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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
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1. poschodie

Inzercia

Inzercia

V čase, keď píšem túto úva-
hu ešte neviem, ako voľby pri-
mátora a mestských poslan-
cov v Pezinku dopadli. A ani
to vedieť nemusím. To, o čom
chcem hovoriť, nepotrebuje
presne zaznamenané „oso-
by a obsadenie“. Túto mož-
nosť, možnosť dosadiť si do
toho, o čom bude reč, kon-
krétne figúry, nechám na lás-
kavého čitateľa. To, o čom
chcem hovoriť, sa totiž dotý-
ka niečoho oveľa dôležitej-
šieho než sú persóny, aj keď
pôjde o konanie a správanie,
a to je vždy ľudská záleži-
tosť. Je napokon dobre, že
neviem ten výsledok, pretože
impulzom pre toto moje ob-
zretie dozadu nemusia byť vo-
lebné výsledky, ale situácia a
atmosféra, ktorá nás k nim
(nech už sú akékoľvek) pri-
viedla. V tejto súvislosti mu-
sím bez rozpakov vyhlásiť,
že s tým, čo sa pred voľbami
dialo a udialo v našom meste,
som sa doposiaľ ešte nestre-
tol a je to pre mňa úplne nová
skúsenosť. Ešte nikdy a niko-
mu sa tu u nás, v Pezinku, ne-
podarilo vyliať na jedno mies-
to – mestskú samosprávu a
jej reprezentantov (časť po-
slancov a primátora) toľko
špiny, klamstva, nenávisti,
preklínania a (to podčiarku-
jem) – urážok! Sledoval som
to všetko, aj som sa do toho
dajako zamiešal, no najmä
som celý čas rozmýšľal a do-
dnes nepochopil: PREČO?
Čo je na účasti v mestskom
zastupiteľstve a na pozícii pri-
mátora mesta také zaujíma-
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Výsledky komunálnych
volieb 2014 v Pezinku

V dňoch 12.-14. de-
cembra 2014 Mesto
Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym
centrom pripravuje tra-
dičné Vianočné trhy.
Centrum mesta dosta-
ne tak, ako každý rok
nádych vianočnej at-
mosféry, kde majú mož-
nosť Pezinčania i návštevníci trhov stretnúť sa pri punči či va-
renom vínku.

sa návštevníci podujatia mô-
žu tešiť na ktorý každoročne zabezpe-
čuje Révia – Malokarpatská komunitná nadácia. Pod jej vede-
ním sa koná v stán-
ku na Radničnom námestí.

Stánkový predaj je v (12.12.) od 10.00 do 20.00 hod.,
v (13.12.) od 09.00 do 20.00 hod., v (14.12.) od
10.00 do18.00 hod.

12.12. o 15.00 hod.
o 16.00 hod. – Dychová hudba GRINAVANKA
o 16.00, 17.00 a 18.00 hod. – Živý vianočný orloj
z nárožného arkiera Starej radnice

13.12. o

14.12. o 10.00 hod. – ĽH bratov Kuštárovcov

V piatok 12. decembra 2014
živý vianočný orloj,

aj tradičný vianočný charitatívny bazár

Kultúrny program počas Vianočných trhov
na Radničnom námestí:

piatok
sobotu nedeľu

Piatok

Sobota

Nedeľa

Pozvánka FUNNY FELLOWS

10.30 h. – Detský folklórny súbor STUDIENKA
14.00 h. – Kvarteto priečnych fláut ZUŠ E. Suchoňa
16.00 h. – Ivanka Poláčková

Vianočné trhy 2014

Pezinské kultúrne centrum v
spolupráci s Mestom Pezinok
pozývajú všetky deti na

ktoré sa uskutoční

Pre
deti bude pripravený program,
kde sa na vás tešia Mikuláš
s čertom, anjelom a sladkos-
ťami. Potom spoločne sláv-
nostne rozsvietime vianočný
stromček.

VÍTA-
NIE MIKULÁŠA V MESTE,

v sobotu
6. decembra 2014 o 17.00 h
na Radničnom námestí.

(pv)

Vítanie Mikuláša

vé a príťažlivé, že sa o tieto pozí-
cie musí viesť taká špinavá voj-
na? Mnohí občania možno taký-
to pocit nemali a celkom im rozu-
miem. Dianie, ktoré sme videli
na uliciach, zas až tak výnimoč-
né nebolo. Lenže to podstatné,
čo ma vedie ku konštatovaniu
špinavosti kampane, sa udialo
v „komunikačnej stoke“ nazý-
vanej internetová, resp. facebo-
oková „diskusia“. Pár mojich
priateľov mi umožnilo do tohto
desivého „priestoru“ nahliad-
nuť a odvtedy sa sám seba pý-
tam, kde sa stala chyba a aký
na tom všetkom máme podiel
my, ktorí sme rodičmi, vychová-
vateľmi a aj učiteľmi. To, čo som
uvidel, ma totiž ľudsky vystraši-
lo a zneistilo. To čo som „tam“,
v prostredí, v ktorom sa ľudia

formálne vyhlasujú za „priate-
ľov“, aj keď sa nikdy nevideli,
prečítal, vychádzalo z ľudských
hláv. Zväčša hláv mladých ľudí.
A vychádzalo to bez škrupúľ,
akýchkoľvek etických zábran,
chýbala morálka a elementárna
ľudská slušnosť. Tridsaťročný
„diskutér“ bezhlavo útočil na o
štvrťstoročie starších, spomí-
najúc si na svoju učiteľku kopal
do jej muža, tykanie tam nebolo
prejavom ľudskej blízkosti, ale
útočnou zbraňou agresívneho
hulváta. A mne sa stále pri tom
všetkom vynáralo len to

Na prvú otázku
som odpoveď našiel.

prečo?
a kvôli čomu?

Preto sa
to dialo, lebo tí, ktorí sa s pol-
ročným predstihom a v roz-
pore so zákonom začali uchá-
dzať o primátorský a posla-

necký stolec, vedení svojim
„lídrom“, nasadili práve ta-
kýto tón!

René Bílik

Lenže, čo ak uspeli?
Dá sa takto agresívne a bez
pravidiel spravovať mesto...?
Na druhú otázku (prečo ich to
tak láka?) zatiaľ odpoveď ne-
mám. Ak dostali príležitosť, tak
časom sa to ukáže. Zostal však
vo mne zlý pocit a svojho dru-
hu aj obava. Takto sa, vďaka
príkladu starších, správajú tí
mladší!

Blížia sa Vianoce, zavalia nás
reči o šťastí, vzájomnej úcte a
pokoji a ja do tejto blížiacej sa
atmosféry len nesmelo odporú-
čam: pozrite sa dobre, či v
očiach všetkých (aj vlastných
detí), ktorí vám budú priať zdra-
vie a šťastie nezbadáte – zaťa-
tú päsť.

Obzretie
za novembrom
s vianočnou
perspektívou

Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili Komunálne voľby -
voľby do samosprávy obcí. Z celkového počtu v Pezinku zapí-
saných voličov 19 668 sa zúčastnilo na voľbách 8 022 voličov,
čo predstavuje 40,78 %-tnú účasť.

Získal 4 612 hlasov, čo predstavuje 58,69 % z odo-
vzdaných platných hlasov.

Druhý kandidát – PhDr. Milan Grell – získal 3 140 hlasov, čo
predstavuje 39,96 % z odovzdaných platných hlasov.

Tretí kandidát - Ing. Pavol Jánošík, ktorý 8. 11. 2014 odvolal
svoju kandidatúru - získal 106 hlasov, čo predstavuje 1,35 % z
odovzdaných platných hlasov.

V boli zvolení poslanci:
(1 097 hlasov) (992 hla-

sov) (926 hlasov)
(839 hlasov)

(762 hlasov) (738 hlasov)
(691 hlasov).

V boli zvolení poslanci:
(236 hlasov) (211 hlasov).

V boli zvolení poslanci:
(976 hlasov)

(827 hlasov) (781 hlasov)
(692 hlasov)

(610 hlasov) (590 hlasov)
(571 hlasov)

V boli zvolení poslanci:
(916 hlasov) (813 hla-

sov) (803 hlasov)
764 hlasov) (697 hlasov)

(648 hlasov)
(597 hlasov).

V boli zvolení poslanci:
(321 hlasov) (277

hlasov)

Za primátora Mesta Pezinok bol zvolený Mgr. Oliver
Solga.

1. Ing. Juraj
Pátek 2. MUDr. Marián Pátek, MPH

3. Mgr. Kvetoslava Štrbová 4. Ing. Marián
Šipoš 5. MUDr. Richard Demovič, PhD., MPH

6. Peter Wittgrúber 7. Mgr. Adam
Solga

1. Ľubomír
Čech 2. Viktória Tahotná

1. prof.
PaedDr. René Bílik, CSc. 2. prof. Ing. Pavol
Alexy, PhD. 3. Ing. Miloš Andel
4. Dipl. Ing. Milan Čech 5. Gabriel Guštafík

6. Mgr. Božena Mizerová 7. PhDr.
Milan Grell

1. Ing. Jozef
Chynoranský 2. Mgr. Elena Jurčíková

3. prof. Ing. Elena Žárska, CSc. 4. Fran-
tišek Féder ( 5. Ing. Ján Čech
6. Mgr. Tomáš Pitoňák 7. Mgr. Jozef Mikláš

1. Drahomír
Šmahovský 2. Ing. Michal Svátek, PhD.

(r)

1. volebnom okrsku

2. volebnom okrsku

3. volebnom okrsku

4. volebnom okrsku

5. volebnom okrsku

Z celkového počtu zvolených poslancov je z iniciatívy Spo-
ločne pre Pezinok 12 poslancov, z občianskeho združenia
Srdce Pezinka 7 poslancov, zo Smeru-SD 2 poslanci a 4 sú
nezaradení poslanci.

Vo volebnej miestnosti na Kollárovej ulici odvolil aj primátor Oliver Solga s manželkou
Janou. Už o niekoľko hodín sa stal štvrtýkrát primátorom mesta Pezinok.
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Vážení Pezinčania,

Dovoľte mi, aby som sa poďako-

val za vašu účasť v komunálnych

voľbách a samozrejme za vaše hla-

sy a podporu, ktoré ste odovzdali

nielen mne, ale aj všetkým kandi-

dátom na poslancov, ktorí kandidovali pod spoločnou znač-

kou a iniciatívou . Som pre-

svedčený, že všetci zvolení kandidáti budú zodpovedne

vykonávať svoj mandát poslanca v nadchádzajúcom voleb-

nom období v prospech Pezinčanov a mesta Pezinok.

za koalíciu SDKÚ-DS, OKS, SaS,

NOVA a skupinu nezávislých kandidátov

SPOLOČNE PRE PEZINOK

Miloš Andel,

Ďakujeme za účasť a podporu
Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

ďakujem vám za vašu podporu a dôveru i za vaše hlasy, kto-

ré mi umožnili stať sa už po štvrtýkrát primátorom Pezinka.

Ďakujem aj za to, že ste mi zachovali priazeňa volili ma aj na-

priek demagógii, očierňovaniu a klamstvám, ku ktorým sa

uchýlili vo svojej megakampani moji protikandidáti.

Ubezpečujem vás, že sa budem snažiť byť, tak ako dote-

raz, primátorom všetkých Pezinčanov. Takým primátorom,

pre ktorého je osud Pezinka a jeho obyvateľov vždy na

prvom mieste a u ktorého bude mať kedykoľvek otvorené

dvere každý z vás.

S úctou,

Vážení spoluobčania, obyvatelia volebného obvodu č. 1,

chcem sa vám srdečne poďakovať za podporu.

Teší ma dôvera, ktorú ste mi prejavili a bude mi cťou zastu-

povať vás v mestskom zastupiteľstve aj ďalšie štyri roky a

prednášať tam i vaše návrhy a podnety.

Tak ako doteraz, všetky moje schopnosti a skúsenosti po-

slanca MsZ využijem vo váš prospech, no teším sa na vašu

aktívnu spoluprácu, lebo spolu dokážeme viac.

S úctou, Mgr. et Mgr.Adam Solga

Touto cestou chceme úprimne poďakovať spoluobčanom

vo volebnom obvode č.1 za prejavenú dôveru vo voľbách

do Mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Vaši poslanci za volebný obvod č. 1. - Ing. Juraj Pátek a

MUDr. Marián Pátek MPH.

