc. Mladí dobrovoľ-
níci v spolupráci s deťmi pripra-
via divadelné predstavenie v kos-
týmoch a scénou.

Pre skupinu dôchodcov
zrealizu-

je kurzy pletenia a skladania pa-
piera do rôznych obrazcov a
ozdôb, účastníci si osvoja vytvá-
ranie predmetov korálkovou tech-
nikou a vyšívania ozdôb, a vďa-
ka projektu

bu-

„Čo sa stalo v bet-
leheme alebo načo sú nám
Vianoce“

M. O.
MATICA SLOVENSKÁ

„Zachovanie tradič-
ných techník ručných prác“

dú prezentovať výsledky na vý-
stavách spolu s nacvičenými
piesňami a poéziou v Pezinku a
okolí.

Počas posledných štyroch ro-
kov občianske združenie
ako skupina dobrovoľníkov orga-
nizovali úspešné podujatia s ná-
zvom Cyklopromenáda Pezinok
2011-2014 a Cyklojazdu na Deň
otcov 2014. Podujatím

chcú
doplniť túto škálu o také, ktoré
priamo na jar motivuje deti, mlá-
dež ako aj dospelých, aby využí-
vali bicykel pri ceste do školy a
práce. Účastníci a účastníčky
dostanú bezplatne informačné a
osvetové materiály a možnosť
zúčastniť sa cyklo-jazdy ako aj
súvisiacich aktivít. Cieľom podu-
jatia je aj motivovať nositeľov roz-
hodnutí, aby prispievali k skvalit-
neniu cyklistickej infraštruktúry v
Pezinku a zlepšili všetkým ob-

IGNÁC

„Jarné
rozbicyklovanie Pezinka“

čiankam a občanom Pezinka
dostupnosť cyklistickej a hro-
madnej vlakovej a autobusovej
dopravy.

pri
Liga proti rakovine SR pracuje
ako nezisková organizácia, kto-
rá sa každým rokom rozširuje.
Rôznymi podujatiami, článkami,
poradenstvom usmerňuje pa-
cientov, kam sa majú obrátiť, ak
potrebujú pomoc. Pri príležitosti

slávnostným zhromaždením a
vydaním brožúrky zhrnú ich prá-
cu a existenciu za uplynulé roky.
Informácie o priebehu jednotli-
vých projektoch nájdete na našej
webovej a Facebookovej strán-
ke. Ďalšie grantové kolá budú
prebiehať v nasledujúcom roku.
Aj vy sa môžete zapojiť dobrými
nápadmi, s realizáciou ktorých
vám pomôžeme!
Malokarpatská komunitná nadácia

Klub VENUŠA Pezinok

„ 20.výročia klubu VENUŠA “

REVIA –

Výsledky 3. grantového kola

Inzercia

Dovoľujem si vám oznámiť, že od 1. ok-
tóbra 2014 je na 1. poschodí v Novej bu-
dove v Mestskej polikliniky na Hollého ul. č.
2 v Pezinku k dispozícii

Služby Vám bude poskytovať tím lekárov:
MDDr. Monika Budajová
MDDr.Adam Kolárik

nová zubná ambu-
lancia FAMILY DENTALCARE

MUDr. Stanislav Korman – chirurgia
Adela Tarabová – zubný asistent

Služby ambulancie:
Konzultácie, preventívna stomatológia a
dentálna hygiena
Konzervačná a záchovná stomatológia
Endodoncia (koreňové kanáliky) a protetika
Chirurgia, implantológia, RTG (intraorál/ OPG)

·

·
·
·

· Bielenie zubov a estetická stomatológia
Ambulancia má zmluvy so všetkými zdra-

votnými poisťovňami.

02 5296 4268, 0911 061 313

www.familydentalcare.sk
oficce@familydentalcare.sk

Ing. Juraj Pátek,
konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Okresný dopravný inšpektorát v Pezinku žiada verejnosť o po-
moc pri pátraní po svedkoch dopravnej nehody, ku ktorej došlo
v nedeľu, dňa 12. októbra 2014, v čase okolo 12,25 hod. na hra-
nici kruhového objazdu na Šenkvickej ceste v Pezinku v smere
od obce Šenkvice. Pri nehode došlo k zrážke osobného moto-
rového vozidla Seat Cordoba /pezinské poznávacie značky,
striebornej farby/ s cyklistom.

Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objas-
není uvedenej dopravnej nehody je možné oznámiť osob-
ne na Okresnom dopravnom inšpektoráte v Pezinku,
Šenkvická ul. č. 14, Pezinok, prípadne telefonicky na čísle
096152/3550 alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.

Polícia hľadá svedkov
dopravnej nehody v Pezinku

Polícia v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých
Slovenska pri príležitosti Svetového dňa bielej palice zorgani-
zovala dňa 15. 10. 2014 v čase od 10.00 do 12.00 h. dopravno-
preventívnu akciu pod názvom „Deň bielej palice“. Cieľom kaž-
doročnej akcie je dať do povedomia účastníkov cestnej pre-
mávky (aj nevidiacich) funkcie bielej slepeckej palice. Zrakovo
postihnutí ľudia mávaním bielej palice pred priechodom, na-
značujú úmysel prejsť na druhú stranu cesty. Biela palica je
symbolom nevidiacich a slabozrakých ľudí. Je pomôckou pre
samostatný a bezpečný pohyb nevidiaceho človeka. Upo-
zorňuje vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky na
prítomnosť osoby vyžadujúcej si zvláštnu pozornosť.

Z výsledkov celoslovenskej dopravno-osvetovej akcie vy-
plýva, že nevidiacim chodcom s bielou palicou nezastavilo
14,71 % áut. V porovnaní s min ulým rokom sa pozornosť vodi-
čov zlepšila o viac ako 7 %.

Najmenej zodpovední vodiči sú podľa výsledkov v Bansko-
bystrickom kraji (20,75 %) a najzodpovednejší vodiči sú v
Nitrianskom kraji (7,65 %). Prekvapujúco po prvý raz v histórii
akcie sa neslávne prvenstvo neušlo bratislavským vodičom
(14,90%).

V porovnaní s inými
mestami a mestskými časťami jeden z najlepších výsledkov.

zdroj:

K lepšiemu výsledku BSK prispel Pezinok, kde
zo 65 vodičov nezastavili „len“ traja.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
a kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová, ORPZ v Pezinku

Dopravno-preventívna akcia
„Deň bielej palice“

Na jeseň sa vplyvom počasia situácia na ceste náhle zmení a
to prináša so sebou veľké riziko pre účastníkov cestnej premáv-
ky. V tomto období sa zvyšuje počet dopravných nehôd s účas-
ťou chodca alebo cyklistu, ktorých príčinou je znížená viditeľ-
nosť, nedostatočne viditeľný chodec alebo cyklista. Používanie
reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období život-
ne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cest-
nej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení
prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je
samotný život. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na
miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom,
rešpektovanie pravidiel svetelných križovatiek, to všetko
tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová, ORPZ v Pezinku

Je dôležité byť „viditeľní“

kontrolu a čistenie komína a dy-
movodu (najvhodnejšie pred vy-
kurovacou sezónou). Pravidel-
nú kontrolu a čistenie komína a
dymovodu okrem vypaľovania
komína nemusí vykonávať od-
borne spôsobilá osoba.

Veríme, že čas venovaný do-
držiavaniu bezpečnej manipu-
lácii so spotrebičmi sa vám urči-
te oplatí, pretože dôsledná pre-
vencia vám ochráni zdravie a
majetok.

OR HaZZ v Pezinku
Eva Orlická,

ry v komíne, vznietenie sadzí.
Preto dôležitou súčasťou pou-

žívania spotrebiča slúžiaceho na
vykurovanie je dodržiavanie zá-
sad – umiestnenie spotrebiča,
pripojenie spotrebiča, dostatoč-
ný prívod vzduchu, používanie
predpísaného paliva, odvod spa-
lín, dodržiavanie bezpečnostnej
vzdialenosti, dodržiavanie návo-
du na obsluhu, pravidelné čiste-
nie a kontrola komínov.

Doporučujeme občanom za-
bezpečiť si aspoň raz za rok

K najčastejším príčinám vzni-
ku požiarov od vykurovacích te-
lies možno zaradiť: nesprávnu
obsluhu vykurovacieho telesa,
skladovanie horľavých látok v
blízkosti vykurovacieho telesa,
manipulácia s popolom, použí-
vanie plynných a kvapalných lá-
tok a zapaľovačov, nesprávne
umiestnenie, inštalácia a údrž-
ba vykurovacieho telesa, ne-
správna inštalácia dymovodu,
nevhodná konštrukcia komína,
zamurovaný trám v komíne, špá-

Vo vykurovacom období do-
chádza na Slovensku každý rok
ku stovkám požiarov, spôsobe-
ných technickými nedostatkami
na tepelných spotrebičoch a tak-
tiež nedbanlivosťou občanov pri
ich používaní. V okrese Pezinok
a Senec vzniklo síce „iba“ 8 po-
žiarov, ale škoda spôsobená tý-
mito požiarmi presahovala
15 000 eur. Pri týchto požiaroch
vznikajú veľké materiálne škody
na rodinných domoch, chatách,
chatkách a iných objektoch.

Úskalia vykurovacieho obdobia
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Uplynulo obdobie štyroch ro-
kov a opäť stojíme pred mož-
nosťou voliť si našich zástup-
cov – poslancov do mestského
zastupiteľstva v Pezinku.

Počas posledných štyroch ro-
kov som bol vaším poslancom
a v rámci tohto obdobia som
pre všetkých občanov Pezinka
a najmä pre občanov nášho vo-
lebného obvodu č. IV(sídlisko
Juh, Starý Dvor, Sahara a oko-
lité ulice) spravil všetko, čo bo-
lo v mojich silách a čo mi ako
poslancovi a viceprimátorovi
tohto mesta umožňovali moje
primerané kompetencie.

Bude mi cťou, ak sa prikloníte k
mojim názorom, ktoré som vám
prezentoval počas uplynulých šty-
roch rokov a podporíte ma svo-
jím hlasom aj v týchto voľbách.

Uisťujem vás, že v prípade
môjho znovuzvolenia do tejto
funkcie budem stáť na vašej
strane, podporím vaše aktivity
a spravím všetko, čo bude v
mojich silách, aby sme spoloč-
ne urobili toto mesto ešte lep-

ším a krajším pre nás i budúce
generácie.

Som pripravený pokračovať v
doterajšom úsilí rozvíjať naše
mesto a obvod a celkovo pris-
pieť ku skvalitneniu života na-
šich občanov, pričom mienim
využiť všetky svoje doteraz zís-
kané bohaté vedomosti a prak-
tické skúsenosti z činnosti v sa-
mospráve miest a obcí.

Uchádzam sa o vašu podpo-
ru a dôveru a predovšetkým o
váš hlas. Pevne verím, že aj v

nasledujúcom období, počas
štyroch rokov budem pre vás
a pre naše mesto prínosom.

Kandidujem pod číslom 2 na
kandidátnej listine nášho vo-
lebného obvodu č.IV.

Ďakujem vám za doterajšiu
priazeň a spoluprácu a želám
vám veľa zdravia, osobných
úspechov a šťastia v kruhu
vašich rodín a priateľov.
Ing. Ján ČECH, kandidát
pod číslom 2 kandidátnej
listiny

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania!
Inzercia

Spisovateľ a reži-
sér
vydal CD album na-
zvaný

z podtitu-
lom „ ...sú to len sa-
mé také hrdinské
odrhovačky... “ A k
tomu ešte

.
Skvelá kombinácia
hudby, spevu, ale aj
krásnych, zemitých,
ale i poetických tex-
tov v našom nárečí. Každá básnička, ktorá je zároveň textom
piesne, je malý klenot. Za všetky aspoň táto ukážka:

CD aj knižku si možno kúpiť v
predajni .

Juraj Bindzár

Artfórum na Kollárovej ulici

Pezynské
pesnyčky

Malý
spevnýček pezin-
ských pesnyček

„
Preveliký Bože dobrý, zmiluj sa nade mnu. Ochranuj ma pred
samotu jak studna bezednú... “

Pezinské pesnyčky aj Malý spevnýček

Inzercia

...a nebyť pezinského folklórneho súboru Obstrléze tak spí
ďalej. Pýtate sa, kto to je Flečnerka? Odpoveď je ukrytá v jednej
z povestí o našom krásnom meste s bohatou históriou. Zá-
sluhou Dariny Kontárovej, členky tohto folklórneho súboru a sce-
nára, ku ktoréhu jej základné údaje poskytlo mestské múzeum
Pezinok, poznáme túto odvážnu ženu. Hradné múry, veľká mrk-
va a odvaha babky Flečnerky zabránili dobytie Bozinu Turkami,
ktorí na jeho brány a opevnenie nečakane zaútočili pred 351
rokmi. Vtipné dialógy medzi trhovníčkami a drábmi vhodne dopĺ-
ňajú upravené texty a melódie známych ľudových piesní, kto-
rých autormi sú Jozef Beničák, Darina Kontárová a Ján Petráš.
17. september je dňom viažucim sa na túto historickú udalosť a
nadšení diváci si v tento deň pozreli dramatizáciu tejto povesti a
tešia sa na ďalšie pokračovanie o ich rodnom kraji. Úvodné, zá-
verečné slovo a úloha hovorcu patrili autorke scenára. Histo-
rické pozadie tejto udalosti divákom priblížil pán Jozef Kern.
Tritisíc obyvateľov sa ubránilo vyše päťnásobnej presile Turkov,
kde sa potvrdilo Žižkovské: nepiateľov sa neľakajte, na množ-
stvo nehľaďte. Pre nás, Pezinčanov, už navždy zostane 17. sep-
tember 1663 pamätným dňom, ktorý aj pre budúce generá-
cie môže byť inšpiráciou a príkladom obetavosti, statočnosti a
odvahy.