Oliver Solga

�

�

Čo by ste bezprostredne
po voľbách odkázali Pezinča-
nom?

Prečo vás občania zvolili?
Čím ste ich presvedčili?

V prvom rade by som rád po-
ďakoval rodine, známym, pria-
teľom, ľuďom, ktorí mi dali hlas,
ale aj všetkým, ktorí prišli voliť,
pretože je to dôkaz ich záujmu o
mesto. A to si veľmi vážim. Vý-
hra vo voľbách je pre mňa o to
cennejšia, že som bol do funk-
cie zvolený po kampani, akú
Pezinok ešte nezažil. Kampaň
druhej strany bola nesmierne ne-
gatívna a dlhodobá. Začala sa
už v apríli „kauzou“ okolo môj-
ho platu, pokračovala kritikou
nielen mňa, ale aj pracovníkov
Mestského úradu, bola založe-
ná na klamstvách a demagógii.
Ľuďom sa podsúvali nepravdivé
informácie, výmysly, hlúposti a
mali najmä živiť nálady nielen
proti mne, ale aj proti zastupiteľ-
stvu v zložení, v akom doteraz
pracovalo. Vraví sa, že božie
mlyny melú pomaly ale isto, no v
tomto prípade napokon praco-
vali pomerne rýchlo.

Myslím si, že to najdôležitejšie
bola práca a výsledky, ktoré mes-
to dosahovalo nielen za posled-
né štyri roky ale za celých dva-
násť rokov, počas ktorých som
bol primátorom. Pred pár dňami
sme skončili na treťom mieste v
súťaži o najkrajšie mesto Slo-
venska. Pozitívne nás hodnotili
inštitúcie ako INEKO alebo Tran-
sparency International Sloven-
sko. Najpodstatnejšie však je, že
v čase krízy máme finančnú sta-
bilitu. Mesto doteraz nemuselo
obmedzovať žiadne svoje vitál-
ne funkcie ako svietenie, odvoz
odpadu, ale ani opravy škôl, či
platby za všetky činnosti, ktoré
zabezpečuje. Funguje sociálna
starostlivosť, podpora kultúry a
športu, podarilo urobiť aj nejaké
veci navyše, napríklad vývarov-
ňu pre žiakov a pre seniorov na
600-tisíc eur. Najväčším úspe-
chom je zisk sumy 1,7 milióna
eur z európskych peňazí v rámci
projektu Integrovanej stratégie
rozvoja mestských oblastí. Táto
investícia je pre nás významná,
no pritom nezaťažuje náš rozpo-
čet. Po druhé, verejnosť každé-

ho hodnotí podľa skutkov. To je
výhoda malého mesta, že sa tu
ľudia poznajú odmalička. Aj
mňa pozná väčšina ľudí od det-
stva. Vedia, že som svoju funk-
ciu nikdy nezneužil vo svoj
prospech, nikdy som sa „nena-
balil“, ako sa vraví. Každý si mô-
že zistiť, že nemám žiadny „ulia-
ty“ pozemok, byt ani dom, mám
iba to, čo zverejňujem v majet-
kových priznaniach. A po tretie,
profesor René Bílik raz povedal,
že skúsenosť je neprenosná.
Taká je aj skúsenosť primátora.
Nikdy som nič nesľuboval, po-
kiaľ som nevedel, že to môžem
splniť. A ani som nekalkuloval s
mienkou voličov. Nedávno sme
sa napríklad pustili do rekon-
štrukcie tepelného hospodár-
stva, aj keď ma niektorí varovali,
že problémy spojené s týmito
prácami môžu vyvolať negatív-
ne nálady. Nedal som na tento
hlas, pretože to bolo treba urobiť
teraz. Aj s dočasným nepohod-
lím. Už túto zimu sa nestane,
aby sa vykurovali chodníky a
trávniky z obrovských tepelných
strát, na ktoré ľudia doplácali. Na
konci vykurovacieho obdobia ľu-
dia zistia, že ušetrili. Preto som
nechcel nič odkladať a čakať do
budúceho roka.

Určite medzi ne patrí úsilie pod-
porovať občiansku spoločnosť.
Od Novembra 89 – a teraz je prí-
ležitosť si to pripomenúť – bola
pezinská samospráva naozaj
slobodná. Nepodliehala tlakom
a vplyvom politických strán, ale
ani podnikateľských či develo-
perských skupín a ich záujmov.
Vždy sa väčšina zastupiteľstva
pýtala predovšetkým na to, či
ide o projekt, ktorý je osožný pre
mesto a jeho obyvateľov. Chcel
by som, aby sa v oveľa väčšej
miere než doteraz každý z nás
podieľal na budovaní mesta.
Aby každý občan, ktorý má tú
možnosť alebo prostriedky,
prispel na svojej úrovni prácou,
nápadmi, aby pomohol mestu.
Začali sme organizovať veľké
brigády s cieľom revitalizovať

Vchádzali ste do kampane s
programom, ktorý je verejne
známy, no nepochybne máte
priority, na ktorých vám osob-
ne zvlášť záleží.

�

malokarpatskú krajinu a robiť
protipovodňové aktivity. Čistíme
kanály, potoky, studničky, odvá-
dzame vodu tak, aby sa dostala
do potokov a rybníka, aby neza-
plavovala obývané územia, čo
bolo v minulosti pravidlom či už
pri topení snehu alebo prívalo-
vých dažďoch, ktoré dnes hro-
zia s čoraz väčšou intenzitou.
Čaká nás úprava a údržba ih-
rísk detských i multifunkčných –
k tým trom jestvujúcim pribudnú
ďalšie dve pre deti na sídlis-
kách. Dôležitá je však aj at-
mosféra na brigádach. Lebo pri
nich nejde len o prácu, ale si po-
tom aj posedíme pri jedle a pri
vínku, ľudia sa spoznávajú.
Chodia k nám na brigády lekári,
bývalý veľvyslanec či prokurá-
tor. A aj my sa veľa dozvieme o
tom, čo ľudí trápi.

To áno, hoci musím pripome-
núť, že nemám žiadne úradné
hodiny, som tu k dispozícii kedy-
koľvek. Chodím tiež viac-menej
na všetky podujatia, kultúrne,
športové a spoločenské, pretože
ma zaujímajú názory ľudí. A tiež
preto, aby som ich účastníkom a
organizátorom vyjadril podporu
ako reprezentant mesta.

Áno a nejde len o podielovú
daň, o ktorú mesto prichádza, aj
keď to takisto nie je malá suma.
Ide o vzťah k mestu. A potom,
pred voľbami vznikla veľmi nega-
tivistická atmosféra najmä zo
strany ľudí, ktorí sa predtým o ži-
vot v meste veľmi nezaujímali,
alebo možno neboli dobre infor-
movaní. Ľudí, ktorí získavali tieto
negatívne informácie a emócie,
bude treba presvedčiť, stretávať
sa s nimi. Budeme robiť verejné
zhromaždenia a tam občania bu-
dú môcť priamo klásť otázky.

Potrebujeme rozšíriť kapacitu
Zariadenia opatrovateľskej služ-
by. Je stále viac ľudí, ktorí si zo
svojich dôchodkov nemôžu do-
voliť platiť služby v neštátnych
resp. súkromných zariadeniach,
dokonca ani ich rodiny na to ne-
majú. Mesto sa vždy staralo o
tých najnúdznejších. Treba za-
bezpečiť rozvoz stravy a opatro-
vateľskú službu, teda profesio-
nálne pracovníčky, ktoré posky-
tujú opateru priamo v domác-
nostiach. Mojou prioritou sú na
jednej strane seniori, no na dru-
hej strane aj deti a mládež, tak-
že treba zvýšiť aj kapacitu ma-

Je asi lepšie porozprávať
sa na čerstvom vzduchu, než
chodiť na oficiálne prijatia.

Poslanec René Bílik v roz-
hovore pre Pezinčana nedáv-
no povedal, že by Pezinok po-
treboval loajálnych obyvate-
ľov, keďže mnohí tu buď ani
nemajú trvalé bydlisko, alebo
sem chodia len prespávať.
Zdieľate tento názor?

Čo by ste robili inak než do-
teraz? Ktorý problém ešte ča-
ká na svoje doriešenie?

�

�

�

terských škôl na najbližších päť
rokov. Potom by už mala krivka
pôrodnosti stagnovať či klesať.
Treba sa oveľa viac starať o ko-
munikácie vo vinohradoch, o
cesty a ich okolie. Chceme vybu-
dovať viac retardérov, vyriešiť
dopravu pri škole Na Bielenisku,
aby bola bezpečnejšia. A v spo-
ločenskej oblasti motivovať ľudí,
aby mali záujem o mesto. Chcel
by som, aby boli lokálpatrioti a
aby boli hrdí na Pezinok.Aby ve-
deli, že ktorékoľvek podujatie v
meste podporia už len tým, že
tam prídu.

Prerušil som výtvarné aktivity.
Som tu každý deň od pol ôsmej
ráno do neskorých večerných
hodín. A aj keby si človek našiel
čas, musel by v myšlienkach cel-
kom prepnúť, čo sa pri práci pri-
mátora nedá. Ale neľutujem to.
Máme ešte veľa čo robiť, veľa
čo doháňať, aby sme boli nielen
mestom kultúry, ale aj mestom
kultúrnosti v tom najširšom
zmysle. Pezinok nebol nikdy tak
čistý ako doteraz, sídliská sú
oveľa krajšie, ale napriek tomu
by som chcel v našom meste do-
cieliť oveľa vyššiu kultúrnosť v
komunikácii či vo vzťahu k oko-
liu a k ostatným ľuďom. Som op-
timista. Máme 25 rokov slobody,
čo tu ešte nikdy nebolo.

V rakúskych mestách je ďale-
ko väčšia čistota a na vyššej
úrovni je tu aj lokálpatriotizmus
či podpora zo strany podnikate-
ľov. Tá je v Pezinku napríklad
slabá... Ale mám iný vzor. Man-
želka mi raz darovala plavbu na
veľkej lodi z Benátok na grécky
ostrov Santorini. Na palube ces-
tovalo 2 000 pasažierov a bolo
tu ďalších 1 700 členov perso-
nálu. Milujem lode, no na tejto
som žasol. Okrem iného i nad
dokonalou koordináciou všet-
kých činností, že každý presne
vedel, čo má robiť, nik sa neflá-
kal a navyše sa všetci usmievali
a boli milí. Umenie bolo už len
zastaviť v prístave a dostať v
priebehu pár minút na pevninu
2 000 ľudí. Je to vzor fungova-
nia dobrého tímu. Bol by som
rád, keby sa aj Pezinčania cítili
ako na jednej lodi s kvalitne a
perfektne pracujúcim tímom. A
ešte mám jedno motto, hoci je
trochu sentimentálne. Mám rád
britskú kráľovnu Alžbetu I., pre-
tože to bola krásna žena, ktorá
sa obetovala v prospech An-
glicka. Povedala:

Ani ja by som nedokázal žiť
inde, než v Pezinku.

Máte popri práci čas aj na
výtvarné umenie?

Často cestujete do Talian-
ska a Rakúska. Existuje mes-
to, ktoré vás inšpirovalo a pri
ktorom si hovoríte – tak takto
by mal vyzerať Pezinok?

(kam)

Anglicko mô-
že mať ešte veľa lepších kráľov,
ale nikdy nebude mať takého,
ktorý by milovalAnglicko tak ako
ja.

�

�

Primátor Solga: Pezinok si predstavujem ako loď s dobrou posádkou
Primátor Oliver Solga je

výtvarník, už dávno však
vymenil štetec za komunál-
nu politiku. Mesto Pezinok
vedie dvanásť rokov. Roz-
hodol sa kandidovať znova
a aj po štvrtýkrát uspel. Na
prahu nového volebného
obdobia sme sa ho opýtali
nielen na čerstvé dojmy z
volebnej súťaže, ale predo-
všetkým na jeho plány na
najbližšie dni i nasledujúce
štyri roky.

In
ze

rc
ia

Okresná, Krajská aj Generálna prokuratúra

dala za pravdu mestu Pezinok

Mesto zákon neporušilo

Inžinier Radovan Rusnák z Grinavy dal podnet na preskúma-

nie zákonnosti postupu mesta Pezinok vo veci sprístupnenia

informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. Podnet Ing. Rado-

vana Rusnáka bol Okresnou prokuratúrou Pezinok vybavený

odložením, nakoľko v postupe mesta Pezinok nebolo po

preskúmaní predloženého spisového materiálu zistené poru-

šenie zákona. Vybavenie podnetu tunajšou prokuratúrou bolo

následne preskúmavané na základe opakovaného podnetu

Ing. Radovana Rusnáka Krajskou prokuratúrou Bratislava, kto-

rá opakovaný podnet bez prijatia ďalších opatrení odložila. Ing.

Radovan Rusnák podal vo veci ďalší opakovaný podnet, na zá-

klade ktorého bol spisový materiál predložený Generálnej pro-

kuratúre SR, ktorá sa po preskúmaní veci stotožnila so závermi

oboch konajúcich prokuratúr. Z uvedeného je jasné, že roz-

hodli v prospech mesta Pezinok a že mesto žiaden zákon nepo-

rušilo. (ra)

Pár dní pred voľbami sa objavili v schránkach noviny, ktoré

hrubým spôsobom zneužili značku časopisu Pezinčan. Jediný

podpísaný bol Vladimír Mizerák, ktorý bol aj autorom väčšiny

článkov majúcich len jednu úlohu a to diskreditovať súčasného

primátora Olivera Solgu pred komunálnymi voľbami. Každý člá-

nok bol plný demagógie, klamstiev a citácií vytrhnutých z kon-

textu. Vedenie mesta zvažuje právne kroky proti autorovi týchto

textov, nielen za uverejnenie nepravdivých informácií, ale aj za

zneužitie značky. (ra)

Falošný Pezinčan
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V dňoch 22.-24.11 bude Bratislavská vodárenská spo-

ločnosť a.s. prostredníctvom firmy Infra Services a.s. odstra-

ňovať haváriu na vodovodnom potrubí

Z toho dôvodu bude na kruhovom ob-

jazde a Hrnčiarskej ulici zmena organizácie dopravy. V čase

odstraňovania havárie

nakoľ-

ko po nej bude smerovaná obchádzka autobusov Slovak

Lines. Z toho dôvodu žiadame vodičov o toleranciu a dô-

sledné rešpektovanie dočasného dopravného značenia

a nezastavovanie na komunikácii v tomto úseku Hrnčiarskej

ulice.

pod okružnou kri-
žovatkou ulíc Holubyho, Mladoboleslavská, Kupeckého
a Štefana Polkorába.

bude celá Hrnčiarska ulica oboj-
smerná so zákazom zastavenia v oboch smeroch,

(ra)

Pre rekonštrukciu budovy na Holubyho ulici došlo k ob-
medzenie chodcov. Pre bezpečnosť pri prechádzaní cez
cestu je dobré využívať prechod.

Obmedzenie pre chodcov

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku v mesiaci jún 2014 vyčle-
nilo z rozpočtu mesta na reali-
záciu rozšírenia monitorovacie-
ho kamerového systému v mes-
te Pezinok – 1. etapa

– 20 tisíc eur. Umiestne-
nie kamier v diskrétnom preve-
dení sa realizovalo v prvej eta-
pe tak, ako je uvedené v projek-
te zabezpečenia mesta Pezi-
nok monitorovacím kamero-
vým systémom. Nové tri kame-
ry na sídlisku Sever monitorujú
v čo najširšom rozsahu nasle-
dovné priestory:

- (rok 2014)
- umiestnenie : ul.

L.Novomeského – stĺp elektric-
kého osvetlenia pri výmenníko-
vej stanici

- umiestnenie : ul.
Suvorovova – na výmenníkovej
stanici

- umiestnenie : ul.
Svätoplukova – na výmenníko-
vej stanici

Občania mesta Pezinok sú
podľa zákona o skutočnosti, že
príslušný priestor je monitoro-
vaný kamerovým systémom in-
formovaní nálepkami, ktoré sú
umiestnené napríklad na stĺ-
poch elektrického osvetlenia.
Mestský kamerový systém slú-
ži na dohľad v miestnych zále-
žitostiach verejného poriadku
a na predchádzanie pouličnej
trestnej činnosti a priestupkov.
Kamerovým monitoringom sa
znižuje kriminalita (krádeže ale-
bo lúpežné prepadnutia, násil-
né útoky, vreckové krádeže, uží-
vanie alebo predaj drog), van-
dalizmus a zvyšuje sa pocit bez-
pečia občanov. Je nástrojom na
zvýšenie poriadku v meste.
Signál z kamier prechádza do

Sídlisko
Sever

KAMERA 1

KAMERA 2

KAMERA 3

Umiestnenie kamier „sídlisko
Sever“ I. Etapa

operačného strediska (dispe-
čing mestskej polície), kde je
monitorovaný a nahrávaný, tak-
že okrem reálneho zachytenia
práve prebiehajúcich udalostí
je zabezpečovaný taktiež vi-
deozáznam, potrebný na ná-
slednú analýzu udalostí, prí-
padne na objasňovanie delik-
tov a ich dokazovanie. Archi-
vácia dát je zaznamenávaná di-
gitálnym videorekordérom.

Policajt (stála služba) vidí na
monitoroch pohyby na všet-
kých kontrolovaných miestach.
Jednotlivé kamery snímajú svo-
je okolie podľa vopred napro-
gramovanej trasy. V prípade po-
treby si obsluha môže požado-
vanú kameru zobraziť na hlav-
ný monitor. Pomocou ovládania
môže riadiť chod kamery podľa
svojich požiadaviek.

Dopad existencie mestského
kamerového systému mesta
Pezinok na zaistenie verejného
poriadku a zníženia, resp. ob-
jasnenia kriminality je pravidel-
ne vyhodnocovaný. Na základe
tohoto hodnotenia je možné
konštatovať
- významný prínos mestského

kamerového systému je naj-
mä v oblasti prevencie krimi-
nality; už samotná inštalácia
kamier priniesla zníženie
trestnej činnosti v sledova-
ných lokalitách,

- v oblasti represie umožňuje
mestský kamerový systém ob-
siahnu veľké územie a opera-
tivne informovať príslušné
zložky Policajného zboru
Slovenskej republiky a Mest-
skej polície, ktoré môžu bez-
prostredne reagovať.

, že:

V súčasnosti je na dispečing
mestskej polície Pezinok na-
pojených 16 kamier, ktoré sú
situované predovšetkým na
miesta, kde sa sústreďuje väč-
ší počet osôb. Kamerový sys-
tém v meste obyvatelia hodno-
tia prevažne pozitívne a žia-
dajú pokryť kamerovým systé-
mom aj iné lokality. Ďalšie
kamerové miesta budú zriade-
né v závislosti od skúseností z
prevádzkovania kamerového
systému (analýza potrieb ďal-
šieho rozšírenia), stavu verej-
ného poriadku a kriminality v
jednotlivých lokalitách mesta
Pezinok, požiadaviek volených
funkcionárov mesta, vybudo-
vania prenosových trás, prí-
padne na základe iných okol-
ností.

(MsP)

Kamerový systém na sídlisku Sever prispeje
k poriadku a bezpečnosti obyvateľov

Kamery sa dajú ovládať a zamerať na požadovaný objekt.

Dočasná zmena
organizácie dopravy

V súťažnej kategórii „Naj-
krajšie mesto Slovenska za
rok 2014“, ktorá prebiehala
od 1. apríla do 31. októbra
2014 naše Mesto Pezinok ob-
sadilo veľmi pekné tretie mies-
to s počtom hlasov 24 245.

Pred ním sa umiestnili len
mestá Púchov a Bardejov.
V porovnaní s minulým rokom
sme si polepšili, nakoľko

sme obsadili
17. priečku. Mestá Púchov
a Bardejov si obhájili svoje

v roku 2013

pozície z predchádzajúceho
roku.

Hlasovať mohli všetci náv-
števníci web stránky

, ktorí sa zare-
gistrovali a mohli tak pridať
svoj hlas konkrétnemu mestu.

www.slo-
vakregion.sk

Oficiálne verejné odovzdá-
vanie cien prebehne v budú-
com roku na medzinárodnom
veľtrhu cestovného ruchu
ITF SLOVAKIATOUR 2015 (ja-
nuár) na výstavisku Incheba
Bratislava. (ra)

Pezinok tretí v kategórii „Nakrajšie mesto Slovenska za rok 2014“

V Technickom a skladovom areáli mesta Na Fajgalskej ceste
boli v dňoch 9. až 11. októbra 2014 otvorené brány bývalej moto-
károvej dráhy pre obyvateľov mesta Pezinok. Mesto tak umož-
nilo Pezinčanom doviezť a uložiť nepotrebný odpad zo svo-
jich domácností na miesto, kde sa pod dozorom pracovní-
kov Mestského podniku služieb okamžite roztriedil podľa dru-
hu. Z celkového dovezeného množstva 190,82 ton išlo na
skládku inertného odpadu 102,06 t stavebného odpadu a iba
26,4 t objemného odpadu, sa odviezlo na skládku v Senci.
Ostatný odpad v množstve 62,36 t sa odviezol na zhodnotenie:
37,44 t objemného odpadu, 18 t konárov, 3,1 t skla, 3,32 t pneu-
matík a 0,5 t kovov. Náklady vynaložené na likvidáciu 1 tony od-
padu (doprava, zhodnotenie alebo uloženie na skládku) boli
20,8 eura. Na zhodnotenie čakajú ešte vytriedené televízory,
drobné domáce spotrebiče a biela technika – práčky, chladnič-
ky, mrazničky a pod.

Na znížení nákladov má veľký podiel firma ecorec Slovensko
s.r.o, so sídlom v Pezinku, ktorá počas zberu poskytla bezplat-
ne dva veľké kontajnery a prevzala na zhodnotenie objemný
odpad a pneumatiky. (OM-OŽP, KS a D)

Výsledky jesenného upratovania

Nezabúdajme na koniec 1. svetovej vojny
V súčasnosti si koniec 1. svetovej vojny na Slovensku pripomí-

na máloktorá samospráva. Mesto Pezinok je svetlá výnimka a
tento významný deň si u nás pripomíname. Nejde o prázdne
gesto priblížiť sa civilizovanejšiemu západu. Veď úcta k týmto
obetiam je hlboko zakorenená v našich predkoch i žijúcich pa-
mätníkov 1. ČSR. V ťažkom období po skončení vojny prišlo zlo-
žité obdobie po rozpade monarchie, bolo mnoho obetí, zmrzače-
ných i právom rozhorčených obyvateľov, ktorí si – i keď mimo
frontu – veľa vytrpeli. Pár rokov po vojne začal štát budovať
množstvo pomníkov obetiam, a v krátkom období vznikli stovky
krížov a sôch, aké dnes poznáme skoro z každej obce alebo
mesta. Po skončení 2. svetovej vojny a neskôr po nástupe totalit-
ného režimu začala pamiatka na obete 1. vojny upadať aj pre iné
ideové smerovanie vtedajšej moci. Nakoniec – obete vojny majú
jedno spoločné. Po smrti už niet nepriateľov. Škoda, že po rados-
ti z ukončenia nezmyselného konfliktu prišiel ďalší a konflikty sú
stále súčasťou svetového diania. Škoda, že ľudia a najmä veľkí
politici majú krátku pamäť. (pb)

Predstavitelia mesta i občania si 11. 11. o 11 hodine a 11 mi-
núte uctili pamiatku obetí prvej a druhej svetovej vojny, ako
aj pamiatku všetkých obetí vojnových konfliktov. Veniec k
pamätníku obetí prvej svetovej vojny položil na pezinskom
cintoríne primátor mesta a obidvaja viceprimátori. K zhro-
maždeným sa prihovoril predseda MO SZPB Dušan Vilím a
primátor Oliver Solga. Prítomní zapálili sviečky aj pri dru-
hom pamätníku a na hrobe generála Karola Peknika.

Súčasťou študijnej cesty zástupcov Ministerstva financií Mol-
davska a miestnych samospráv z Moldavska bola aj návšteva
Pezinka. V stredu 12. novembra ich na radnici prijal primátor
Oliver Solga, ktorý ich oboznámil s minulosťou i prítomnosťou
nášho mesta. Cieľom návštevy boli konzultácie o rozpočte sa-
mosprávy a nakladaní s majetkom mesta. Tu poskytli dôležité
informácie moldavským hosťom vedúci pracovníci Mestského
úradu. Delegácia z Moldavska navštívila za týmto študijným
účelom Pezinok už druhý krát. (ra)

Návšteva z Moldavska

Mesto Pezinok a Pezinské ku-
ltúrne centrum spolu s Farským
úradom evanjelickej cirkvi a. v. v
Pezinku pozýva všetkých obča-
nov na tradičný

Uskutoční sa

Svoj nový
repertoár na tomto koncerte pred-
staví populárny spevák

Vianočný kon-
cert.

v sobotu, 27. de-
cembra o 18.00 h v Evan-
jelickom kostole a. v.