Repríza povesti bude 7. novembra o 18.00 h v malej sále
Domu kultúry , srdečne vás pozývame. Darina Kontárová

Flečnerka si pospala...

V sobotu 11. októbra sa v pezinskom Dome kultúry konal Je-
senný koncert Folklórneho súboru RADOSŤ. Ako hostí si členovia
súboru pozvali spevácky zbor BESEDA a Cimbalovú muziku
POLAJKA, z Valašského Meziříčí.

Ako prví sa predstavili hostia z Valašského Meziříčí. Mužský spe-
vácky zbor BESEDA pod vedením zbormajstra Stanislava Ma-
chanca spieval moravské a slovenské ľudové piesne. Cimbalová
muzika POLAJKAsa tiež obecenstvu predviedla so svojím sloven-
ským repertoárom a ľudovými piesňami Slovácka a samozrejme
Valašska. Do tretice Pezinčanom zaspievali členovia FS Radosť
pod vedením akordeonistu Miroslava Rajta. Na záver poduajatia a
ako poctu zborovému spevu zaspievali všetci speváci pod taktov-
kou majstra Machanca skladbu Georga Friedricha Händla „Can-
ticorum iubilo “. (r)

Jesenný koncert FS Radosť

ter obrany, pán Glváč. Bojíme
sa developera a jeho blízkosti k
politickým špičkám strany
Smer, pretože počas jej vládnu-
tia sa skládka povolila, postavi-
la a skolaudovala, aj keď ju ú-
zemný plán Pezinka zakazuje.
Tomu, kto nebol pri celej kauze,
alebo zabudol na popáchané
neprávosti, odporúčam na pri-
pomenutie tieto dve webové
stránky a

.
Bojíme sa aj takých develope-

rov, ako je pán Grell. Jeho, ako
sám píše, „prvý a posledný de-
veloperský projekt“ sa našej ro-
diny dotkol veľmi bolestne v nie-
koľkých rozmeroch. A opäť za
účasti pána Glváča. Aspoň v
niekoľkých faktoch, samozrej-
me z nášho pohľadu, rozpo-
viem ten príbeh.

Moji svokrovci, Jozef a Ema
Krivošíkovci, žili desiatky rokov
v byte v starej športovej hale
na Holubyho. Špajzer, ako ľu-
dia volali Joža Krivošíka, je zná-
my ako zanietený nestor pezin-
ského basketbalu a jeden z bu-
dovateľov starej haly. Pred ro-
kom 2000 získalo starú halu aj
s bytom združenie BK Slovako-
farma Pezinok pod manažer-
skym vedením pána Glváča a
ďalších osôb blízkych strane
Smer. Združenie sa pokúsilo v
roku 2002 súdnou cestou svo-
krovcov dostať z bytu, ale súd-
ny spor prehralo. Svokor bol v
tom čase už slepý a obaja svo-
krovci boli dôchodcovia.

V roku 2004 kúpili od združe-
nia dom na Holubyho 18 spolu
s bytom manželia Grellovci, ha-
la ostala basketbalovému klu-
bu. Noví majitelia s argumentá-
ciou, že v dome byt nikdy nebol,
pred Vianocami 2004 odpojili
vodu, plyn a elektriku a Basket-
balový klub už skôr odpojil byt
od kúrenia. Začala strastiplná
anabáza niekoľkých súdnych
sporov, počas ktorej bez súhla-
su svokrovcov manželia Grel-
lovci dali vypratať z bytu časť vy-
bavenia, ktoré vyviezli do nevy-
kurovaného skladu, následne

www.viaiuris.sk www.-
nechcemeskladku.szm.com

Naša nová samospráva bude
musieť riešiť okrem iných zada-
ní aj problém skládky v Novej ja-
me, aj viaceré zložité zadania
okolo územného plánu. Otáz-
kou je: „ako“? Keďže moja rodi-
na sa obáva rizík zo skládky, na
tieto témy som osobitne vníma-
vý. Preto ma upútali dva články
v mesačníku Srdce Pezinka. V
jednom odkazuje kandidát na pri-
mátora Milan Grell Pezinčanom,
že si zaslúžime viac. Nepocho-
pil som síce čoho viac si to vlast-
ne zaslúžime, ale dočítal som
sa, že sa pred voľbami na jeho
hlavu leje špina, že vraj chce byť
primátorom len preto, aby povo-
lil skládku ...rozpredal mesto a
vinohrady developerom... že ce-
lé združenie sú banda smerác-
ka..., že je nezávislý a občiansky
kandidát, za ktorým nie je žiad-
na strana a že je úspešný deve-
loper.Ale nevšimol som si v člán-
ku, že by povolenie skládky jed-
noznačne zamietol.

V druhom článku „S develo-
permi alebo bez nich?“ píše
Igor Hianik, že developerov sa
treba báť vtedy, ak mesto nemá
jasnú víziu, inak sa develope-
rov báť nemusíme, že stačí mať
kvalitný územný plán, dobré
VZN a poslancov, ktorí hája zá-
ujmy občanov. Tento názor ne-
chápem a myslím si, že pán
Hianik sa mýli. Niektorých deve-
loperov sa naozaj bojíme, a vô-
bec nie preto, že by mal Pe-
zinok zlú víziu.

Ja a moja rodina sa bojíme ri-
zík zo skládky pre možný vplyv
na naše zdravie a bojíme sa ná-
silia. Preto sa bojíme dvoch pe-
zinských developerov. Prvého
preto, že ignoruje vôľu občanov
a vnucuje nám skládku v novej
jame, hoci ju máme v územnom
pláne zakázanú a nechceme
ju. Bojíme sa odvtedy, ako sa
syn konateľa Ekologickej sklád-
ky a. s. stal prednostom Kraj-
ského stavebného úradu počas
vlády Smeru, keď bol štátnym
tajomníkom na Ministerstve vý-
stavby jeden z najvyšších pred-
staviteľov Smeru, terajší minis-

celý dom zbúrali aj napriek to-
mu, že to stavebný úrad zaká-
zal. Pri búraní došlo k úplnému
znehodnoteniu zvyšku zariade-
nia bytu v hodnote viac ako
28.000,- Sk. V tom čase som
pracoval ako inšpektor Staveb-
nej inšpekcie a spolu s mest-
skou políciou aj primátorom
sme vykonali na stavbe dohľad
a pokúsili sme sa zabrániť nezá-
konnému búraniu a zachrániť
časť majetku svokrovcov.

Na podnet akejsi neznámej
osoby pán Glváč ako štátny ta-
jomník ministerstva výstavby
neformálne oznámil môjmu vte-
dajšiemu riaditeľovi, že som sa
mal údajne pri búraní Holubyho
18 dopustiť zneužitia funkcie in-
špektora. Riaditeľ po internom
služobnom pohovore nezistil v
mojom postupe chyby. Násled-
ne riaditeľa odvolali z funkcie a
minister a nový riaditeľ zrušili
moje miesto a môj služobný po-
mer. Až ústavný súd mi dal za
pravdu, že som bol z práce vy-
hodený nezákonne.

Svokrovci, žiaľ, skončili hor-
šie. Po dlhých ôsmich rokoch
súdnych ťahaníc to uštvaná, vy-
stresovaná svokra s podlome-
ným zdravím vzdala so žela-
ním prežiť posledné roky v po-
koji. Kým prebiehali súdy, na
mieste bývalej obývačky svo-
krovcov dnes stojí predajňa pa-
piernictva Grafit.

Pri čítaní Srdca Pezinka som
sa spätne zamyslel nad niekto-
rými súvislosťami:

Developer skládky asi nemá
ďaleko od bývalého štátneho
tajomníka, za ktorého pôso-
benia bol vymenovaný pred-
nosta KsÚ a skládka sa u-
miestnila, povolila, postavila
aj skolaudovala, hoci ju územ-
ný plán Pezinka zakazuje.
Kandidát na primátora pán

Grell aj zástupca klubu pán
Glváč, ako vlastníci bytu pri
starej basketbalovej hale, sú
neoddeliteľnou súčasťou
smutného príbehu mojich svo-
krovcov o strate strechy nad
hlavou.

1.

2.

3.

Jaro Pavlovič

Keď som verejne vystupoval
proti skládke odpadov, keď
som zasahoval pri nezákon-
nom búraní Holubyho 18, ale-
bo keď ma nezákonne vyho-
dili zo Stavebnej inšpekcie,
pán Glváč pôsobil na minis-
terstve výstavby, ako štátny
tajomník.
Kandidát na primátora pán

Grell síce môže napísať, že za
ním nie je strana, no nezdá sa
mi to podstatné a ani celkom
pravdivé. Podstatné sa mi zdá
to, že k vysokému predstavi-
teľovi strany Smer, za pôso-
benia ktorého bola umiestne-
ná, povolená, postavená aj
skolaudovaná skládka v novej
jame, ktorú náš územný plán
zakazuje, nemá kandidát na
post hlavy Pezinka ďaleko.
Preto mám veľké obavy o to,
kto nám Pezinčanom bude v
skutočnosti vládnuť a najmä
ako. Nemám najmenší dôvod
myslieť si, že primátor Grell by
bojoval proti skládke a za územ-
ný plán podľa vôle väčšiny
Pezinčanov.

S dvoma kandidátmi na pri-
mátora Pezinka mám osobné
skúsenosti. S Oliverom Solgom
aj Milanom Grellom. Aj keď s
Oliverom Solgom v mnohom ne-
súhlasím, jeho doterajší postoj
a práca proti skládke sú jasné a
čitateľné. Ak nám niekto ponú-
ka srdce, skúmajme, či náho-
dou nie je z kameňa. Nepodlie-
hajme prchavým emóciám, rad-
šej uvážlivo a s rozvahou zva-
žujme, komu dáme svoj hlas, le-
bo blížiace sa komunálne voľby
budú rozhodovať v podstatnej
miere aj o skládke v Pezinku a
jeho budúcom rozvoji.

Lajko Slimák možno zabudol
na svoje slová na prvej demon-
štrácii proti skládke v piatok
15. 2. 2008 na Radničnom ná-
mestí v Pezinku, ktorej sa zú-
častnilo cez 5000 Pezinčanov,
kde povedal: „Zapamatajme si,
z kerej strany sú tí, čo nám to
smetisko sem chcú dať a spo-
meňme si na to pri voľbách.“

O srdciach, developeroch, územnom pláne,
skládke a všeličom inom...

Aj mestá majú
svoj sviatok

Valné zhromaždenie

Organizácie spojených ná-

rodov vyhlásilo

za

31. október

Svetový deň miest.
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Poznanie vlastnej minulosti nás môže
ochrániť pred zlou budúcnosťou

Na komunistické obdobie
niektorí spomínajú ako na
časy, keď stálo mlieko dve
koruny. Mnohým však to-
talitná éra priniesla bolesť
a nespravodlivosť. Pohľad
do tienistých stránok našej
minulosti má pritom obrov-
ský význam aj preto, aby
sme opäť nezlyhali v budúc-
nosti. Aby sme dnes, keď
cítime frustráciu z našich
spoločenských pomerov,
nedali opäť šancu systémom založeným na násilí a na
utláčaní ľudí. Takýto názor zastáva aj historik a pezinčan
Ľubomír Morbacher.

Treba pochopiť, v akej situácii
bola Európa aj Slovensko a čím
všetkým ľudia počas prvej a dru-
hej svetovej vojny prešli. Po 2.
svetovej vojne vznikla extrém-
ne vypätá situácia tým, čo sa
dialo v koncentračných tábo-
roch, na bojiskách, ako boli do-
slova priemyselne vraždení ľu-
dia jedného etnika. Aj reakcie
na tieto hrôzy viedli k tomu, že
sa ľahšie presadzovalo násilie
aj pri uchopení moci komunis-
tami. Dobre to vysvetlil Zdeněk
Mlynář vo svojej knižke Mráz při-
chází z Kremlu, že čiernobiele
videnie nepriateľa, v tomto prí-
pade na jednej strane fašistov a
na druhej strane komunizmu
ako pozitívnej idey, prinieslo do
spoločnosti viac tvrdosti v tried-
nom boji. Ľudia, ktorí pracovali
v aparáte komunistickej Štát-
nej bezpečnosti a v ďalších
zložkách režimu, už mali svoje
„know-how“, mali skúsenosti z
odboja, povojnového vysporia-
dávania s kolaborantmi, boli
ideologicky školení v Moskve a
dostávali inštruktáž od soviet-
skych poradcov. To viedlo k mu-
čeniu domnelých aj skutočných
triednych nepriateľov, ktorí mu-
seli napríklad chodiť po cele a
dozorcovia im nedovolili spať
celú noc alebo im spánok ne-
ustále prerušovali, nepredvída-
teľne ich budili na nočné vý-
sluchy, vyhrážali sa im smr-
ťou, neľudsky ich bili... Boli tu ľu-
dia schopní a odhodlaní robiť ta-
kúto špinavú robotu na poli
triedneho boja. A

mnohokrát
práve z vojnových skúseností.