Marián
Bango. (ra)

Pozvanie na Vianočný koncert



RÔZNE / LISTY ČITATEĽOV / INZERCIA4 NOVEMBER 2014 PEZIN ANČ

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 31. 12. 2014

Inzercia

Inzercia

Dobrý deň, milí spoluobčania, v
tomto vydaní vám chcem napísať
pár slov o rodine a ponúknuť pohľad
na ňu, lebo žiaľ, v poslednom čase
sa stretávame s tým, že láska a man-
želstvo či vernosť sa vytrácajú zo ži-
vota. U nás, ako na celom svete sa
azda najzákladnejším znakom sú-
časnej rodiny javí jej nestálosť. Na-
priek tejto skutočnosti je rodina stále
považovaná za základný článok spo-
ločnosti. Kým v minulosti bol rozvod
tabu, spoločensky neprípustným riešením manželskej krízy, v
súčasnosti sa považuje za rýchle riešenie manželských problé-
mov. Štatistiky zachytávajú rôzne príčiny rozvodovosti. Rozvod
sa stal spoločnosťou akceptovaným riešením ukončenia man-
želstva. Prispela k tomu predovšetkým zmena spoločenských a
ekonomických pomerov a zmena hodnotových orientácií.

Rozvodom však strácajú všetci jej členovia. Dospelí partneri
a deti každodennú prítomnosť jedného rodiča. Psychológovia
tvrdia, že rozvod je druhou najtraumatizujúcejšou udalosťou v
živote človeka. V rebríčku bolestných zážitkov nasleduje hneď
po smrti rodičov a detí. Či si to rodičia chcú priznať alebo nie,
rozvodom je zasiahnuté každé dieťa.

Myslím, že väčšina by sme sa zhodli na tom, že podmienkou
zdravého spoločenského a citového vývoja každého dieťaťa je
vhodné a láskyplné rodinné prostredie. Vytvoriť deťom takéto
krásne prostredie je prvá a základná požiadavka úspešnej ro-
dinnej výchovy. Deti potrebujú rodičovskú pozornosť, ohľadupl-
nosť, pochopenie, lásku a pocit bezpečia.

Takéto prostredie je však často len ideál, s ktorým sa, bohu-
žiaľ, v rodinách nestretávame. V každom bežnom rodinnom
prostredí sa strieda úspech s neúspechom a radosť so staros-
ťami. Je veľmi na škodu, že naša spoločnosť ešte stále podce-
ňuje pomoc a rady odborníkov. Tak ako v západných vyspelých
krajinách je pravidelná návšteva vlastného terapeuta považo-
vaná za bežný štandard, u nás je návšteva takéhoto odborníka
stále považovaná za niečo ponižujúce a odsúdeniahodné. Som
presvedčená, že návštevou psychológa, terapeuta alebo me-
diátora by sa určite dalo predísť množstvu nedorozumení, skla-
maní, rozchodov, a dokonca i rozvodov.

Ak sa manželia napriek všetkému rozvádzajú, majú pred
sebou množstvo rozhodnutí. Najdôležitejšie z nich a často
aj najbolestivejšie sa dotýkajú detí, lebo pokiaľ sa rozvádzajú
manželia, ktorí majú maloleté deti, je s konaním o rozvod man-
želstva spojené aj konanie o úprave práv a povinností k malole-
tým deťom. Súd koná v týchto spojených veciach obligatór-
ne zo zákona, aj keby to účastníci konania sami nenavrhli.
Základné informácie o tom Vám ponúknem v niektorom ďalšom
vydaní. 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

Od utorka 28. októbra 2014
začala spoločnosť Komplexná

záchranná služba Bratislava –
Nové Mesto prevádzkovať vý-
jazdovú lekársku službu prvej
pomoci pre deti a dorast s vy-
medzeným spádovým územím
pre všetky okresy mesta Bra-
tislava a okresy miest Senec a
Pezinok.

V prípade potreby je možne
si Lekársku službu zavolať
domov, a to počas pracov-
ných dní
cez víkendy a sviatky ne-
pretržite.

na te-

od 18.00 – 6.00 h,

Lekárska služba prvej pomo-
ci pre deti a dorast funguje

lefónnom čísle:
-

Pacient za privolanie lekára
domov

.

platí pre celý okres Senec, Pe-

zinok a Bratislava. (detská vý-

jazdová služba)

platí iba pohotovostný
poplatok 1,99 EUR

0919 321 321

Komplexná záchranná služba pre deti a dorast

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

Novembrové chryzantémy...
spieva Marika Gombitová.
Naozaj tieto nežné kvietky nám
pripomínajú, že sa príroda pri-
pravuje na zimný odpočinok.
Prichádzame na cintoríny, upra-
vujeme hroby svojich drahých
zosnulých a ozdobujeme ich tý-
mito poslami blížiacej sa zimy.

Nevdojak mi prichádzajú na
myseľ udalosti z prvej a druhej
svetovej vojny a opustené hro-
by neznámych hrdinov roztrú-
sené po našich horách, ktorým
nikto nepoloží novembrové
chryznatémy. Zahynuli hrdin-
skou smrťou v boji za slobodu,
aby sme my žili.

Jedným z tisícov je náš pezin-
ský rodák gen. Karol Pekník,
ktorý ukončil svoj mladý život
kdesi v horách neďaleko Po-
hronského Bukovca. Z vďač-
nosti sme mu odhalili pamätnú
tabuľu na pezinskom cintoríne,
ale aj v obci Pohronský Buko-
vec. Bolo to práve 1. novembra

Novembrové chryzantémy

Dovoľujem si vám oznámiť, že od 1. ok-
tóbra 2014 je na 1. poschodí v Novej bu-
dove 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

1944, keď si pripomíname
Sviatok zosnulých. V tomto jubi-
lejnom roku uplynulo práve 70
rokov.

Pri 70. výročí SNP sme sa zú-
častnili osláv v Banskej Bastrici
a zaskočili sme aj do Pohron-
ského Bukovca. Tu pri pamätní-
ku partizánskeho veliteľa kpt.

Jegorova pokračovala pietna
spomienka za účasti význam-
ných činiteľov nášho politického
a spoločenského života, ktorej
sa zúčastnil aj náš pán primátro
Oliver Solga. 1. novembra sme
si znova zaspomínali a naša my-
seľ opäť zablúdila do Pohron-
ského Bukovca. Na návrh pred-

sedu ZO Dušana Vilima sme
sadli do auta spolu s podpred-
sedom ZO Miroslavom Kráľo-
vičom a letcom Ondrejom Ku-
ňakom a vydali sme sa na cestu,
aby sme si uctili pamiatku všet-
kých hrdinov. Veď v Pohron-
skom Bukovci ukončili svoju bo-
jovú cestu okrem gen. Pekníka
aj Ján Golian a Rudolf Viest.

Do Pohronského Bukovca
nás láka aj prekrásna príroda
ale najmä milí priatelia, ktorými
sme vždy úprimne a vrelo prija-
tí. Milé posedenia v rodinách,
spomienky a výmena skúse-
ností bude pre nás aj naďalej
povzbudením, aby sme sa tam
radi vracali.

V spomienkach sme pokra-
čovali aj 11. 11. o 11. hodine pri
pamätníkoch obetí 1. svetovej
vojny, keď v tento dátum za ne-
smiernych obetí v roku 1918 tá-
to vojna skončila.

ZO-SZPB v Pezinku
Mária Markeová,

Zľava M. Markeová, M. Kráľovič, D. Vilim, O. Kuňak a B. Rybár.

Nezaplatené bloky na pokutu

uložené Mestskou políciou Pe-

zinok sa stávajú exekučným ti-

tulom a môžu Vám jedného dňa

pripraviť nepríjemné prekvape-

nie.

List od súdneho exekútora ob-

vykle zvyšuje krvný tlak a od-

krojí z vášho rodinného rozpoč-

tu nečakanú sumu. Poďme pek-

ne po poriadku.

Blokové konanie je zjedno-

dušeným a zrýchleným kona-

ním o priestupku, kedy sku-

tok bol spoľahlivo zistený a

Čo je blokové konanie?

priestupca je ochotný pokutu

zaplatiť.

Ak osoba, ktorá sa dopustila

priestupku – priestupca, pri pre-

jednávaní priestupku nevie za-

platiť blokovú pokutu na mies-

te,

s pou-

čením o spôsobe zaplatenia po-

kuty, o lehote, do ktorej treba po-

kutu zaplatiť (15 dní odo dňa

uloženia pokuty) a o násled-

koch nezaplatenia pokuty. Po

Už sa vám stalo, že ste
dostali blokovú pokutu

za priestupok a nemali ste
hotovosť na zaplatenie?

vydá sa jej blok na pokutu
nezaplatenú na mieste

potvrdení vlastnoručným pod-

pisom na bloku, t.j. po súhlase s

uložením pokuty v blokovom ko-

naní sa nemožno odvolať a

blok na pokutu je právoplatný a

stáva sa exekučným titulom.

V takom prípade môžete ča-

kať list od súdneho exekútora s

upovedomením o začatí exekú-

cie. Umožňuje to zákon č. 233/

1995 Z. z. v znení neskorších

predpisov – Exekučný poria-

dok, ktorý zaraďuje

Čo ak ste takýto blok
na pokutu do 15 dní

nezaplatili?

medzi exe-
kučné tituly nielen súdne roz-

hodnutia, ale aj bloky na po-
kutu nezaplatenú na mieste.

(ra)

Ak ste nezaplatili blokovú poku-

tu napr. vo výške 30,- EUR, mô-

že sa stať, že súdny exekútor

vám zablokuje účet a vezme z

neho viac ako 30,- EUR. Súdny

exekútor v prípade exekučného

vymáhania nezaplatenej pokuty

na mieste bude vymáhať aj svoje

náklady a svoju odmenu, tak ako

to určuje vyhláška č. 288/ 1995

Z. z. o odmenách a náhradách

súdnych exekútoroch v znení ne-

skorších predpisov. Preto je lep-

šie zaplatiť pokutu na mieste,

alebo na MsP a vyhnúť sa tak

ďalším problémom.

Zabudli ste zaplatiť šek za pokutu?
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Zimná údržba ciest sa začína spravidla 15. novembra a končí
sa 15. marca. Bratislavský kraj už pripravil sypače a mechaniz-
my na zimnú údržbu a v skladoch má takmer 1300 ton posypo-
vého materiálu. Ten bude dopĺňať podľa potreby. V pohotovosti
je 36 strojov a 41 pracovníkov.

Kraj má na zimnú údržbu svojich ciest, teda ciest II. a III. triedy
pripravených 870 ton posypovej soli a 410 ton drveného kame-
niva. Posypový materiál má uložený v štyroch skladoch v Bra-
tislave, Senci, Pezinku a v Malackách. Materiál spĺňa požiadav-
ky platných technických noriem, právnych predpisov v oblasti
ochrany zdravia ľudí, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného
prostredia.

Zimnú údržbu zabezpečuje 17 sypačov s radlicami, dva sypa-
če so šípovým pluhom, dva traktory s radlicami, jeden traktor s
frézou, štyri snehové frézy, 10 nakladačov. O cesty sa stará cel-
kom 41 pracovníkov – štyria v Bratislave, jedenásti v Senci, de-
siati v Pezinku a šestnásti v Malackách. Cesty sú nepretržite mo-
nitorované dispečerskými strediskami správcu RCB v jednotli-
vých regiónoch Malacky, Pezinok a Senec. Informácie o stave
komunikácií majú za-sielať jednotliví dispečeri každý deň.