V Československu bolo v ro-
koch 1948 až 1989 za politické
trestné činy odsúdených 220
tisíc ľudí, z toho 72 tisíc ľudí na
Slovensku. Najväčšia časť tých-
to odsúdení prebehla práve v
50. rokoch. To bolo obdobie,
kedy komunistická strana a
štátna bezpečnosť dopustili,
aby sa deštruovali princípy sú-
kromného vlastníctva, právne-
ho štátu, režim zastrašoval inte-
ligenciu, roľníkov, celé široké
vrstvy spoločnosti. Išlo o postu-
py prebraté zo Sovietskeho zvä-
zu, od NKVD, neskôr z KGB.
Bezpečnostnú politiku riadilo
priamo najužšie komunistické
vedenie a sovietski poradco-
via, hoci pritom režim naoko
lipol na svojej legitimite. Najmä
neskôr, v 70. a 80. rokoch vy-

Ako si vysvetľujete skutoč-
nosť, že počas moderného
20. storočia sme zažili dva to-
talitné režimy, fašistický a ko-
munistický?

Koľko obetí si vyžiadal ko-
munistický režim u nás?

�

�

ich nenávisť a
beštialita pramenila

tváral akúsi potemkinovskú
dedinu svojej tzv. socialistickej
zákonnosti. Sledovanie osôb,
nasadzovanie spravodajskej
techniky a mnohé iné aktivity sa
tak regulovali podzákonnými
normami, pretože v Ústave a zá-
konoch nemali oporu. O odpo-
čúvaní nerozhodol napríklad
sudca, ako by mal podľa záko-
na, ale náčelník súčasti štátnej
bezpečnosti.

Jedna vec sú výsledky druhej
svetovej vojny a rozdelenie sve-
ta, ktoré z nich vyplynulo, a kto-
ré stanovili aj dohody uzavreté
na Jaltskej a na Postupimskej
konferencii – teda už samotný
vznik východného bloku a štá-
tov, ktoré boli sovietskymi sate-
litmi. Ďalšia vec je, že už v ro-
koch 1945 až 1948 bola v ČSR
obmedzená demokracia. So-
vietsky zväz už veľmi tlačil na
to, aby sa Československo za-
radilo do jeho sféry úplne a ne-
komunistické elity sa bránili veľ-
mi neobratne. Dopustili sa mno-
hých chýb, no celkovo bolo ťaž-
ko mysliteľné, že by sa Česko-
slovensku podarilo dostať zo so-
vietskeho zovretia.

V žiadnom z bývalých komu-
nistických štátov sa nepodarilo
vyrovnať s týmto obdobím, s naj-
väčším úspechom iba v bý-
valom východnom Nemecku.
V Československu platil tzv.
lustračný zákon, ktorý obme-
dzoval prístup bývalých funkcio-
nárov komunistickej strany či ľu-
dí z ŠtB k verejným funkciám.
Žiaľ, po osamostatnení Sloven-
ska počas Mečiarovej vlády sa
tento zákon „prestal uplatňovať“
, čo je sám o sebe zvláštny ter-
mín. Predstavitelia komunistic-
kej strany a ŠtB sa dostávali do
dôležitých pozícii buď voľbami
alebo tým, že zakladali novú
spravodajskú službu. Bol to ne-
priaznivý moment, pretože nad
nami ostávali tiene minulosti. Ľu-
dia nemali predstavu, ako pra-
covala ŠtB, kto boli jej predstavi-
telia, často hľadali informácie na-
príklad v známych, no neovere-
ných Cibulkových zoznamoch.
Bohužiaľ, do vzniku ÚPN nena-
stalo žiadne trestnoprávne vy-
rovnanie sa s komunistickou mi-
nulosťou. Materiály z tejto éry
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Zavinili sme si komuniz-
mus sami, alebo nám toto
zriadenie importoval Soviet-
sky zväz, keďže sme sa ocitli
v sfére jeho vplyvu?

Po novembri 1989, výročie
ktorého si pripomíname, čas-
to rezonovala otázka, ako sa
vyrovnať s komunistickou mi-
nulosťou. Trestať tých, ktorí
niesli zodpovednosť, alebo od-
púšťať a urobiť hrubú čiaru?

mohli slúžiť na vydieranie – a to
nielen ľudí, ktorí spolupracovali
s ŠtB, ale napríklad aj ľudí, kto-
rých režim sledoval a rozpraco-
vával ako nepriateľské osoby a
v ich materiáloch sa nachádzali
mnohé citlivé informácie.

Zákonom č. 553/2002 Z. z.vzni-
kol Ústav pamäti národa, ktorý
prevzal z archívov ministerstva
vnútra a zo Slovenskej infor-
mačnej služby archívy Štátnej
bezpečnosti. Zákon tiež zakot-
vil povinnosť zverejniť regis-
tračné protokoly ŠtB, čo podľa
mňa bolo reálne riešenie, ako
sa s minulosťou vyrovnať. Tieto
protokoly totiž zaznamenávali
vytváranie zväzkov na osoby
alebo na objekty. Mohlo ísť o
zväzky operatívne, keď išlo o ľu-
dí, ktorých ŠtB napríklad roz-
pracovávala ako nepriateľské
osoby, alebo zväzky agentúrne,
ktoré sa týkali spolupracovní-
kov ŠtB. Veľa týchto zväzkov
sa, žiaľ, nenávratne zničilo, no
aspoň časť sa dá zrekonštruo-
vať. Medzi jednotlivými zväzka-
mi totiž existujú súvislosti, takže
sa dajú informácie z chýbajúce-
ho zväzku „vyskladať“ z iných
dokumentov. Takisto sa tisícky
zväzkov sprístupnili ľuďom, kto-
rí boli prenasledovaní, aby sa
dozvedeli, akým spôsobom ŠtB
manipulovala s ich životmi.
Aké zásahy voči nim urobila u
zamestnávateľov, ako im neu-
možnila vycestovať do zahrani-
čia, alebo akým spôsobom blo-
kovala, aby ich deti nemohli vy-
študovať... Ľudia mohli zistiť, čo
ŠtB vedela o ich súkromí a naj-
mä, kto všetko na nich donášal.

V tom čase spravodajská tech-
nika nebola na takej úrovni ako
dnes. Musela sa paradoxne
„dovážať“ aj zo Západu. Hlav-
ným zdrojom informácií boli spo-
lupracovníci, ktorí pôsobili vša-
de. Zvyk, že ľudia hovorili inak
doma a inak na verejnosti, ne-
vznikol náhodne. Ľudia sa mali
koho báť v zamestnaní, dokon-
ca i medzi svojimi priateľmi. Ti-
síce ľudí si našli v zväzkoch oso-
by, ktoré na nich donášali. Je tu
otázka, čo vlastne znamenalo
spolupracovať s ŠtB. Áno, dôvo-
dom na podpísanie spolupráce
mohlo byť neraz aj vydieranie.
Niekomu povedali: ak nebudeš
spolupracovať, tvoje deti nebu-
dú môcť študovať, tvojej chorej
matke neposkytneme lieky...
Ale takíto agenti boli často ne-
spoľahliví a keď mohli, zo zo-
vretia sa vymanili. Oveľa efek-
tívnejší boli spolupracovníci,
ktorí konali z presvedčenia a s
vidinou osobného a finančného
prospechu. Zo zištných a ka-
riérnych dôvodov sa aktívne po-
dieľali na porušovaní ľudských
práv občanov. No a napokon sú
dôležitou kategóriou samotní
príslušníci ŠtB. Na stránke
ÚPN je zverejnených niekoľko-
tisíc príslušníkov ŠtB s ich pra-
vou identitou a s funkčným aj te-
ritoriálnym zaradením.
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Zmenila na tom niečo čin-
nosť ÚPN?

Bolo naozaj donášanie ta-
kou dôležitou činnosťou pre
fungovanie ŠtB?

Istým spôsobom, ako sa vy-
rovnať z minulosťou, môže
byť aj umelecká tvorba, kul-
túrny zážitok. Vy ste na vzni-
ku umeleckého diela s ta-

kýmto poslaním aj participo-
vali...

Cítime často oprávnenú ne-
spokojnosť s pomermi, v
akých žijeme dnes. Dá sa po-
vedať, že máme menej slo-
body než pre novembrom
1989?

Pri preberaní ceny primáto-
ra mesta Pezinok ste poveda-
li, že poznanie minulosti je dô-
ležité aj preto, aby dnes ľudia
neuverili nebezpečným myš-
lienkam, ktoré sa prezentujú
ako alternatíva voči súčasné-
mu systému.

Ľudia z festivalu Divadelná
Nitra sa podieľali na projekte
Paralelné životy, ktorý mapoval
spôsoby, akým sa v jednotli-
vých štátoch východnej Európy
vyrovnávame s komunistickou
minulosťou. A tiež, aké príbehy
priniesli archívy z tejto éry. Vo
viacerých krajinách vrátane
Slovenska vznikli divadelné
hry, ktoré sa zaoberajú touto té-
mou. Divadlo Skrat prišlo s hrou
Vnútro vnútra, na ktorej som sa
podieľal. Časť hry hovorí o mo-
censkom boji medzi príslušník-
mi ŠtB. Predmetom druhej časti
je umelecké spracovanie neob-
jasnenej smrti tajne vysvätené-
ho kňaza Přemysla Coufala.

Miera slobody je neporovna-
teľná. Samozrejme to zatieňuje
majetková nerovnosť a iné prob-
lémy. No dnes, keď povedzme
zamestnanec oponuje šéfovi,
môže na to doplatiť. Ale nie tak,
ako v minulosti, keď sa do toho
zapojili stranícke štruktúry, ŠtB
a konflikt sa posunul z osobnej
do politickej roviny s následka-
mi „pošramotenia“ kádrového
profilu, zarazenia kariérneho po-
stupu kdekoľvek, neprijatia detí
na vysoké školy, nepridelení by-
tu alebo vycestovacej doložky...
Človek môže slobodne vyces-
tovať, môže slobodne povedať
svoj názor, môže sa združovať,
kandidovať vo voľbách. Keď ste
sa pred rokom 1989 dostali na
zoznam nepriateľských osôb,
tak strana prostredníctvom ŠtB
eliminovala celý váš život. Za-
bezpečovala, aby ste sa ne-
dostali k odbornej alebo aspoň
slušnej práci. A dokonca vám
mohla vojsť do súkromia spra-
vodajskou technikou.

Je to dôležitá vec, aby mladí
ľudia videli, že môžu byť mani-
pulovaní. Aby boli ostražití. Už
dnes môžu vidieť dokumenty
rozviedky ŠtB, akým spôsobom
sa pokúšala ovplyvňovať tlač
na Západe, ako postupovala v
tvrdých 50. rokoch, ako sa Čes-
koslovensko stalo totalitným
režimom, ako dokázal vtedajší
režim zničiť demokraciu a práv-
ny štát. Ide o to, aby ľudia, keď
nájdu podobné črty v dnešnej
politike, nemlčali a aby proti to-
mu vystúpili.

�
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(kam)

Ľubomír Morbacher sa
ako historik venuje obdo-
biu komunistického reži-
mu v rokoch 1948 až 1989.
Donedávna pôsobil v Ústa-
ve pamäti národa ako ria-
diteľ sekcie dokumentá-
cie. Získal cenu primátora
mesta Pezinok za rok
2014.

Podobne ako vo
väčšine miest sa i
u nás v Pezinku
uskutočnili pri prí-
ležitosti svetového
dňa cestovného ru-
chu podujatia za-
merané na túto té-
mu. Organizáto-
rom podujatí – Be-
seda zo sprievodcami a ich hosťami a Výstavy pohľadníc bol
spoločne s mestom Pezinok, PKC a Malokarpatskou knižnicou,
Klub sprievodcov mesta Pezinok.

Peter Ronec na úvod besedy infor-
moval prítomných členov klubu i hostí o doterajšej činnosti a pre-
zentoval výstavu plagátov a fotografií. Manželia Nižňanskí vide-
oprojekciou predstavili program z turistickej cesty na ostrove
Madeira. V druhej časti besedy bol predsedom klubu prezento-
vaný materiál z turistickej cesty po Škandinávii.