Zimnú údržbu v kraji zabezpečuje správca ciest II. a III. triedy
Regionálne cesty Bratislava, a.s. (RCB). Zabezpečujú posyp
vozoviek, odstraňovanie snehu z vozovky, odstraňovanie cest-
ných prekážok, službu a pohotovosť, zimné značenie a o-
chranu pred závejmi ako aj čistenie ciest po zimnej údržbe.
RCB spravuje 511 km ciest II. a III. triedy a 130 mostov, ktoré sú
vo vlastníctve BSK. (BSK)

BSK: Kraj má na zimu pripravených
takmer 1300 ton posypového materiálu

Posledným októbrovým

dňom sa ukončil unikátny pro-

jekt pezinských viech, v rámci

ktorého sa desať miestnych

vinárstiev rozhodlo nadvia-

zať na slávnu tradíciu z mi-

nulosti. Ponúkali domácim

aj zahraničným návštevní-

kom možnosť neformálneho

posedenia pri tunajších kvalit-

ných vínach v autentických,

prevažne domácich priesto-

roch.

Od 7. júla až do 31.októbra

2014 bolo každý deň otvorené

aspoň jedno vinárstvo, ktoré

ponúkalo svoje produkty a

drobné občerstvenie za priaz-

nivé ceny. Otváracia doba bo-

la stanovená od 15.00 do

20.00 h., v závislosti od ročné-

ho obdobia či spoločnosti sa

niekedy posedelo aj dlhšie.

Viechy ste našli označené tra-

dičným symbolom – zväzkom

z letorastov viniča v tvare kru-

hu, ozdobeného červenou a

zelenou stuhou. Vstup do nich

bol bezplatný. Sme veľmi radi,

že Pezinok je prvým sloven-

ským mestom, v ktorom sa po-

darilo viechy oživiť v ich pô-

vodnej podobe.

Mnoho návštevníkov pozi-

tívne reagovalo na túto sku-

točnosť, najmä na dlhodobú

možnosť navštíviť a vychut-

nať si vína priamo u vinára

či porozprávať sa s ním, pre-

tože počas iných populár-

nych vinárskych podujatí je

táto možnosť z dôvodu počet-

nosti návštevníkov limitova-

ná. Organizátori boli poteše-

ní pozitívnym ohlasom verej-

nosti ako aj médií a budú sa

snažiť na základe tohtoroč-

ných postrehov zorganizovať

aj pokračovanie v budúcom

roku.

Pezinské viechy 2014 sú spo-

ločným projektom Malokarpat-

ského múzea v Pezinku, Zdru-

ženia pezinských vinohradní-

kov a vinárov a Mesta Pe-

zinok. Ďakujeme všetkým vi-

nárstvam, ktoré sa viech zú-

častnili a úprimne veríme, že

budúci ročník bude ešte ús-

pešnejší. Vďaka vám všet-

kým je Pezinok ozajstným

hlavným slovenským mestom

vína. Ukazuje sa, že ak zjed-

notíme sily, výsledok sa do-

staví. Martin Hrubala

Pezinské viechy 2014 úspešne skončiliSvätomartinské požehnanie

Deň otvorených pivníc
Tradičný „Deň otvorených pivníc 2014“

sa uskutočnil 14. a 15. novembra vo všet-
kých mestách a obciach nášho regiónu.
Bol to už 15. ročník tohto obľúbeného
podujatia, ktoré ponúka staré i nové vína
v autentickom prostredí pivníc, viech a vi-
noték. Aj tento rok prišli hostia nielen do-
máci, ale i zo zahraničia. Mnohí toto po-
dujatie navštevujú pravidelne. Tohoroč-
ná účasť bola, podľa slov vinárov, zase o
trochu menšia, čo však treba pripísať aj
na vrub stále väčšieho množstva vinár-
skych podujatí vo väčšine miest a obcí
Malokarpatského regiónu. Veď len minu-
lý víkend bolo veľké vinárske podujatie
spojené s otvorenými pivnicami v Trna-
ve, v mnohých mestách bolo Svätomar-
tinské požehnanie mladých vín a chystá
sa aj Svätokatarínske.

Milou malou slávnosťou v Pezinku, kto-
rá už začína byť tradíciou, je prijatie za-
hraničných hostí, ktorí navštevujú pezin-
ské vinárske podujatia pravidelne aj po-
čas roka. Koná sa v Malokarpatskom mú-
zeu za účasti primátora mesta, predse-
dov vinohradníckeho a vinárskeho zdru-
ženia a komisie a riaditeľa múzea a sú na
nej do radov Združenia prijímaní čestní
členovia. V tomto roku to boli dvaja obča-
nia Poľskej republiky, ktorí sa zároveň sta-
li aj Vyslancami slovenských vín v Poľsku.

Záverom treba konštatovať, že v Pezin-
ku niektorí vinári už svoje pivnice pre verej-

nosť tento rok neotvorili, iní avizujú, že to
bolo naposledy. Jedným z dôvodov je fakt,
že je najvyšší čas po pätnástich rokoch prí-
sť s inováciou tohto podujatia. Druhým dô-
vodom je určenie priorít a spôsobu preroz-
deľovania peňazí, ktoré každoročne toto
podujatie prináša organizátorom, ale nie
tak samotným vinárom. (OS)

Na exkurzii v Šenkviciach
Klub sprievodcov mesta Pezinok si do

svojho plánu činnosti na rok 2014 zahrnul i
návštevu Šenkvíc. Pezinčanov na želez-
ničnej stanici privítala domáca členka klu-
bu Mária Sklárová. Po krátkom úvode o his-
tórii obce sa skupinka Pezinčanov vybrala
na prechádzku obcou. Prvou zastávkou
boli pamätníky obetiam prvej a druhej sve-
tovej vojny. S pietou a úctou sme si vypo-
čuli spomienky na padlých vojakov.

Nasledovala návšteva rímsko-katolícke-
ho farského kostola, ktorý je jediným funk-
čný kostolom s kompletným múrom, po-
staveným na jeho ochranu pred vpádom
tureckých vojsk u nás. Počas prehliadky
kostola znela klasická hudba z rekonštruo-
vaného organu, na ktorom hrala miestna
organistka.

Následne sme si v sprievode kolegyne
Márie Sklárovej pozreli miestnu vynovenú
základnú školu, nové detské ihrisko i obec-
ný úrad a navštívili Kultúrne a Informačné
stredisko s knižnicou, kde sme obdržali
propagačné materiály o obci a jej histórii.
Najzaujímavejšia bola nepochybne návšte-
va miestneho múzea, ktoré sa nachádza v
budove bývalého starého obecného úradu
kde nás o bohatej histórii obce a kultúrnom
živote jej obyvateľov fundovane informoval
lektor s osobitným dôrazom na spolužitíe
Slovákov a Chorvátov, ktorí tu žijú už nie-
koľko storočí. Peter Ronec

Tradičným podujatím – Svätomartinským požehnaním
mladého vína si 11. novembra pezinskí vinohradníci a vinári
v Mestskej vinotéke uctili sviatok sv. Martina. Tento raz
dokonca slávnostnejšie ako po iné roky, pretože oslávili už
dvadsaťročné jubileum tejto významnej spoločenskej uda-
losti. Mladé vína požehnali páni farári Ján Ragula a Vladi-
mír Kmošena, slávnostný prípitok predniesol primátor
Oliver Solga. Históriu podujatia pripomenul Ján Hacaj, kto-
rý stál spolu s René Bílikom a Ľubomírom Janečkom na
začiatku tejto peknej tradície. Predsedníčka Združenia pe-
zinských vinohradníkov a vinárov Oľga Bejdáková hodnotila
rok 2014 z pohľadu vinohradníkov a kvality vín a riaditeľ
Malokarpatského múzea Martin Hrubala vyhodnotil úspeš-
ný prvý ročník projektu Otvorených mestských viech. Na-
priek pomerne zlému roku sa na slávnosti podarilo zhro-
maždiť a degustovať množstvo veľmi dobrých mladých
vín. (ra)
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Spomienka na Vinobranie 2014
Budúcoročné Vinobranie 2015,
bude na tretí septembrový víkend,
18. – 20. septembra.
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Krásne babie leto žiaci 1. stupňa základnej školy Na bielenis-
ku ukončili tradičnou Tekvicovou oslavou. Na tejto slávnosti
sme mohli vidieť tekvice rôznych tvarov, farieb, veľkostí a pre-
svedčili sme sa, že fantázia a nápaditosť nevymizli z nášho živo-
ta. Hlavnými hrdinami tejto oslavy však neboli tekvice, ale naše
deti. Pre svojich rodičov, starých rodičov a kamarátov si pripra-
vili pestrý program, v ktorom sa predstavili ako výborní speváci,
tanečníci, recitátori, moderátori. Dúfame, že sa našim deťom
podarilo vyčariť úsmev na tvárach hostí pri sledovaní celého
programu, že všetci na chvíľu pozabudli na svoje starosti a prob-
lémy . Záver celého podujatia patril ochutnávke jedál zo zeleni-
ny a ovocia, ktoré pripravili šikovné mamičky, babičky našich
žiakov. HozováAlena

... v ZŠ Na Bielenisku v Pezinku

Ani sme sa nenazdali a
znovu nenápadne k nám
prišla Jeseň. Tak ako po
iné roky sa v októbri naša
MŠ Svätoplukova zmeni-
la v jedno popoludnie na
tekvicovú párty. Rodičia si priniesli tekvice, šípky, gaštany a iný prí-
rodný materiál. Spolu s deťmi vyrezávali a zdobili tekvice. Ne-
zabudli sme ani na malé občerstvenie – čaj a koláčiky.

Na záver patrí veľká vďaka všetkým rodičom, ktorí majú záu-
jem zúčastňovať sa na školských aktivitách. Tekvičky sme odlo-
žili na okno, zapálili kahančeky, a tak vyzdobili priestor našej
meterskej škôlky.

V komôrke na polici, va-
rí myšiak tekvicu. Skôr
než spadne ranná rosa,
spravíme si svetlonosa.

MŠ Svätoplukova

Tekvicová oslava na Svätoplukovej ...

Základná organizácia Únie
žien Slovenska v Pezinku zorga-
nizovala súťaž „Žena za volan-
tom“. Súťaž sa uskutočnila dňa
12. 10. (v nedeľu) o 15.00 h na
hádzanárskom ihrisku v Zámoc-
kom parku v Pezinku.

Do súťaže sa prihlásilo 16 žien.
V prvej časti ženy súťažili, ktorá
najrýchlejšie a bez trestných bo-
dov prejde cez prekážkovú drá-
hu, vymedzenú pneumatikami.
Dráha mala 4 časti – vjazd do ga-
ráže, slalom medzi pneumatika-
mi, cúvanie do garáže a cúvanie
medzi dve zaparkované vozidlá.
Druhou časťou súťaže bol test z
dopravných predpisov.

Súťažiace dosiahli výborné
výsledky v oboch častiach súťa-

že. Najrýchlejšie
prešla prekáž-
kovú dráhu pani

s časom
1 min 4 sekundy,
čo bolo prekvapením aj pre prí-
tomných mužov. Na druhom
mieste skončila pani

a na treťom pani
len so sekun-

dovými odstupmi za víťazkou sú-
ťaže. Test z predpisov najlepšie a
najrýchlejšie zvládla pani

Pred slávnostným zahájením
súťaže vystúpili mažoretky Las-
konky z Modry. Organizátorky sú-
ťaže potešil veľký záujem verej-
nosti o podujatie.

Martina Pastu-
chová

Jaroslava
Matoušková
Emília Šoltýsová

Jaro-
slava Matoušková.

Predsedníčka ZO ÚŽS v Pe-
zinku PaedDr. Elena Matuská
odovzdala všetkým súťažiacim
vecné dary a spolu s vice-
primátorom mesta Pezinok
Ing. Jánom Čechom odovzdali
víťazke pohár a všetkým trom
súťažiacim na prvom až treťom
mieste vecné dary. Vecnú od-
menu dostala z rúk dr. Matus-
kej aj víťazka druhej časti súťa-
že.