K svojmu sviatku pripravili členovia klubu sprievodcov i malé ob-
čerstvenie s posedením s prítomnými hosťami. Na záver poďa-
koval predseda klubu prednášajúcim a pozval prítomných na vý-
stavu pohľadníc pod názvom „OKNÁ DO SVETA“ v priestoroch
Malokarpatskej knižnice. Otvorenie výstavy sa uskutočnilo za
účasti predstaviteľov mesta, pracovníkov knižnice, členov klubu
sprievodcov a verejnosti. Otvárací príhovor predniesol viceprimá-
tor mesta Pezinok Ing. Miloš Andel spoločne s Mgr. Danielou
Tóthovou, riaditeľkou knižnice.

v priestoroch Domu kultúry

(PR)

Svetový deň cestovného ruchu

Prvým, tým mladším jubilantom je
pán ktorý v augus-

te oslávil sedemdesiatku. Všetci iste poznáme viacerých ak-
tívnych občanov sedemdesiatnikov, no Peter by im svojimi rôz-
norodými záujmami a osobnou iniciatívou mohol predsedať.
Aktívny bol po celý život, ktorý zasvätil hasičstvu. V zrelom ve-
ku však pribudli a stále pribúdajú nové aktivity v oblasti kultúry,
histórie, ale aj spoločenského života.

Vážime si nielen jeho sprievodcovskú činnosť, ale aj spo-
luprácu s Mestským úradom a našou redakciou.

Druhým významným jubilantom je osemdesiat päť ročný pán
najväčšia z legiend pezinského basketbalu.

Vynikajúci basketbalista, veselý človek a tvorca nezabudnuteľ-
ných príbehov, na ktorého si všetci spomínajú pod prezývkou
„ Špajzer “, je vzácnym pamätníkom čias, kedy sa ešte šport ne-
hral pre peniaze, ale pre radosť, potešenie a zábavu fanúšikov.

Peter Ronec,

Jozef Krivošík,

Obidvom jubilantom želáme najmä veľa zdravia, radosti a
spokojnosti. Redakcia

Dvaja jubilanti

Inzercia

Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok
SOU spoločne s Malokar-patskou
knižnicou v Pezinku pripravili prezen-
táciu novej knihy pod názvom
HASIČSKÉ HOBBY spojenú s bese-
dou s autorom Petrom Ronecom.
Prítomných domácich i zahraničných
hasi-čov, hostí i zástupcov médií priví-
tala Mgr. Daniela
Thótová. Autor publikácie v krátkosti
predstavil svoju novú publikáciu i vý-
stavu a poďakoval za pomoc a pod-
poru kolegom hasičom i pracovníkom Malokarpatskej knižnice.

Slávnostný rámec prezentá-
cie novej knihy umocnilo vystúpenie žiačok ZUŠ Pezinok.
Príhovor predniesol prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethó v
ktorom kladne hodnotil novo vydanú publikáciu ako prvú tohto
druhu na Slovensku.

Pri tejto príležitosti absolvovali hostia malú komentovanú pre-
chádzku centrom mesta zo sprievodcom a boli slávnostne prijatí
v starej radnici. Delegáciu prezídia DPO SR vedenú prezidentom
DPO SR PhDr. L. Pethóm, zástupcov Krajských a Okresných ria-
diteľstiev HaZZ i delegáciu dobrovoľných hasičov zo Slovenska i
Rakúska privítal v Pezinku primátor mesta Mgr. Oliver Solga a vi-
ceprimátori Ing. M. Andel a Ing. J. Čech. V krátkosti podal Mgr.
Solga informáciu o histórii i súčasnosti mesta Pezinok. Osobitne
sa venoval spolupráci mesta s profesionálnymi i dobrovoľnými
hasičmi, ktorá má v našom meste už stoštyridsať ročnú tradíciu.

riaditeľka knižnice

Boli predstavené jednotlivé tematické kapitoly knihy prezentu-
júce zberateľskú a bádateľskú činnosť ktorú na Slovensku i v za-
hraničí vykonávajú hasiči historici.

Nová kniha Hasičské hobby
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6. ročník Cykloví-
kendu s cyklistami
z partnerského
mesta Mladá Bole-
slav sa konal v
dňoch 17.-21. 9.
2014. Pripravené
boli denné etapy v
okolí Pezinka a vín-
nej cesty v Ra-
kúsku. Navštívili sme aj rímske vykopávky v Caruntune, tele-
víznu vežu Kamzík na Kolibe a otestovali sme aj časť novej
cyklotrasy Jurava. Mestský úrad okrem organizácie poduja-
tia zastupovala aj dosť početná skupina cyklistov. Celkový
počet účastníkov sa blížil k číslu 30. Dobrú priateľskú at-
mosféru, slnečné počasie, ktoré vystriedalo pred-
tým mokré a upršané dni. Bicyklovali sme väčšinou po cyklo-
trasách mimo premávku.

Ďakujeme firmám, ktoré finančne podporili podujatie -
CoraGeo, ktorá je dodávateľom Informačného systému sa-
mosprávy, Slovanet – dodávateľ IP ústredne na MsÚ a pre-
vádzkovateľ služieb internetu, PEDÁL – servis bicyklov.
Mediálne akciu podporila TV Pezinok a časopis Pezinčan.

jesenné

Alexander Pravda

Cyklovíkend s Mladou Boleslavou

Za týmto názvom sa skrýva prvá lastovička
v podobe cyklistického chodníka v našom

okrese. Spojenie Vajnor, Rače a Svätého Jura bolo slávnost-
ne potvrdené pri svätojurskom Pustom kostolíku v nedeľu
19. októbra za účasti stoviek milovníkov bicyklov. Pásku sláv-
nostne prestrihli župan Pavol Frešo a primátori Bratislavy a
Svätého Jura ako i starostovia Vajnor a Rače. Podľa vy-
jadrenia predsedu BSK P. Freša, ktoré poskytol prítomnému
primátorovi Pezinka Oliverovi Solgovi a početnej skupine pe-
zinských cyklistov, by mala JURAVA pokračovať v najbliž-
šom možnom čase do Pezinka a Modry. Zostáva nám len ve-
riť, že to nepotrvá tri roky, ako tomu bolo v prípade JURAVY.
Pezinok už, v spolupráci s BSK, ohlásil budovanie prepoje-
nia cyklochodníkom medzi Pezinkom a Limbachom. (r)

JURAVA

Súťaž v štandardných a v latin-
skoamerických tancoch patrí k
tradičným podujatiam v našom
meste. Svoju históriu začal písať
v roku 1974. Prvé ročníky sa or-
ganizovali na pozvanie ako súťa-
že družstiev. Súťažilo sa vo vy-
braných štandardných a latin-
skoamerických tancoch, ale aj v
národnospoločenských tancoch
polka, čardáš. Vystriedali sme
športovú halu na Holubyho ulici,
sálu v Zámockom parku, jedáleň
SOU na Komenského, ale naj-
lepšie podmienky nám poskytol
Dom kultúry. Počas 40 rokov po-
zvanie prijali páry z Maďarska,
Poľska, Rakúska, Slovinska,
Chorvátska, Talianska, Čiech,
Belgicka, Dánska, Ukrajiny, Ne-
mecka a Slovenska. Každý roč-
ník sme sa snažili priniesť do
Pezinka niečo nové, výnimočné.
Na pezinskom parkete sme mali
možnosť vidieť špičkové páry na-
pr. Klaus Kongsdal – Viktória
Fraňová, Dánsko - neskôr viac-
násobní Majstri Európy a vice-
majstri sveta v LAT, Domenico
Soale - Gioia Cerasoli, Taliansko
– neskôr viacnásobní majstri sve-
ta v STT, Joana Leunis – neskôr
majsterka sveta v LAT.

Tento rok sme 18.10. privítali
na pôde Domu kultúry 219 ta-
nečných párov. V dopoludňajšej
časti sme videli súťaže junior-
ských párov a párov B kategórie.
Z párov KST PETAN sa darilo v
ktg. B Markovi Kováčovi - Ka-
taríne Mihálikovej (5. miesto v
ŠTT), Markovi Federovi - Lucii
Hradskej (5. miesto v LAT). V ka-
tegórii juniorov 2 sa darilo najmä
Karolovi Olšovi a Márii Kyčinovej
(2.miesto STT a 5. miesto LAT).
V popoludňajšej časti súťaže sa
uskutočnilo 5. kolo Slovenského
pohára. K najúspešnejším junio-
rom SLP patrili Jaroslav Ihring –

Natália Varechová TŠK STELLA
Žiar nad Hronom, ktorí si vybojo-
vali prvenstvo v obidvoch skupi-
nách tancov.

Večerným Galaprogramom
nás sprevádzal moderátor veče-
ra Štefan Skrúcaný. Priviedol na
parket 12 najúspešnejších ta-
nečných párov v štandardných
tancoch. Počas večerného pro-
gramu okrem samotnej súťaže
sa predstavili choreografiami a
ukážkami detské a juniorské ta-
nečné páry z KST PETANu a TC
CHARIZMA, ale i seniori chore-
ografiou „Bez žien nemožno žiť“
ktorá mala u divákov mimoriad-

ny ohlas. Víťazstvo v štandard-
ných tancoch si vybojovali Lukáš
Spišák - Eva Tibenská – TK UNI
DANCE Bratislava.

Divácky atraktívne latinskoa-
merické tance opäť vyburcovali
publikum a Pezinčania vytvorili
výbornú atmosféru. Z víťazstva
v LAT sa tešili Tomáš Tanka a
Dominika Feketová - TK UNI
DANCE Bratislava. Z domácich
potešil výkon páru Richard Forro
– Petra Víťazková, ktorí sa
umiestnili v STT na 7. a v LAT
na výbornom 6. mieste. Ďakuje-
me za výbornú reprezentáciu.

Okrem tanečných výkonov
publikum potleskom ocenilo i prí-
jemné a vtipné hovorené slovo i
piesne hosťa večera, Štefana
Skrúcaného. Príjemná atmosfé-
ra na súťaži ale i pozitívne ohla-
sy boli tou najkrajšou gratulá-
ciou k 40. výročiu. Verím, že divá-
kom dlho zostanú v spomien-
kach výkony párov i príjemná at-
mosféra.
Záverom by som sa chcela poďa-
kovať Mestu Pezinok a PKC za
dlhoročnú podporu. Poďakova-
nie patrí i rodičom a členom KST
PETAN a TC CHARIZMA za po-
moc pri organizovaní súťaže.

vedúca KST PETAN
a TC CHARIZMA

Kvetoslava Štrbová,

PEZINSKÝ STRAPEC 2014 – XL. ročník

Intercia

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, alebo ako ju ľudovo vo-
láme „Pinelka“, oslávila 9. – 10. októbra svoje deväťdesiate narode-
niny, ktoré sa niesli pod heslom „Od ústavu na Cajle... po Pinelovu
nemocnicu v Pezinku“. Nemocnica toto jubileum oslávila naozaj
dôstojne a pritom vo veľmi srdečnej atmosfére. To jednoznačne zna-
čí, že vedenie, všetci pracovníci i pacienti vytvárajú ľudsky pozitív-
ne a odborne zdatné prostredie, ktorého neľahkou úlohou je liečiť
ubolené duše a vrátiť ich späť do každodenného života. Väčšina z
nás vie, že je to ťažká úloha, pretože liečiť dušu je niekedy mnoho-
krát ťažšie ako liečiť telo.

Na slávnostnej akadémii sa zúčastnila aj ministerka zdravotníctva
Zuzana Zvolenská, ktorá predniesla slávnostný príhovor. O histórii,
ale aj súčasnosti nemocnice hovoril jej dlhoročný riaditeľ Pavol Čer-
nák. Slávnostné prejavy predniesli aj Peter Krištúfek za Slovenskú
lekársku spoločnosť a primátor Pezinka Oliver Solga. Nasledovali
vyznamenania významných spolupracovníkov, ale najmä lekárov a
pracovníkov, tých bývalých i súčasných, ktorí sa zaslúžili o nemoc-
nicu. Medzi ocenenými bol aj primátor mesta Pezinok, ktorý získal
pamätnú plaketu za dlhoročnú plodnú spoluprácu a významný prí-
nos pre rozvoj nemocnice. Oslavy pokračovali Spoločenskou aka-
démiou v Dome kultúry a vedeckou konferenciou na tému Psy-
chiatria a spoločnosť. V piatok sa konal aj Worskshop a Pinelové
hry – športové súťaže pacientov z psychiatrických zariadení na
Slovensku. (r)

Jubilujúca Pinelova nemocnica

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
4.11. Brošňa.

6.11. Strašiak

7.11. MovieNight.

7.11. Klubovňa - Tanečná párty

13.11. Usmievavá tekvička

14.11. Uspávanie chrobáčikov.

20.11. Dúhový dáždnik

21.- 22.11. Babinec.

27.11. Maľujeme prstami

28.11. Klubovňa

29.11. Zóna bez peňazí + zaujímavé workshopy a prezentácie.

Bližšie informácie o podujatiach
033/6901 991, 0948 222 117.