Na záver poďakovala pani dr.
Matuská súťažiacim za ich odva-

hu, bojovnosť a ukážku perfekt-
ného ovládania vozidiel i doprav-
ných predpisov. Poďakovala i
sponzorom, bez ktorých by ne-
bolo možné súťaž uskutočniť.
Finančne prispela Krajská orga-
nizácia Únie žien Slovenska v
Bratislave, vecnými darmi do sú-
ťaže prispelo mesto Pezinok,
zastúpené primátorom mesta
Mgr. Oliverom Solgom, autoško-
la Maťus bezplatným zapožiča-
ním autocvičiska a odbornou po-
mocou počas súťaže, ktoré po-
skytla majiteľka autoškoly Ing.
Katarína Maťusová, pohár pre
víťaza venovala spoločnosť LB

Design Pezinok. Pri organizova-
ní súťaže významne pomohla
Mestská polícia Pezinok a Pe-
zinské kultúrne centrum.

predsedníčka ZO ÚŽS PK
PaedDr. Elena Matuská,

Žena za volantom

Dvadsiatepiate výročie „Než-
nej revolúcie“ sme si pripomenu-
li 12. novembra v Pezinskom kul-
túrnom centre. Na začiatku podu-
jatia, ktoré organizovalo Mesto,
sa hovorilo, okrem iného, aj o
konkrétnych novembrových uda-
lostiach roku 1989 v našom
meste. Premietali sa dokumen-
tárne fotografie z tých čias a o si-
tuácii v Pezinku hovoril priamy
účastník a organizátor – hudob-
ník a herec, Pezinčan

Pripomenul nielen at-
mosféru tých dní, ale aj mená
konkrétnych ľudí, ktorí stáli v pr-

Roman
Feder.

vých radoch revolučných zmien
v našom meste. O konkrétnom
dátume, o nedeli (26. novem-
bra), keď sa po prvýkrát v Malo-
karpatskom múzeu zišli ľudia,
aby pripravili pôdu pre nasledu-
júce protestné mítingy a napo-
mohli zmenám v spoločnosti, ho-
voril rovnako pria-
my účastník spomínaných uda-
lostí.

Protagonistami večera však bo-
li vzácni hostia – disident a politik

a novinár a
spisovateľ Obi-
dvaja, spolu s moderátorom ve-

Oliver Solga,

František Mikloško
Štefan Hríb.

čera sa posta-
rali o veľký spoločenský zážitok
v Malej sále PKC zaplnenej do
posledného miestečka. Hovorili
nielen o minulosti, ale najmä o
prítomnosti, o našej zodpoved-
nosti za súčasný stav, aj o na-
šich zlyhaniach. Hovorili tiež o
tom, prečo sme tam, kde sme, a
nie oveľa ďalej. Prečo demokra-
ciu, ktorú November 1989 pri-
niesol, zneužívajú najmä tí s
ostrými lakťami, prečo trpíme
hlúposť, zlodejstvo, podvody a
volíme ľudí, ktorí nie sú hodní
toho, aby nás zastupovali, vied-

Reném Bílikom, li alebo – čo je horšie – ovlá-
dali.

Obidvaja hostia však hovorili
optimisticky o budúcnosti, o ná-
deji, ale aj o našej zodpovednos-
ti za seba, aj za Slovensko.
Pripomenuli, že už dvadsaťpäť
rokov žijeme v neporovnateľne
lepších podmienkach ako pred-
tým v časoch komunistickej tota-
lity a neslobody.

Do príjemnej atmosféry dobre
zapadla aj hudba Juraja Ha-
nulíka a symbolická pieseň „Do
batôžka si nalož“, ktorú zaspie-
vala Kristína Grolichová. (r)

Spomienka na NOVEMBER 89

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
č. 123 (ZO SZTP) Pezinok usporiadala dňa 8. 11. 2014 tradičné
Posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa ho 180 členov a ich rodinných
príslušníkov z Pezinka. Modry, Šenkvíc, Viničného, Častej a
Tomášova. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina ME-
LODY. Chutnú večeru pripravili kuchárky zo SOŠ Komenského.
Obsluhovali študenti odboru spoločného stravovania.

Najnapínavejšou časťou večera bolo losovanie tomboly. Toh-
to roku do nej prispeli:

Posedenia pri hudbe sa ako hostia zúčastnili, primátor mesta
Pezinok Mgr. Oliver Solga, zástupcovia primátora Ing. Ján
Čech a Ing. MilošAndel. Primátor prítomných pozdravil a priho-
voril sa krátkym prejavom.

Veľké poďakovanie za pomoc pri organizovaní podujatí patrí
aj riaditeľke SOŠ Mgr. Elene Jurčíkovej.

Všetci zúčastnení veria, že sa Posedenie pri hudbe uskutoční
aj v budúcom roku. Chceme dokázať, že aj napriek zdravotné-
mu stavu sa môžeme príjemne zabávať a zabudnúť na chvíľu
na každodenné starosti a zdravotné ťažkosti. Tie určite trápia
každého z nás. Ešte raz ďakujeme.

101 Drogérie Senica, Stavebniny Turay Častá, Henkel Slovensko BA,
PD Šenkvice, PD Viničné – Slov. Grob, Karpatská Perla Šenkvice, SOŠ
Komenského, Víno Matyšák Víno Hacaj, Pekáreň častá, Pekáreň Pri-
bul, Ferad p. Hamšík, Čalúnictvo Juraj Pessl, Mestský úrad Pezinok,
Optika + HV, Cacaotika s. r. o., Kozmetika Pýtia OC Plus, Gastro Plus,
p. Gaalová, XL Apetit, Kaderníctvo Terezka, Salón Terezka, Krajčírstvo
Melisa, Reštaurácia u Michala, Textil House foreuro Trade SC,
Galantéria Plus, Lintex, Zlatníctvo Plus, Restaurant Victoria, Odevy
Laco, Lekáreň Olmed, Lekáreň Vitalis Molo, Vino Mrva – Stanko, Re-
zident reštaurácia, Reštaurácia Preš – p. Zálešák, Lones Cafe, Escape
kaviareň Plus, Escape hair studio, Colette Plus, Cominterier, Čajkovičo-
vá, Nataly, Erich Balaž, In-, Gas – Tro, Colormont, Reštaurácia Lalia,
Gurmánsky Grob Sl. Grob, Cukráreň Guštafíková, Kožené odevy Štrb-
ková, Flowers a Style, Leon Global, Vinkova PK, Cukráreň Ivan,
Welness masáž LaJ Plus, Reštaurácia Slimáčka, Penzión Rozárka
Vino Winer, p. Čapucha Limbach, Vinárstvo Pavelka, Husacina u Gá-
lika, Husacina u Zlatej husi Sl. Grob, Grobský dvor, Husacina u Milana,
Husacina Plus penzión, Husiarik Sl. Grob, Slováček a Gašparovič Sl.
Grob, Víno Vin, Víno Ludvik, Víno Gloznek Vinosady, Husacina u
Zápražných Sl. Grob, Ján Janušík Limbach, Husacina Karolínka Sl.
Grob, VVDP Grinava, M a M corp. P. Mihalovič, Taho Music, Pa-
piernictvo Grell, amado Ice Cream, FotoAxamit, Záhradníctvo Limbach,
Limbašské vinárske družstvo, Vino Roman Klamo, Clean tonery, Coala
PK, Obuv Milka, Kvetinárstvo Lacková, Lekáreň Prevencia Hypernova,
Lekáreň pri Zámockom parku PK, Lekáreň Sever, Bioland for You PK,
Výroba studených mís p. Krátky PK, Bageta PK, Lekáreň Monika,
Autoservis Diviak, Svietidlá Paxián, Víno Jano Limbach, Víno Sadloň
Limbach, Občerstvenie M+M, Keramika Granec, Stavkvet, p. Mária
Slaná, p. Karaisová Zora, p. Erika Adlerová, p. Milan Ides, p. Jaroslav
Hýll Vinosady, p. Ščepán Jozef Vinosady, ZO Tomášov, ZO Šenkvice,
ZO Modra, Ingr. Ján Matuský, OZ Juvamen PK. Ďakujeme.

Rada ZO SZTP Pezinok

Posedenie pri hudbe
Mnohí vravia: Máme slobodu

cestovania, no ľudia nemajú za
čo cestovať. Máme slobodu pre-
javu, no názor človeka nazaváži.
Nemáme represie, no aj tak ne-
panuje spravodlivosť. Máme slo-
bodné voľby, ale spoločnosť aj
tak riadia finančné skupiny.

Pýtali sme sa ľudí, ktorí prežili
realitu Novembra 89, alebo sa
minulosťou zaoberajú z titulu
svojej profesie ako by odpove-
dali na dnešné pochybnosti a
ako by zhrnuli to najdôležitejšie
a najpozitívnejšie, čo sme za
uplynulých 25 rokov získali? A
tiež, čo je najdôležitejšie, aby
sme slobodu v horizonte ďalší
25 rokov nestratili?

November 89 sa stal veľ-
kou výzvou, dokázal zmobilizo-
vať takmer celú spoločnosť, kto-
rá túžila po slobode a spravodli-
vejšom politickom systéme, než
bol ten predchádzajúci. Ak si
dnes prečítame prvé vyhlásenia
novembrových lídrov zistíme, že
ich cieľom bolo nastoliť spolo-
čenský systém, kde by sa reš-
pektovali základné ľudské prá-
va, vrátane sociálnych. Teda ne-
hovorilo sa iba o slobodnom tr-

Pred 25 rokmi sme získali
slobodu. Slovensko prežíva
najdlhšie slobodné obdobie v
novodobých dejinách. Stihla
vyrásť generácia mladých ľu-
dí, ktorá nemá bezprostrednú
skúsenosť so životom v tota-
litnom režime. No zároveň
prišlo množstvo problémov,
ktoré sme pred štvrťstoročím
nečakali: korupcia, nespra-
vodlivosť, obrovské sociálne
rozdiely. Máme zo sklamaní a
frustrácií, ktoré prežívame, vi-
niť slobodu? Alebo je prob-
lém inde?

Pavel Matejovič, literárny his-
torik:

hu, ale aj negatívnych javoch,
ktoré so sebou prináša. Práve
spravodlivejší systém mal ga-
rantovať, že aj ľudia, ktorí sa nie
vlastnou vinou ocitnú v zlej eko-
nomickej situáciu, napríklad prí-
du o zamestnanie, by mali mať
zaručený dôstojný život. Rovna-
ko sa to týkalo napríklad aj rieše-
nia ekologických problémov.

Realita sa však v mnohých
smeroch od týchto cieľov po-
stupne vzďaľovala. Najskôr to
boli Klausove ekonomické refor-
my a neskôr Mečiarova privati-
zácia, ktoré spôsobili, že životná
úroveň sa začala dramaticky zni-
žovať a ľudia začali žiť v strachu,
že prídu o zamestnanie a boli v
mnohých prípadoch aj existenč-
ne vydieraní. Táto situácia pretr-
váva dodnes. Štát mocensky za-
sahuje do chodu nezávislých in-
štitúcií, ktoré majú napríklad ga-
rantovať slobodu vedeckého
výskumu. Dnes sa napríklad mi-
nisterstvo vnútra vyjadruje k cho-
du SAV, čo v mnohom pripomína
praktiky totalitného režimu spred
Novembra 89. Veľa rôznych ká-
uz, kde prišlo k zneužitiu verej-
ných finančných prostriedkov, zo-
stáva nevyriešených, pretože po-
litici zasahujú do nezávislosti sú-
dov a cítia sa nepostihnuteľní.
Toto sú tiež vážne varovné sig-
nály a ľudia prestávajú dôvero-
vať demokratickým inštitúciám a
súdom.

Aj preto sú výzvy Novembra
dnes také aktuálne a majú stále
v sebe obrovský potenciál. Ne-
mali by sme zabúdať, že demo-
kracia je krehká a situácia sa mô-
že rýchlo zvrátiť. Rovnako by
sme mali myslieť aj na budúce
generácie, ktoré by mali mať prá-
vo rovnako žiť v demokracii a v
dôstojných podmienkach. O tom
všetkom sa vlastne rozhoduje

už dnes. Ľudia by preto mali poli-
tikom dávať najavo, že im nebu-
dú tolerovať ich povýšenectvo a
ignoranciu, v tomto smere je dô-
ležité najmä kultivovanie občian-
skej spoločnosti. Ale to už závisí
aj od každého z nás, v každom
prípade by sme mali hlasnejšie
dávať najavo svoju nespokoj-
nosť a byť ešte viac kritickí. Dob-
rým príkladom je aktuálne od-
stúpenie predsedu parlamentu,
ku ktorému prispel aj tlak verej-
nosti a občiansky protest.