Výroba brošne z organzy a goráliek. Tvorivý utorok
v čase od 16.00 do 18.00 h.

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

Prístavba za CVČ- od 19.00 h.Koncert hudob-
nej skupiny a premietanie filmu NEMOC TRETEJ MOCI. (pre širo-
kú verejnosť)

(tanečné a pohybové hry). Kaž-
dý piatok od 14:00 do 17:00 pre všetky školopovinné deti. Popo-
ludnia plné kreativity, hier a zmysluplnej zábavy.

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

Pozývane všetky deti a ich rodi-
čov do Zámockého parku o 16.30 h. Deti uložia chrobáčikov na
zimný spánok. Je vhodné si priniesť vlastné lampášiky.

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

Tajuplná noc s kamarátkami v Centre voľné-
ho času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.

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

- Čarovné premeny (tvorivé dielne). Každý pia-
tok od 14.00 do 17.00 h pre všetky školopovinné deti. Popoludnia
plné kreativity, hier a zmysluplnej zábavy.

Pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou celoslovenskej myšlienky-
darovať a povymieňať si veci, oblečenie, knižky,.. a zažiť tak at-
mosféru spolupatričnosti.

na alebo
na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

Pre veľký záu-
jem zorganizo-
vala pezinská
Jednota dôchod-
cov znovu v sep-
tembri pre svo-
jich členov 2-
dňový poznáva-
cí zájazd vlakom
do Košíc.

Rovnako ako v
máji, aj teraz ú-
častníci zájazdu navštívili veľa významných pamiatok v Koši-
ciach počnúc mestským erbom, gotickým Dómom sv. Alžbety,
Urbanovou vežou, Levočským domom, Uličkou remesiel či Mi-
klušovou väznicou. Unikátny výlet do minulosti im ponúkol kom-
plex podzemného múzea Dolná brána, kde si návštevníci mohli
pozrieť fragmenty stredovekého opevnenia od 13. do 17. storo-
čia. Niektorí si stihli pozrieť aj vynovené múzeum, kde je najväč-
ším ťahákom Košický zlatý poklad.

Naši seniori sa vrátili domov spokojní a plní nových dojmov z
druhého najväčšieho mesta našej krajiny. Výbor JDS Pezinok

Výlet vlakom do Košíc

Prvý októbrový víkend sa konala skautská akcia s názvom Bo-
zin, ktorú tradične organizujú ju skauti zo 61. zboru Modrý oblak
Pezinok. Už po jedenásty raz mohli privítať skautov z rôznych
miest Slovenska. Tohto roku prišlo do pezinskej klubovne 60 ú-
častníkov starších ako 12 rokov.

Bozin je poznávacia mestská hra. Súťažné tímy pomocou mapy
hľadajú stanoviská rozmiestnené po meste a plnia úlohy rozličného
typu, ktoré im zadajú organizátori. Medzi tieto úlohy patrilo topenie
kocky ľadu, prekonávanie potoka len s pomocou jedného gumáku a
palice alebo zisťovanie informácií o našom meste. Účastníci boli v
skupinách pomiešaní s pezinskými skautmi, vďaka čomu sa vzá-
jomne spoznávali. Tento projekt bol uskutočnený vďaka finančnej
podpore REVIE – Malokarpatskej komunitnej nadácie a Nadácie
SPP. Ďakujeme za podporu. Marián Lezo

Bozin – skautská mestská hra

Jeseň je tu. Na zimu sa pomaly pripravujú nielen ľudia, ale aj zvieratá.

Takýmto spôsobom sa snaží za-
bezpečiť zvieratám v prírode potravu na zimu. V tomto roku sa uskutoč-
nil zber v období 16.9 - 3.10. a aktívne sa zapojili všetci žiaci. Celkovo sa
vyzbieralo gaštanov, a tak v škole mohli aj tento rok vyhlásiť víťa-
zov. Všetkým srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší zber gaštanov,
ktorý sa uskutoční znova o rok.

Základná škola Na bielenisku každoročne v spolupráci s Lesnou
správou organizuje zber gaštanov.

945 kg

Simona Sviteková

Gaštany pre lesnú zver
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Na tomto mieste mal byť pô-
vodne článok k 10. výročiu čin-
nosti Galérie Štefana Prokopa.
Výstava dcéry pezinského
umelca Verony Prokopovej pod
názvom bola podľa
očakávania prezentáciou diel
predovšetkým dcéry umelca a
až v ostatnom rade absolvent-
ky sochárstva v Prahe. Počas
vernisáže nik netušil, aká tra-
gická udalosť bude nasledovať
a poznačí samotnú výstavu, ga-
lériu a predovšetkým rodinu...

Manželka Štefana Prokopa,
zakladateľka galérie, milovníč-
ka umenia, dáma ktorú si vážili
významní slovenskí umelci –
tragicky zahynula v sobotu pod-

Za svetlom

večer 11. októbra. Akýkoľvek
text k výstave či smutnej uda-
losti je druhoradý. Odkazom

Štefana Prokopa a jeho man-
želky Natálie či tvorby ich dcéry
totiž nemôže byť smutný ko-

niec, ale to, čím nás ľudia obo-
hacujú počas života. Láskou...
Umením... (pb)

Za svetlom... za Štefanom... za Natáliou...

Malokarpatské múzeum v
Pezinku sprístupnilo 18. 9. 2014
o 18. 00 výstavu pod názvom
Marcela a Viliam Loviška po pr-
výkrát v malokarpatskom pries-
tore. Otvorenia sa zúčastnili
predstavitelia mesta Pezinok, pri-
mátor Mgr. Oliver Solga, vicepri-
mátor Ing. MilošAndel, riaditeľka
Mestského múzea v Pezinku
Petra Pospechová, priatelia rodi-
ny, umelci, osobnosti verejného
života, pani farárka z modran-
skej Kráľovej Sidónia Horňano-
vá i teoretik výtvarného umenia
PhDr. Ľudo Petránsky ml., dlho-
ročný priateľ autorov, ktorý pove-
dal pár slov o živote a tvorbe
Marcely a Viliama Loviškovcov.

Jedným z bodov otvorenia bol
krst katalógu dcérami Leou a
Izabelou. 84 stranový katalóg
pre Malokarpatské múzeum v
Pezinku vydala a vytlačila firma
FOART. Súčasťou výstavy je i vi-

deoprezentácia. Časom dôjde k
zmene výstavy. Pôvodná bude
nafotená a zdokumentovaná v
počítači vo výstavnej miestnos-
ti a postupne sa návštevník zo-
známi s ďalšou tvorbou umel-
cov obmenou vystavených diel.

V aktuálnej inštalácii je prekva-
pivo prezentovaná plošná tvor-
ba umeleckej dojice, ktorá sa
prevažne venuje sochárskej tvor-
be a kresbe. Z realizácií sú zná-
me predovšetkým sochy do sak-
rálnych priestorov - napr. v ruži-

novskom rímskokatolíckom kos-
tole či sochárske riešenie prie-
čelia medzi ľuďmi obľúbeného
orloja v Starej Bystrici.

Výstava bola otvorená v pred-
večer Vinobrania a potrvá do
8. 2. 2015. (ET)

Po prvý raz v malokarpatskom priestore

FOTO: Eva AmzlerováSprava dcéry Lea, Izabela a manželia Loviškovci.Na tohtoročnom už 18. Salóne výtvarníkov historické priestory
Červeného Kameňa vystriedali exkluzívne moderné priestory
ZOYA Muzea spoločnosti Elesko. 77 výtvarníkov vystavuje vyše
200 diel. Za výtvarníkov žijúcich aj tvoriacich v našom meste
spomeňme – Igora Piačku, Júliu Piačkovú, Danicu Tykovú, Jirka
Vyhnáleka, Danu Polákovú, Zuzanu Polákovú, Andrej Drgalu,
Andreja Friča, Jána Vajsábela, Ingrid Šurinovú a Michala Šebe-
ňu. Výstava potrvá do 30. 10. 2014 a Salón poriada každoročne
BSK a MOS v Modre. (td)

Salón výtvarníkov 2014

Malokarpatská knižnica v Pezinku sa spolu s inými knižni-
cami zapojila do projektu Jednu knihu ročne. Projekt vznikol
v roku 2012, jeho autorkou je novinárka Marta Moravčíková.
Mottom projektu je:

Teda nové knihy, ktoré si kúpime, prečítame a vieme, že
ich už viac čítať nebudeme, môžeme priniesť do svojej kniž-
nice. Knižnica v Pezinku takto od februára 2014 získala 17
nových kníh. Projekt stále pokračuje, privítame predovšet-
kým nové knihy vychádzajúce v aktuálnom roku. Na našej
webovej stránke sme pripravili aj zoznam kníh, ktoré by sme
chceli najviac.

Takéto dary nám umožnia rozšíriť ponuku pre našich čita-
teľov, ktorí si môžu prečítať aj knihy, ktoré by inak knižnica ne-
mohla kúpiť.

Každú darovanú knihu označíme exlibrisom projektu a v prí-
pade súhlasu darcu aj jeho menom.Ak by sa nám rozhodol da-
rovať knihu rodič dieťaťa, ktoré našu knižnicu navštevuje, mô-
že exlibris „na mieru“ urobiť tento malý čitateľ.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na tel. čísle
033/6412315, alebo prostredníctvom mailov, uvedených na
našej stránke .

kúpiť – prečítať – darovať.

(mkp)
www.kniznicapezinok.sk

Ďakujeme vám za prejavenú štedrosť a priazeň!

Jednu knihu ročne

XVII. ročník Kolokvia slovenských, moravských a českých bib-
liografov sa uskutočnil v našom meste, v hoteli Tilia, v dňoch 5.
– 7.októbra. Podujatie bolo organizované v rámci Mesiaca čes-
kej a slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Garantom podujatia bo-
la Malokarpatská knižnica v Pezinku a Bratislavský samospráv-
ny kraj. Hostí v mene župana BSK privítal primátor Pezinka
Oliver Solga. Medzi zaujímavé témy patrili aj okruh história, vi-
nohrad a vinárstvo. (ra)

Kolokvium v Pezinku

OZ CRESCENDO v spoluprá-
ci s divadlom Balaclava a Klu-
bom mladých pri CVČ pripravilo
v piatok 24.10. v prístavbe CVČ
podujatie s názvom

Ide o rozbiehajúci sa
projekt, ktorého cieľom je spá-
jať predovšetkým mladých ľudí,
zaujať ich hudbou, divadlom a
kultúrou všeobecne, no má za
úlohu aj provokovať, otvárať té-
my, ktoré neraz rozdeľujú verej-
nosť. Večer sa niesol v klubo-
vom duchu, v príjemnom pros-
tredí Zámockého parku. Atmos-
féru večera prifarbili tóny prieč-
nych fláut, na ktoré hrali Peťa
Noskovičová a Lucia Radová.

MOVIE-
NIGHT.

Po ich vystúpení nasledovalo
premietanie dokumentárneho
filmu Zuzany Piussi

To, že film v nás in-
tenzívne zarezonoval, potvrdila
aj následná spontánna disku-
sia. Tým sa splnil aj cieľ organi-
zátorov, ktorým bolo vytvoriť
mladým ľuďom priestor, v kto-
rom dominuje sloboda.

V týchto intenciách budú po-
kračovať aj ďalšie večery, na
ktoré vás srdečne pozývame.
Najbližšie na
premietanie filmu

ktorého autor-
kou je taktiež Zuzana Piussi.

Aj pri ďalšom projekte, ktorý

OD FICA
DO FICA.

7.11. o 19.00 h
NEMOC

TRETEJ MOCI,

sme organizovali, sme sa zame-
rali na mladého diváka, no ten-
tokrát aj s podporou Pezin-
ského kultúrneho centra. 29.10
sa v malej sále Domu kultúry
uskutočnilo predstavenie diva-
delného súboru DEMOSCÉNA
z Trnavy, ktorý sme pozvali do
Pezinka. Ide o mladý ochot-
nícky súbor, ktorý má k nášmu
divadlu Balaclava blízko. Vždy
sme sa totiž snažili o čo naj-
intenzívnejšiu spoluprácu s mla-
dými ľuďmi v našom okolí, ktorí
majú záujem o divadlo. Sme
veľmi radi, že v Trnave sa takí
našli a darí sa nám spoločne
napĺňať náš zámer. Divadlo

DEMOSCÉNA sa nášmu pu-
bliku predstavilo inscenáciou

ktorú si
mali možnosť pozrieť počas do-
obedňajšieho predstavenia
gymnazisti a večer široká verej-
nosť. Autorom hry POULIČNÉ
ZÁBERY je Daniel Domorák.
Touto formou sa chcem poďa-
kovať všetkým, ktorí sa na pro-
jektoch podielali, no moja vďa-
ka patrí v prvom rade divákom,
ktorí na týchto podujatiach vy-
tvorili neopakovateľnú atmosfé-
ru a motivujú nás k ďalšej práci.
Vážime si vašu podporu!

predseda OZ CRESCENDO

POULIČNÉ ZÁBERY,

Juraj Hanulík,

Dve úspešné podujatia už máme za sebou...