Najdôležitejšie je, že máme
voľnú politikú súťaž, pluralitnú
parlamentnú demokraciu a je na
nás, aby sme chodili k voľbám a
zlepšili krajinu. Pozrite sa, ako je
spravovaná taká krajina ako
Švajčiarsko. Neustále tam roz-
hodujú v referendách, ako má
ich krajina vyzerať a má to aj
svoj dopad v tom, že ide o jeden
z najbohatších a najlepšie spra-
vovaných štátov. Myslím, že sa k
tomu môžeme priblížiť. Podstat-
né je, aby sme mali aj naďalej
slobodu prejavu, náboženstva a
slobodu pohybu. Pokiaľ ide o to,
čo sme zanedbali, nedávno som
čítal vyjadrenie Martina M. Ši-
mečku, že sa disidenti nezapojili
do budovania politických strán.
Nepovažoval by som to za také
dôležité, pretože pred Novem-
brom 89 vtedajšia moc vznik
žiadnych strán nedopustila a boli
hneď v zárodku eliminované.
Závažnejší problém je, že sa lídri
Novembra 89 dôraznejšie neza-
sadili o budovanie právneho štá-
tu. Najväčší deficit je vymožiteľ-
nosť práva. Mali začať stíhaním
komunistických zločincov. Nebol
by dôležitý výsledok, koľko by
ich bolo potrestaných, koľko
krívd minulosti by sa podarilo v
trestnoprávnej rovine napraviť.

Ľubomír Morbacher, histo-
rik:

Dôležitá by bola cesta, pretože
dnes by sme boli pri budovaní
právneho štátu niekde inde.

Sloboda je kľúčová hodnota, kto-
rú priniesol novembrový zlom v
roku 1989. Všetky ponosy a vý-
hrady súvisia najmä s jed-
nostranným a jednorozmerným
chápaním slobody. Václav Ha-
vel vložil do úst jednej zo svojich
divadelných postáv takúto repli-
ku:

Tu leží podstata problému.
Času, ktorý prežívame, vládne
predstava slobody bez pravidiel,
bez škrupúľ, bez toho, čo je dru-
hou stranou slobodnej existen-
cie, totiž bez zodpovednosti.
Tomu sa treba postaviť. Takže
pocit, že nič nezmôžeme, treba
nahradiť aktívnym výkonom slo-
bodnej vôle. Ten má podobu vo-
lebného aktu, slobody zhromaž-
ďovania a protestu. Napríklad aj
protestu voči tomu, že nás začí-
najú okupovať developeri a fi-
nanční žraloci, voči tomu, že poli-
tická scéna je týmito skupinami
priam prešpikovaná. Napokon
tlak verejnosti sa prejavil pred
pár dňami: Pavol Paška už nie je
predsedom NR SR.

Kľúčové je práve vyvažovanie
slobody zodpovednosťou a
rešpektom voči pravidlám. Pra-
vidlám elementárnej ľudskej sluš-
nosti, pravidlám občianskeho ži-
vota i pravidlám, ktoré upravujú
poriadok v krajine. Podstatné je,
aby výkon verejnej správy
usmerňovali ľudia, ktorí majú de-
mokraciou, povedané havlovsky
„zviazané ruky“, a nie ľudia, ktorí
sú vďaka dnešnej slobode
schopní takmer všetkého.

René Bílik, literárny vedec:

(kam)

„Prirodzenou vlastnosťou de-

mokracie je, že tým, ktorí to s

ňou myslia vážne, nesmierne

zväzuje ruky, ale tým, ktorí ju váž-

ne neberú, dovoľuje takmer všet-

ko“.

25 rokov po Novembri: Máme slobodu, no musíme ju uplatňovať
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Pri návšteve pezinského cin-
torína si môžu jeho návštevníci
všimnúť celkom nenápadný ná-
hrobok advokáta Júliusa Štúra.
V mysli hneď každému prebles-
ne meno nášho národovca a
vzdelanca Ľudovíta Štúra. Mali
títo dvaja niečo spoločné?
Spája ich priezvisko iba náho-
dou alebo sú rodina? Odpoveď
na tieto otázky je celkom jedno-
značná. Július Štúr bol synov-
com Ľudovíta Štúra, čiže sy-
nom jeho brata Karola.

Vráťme sa teda do polovice
19. storočia, do mestečka Mod-
ry, kedy tu pôsobil ako evanje-
lický farár a profesor na gymná-
ziu vzdelanec Karol Štúr. Spolu
so svojou manželkou Rosinou
rodenou Emresovou a počet-
ným potomstvom obývali mod-
ranskú evanjelickú faru. Rosina
pochádzala s rozvetvenej rodi-
ny Emresovcov, ktorá mala ro-
dinné väzby s neďalekým Pe-
zinkom. Išlo o celkom vzdelanú
a vychovanú dámu. S 28-roč-
ným Karolom Štúrom sa zoso-
bášila v roku 1840 ako 18-roč-
ná. Rok po svadbe sa im naro-
dil syn Karol, potom Ľudovít,
Gustáv, Július, Viliam, Ladislav
a napokon roku 1850 dcéra
Oľga. No necelý rok po narode-
ní Oľgy Karol Štúr náhle 13. ja-
nuára 1851zomrel na tuberku-
lózu spojenú s astmou. Zane-
chal po sebe vdovu a sedem
malých sirôt (najstarší syn
Karol mal len 9 rokov).

Pre manželku a deti bola smrť
otca a živiteľa rodiny veľkým
úderom. Museli opustiť faru a
odsťahovať sa ku Rosininým ro-
dičom. Ľudovít Štúr pokladal za
svoju povinnosť postarať sa o
švagrinú a deti a preto v tom is-
tom roku prišiel bývať do
Modry. Chlapcom sa snažil na-
hradiť otca a vyučoval ich. No

štyri roky po bratovej smrti na
následky zranenia zomrel aj Ľu-
dovít Štúr a tak zostala Rosina
s deťmi závislá na podpore svo-
jej rodiny.

Z detí Karola Štúra väčšina zo-
mrela pred dovŕšením štúdií,
najstarší Karol odišiel údajne
do Rumunska a tu sa nám jeho
stopa stráca. Doma zostali žiť
len dve zo siedmich detí –
Július a Oľga.

Július Štúr, narodený na Via-
noce 1844 ako štvrté dieťa Ka-
rola Štúra, prechovával národ-
né povedomie, ktoré v ňom
vzbudil jeho strýko, no bolo tl-
mené tvrdou maďarizáciou, kto-
rá charakterizuje druhú polovi-
cu 19. storočia. Študoval na
gymnáziu v Modre, v Šoproni a
na evanjelickom lýceu v Brati-
slave, skadiaľ ho ale vyhodili
pre národné presvedčenie. Jú-
lius sa nevzdal a nasledujúce

roky strávil štúdiom na katolíc-
kom gymnáziu v Banskej Bys-
trici.

Július Štúr sa po vyštudovaní
práva v roku 1880 zosobášil s
pezinskou NemkouAlojziou Mi-
chelerovou. Následne sa pre-
sťahoval do Pezinka a založil si
tu advokátsku kanceláriu.

V manželstve Júliusa a Aloj-
zie sa narodilo šesť detí. Naj-
staršia bola Oľga Mária, naro-
dená v roku 1880, potom sa na-
rodil syn Gustáv Ivan (1883),
ktorý však ako dvojročný v roku
1885 zomrel. V roku 1884 sa na-
rodila dcéra Helena Alojzia, rok
na to Mária Kristína, v roku
1889 Margaréta Ľudovíta a na-
pokon sa v roku 1892 narodil
najmladší a jediný syn Karol.
Rodina Júliusa Štúra bola teda
celkom početná. V matričných
záznamoch o krste detí sa ako
krstní rodičia uvádzajú väčši-

nou obchodník Karol Šmogro-
vič s manželkou Oľgou, rode-
nou Štúrovou, ktorá sa po vyda-
ji tiež presťahovala za manže-
lom do Pezinka.

Vierovyznanie detí Júliusa Štú-
ra bolo rozdielne: synovia boli
evanjelici a dcéry po mame ka-
tolíčky. Alojzia Štúrová v roku
1905 ako 56 ročná zomrela a de-
sať rokov po nej, počas prvej
svetovej vojny zomrel jej man-
žel Július Štúr. Je zaujímavé, že
nikto z mladých Štúrovcov sa
neoženil. Oľga, Mária, Marga-
réta aj Helena ostali slobodné
žiť v Pezinku, kde mali zázemie
a živili sa ako úradníčky alebo
učiteľky. Ich brat Karol sa počas
prvej Československej republi-
ky vypracoval do vysokej funk-
cie hlavného účtovníka mesta
Bratislavy. Zomrel 70-ročný v ro-
ku 1962 ako bezdetný starý mlá-
denec. To už boli mŕtve aj Oľga
a Mária, ktoré zomreli obe v ro-
ku 1959. Najvyššieho veku (85
rokov) sa spomedzi súroden-
cov dožila Helena Štúrová.

Sestra Júliusa Štúra, ktorá
tiež žila v Pezinku, sa vydala za
kupca Karola Šmogroviča, kto-
rý bol vierovyznaním tiež evan-
jelik a narodili sa im štyri deti:
Eugen, Lujza, Ilka a Ľudovít,
ktorí boli o niečo starší ako ich
sesternice a bratranec. Oľga
Šmogrovičová zomrela v Pe-
zinku v roku 1898 vo veku 58 ro-
kov a v tom istom roku zomrel aj
jej manžel.

Pezinská vetva Štúrovcov do-
siaľ unikala pozornosti historikov.
Zabudlo sa, že aj v Pezinku žili
potomkovia tejto slávnej sloven-
skej rodiny. Dnes ich pripomína
už len zanedbaný náhrobok na
pezinskom cintoríne. Práve v de-
cembri tohto roku si pripome-
nieme 170. výročie narodenia
Júliusa Štúra. Mária Letzová

Pezinskí Štúrovci
Presne pred sto rokmi, na jeseň v roku 1914, sa začala

výučba žiakov na Základnej škole na Holubyho ulici. V tej

dobe to bola najmodernejšia škola v meste. Škola bola po-

stavená na mieste, kde bolo zastavané územie už od 12.

storočia. Stál tu aj kostol alebo kaplnka sv. Jána, mestská

nemocnica, chudobinec a sirotinec. Údajne tu sídlili aj čle-

novia nemeckého rytierskeho rádu johanitov, ktorí sa sta-

rali o starých a chorých. Školu stavali niekoľko rokov a sláv-

nostne ju otvorili v septembri 1914. Až do roku 1918, teda

do vzniku Československej republiky, sa v nej učilo po ma-

ďarsky, a to napriek odporu slovenských i nemeckých

mešťanov, zástupcov spolkov a predstaviteľov obidvoch

cirkví.

100 rokov školy na Holubyho ulici

Po úspešnej premiére a prvej repríze povesti

o tom, ako Flečnerka zachránila Bozin pred

Turkami mrkvou

sa vynorili nečakané otázky typické

pre povesti – konfrontácia s históriou.

Slovné spojenie BABA FLEČNERKA, písané

veľkými písmenami, ako premiéru uviedli pezin-

ské médiá, je znakom neistoty, či sa tá „baba“ vo-

lala Flečnerka alebo je to iba jej prezývka. Ak by

sme vychádzali z predpokladu, že ide o nemec-

ké priezvisko a prispôsobili by sme ho nemeckej

ortografii, malo by formu – Fletschner. Suffix -ner

sa používa v nemeckej slovotvorbe na opis osôb

s učitou vlastnosťou. Ak by sme takto postupo-

vali aj pri slove Fletschner, mohli by sme dospieť

k nasledovnému: sloveso fletschen (vletschen)

sa používalo najčastejšie v spojení so zubami

ako výraz agresie – ukázať nepriateľovi zuby.

Zrejme pani zeleninárka mala v sebe riadnu dáv-

ku odvahy a agresie, nezľakla sa Turkov a tak

mohla dostať prezývku Flečnerka.