V nedeľu 12. 10. 2014 sa ko-
nala v Pralinkárni v Pezinku (pa-
sáž Galaxia Centrum, M. R. Šte-
fánika č.27), vernisáž a stretnu-
tie s architektom a maliarom
Viliamom Bojkovským. Na ver-
nisáži vystúpilo aj trio Prešpo-
rok zo SND s pezinským teno-
rom a členom Slovenského ná-
rodného divadla p. Petrom Sý-

korom. Vernisáž s malým kon-
certom bola pre všetkých zú-
častnených veľmi milým nedeľ-
ným zážitkom.

Pán Viliam Bojkovský je Pe-
zinčan. Začal kresliť pred štyrmi
rokmi a kreslenie sa stalo jeho
vášňou a koníčkom. Venuje sa
detailným portrétom ľudí, kres-
bám krajiniek, miest a prírody.

Pán Bojkovský je aj autorom
knihy o
jeho kľukatej ceste životom.

Ďakujem, neprosím si,

Výstava obrazov pána Vilia-
ma Bojkovského bude v Pralin-
kárni do 31. 12. 2014.

V našej minigalérii chceme
dať príležitosť umelcom z Pe-
zinka a okolia, aby prezentova-
li svoje diela. Veríme, že tým
podporíme umenie a inšpiruje-
me i našich návštevníkov.

Ľubimíra Lacková,
www.pralinkaren.sk

pralinkaren@pralinkaren.sk

Tvorba Viliama Bojkovského v pezinskej Pralinkárni

Odchod pani Natálie Prokopovej je pre mnohých nepochopi-
teľný. Pred galériou Prokop krátko po smutnej správe.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v spo-
lupráci s Domovom sociálnych služieb Hestia usporiadali v
Pezinskom kultúrnom centre 19. ročník celoslovenskej prehliad-
ky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím. Odborná poro-
ta, v ktorej Pezinok zastupoval primátor Oliver Solga, mala ťažkú
prácu: vybrať zo stoviek prác veľmi dobrej kvality tie najlepšie.
Slávnostná vernisáž a odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo 13.
októbra. Grand prix získal Patrik Bordáč z Bratislavy a Cenu pri-
mátora Kristína Hazuchová z Topoľčian. Výstava bude v Dome
kultúry nainštalovaná do 7. novembra. (r)

Výtvarný salón ZPMP 2014

Vydavateľstvo F.R.& G. vydalo zaujímavú knihu esejí o vý-
znamných slovenských mestách, ktorú napísal kolektív autorov
a nazval ju V publikácii nechýba ani Pezinok. Au-
torkou zaujímavej state z histórie nášho mesta v prvej polovici
20. storočia je Pezinčanka Katarína Popelková. Ďalší Pezinčan
René Bílik zase píše o svojom rodisku Skalici. Knihu si možno
kúpiť aj v domácom kníhkupectveArtfórum na Kollárovej ulici.

Dve dôležité a záslužné publikácie vydal v tomto roku aj
Bratislavský samosprávny kraj. Prvou je zborník

a druhým
Obidve publikácie sú výborným študijným mate-

riálom nielen pre odborníkov, ale aj pre širokú verejnosť.

Moje mesto.

Sakrálne pa-
miatky Bratislavskej župy Dejiny bývania v Brati-
slavskej župe

S veľkou radosťou milovníci kvalitnej literatúry v našom mes-
te privítali otvorenie kníhkupectvaAtrforum na Kollárovej ulici.
Uskutočnilo sa 9. októbra za účasti mnohých hostí, ktorí priví-
tali nové kníhkupectvo so želaním, aby nebolo len predajňou
kníh, ale aby sa stalo aj ďalším kultúrnym stánkom v Pezinku.

Nové kníhkupectvo

Nové knihy
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

70-roční

75-roční

80-roční

Oľga Turanská 5.10.
AlojziaAppelová 6.10.
Hermína Bulová 6.10.
Milan Čajkovič 6.10.
Maria Benčiková 8.10.
Ing. Eugen Svrček 20.10.
Eva Osvaldová 22.10.
Pavlina Ivaničová 23.10.
Vlasta Kostková 31.10.

Bernardína Kostková 1.10.
Alžbeta Blunárová 3.10.
Mária Kučerová 8.10.
Agnesa Šindelářová 8.10.
Ivan Gutek 10.10.
Johana Nogová 21.10.
Štefánia Matejkovičová 24.10.
Angela Sandtnerová 29.10.

Alžbeta Plačková 7.10.
Vladimír Konečný 8.10.
Mária Šoltésová 16.10.
Otília Benčuríková 20.10.
Gizela Hanusková 28.10.

Jozef Krivošík 2.10.
Blanka Babalová 17.10.
Júlia Studvová 23.10.

85-roční

OKTÓBER 2014 PEZIN ANČ

90-ročné

91-ročná

93-ročné

95-ročná

Anna Lovičová 27.10.
Gizela Krčíková 30.10.

Anna Šantavá 8.10.

Hedviga Benčuriková 15.10.
Mária Šikulová 27.10.

Mária Bulová 1.10.

2. Škatuliaci ........................................ 17.00 h. ............ USA
2. Nebo nie je výmysel .................................................. USA
4.-5. Medzi náhrobnými kameňmi ................................ USA
6.-7. Falošní poliši ............................................................. USA
8.-9. Interstellar ............................................................................. USA
11. Fk „100“: Deti ............................................................... SR
12.a14. Díra u Hanušovíc ČR
15. Včielka Maja ..................................... 17.00 h. .......... NEM
16. Včielka Maja 3D ............................... 17.00 h. .......... NEM
15.-16. Železné srdce ........................................................... USA
18. Fk „100“: Ťažký deň ..................................................... VB
19.-20. Jessabelle ................................................................ USA

22.-23. Tučniaky z Madagascaru 3D ............. 17.00 h. .......... USA
22.-23. Hry o život: Drozdajka I. ............................................. USA
25. Fk „100“: Jimmy P. ..................................................... FRA
26. Rozprávkar ................................................................. ČR
27.-28. Ouija ......................................................................... USA
29.-30. Tučniaky z Madagascaru ................... 17.00 h. ......... USA
29.-30. Šéfovia na zabitie 2 ................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

......

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

PREDPREMIÉRA

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Naš i jub i lant i

KINO DOMU KULTÚRY november

V tomto roku by sa naši drahí rodičia

dožili 100 a 101 rokov. S hlbokou
úctou a láskou na nich spomí-
name a nezabudneme. Dcéra a
syn s rodinami.

Mária a František VOLEKOVÍ

Dňa 27. 9. 2014
uplynulo 13 rokov
od úmrtia môjho
otca

Michala
DUBEKA

a dňa 10. 10. 2014
boli 2 roky čo nás
opustila aj matka

S láskou spomína
dcéra Milka s rodi-
nou.

Ruženka
DUBEKOVÁ.

Jaroslav Ondrejkovič 80 r.
Richard Puškár 71 r.
René Precechtel 36 r.
Irena Štolcová 88 r.
Ľudmila Nogová 90 r.
Mária Fišerová 86 r.
Augusta Slimáková 81 r.
Peter Pastorek 51 r.
Mária Prokopová 82 r.
Oľga Zacharová 74 r.
Ľudovít Farkaš 60 r.
Ing. Margita Michníková 77 r.
Eugen Šinko 80 r.
Eduard Krasňanský 65 r.
Helena Beníková 89 r.
Pavel Vallo 64 r.
Anna Šmahovská 75 r.
Anna Koložiová 85 r.
Tomáš Weng 93 r.
Magdaléna Hanúsková 75 r.
Daniel Benčat 73 r.
Ing. Ľudovít Bauer 76 r.
Štefan Turinič 73r.

Adela Cedzová 13.8.
Alica Lucia Aláčová 2.9.
Peter Jajcay 3.9.
Petra Jajcayová 3.9.
Dávid Jančovič 4.9.
Lea Kosmálová 5.9.
Nikola Orságová 5.9.
Madeline Viktorová 5.9.
Agáta Kralovičová 6.9.
Mia Markovičová 6.9.
Matúš Bacúšan 7.9.
Matúš Hanúsek 9.9.
Lea Morávková 9.9.
Angelika Kmošenová 10.9.
Kristián Kolenčík 10.9.
Vincent Krajčovič 10.9.
Ema Maljarčíková 11.9.
Maxim Krnáč 12.9.
Tamara Habániková 13.9.
Karolína Číková 14.9.
Marianna Vajglová 14.9.
Martin Mozola 15.9.
Peter Slez 15.9.
Diana Krasňanská 16.9.
Nela Majerová 17.9.
Mojmír Ivanič 19.9.
Damiel Košťál 19.9.
Marko Horváth 20.9.

Dňa 3.10 si pripo-
míname 1. výročie
úmrtia

ktorý nás neča-
kane opustil.

Kto ste ho poznali, prosím, ve-
nujte mu v srdci tichú spomien-
ku. Manželka Jarmila s deťmi a
ostatná smútiaca rodina

Michala
ONDROVIČA,

Miš-
ko, tvoj odchod bol náhly, ako
keď plamienok sviečky zhasne
vo vetre. Je bolestné nemať ťa
už medzi nami a žiť s vedomím,
že naše dni sú bez teba také
iné... tvoje svetlo a tvoja pa-
miatka však zostáva s nami a v
našich srdciach žiješ naďalej.

Dňa 14. 10. 2014 u-
plynul rok od úmrtia
nášho drahého man-
žela, otca a syna

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Man-
želka a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme.

Juraja
PAŽITNÉHO.

► 5.11. KONCERT JU-
RAJAHANULÍKAAHOSTÍ.
► 6.11. TRADITIONAL
TOUR 2014 – JEANETTE A JOHNNY WILLIAMS (USA).

► 7.11. LÚČE PEZINSKÉHO SLN-
KA– BABAFLEČNERKA
► 8.11. KONZU-
LÁTFEST PEZINOK.

► 9.11. AHOJ ROZPRÁV-
KA. Dnes: DRAČIE PYTAČKY.

►10.11. LITERÁR-
NY VEČER SO J. PRÉVERTOM.
►11.11. DARINKA HÚSKOVÁ:
SYMBOLY SKUTOČNOSTI.
► 12.11. NEŽNÁ REVOLÚ-
CIA.
► 13.11. RADOŠINSKÉ
NAIVNÉ DIVADLO - POLOOBLAČNO.

► 14.11. JESENNÝ
KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.
► 18.11. IMATRIKULÁCIE -
GYMNÁZIUM PEZINOK.
► 19.11. VÝCHOVNÝ
KONCERT PRE ZŠASŠ.
► 21.11. MURAT.

► 23.11. SPOMIENKA NA
NEŽNÚ - BRANISLAV KŠIŇAN A BORIS ČECHVALA.

► 28.11. ADVENTNÝ
KONCERT - ĽH RAJTOVCI a FSS RADOSŤ.

► 29.11. CESTOU NECESTOU.

► 29.11. Venček TŠ Gymnázia
► 30.11. SNOW FILM FEST.

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

(štvrtok) o 19.00 h v malej sále DK –
Hlavný

garant: VELVET MUSIC - R. Cíferský.
(piatok) o 18.00 hv malej sále DK

(repríza). Hlavný garant: FSS Obstrléze.
(sobota) o 13.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavní organizátori: Európsky vinársky ry-
tiersky stav (EVIRS) a Slovenská vinárska akadémia Pezinok.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: Divadlo spod Spišského

hradu. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 20.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný garant: OZ CRESCENDO.
(utorok) o 17.00 h v minigalérii DK

Vernisáž výstavy obrazov (akryl - kryštál).
(streda) o 18.00 h v malej sále DK –

Program venovaný 25. výročiu.
(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Hra o živote Radošinej a
Slovenska v 20. storočí. Autor a v hlavnej úlohe: Stanislav Štepka.
Réžia: Juraj Nvota.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(utorok) o 10.30 h vo veľkej sále DK –

(streda) o 10.00 h vo veľkej sále DK – 20.

(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – Spoločen-
ský večer s programom. UZAVRETÁ SPOLOČNOSŤ

(sobota) o 19.30 v malej sále DK –
Folkový

hudobný večer venovaný 25. výročiu Nežnej revolúcie a 70. výročiu
narodenia K. Kryla.

(piatok) o 18.00 v spoločenskej sále DK –
Hlavný organizátor:

Centrum pre rodinu.
(sobota) o 13.00 v malej sále DK –

Cestovateľský festival s prednáškami, premietaním, spoznávaním
čara blízkych i ďalekých kultúr. Organizátori: OZ Cestou necestou -
Michal Knitl v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom. Podrobný
program bude uvedený na plagátoch a na web stránkach.

(sobota) v spoločenskej sále DK –
(nedeľa) o 16.00 v malej sále DK –

Sneh, ľad, adrenalín. Špičkové filmy so zimnou tematikou. Organi-
zátori: OZ Cestou necestou - Michal Knitl v spolupráci s Pezinským
kultúrnym centrom.

streda

–

Dňa 17.10. 2014
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy o-
pustil náš milovaný
manžel, otec, ded-
ko a pradedko

Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú manželka a deti s rodinami.

Jaroslav ŽVÁSTA.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, miloval
život – miloval nás.
Dňa 13. 10. 2014
uplynulo 6 smutných
rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
milovaný manžel

Manželka Katarína, dcéra Silvia,
syn Ľudovít a vnuk Vaško.

Ľudovít SCHAVEL.
Ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a s láskou spomínajú s nami.

Dňa 3. 10. 2014
sme si pripomenuli
9. výročie smrti

.
S láskou spomínajú
manželka, syn Milan,

nevesty Valika a Andrejka, vnuci An-
drejko, Paťko, Romanka a ostatná
smútiaca rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Milana
SVETLÁKA

So slzami v očiach
a smútkom v srdci
si 2. 11. 2014 pri-
pomenieme 14.
výročie tragickej
smrti milovaného
26-ročného

.
S bôľom spomína matka, brat s
rodinou, manželka, dcéra Ro-
manka a ostatná smútiaca rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Martina SVETLÁKA

Dňa 28. 10. 2014 sme si pripome-
nuli nedožité 65.
narodeniny man-
žela, otca, dedka,
brata a švagra

Ivana
PÄTOPRSTÉHO ml.
ManželkaAnna, deti

s rodinami a brat Igor s rodinou.
Zároveň si dňa 16. 12. 2014 pripo-
menieme nedožité 85. narodeniny

nášho otca, svokra,
dedka a pradedka

Kto ste ich poznali,
venujte im, prosím,
tichú spomienku.

Ďakujeme. Syn Igor s rodinou a
nevestaAnna s rodinou.

Ivana
PÄTOPRSTÉHO st.

Dňa 6.11.2013 uply-
nie 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš
otec, svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. Synovia s rodinami.

Pavel BUBENÍK.

Dňa 22.10.2014 uply-
nulo 8 rokov, čo nás
navždy opustil náš
otec, svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. Dcéra s rodinou.

Milan CIBULKA.

Dňa 29. októbra 2014
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

z Pezinka. Kto ste
ho poznali a mali

radi, venujte mu tichú spomien-
ku. S láskou spomína dcéra Gita
a ostatná smútiaca rodina.

Eduard BENČÚRIK

Dňa 29. 10. 2014 uplynulo už 44
rokov, čo nás navždy opustil náš

drahý otec a starý
otec a 15. 9. sme si
pripomenuli jeho
nedožité 89. naro-
deniny

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. Spomínajú dcéra a syno-
via s rodinami.

Ladislav MACEK

Dňa 18. 10. 2014 sme si pripome-
nuli 2. výročie od
úmrtia nášho milo-
vaného manžela,
otca a dedka

Ing. Františka
KOSTKU.

So spomienkou a
bolesťou  v  srdci  spomína  man-
želka Emília, dcéra Martina, vnúči-
kovia Liam a Laird. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

Dňa 18. 9. 2014
sme si pripomenuli
30 rokov od úmrtia
nášho drahého man-
žela, otca a dedka
Antona TESÁRA st.
a dňa 25. 7. 2014
uplynulo 7 rokov od
úmrtia nášho dra-
hého syna, brata,
manžela a dedka

S láskou spomína
celá rodina.

Antona TESÁRA ml.

V tomto roku si pripomíname ne-
dožité 90. výročie narodenia

Ondreja FELIXA
a 85. výročie narodenia

S láskou spomína celá rodina.
Alžbety FELIXOVEJ.

Dňa 29. 10. 2014
uplynulo 20 rokov,
čo nás tragicky o-
pustil manžel a otec

S láskou si naň
spomínajú manžel-
ka, synovia s nevestami, vnuci a
pravnúčatá.

Jozef OSUSKÝ.

Spomienky na teba
ostanú navždy ži-
vé.

Nezo-
mrel ten, kto ostáva v srdci.

Dňa 29. 10.
2014 uplynulo 8
rokov od smrti na-
šej drahej mamy,
babky a prababky

S láskou a úctou spomína dcéra
Zlata, Veronika a synovia Ján, Vla-
dimír a Ľubomír s rodinami.

Heleny STOJKOVIČOVEJ.

Osirela lavička, na ktorej si sedával,
stíchol dvor, záhrada, dom - nepočuť
tvoj hlas a kroky v ňom. Odišiel si ne-
čakane, nám všetkým, ktorí ťa mali
radi. Len ten, kto niekoho stratí, vie,
čo je bolesť a žiaľ. Tá rana stále bolí
a zabudnúť nám nedovolí. S tichou

spomienkou k tvoj-
mu hrobu chodíme,
pri plamienku svieč-
ky na teba spomína-
me. 26. 10. 2014 u-
plynie 6 rokov, čo
nás navždy opustil

manžel, otec a dedko

S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, syn Štefan, dcéra Eva s rodinami.

Štefan ADLER.

Nezomrel ten, kto
ostáva v ľudských
srdciach. Dňa 22.
10. 2014 sme si
pripomenuli 7. výro-
čie od úmrtia našej
drahej mamy

Ďakujema za tichú spomieku,
dcéra Terka s Jozefom.

Márie NEYOVEJ.

Nezomreli sme, lebo vieme, že
budeme žiť stále v srdciach
tých, ktorí nás milovali. Manželia

nás opustili:

1.10.1994 27.12.
2007. Spomína dcéra Viera s rodi-
nou.

GLOZNEKOVI

Eduard Pavlína

Dňa 11. 10. 2014
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustila
naša mama, svokra,
babka a prababka

z Pezinka. S láskou
spomíname. Smútiaca rodina.

Júlia HORVÁTHOVÁ

Dňa 25. 10. 2014 uplynulo 10 ro-
kov, čo nás navždy opustil náš

milovaný manžel,
otec, dedo

Tí, ktorí ste ho pozna-
li, venujte mu tichú
spomienku. S láskou
spomína celá rodina.

Miroslav RUŽIČKA.
Odišiel si náhle, nečakane, na roz-

lúčku nebol čas, tvoj
odchod zabolel všet-
kých nás. Dňa 27.
10. 2014 uplynulo 8
rokov čo nás opustil
náš syn, vnuk
Jarko HREBÍČEK.
S láskou spomína

celá rodina Hrebíčková a Gondová.

Dňa 2. 10. 2014
sme si pripomenuli
nedožitých 100-na-
rodenín nášho dra-
hého otca a dedka

a 27. 10. 2014 uplynulo 31 rokov
čo odišiel do večnosti. Kto ste ho
poznali, prosíme o tichú spomien-
ku. Spomínajú a ďakujú deti.

Ernesta
VALOVIČA

Dňa 31. 10. 2014 u-
plynuli 4 roky, čo nás
opustil náš drahý

S láskou spomína
manželka a ostatná
rodina. Kto ste ho po-

znali, venujte mu tichú spomienku.

František NAGY.

Odišla tíško, niet jej
medzi nami, no v
našich srdciach žije
stále spomienkami.
Dňa 18. 10. 2014
uplynulo 8 rokov, čo
nás navždy opustila
vo veku nedožitých 80 rokov

S láskou a úctou na ňu spomínajú
deti Dana a Ivan s rodinami.

Mária GOLJEROVÁ.

Dňa 10. 11. si so
slzami v očiach pri-
pomenieme smutné
1. výročie úmrtia
našej drahej, milej a
dobrej manželky a
mamy

z Pezinka. V stálych spomienkach
na teba myslia manžel Alojz, dcéry
Jaroslava, Blažena, Vierka a ostat-
ná rodina. Žiaden čas nezahojí
rany na srdci, ktoré máme. Mys-
líme ne teba a veľmi nám chýbaš.

Blaženy KABÁTOVEJ

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Výstavy:
28.7. – 30.11. – Veľká vojna 1914 – 1918

18.9. – 8.02. 2015 – Karpatský priestor. Marcela a Viliam Lo-
viška.

Stále expozície:

spoločný výstavný projekt dvoch pezinských múzeí, ktorý ponúka
pre návštevníka na jednu vstupenku prehliadku dvoch výstav: jed-
nej nazvanej Stigmy a druhej s názvom Zmrzačené roky.

Výstava podáva výber zo širokej tvorby umelcov prostred-
níctvom konceptu meniacich sa výstavných cyklov priamo počas
trvania výstavy. Na výstave sú zastúpené v dominantnej miere
predovšetkým maľby, kresby a grafiky.

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

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

10.00 - 16.00 h, zatvorené
Pondelok: Utorok - piatok:
Sobota: Nedeľa:
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Na Majstrovstvách sveta v ho-
kejbale, v kategórii MASTERS
(kategória nad 40r.) TEAM OLD
BOYS SLOVAKIA v ktorom Pe-
zinčania boli zastúpení Róbertom
Kintlerom, Dušanom Klúčikom st.
a Jaroslavom Kopeckým obsadil
nepopulárne štvrté miesto.

V základnej skupine naši re-
prezentanti remizovali s kanad-
ským mužstvom Newfoundland
Screech 2:2. Dušan Klúčik st.
sa v tomto zápase prezentoval
skvelým výkonom, 1gól + 1 a-
sistencia a stal sa najlepším hrá-
čom zápasu. V druhom zápase
nastúpili naši proti Team USA, s
ktorým uhrali bezgólovú remízu
a postúpili zo základnej skupiny
priamo do -finále, kde si zme-

rali sily s tímom
SLOVENSKA, kto-
rý obhajoval zlato
spred dvoch ro-
kov. OLD BOYS
SLOVAKIA sa po-
daril odohrať vyni-
kajúci zápas a po
výhre 2:0 postúpili
do bojov o medai-
ly. V -finále na-
stúpili proti ďalšie-
mu kanadskému
tímu Canada-
Wolfpack, ktoré-
mu podľahli gólom z 10 sekundy
zápasu 0-1. Napriek výbornému
výkonu sa im nepodarilo využiť
ponúknuté šance a ostal im
„len“ boj o bronz. V ňom nastúpili

už proti známemu Team USA, s
ktorým v základnej skupine remi-
zovali a bola šanca, že by sa
mohli tešiť z víťazstva. Realita
bola však iná, nepodarilo sa

Štvrté miesto pre OLD BOYS SLOVAKIA

V nedeľu 19. októbra sa konala olympiáda žiakov v džude.
Na sa umiestnili títo žiaci: Anton Dubský, Martin
Uhlár, Jozef Tománek, Patrícia Tománková, Silvia Tománková,
Ela Markovicsová, Patrik Fufaľ, Juraj Pavlovič. Matej
Klobučník, Lenka Tománková, Ivan Šimko,Adam Babušík, Ka-
rol Dubský. Peter Kučár, Filip Časnocha, Julka Re-
menárová, Juraj Šimko, Ema Markovicsová, Tomáš Syrový.

1. mieste

2. miesto:

3. miesto:
(r)

Sezóna 2014 v Majstrovstvách
Slovenska v Pretekoch automo-
bilov do vrchu i v Slovenskom
kopcovom pohári je vo svojom
závere. Pódiové umiestnenia vo
svojej triede si v celoročnom hod-
notení vyjazdili aj obaja jazdci z
Autoklubu Pezinok.

Pavol Jajcay a Marek Foldi sú
tímoví kolegovia, ktorí v tomto
roku spoločne súperili v triede
NP3 do dvoch litrov v rámci kop-
cového pohára. Obaja odštar-
tovali až na siedmich z ôsmich
podujatí a dokázali poraziť väč-
šinu svojich súperov. Na začiat-
ku sezóny mali obaja jasné cie-
le.

prezradil
Marek. Jeho kolega sa rovnako
tešil na kopcovú atmosféru, no
mal aj o niečo vyšší cieľ:

„ Do tejto sezóny som vstu-
poval s tým, že si chcem najmä
dobre zajazdiť, prežiť všetko v
zdraví, podľa možnosti bez
technických problémov a užiť si
atmosféru v depe. Bolo pre
mňa dôležité vždy dojazdiť
až do cieľa a samozrejme od-
niesť si aj pár bodov“,

„ Veľmi
som sa tešil na to, ako si užije-
me víkendy motoršportom a za-
bavíme sa. No chcel som sa naj-

mä pokúsiť obhájiť tretie víťaz-
stvo v dvojlitroch “,

„Na Jahodnú som
sa tešil, lebo tunajšia trať sa mi
veľmi páči. No organizátori od
nás vypýtali o 50% vyššie štar-
tovné za to, že sme ho nezapla-
tili vopred, čo sa mi zdalo ne-
fér“

„Najkrajšie a najlep-
šie boli preteky v Ožďanoch ale-
bo v Čiernom Balogu. Janko
Lachký sa o nás vždy dobre po-
staral a snažil sa, aby boli všetci
spokojní. Na jeho preteky pôj-
dem vždy rád a dúfam, že ešte
dlho ich bude organizovať.“

zhrnul Paľo.
Sezóna v SKP odštartovala

na kopci v Ožďanoch a pokra-
čovala na Jahodnej pri Koši-
ciach. Práve na tejto druhej sú-
ťaži boli obaja jazdci sklamaní,
a to kvôli vysokému štartovné-
mu poplatku.

, prezradil Marek, ktorý však
nešetril slovami chvály na podu-
jatia organizované Jankom
Lachkým:

Paľovi sa zas najviac páčilo na
bosnianskom kopci Cazin, kde
mal možnosť porovnať sa so sil-
nou zahraničnou konkurenciou
a vo výsledkovej listine sa nao-
zaj nestratil. Aj keď ho tam po-
trápila prevodovka, ktorú muse-

li mechanici v tíme rýchlo vyme-
niť, našťastie stihol všetky jaz-
diť odjazdiť a získal prvé miesto
v triede. S technickými problé-
mami sa trápil aj na Ostrej
Lúke, kde mal možnosť zabojo-
vať o druhé miesto v absolút-
nom poradí SKP. Tentoraz však
nemal toľko šťastia a z prete-
kov musel v druhý súťažný deň
odstúpiť. Jednoduché to nemal
ani Marek Foldi. „Sezóna 2014
priniesla aj to, čomu som sa
chcel vyhnúť, a to boli práve
technické poruchy. Jednalo sa
väčšinou o vyskakovanie hadi-
ce od turba a podtlakové ventily
na mojom Seate Leon Tdi, na-
šťastie nič vážnejšie. Keďže

som sa zle vyzbrojil mokrými
slickmi, trápilo ma aj upršané
počasie, ktoré na kopcoch
vládlo väčšinu víkendov. “

„Za celkový úspech vďa-
čím predovšetkým mojej man-
želke a dcére a to za toleranciu a
veľkú podporu. Veľká vďaka pa-
trí sponzorom, ktorými sú Auto-
bazár Čambelová a Transpetrol
a.s., tiež Martinovi Pridalovi, za
starostlivosť o náš pitný režim a
môjmu mechanikovi Pipimu“.

„Rád by som poďa-
koval svojej rodine, priateľke, ka-
marátom a sponzorom Kare ná-
bytok a doplnky, Palivové drevo
Jurovčík, Transpetrol a.s. a Art
and design salón krásy. Už teraz
sa teším na novú sezónu a ve-
rím, že sa nám spolu s mecha-
nikmi na čele s Jurajom Demovi-
čom podarí vylepšiť aj súťažnú
techniku“.

Obaja jazdci z Autoklubu Pe-
zinok majú sezónu napokon
šťastne za sebou. Paľo Jajcay a
jeho Nissan Sunny si z nej odná-
šajú 1. miesto v triede NP3 a 3.
miesto v celkovom hodnotení po-
hára.

Svoje poďakovanie pridáva aj
Marek, ktorý získal 3. miesto v
triede NP3:

Zdenka Tamášová

Autoklub Pezinok oslavuje dve pódiové umiestnenia

Zľava: Dušan Klúčik st., Jaroslav Kopecký
a Róbert Kintler. Foto: archív J. Kopeckého

Cez víkend 18. a 19. 10. sa
pezinskí orientační bežci zú-
častnili Majstrovstiev Sloven-
ska v šprinte zmiešaných šta-
fiet a na dlhej trati.

Miestom konania pomerne
novej disciplíny v orientačnom
šprinte zmiešaných štafiet bol v
sobotu lesopark v okolí bratislav-
skej Iuventy.

Na štart sa mohli postaviť dvoj-
členné štafety zložené z muža a
ženy z jedného klubu, pričom kaž-
dý člen štafety bežal dvakrát. Pr-
vá vždy štartovala žena, po ab-
solvovaní trate odovzdala štafetu

mužovi, ten opäť žene a tá opäť
finišujúcemu mužovi. Do kategó-
rie sa štafety mohli prihlasovať
podľa veku mladšieho člena, a
tak nebolo výnimkou, že s mla-
dými výkonnými pretekármi me-
dzi kontrolami v lese súťažili v tej
istej kategórii aj zaslúžilí veteráni.

Vynikajúci výsledok dosiahli
pretekári z klubu Sokol Pezinok

a ,
ktorí si v kategórii starších vete-
ránov odniesli zlatú medailu a ti-
tul majstrov Slovenska.

Z ďalších výsledkov KOB So-
kol Pezinok: 1. miesto

Eva Pijáková Vladislav Piják

MW55

Eva Pijáková a Vladislav Piják,
2. miesto Soňa Kavecká

a Ivan Oravec st., 2. mies-
to Ema Havlíková a Dominic Di-
tri, 3. miesto Iveta Pijá-
ková a Jaroslav Piják.

Majstrovstvá Slovenska pokra-
čovali v nedeľu pretekmi na dlhej
trati. Miestom konania boli kar-
patské lesy nad obcou Mariánka.

Organizátori pripravili v kopco-
vitom teréne náročné preteky,
ktoré preverili predovšetkým fy-
zickú kondíciu pretekárov. Prete-
kári z Klubu Sokol Pezinok pre-
svedčili, že ani v takýchto pod-

MW55
MW14

MW45

mienkach sa nedajú zahanbiť a
predovšetkým vo veteránskych
kategóriách si odniesli viacero ti-
tulov majstrov Slovenska či me-
dailových umiestnení:
1. miesto Katarina Fedorová,

1. miesto Iveta Pijáková,
1. miesto Soňa Kavecká,
1. miesto Vladislav Piják

2. miestoAndrej Havlík
2. miesto Barbora Pijá-

ková, 2. miesto Jozef Fe-
dor, 2. miesto Peter Holicek,

3. miesto Ľubica Topo-
rová, 3. miesto Darina
Poláčková.

W40-E

W50-E
W60-E
M60-E
MW-10R
W-20E

M55-E
K3

W35-E
W55-E

(jp)

Orientační bežci zo Sokola Pezinok opäť medailoví

Práca s najmenšími futbalistami sa dá poňať rôznymi spô-
sobmi. V klube PŠC Pezinok si tréneri mládeže vybrali metó-
du rozvoja futbalových zručností s názvom Coerver Coa-
ching, na ktorú postupne prešli družstvá žiakov a najnovšie i
prípravky. Program Coerver Coaching už nie len holandskou
školou Wiela Coervera zo sedemdesiatych rokov, zameria-
vajúcou sa na pociťovanie lopty a rôzne spôsoby jej vedenia.
Jeho nasledovníci ho rozvinuli na komplexný tréningový
program zostavujúci tréningovú jednotku od samotného roz-
cvičenia cez nácvik ovládania lopty, klamlivých pohybov,
zmien smeru, zakončovania, rozvoja rýchlosti s loptou i bez
nej až po skupinové cvičenia a hry. Celá metodika je dôklad-
ne prepracovaná a obsahuje široký zásobník hravých a zá-
bavných cvičení. Doposiaľ absolvovali kurz Coerver Coa-
ching traja tréneri PŠC Pezinok a ako prví s týmto tréningo-
vým programom začali výraznejšie pracovať pred rokom
mladší žiaci. Dôkazom, že je to cesta k úspechu, je už po pol-
roku práce ich jarná 11-zápasová víťazná séria v ligovej súťa-
ži mladších žiakov, kde dominovali aj nad poprednými druž-
stvami. Hráči postupom času získavajú viditeľné technické
zručnosti, ktoré i v tejto sezóne držia kolektív na popredných
priečkach II. regionálnej ligy. Sú tak ďalším príkladom úspeš-
ných slovenských kolektívov, ktoré prešli na program Coer-
ver Coaching a dôkazom toho, že v klube PŠC Pezinok sa
rozhodli správne. tréner mládežeMaroš Skovajsa,

Mládež v pezinskom PŠC
nastúpila na novú cestu

Hokejbalová sezóna 2014/15 začala prvými zápasmi 1. kola
počas Vinobrania. Začiatok sezóny sa nesie v znamení viace-
rých noviniek. Novým predsedom ligy sa stal Mgr. Róbert Mikes
st. a tiež sú noví členovia výboru vrátane kapitánov ako zástup-
cov svojich družstiev. Zmenil sa názov ligy na Malokarpatská ho-
kejbalová liga Pezinok (MHL – Pezinok) V porovnaní s minulým
rokom sa zvýšil počet tímov na 16. Neprihlásilo sa Tehelné
Pole (BA) a pribudli nováčik Draci Pezinok, Watberg Senec
(5-násobný víťaz SCHbL) a po roku sa vrátili Obri Grinava.

Pred sezónou sa uskutočnili brigády (vymenila sa sieť za brán-
kou, natreli sa čiary, upravili lavičky pre hráčov a časomerača,
osvetlenie a ďalšie náležitosti, ktoré bolo potrebné vykonať).
Snahou je postupne hlavne svojpomocne a čo najlepšie zrevita-
lizovať areál v rámci možností. Zmenou je aj doplnenie rozhod-
cov z iných líg a veríme, že svojím výkonom taktiež prispejú skva-
litneniu ligy. Ďalšou prioritou je práca s mládežou a snaha pri-
tiahnuť ich k tomuto krásnemu športu.

6:3
Hancop – 2:3 sn

– Buldogs 11:3
– ŠHbK Račištorf 6:3

– VitamínyA 10:3
Hurons Budmerice – 1:7

–Vitamíny B 3:4
– Obri Grinava 6:4

viac info na:

(pv)

Draci Pezinok – Diabli Réca
Watberg Senec

Pezbech
HBK Panteri Budmerice
Jokerit

Haliganda Pezinok
HC Chilli
Carpathians

Výsledky 5. Kola

www.hokejbal.sk

Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok

V termíne 13.-14.
septembra sa usku-
točnil hokejbalový tur-
naj k 30. výročiu klu-
bu Vitamíny Pezi-
nok. Turnaja sa zú-
častnilo 10 družstiev,
ktoré boli rozdelené
do dvoch skupín. V
skupine sa stretli kaž-
dý s každým, hrací čas bol 2x12 min. Do vyraďovacej časti postú-
pili prvé 4 tímy a hrali so súpermi z druhej skupiny. Do finále sa
dostali pezinské celky Draci a Haliganda. Víťaza museli určiť až
trestné strieľania, v ktorých boli úspešnejší hráči Haligandy Pe-
zinok. V boji o 3.miesto sa stretli Pavúci Pezinok s Vitamínmi B,
kde sa pezinské Bečko radovalo z výhry. (pv)

Turnaj k 30. výročiu klubu

nadviazať na skvelé výkony z
predchádzajúcich zápasov a po
nevyužitej 5 min. presilovke pri-
šiel trest v podobe päťgólového
uragánu amerického tímu. Na-
priek prehre Slováci aj s Pezin-
čanmi nesklamali a obsadili ne-
populárne 4. miesto ako pred
dvomi rokmi v českej Plzni. O
ďalšie dva roky sa MS v kategórii
MASTERS uskutočnia v kanad-
skom Montreale.

ĎAKUJEME trojici Pezinča-
nov za úspešnú reprezentá-
ciu našej krajiny a Mesta Pe-
zinok. Želáme im do budúcnosti
veľa úspešných športových vý-
sledkov a hlavne zdravia v
pokračovaní ich hokejbalovej
kariéry. (pv)

Výsledky I. turnaja ŠBL VISTA real Cupu 2014-2015

Utorok 21. 10. 2014, Športová hala SOŠ na Komenského ulici v
Pezinku. Štvrtý ročník VISTA real Cupu odštartoval prvými zápasmi v
základných skupinách „A“ a „B“. Nový ročník súťaže má opäť 10
účastníkov z Pezinka a blízkeho okolia. Zápasy sa hrajú podľa pravi-
diel FIBAs hracím časom 4 x 6 minút.

Rozdelenie družstiev do skupín:

SKUPINA „A“ SKUPINA„B“

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

Výsledky zápasov: skupina „A“

Výsledky zápasov: skupina „B“

ZŠ Senec – ZŠ Fándlyho Pezinok 55:10
Gymnázium Pezinok – G.A.B. Senec41:19
ZŠ s MŠ Orešie – G.A.B. Senec12:32

ZŠ Šenkvice – ZŠ Na Bielenisku Pezinok 17:10
ZŠ Kupeckého Pezinok – ZŠ Svätý Jur 20:23
ZŠ Ľ. Štúra Modra – ZŠ Na Bielenisku Pezinok 36:20

Z V P Skóre B Z V P Skóre B
1.G.A.B.Senec 2  1  1  51:53  3 1.Modra 1  1  0  36:20  2
2.ZŠ Senec 1  1  0  55:10  2 2.Šenkvice 1  1  0  17:10  2
3.Gym. PK 1  1  0  41:19  2 3.Sv. Jur 1  1  0  23:20  2
4.Orešie PK 1  0  1  12:32  1 4.Bielenisko PK 2  0  2  30:53  2
4.Fándlyho PK 1  0  1  10:55  1 4.Kupeckého PK 1  0  1  20:23  1

Priebežné tabuľky po odohratí I.turnaja:
skupina „A“ skupina „B“

Olympiáda žiakov v džude