Najstaršia zmienka o nemeckom priezvisku

Fleschner je z roku 1389 a pochádza zo Šváb-

ska. Nejasný pôvod tohto priezviska, ktoré je

pravdepodobne odvodené od nemeckých slov

„vlaschener“ – klampiar alebo „flasche“ – fľa-

ša, dáva predpoklad, že ide o priezvisko Fleč-

nerka a nie o prezývku Flečnerka. Vyberte si.

v podaní Folklórnej skupiny

Obstrléze

V podaní Ing. Fedora Jamnického sa povesť

o záchrane Bozinu mrkvou odohráva pred Tr-

navskou bránou, ktorá bola „vedľa domu De-

moviča“ a teda nie na vtedajšej Trnavskej ulici,

dnešnej Meisslovej. Ako ukazuje mapa z roku

1785, bola táto brána na Trnavskej ulici ešte stá-

le zamurovaná a otvorené boli iba Horná a

Dolná brána a Malá bránka, ktorá mohla byť ved-

ľa domu Demoviča. Keďže veľký požiar v roku

1832 zničil 129 domov vrátane radnice, zhorela i

podstatná časť archívu mesta Bozin, a teda i Pe-

zinka. O udalostiach z obdobia Tureckého ohro-

zenia v roku 1663 sa môžeme dozvedieť iba z ne-

priamych dokladov uložených v modranskom ar-

chíve. V liste z roku 1731, žiadajúcom obnoviť

Trnavskú bránu,

Trnavská brána bola znova otvorená až v roku

1872 napriek tomu, že pre územie Slovenska sa

turecká hrozba skončila v roku 1697 v bitke pri

Zente kde princ Eugen Savojský porazil tureckú

armádu.

Na záver ešte odborné vysvetlenie slova ob-

strléze z Vinosadov:

„Obyvatelia Trnavskej ulice opa-

kovane prosia o otvorenie Trnavskej brány, ktorá

bola zatvorená v roku 1663 ešte pred hroziacou

vojnou s Turkami a do dnešných čias nebola

otvorená“.

„Oberki aj obstrlés sa temu

povedzelo, to sa zabudli alebo nezralé hrózni

ostali ve vinohradze“.

Obst

Weinlese,

Lese

Človek, ktorý ovláda nem-

činu, by pravdepodobne interpretoval slovo ob-

strléze ako oberačku ovocia – porovnaj nemec-

ky – slovensky ovocie. V susednom

Rakúsku je časté slovo čo znamená

oberačka hrozna. je odvodené od slovesa

lesen, teda v tomto prípade nie čítať ale obe-

rať (nemecky ernten). Pezinčania však vedia,

že Obstrléze je úspešná pezinská folklórna

skupina.

(Janošťáková)Mag. Dr. Viera Wambach
Prof. Ing. Ladislav Dedík, DrSc.

Žijú si svoj život. Povesti i historické pramene

Povesti a historické pramene sa často
rozchádzajú, ale i vzájomne dopĺňajú. Vý-
razným prínosom povestí je popularizá-
cie histórie aj záujem o vlastné korene (v
tomto prípade aj o koreňovú zeleninu) nie
je nikdy na škodu. Ak by aj baba Fleč-
nerka nevymkla Turkov, minimálne jedny
dvere otvorila dokorán v pozitívnom du-
chu. (pb)

Navzájom sa dopĺňajú

V školskom roku 1918/19 mala 524 žiakov. Po vzniku

ČSR žila škola veľmi aktívnym životom. Zachovali sa infor-

mácie o návšteve žiakov Prahy, kde dokonca navštívili

operné prestavenie v Národnom divadle. V tej dobe školu

navštívil aj významný český spisovateľAlois Jirásek, osob-

ný priateľ Jozefa Ľudovíta Holubyho, po ktorom bola ne-

skoršie pomenovaná ulica, kde sa škola nachádza. Uči-

telia a žiaci nacvičovali divadelné predstavenie, ktoré hrá-

vali aj v iným školách. V tomto období bola zavedená aj

osemročná povinná školská dochádzka.

Škola zanikla v roku 2005 pre malý počet žiakov (v tej

dobe ich bolo okolo 200). Dnes má budovu od mesta

prenajaté Slovenské národné múzeum, ktoré sa o ňu aj

stará. (OS)

Budova novej Základnej školy na Holubyho ulici. Po-
hľad na stavbu je z východu, z dnešnej Moyzesovej
ulice. Pohľadnica je z roku 1915.
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70. výročie úmrtia Karola Pekníka

Inzercia

1947
Železničné správne popísanie

Rekapitulácia udalostí z r.
1945/6.

Vývin v r. 1947

Pri popisovaní udalostí v pa-
mätnej knihe bere sa zretel na
úsek Svätý Jur- Pezinok. Do to-
hoto úseku patria: železničná
stanica Pezinok, zastávka
Myslenice a trať priľahlá po sta-
nicu Sv. Júr.

Prechodom fronty z horepopí-
saných objektov bola poškode-
ná najviac prijímacia budova v
Pezinku následkom výbuchu
mín(streľbou) Však už koncom
roku 1945 boly opravy budov a
trati prevedené, takže rok 1946
bol už vlastne rokom riadnej pre-
mávky, pokiaľ to prevozné mož-
nosti mohli len dovoliť. Počet 39
pravidelných vlakov denne ho-
vorí tu za všetko.

Rok 1947 je už rokom plánovi-
te sa rozrastajúcej sa dopravy,
čomu nasvedčuje aj zvýšený po-
čet vlakov v cestovnom poriad-
ku 1947/48 na 50 pravidelných
vlakov denne, čo bolo umožne-
né hlavne dodávkou nových a
opravených rušňov a vagónov z
našich dielní a tovární. Vzrast

prepravy bol citeľný do septem-
bra, od kedy sa intensita udržuje
na rovnej výške, prípadne klesá
následkom všeobecnej neú-
rody. V relácii stanice Pezinok
sa preprava proti roku 1946 vyví-
jala nasledovne:

Dôvod zvýšenia prepravy bol
samozrejmý po velkom ničení v
druhej svetovej vojne a bola by
preprava zaiste stúpla o mnoho
viac, keby boly bývaly k tomu
technické možnosti, a hlavne
usporiadané svetové pomery.
Zmena názvu pridelenej zasáv-
ky

V rámci poslovenčenia neslo-
venských názvov slovenských
obcí bola pridelená zastávka
Griňava poslovenčená na
Myslenice (v auguste 1947)
Dvojročnica

V rámci dvojročnice sa v roku
1947 začalo s oplotením stanice
Pezinok. Oplotenie sa dokončilo
v roku 1948. Mimotoho sa pre-
viedla väčšia adaptácia natur by-
tu v prijímacej budove a prema-
lovanie prijímacej budovy zvon-
ku.

Osobná preprava žel stan.
Pezinok a pridelenej zast.
Myslenice

Zmena vo vedení stanice
Dňa 4/6 júna 1947 prevzal ve-

denie stanice inšpektor št. žel.
František Paško od doterajšie-
ho prednostu stanice Jána Pet-
roviča.
Výkony a podujatia zamestnan-
cov

V rámci propagácie športu bol
založený v júli 1947 „ Kolkársky
spolok železničných zamest-
nancov “ ktorý do konca sep-
tembra 1947 za účasti zamest-
nancov traťmajstrovského úse-
ku v Pezinku postavil na želez-
ničnom pozemku murovanú kol-
káreň, ktorej cena bola odhad-
nutá cca 250 000 Kčs. Zamest-
nanci v počte 40 za tri mesiace
za dozoru traťmajstra Čierneho
kopaly základy, stavali a pod.,
strechu dali čiste sami, za pod-
pory miestnych obyvateľov a
správy tehelní. Nakoľko kolká-
reň je tak stavaná že sa dá pou-
žiť aj na iné ciele a je na želez-
ničnom pozemku, darovali
vlastne túto stavbu železničné-
mu podniku.

Práca traťmajstrovského úse-
ku v Pezinku (TSS Trnava)

V roku 1947 bola oplotená sta-
nica Pezinok v úseku asi 500
metrov, oplotenie bude pokra-
čovať v roku 1948. Trať v úseku
Modra- Šenkvice- Pezinok bola
po celý rok rekonštruovaná, dre-
nážovanie traťových úsekov na
viac miestach opravené.
Národnostné pomery

V rámci vytvorenia národnost-
ného štátu, boli Nemci- ktorých
v okolí Pezinku bolo usadených
odo dávna do 50 percent- odsu-
nutí do Nemecka následkom čo-
ho nastal určitý pohyb obyvateľ-
stva. Toho času býva v Pezinku
len slovenské obyvateľstvo. V
roku 1947(26/VII) slávilo mesto
Pezinok 300 ročné jubileum po-
výšenia na kráľovské mesto. V
roku 1947 sa pripojila obec
Cajla (vyše 2000 obyv.) k Pe-
zinku, takže počet obyvateľov je
t. č. do 9000.
Všeobecné

Rok 1947 bol katastrofálne su-
chý. Pezinok je vinársky kraj, ví-
na- hlavný zdroj príjmu obyvate-
lov- sa urodilo velmi málo, ná-
sledkom čoho poklesol aj predaj
hrozna a vína (viď tabulku: spe-
šiny).

Texty z pamätnej knihy
neprešli redakčnou úpravou.

zdroj: Archív ŽSR,
Zbierka pamätných kníh

Malokarpatské múzeum
v Pezinku

Mgr. Stanislav Horváth

Po čase vám opäť prinášame pokračovanie nášho seriálu
o histórii železničnej stanice Pezinok. V predošlej časti bolo
spomínané vojnové obdobie Slovenského štátu z rokov
1939 až 1942. Nasledujúce obdobie sa v pamätnej knihe ne-
spomína - resp. sa žiadny zápis nezachoval. Prvý povojno-
vý zápis je až z roku 1947.

Krátke obdobie slobody po ukončení druhej svetovej voj-
ny sa nieslo v euforickom duchu rekonštrukčných prác, ob-
novy a obrody celej spoločnosti. Postupná rekonštrukcia
trate a dodávka opravených rušňov viedla k postupnému
zvyšovaniu prepravných výkonov. Okrem odstraňovania
vojnových škôd sa pristúpilo k vysídleniu nemeckého oby-
vateľstva a poslovenčenia pripojenej obce Grinavy.

Povojnové obdobie 1. ČSR prinieslo mnohé zmeny

rok

1946
1947

lepenkové cest.
lístky

200529 ks
290432 ks

písané cest.
lístky

2076 ks
5972 ks

batožina

4615 ks
7175 ks

spešina

10841 ks
10875 ks

Osobná preprava žel. stanice Pezinok a pridelenej zast. Myslenice

Nákladná preprava oproti r. 1946

rok

1946
1947

podaj
7354 ks
9975 ks

Dodaj

12513 ks
13128 ks

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
4.12. Mikuláške prekvapenie: Vyrábame Mikuláša

5.12. Vianočná slávnosť.

11.12. Vianočné ozdoby na stromček

12.12. Vianočné tvorivé dielne.

18.12. Pečieme koláčiky –

19.12. Štedrodníček pre zvieratká.

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

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

Podujatie pre verejnosť k blížiacim sa
najkrajším sviatkom roka. Uskutoční sa v Pezinskom kultúrnom
centre o 17.00 h. V programe účinkujú deti z CVČ Pezinok.

– Mama, ocko poď sa
hrať. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10:00 do
12:00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Tvorivé kreatívne popoludnie
pre deti. Na každej dielničke si môžu vlastnoručne vyrobiť milé dar-
čeky so zimnou a vianočnou tematikou. Podujatie sa uskutoční v
čase od 14.30 do 18.00 h.

- Mama, ocko poď sa hrať. Stretnutia s
rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Nová milá, akcia pre rodiny s
deťmi v Zámockom parku. Roznášanie kŕmidiel a potravy pre zvie-
ratká v sprievode pesničiek. Začiatok o 16.00 h.

na alebo
na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

Nie, titulok nie je výplod bujnej fantázie, tento majestátny tvor z
vtáčej ríše občas zavíta aj na Slovensko. Informácie o týchto jedi-
nečných návštevách pohodlne nájdete na internete. Ide zväčša
o zatúlané jedince, ktoré svojim vyše 2-metrovým rozpätím krí-
diel vzbudzuje rešpekt nielen u zvierat, ale aj u ľudí. Je schopný
lietať vo veľkých výškach, a tak i rozmary počasia a vzdušné víry
majú zásluhu na tom, že sa občas objaví v našich končinách.
Jedinečný doklad o exotickej návšteve z roku 1906, kedy Sup
bielohlavý krúžil nad Pezinkom, nájdete v Západoslovenskom
múzeu v Trnave. Preparovaný pezinský sup je zaradený medzi
top 10 exponátov múzea. A aby bola informácia tip-top – „bielo-
hlavého Pezinčana“ a množstvo exponátov aj z Pezinka a okolia
si rodiny s deťmi môžu pozrieť každú nedeľu zdarma. (pb)

Sup bielohlavý z Pezinka

Z popisky na preparáte zvieraťa vyplýva, že Sup bielohlavý
(Gyps fulvus) bol zastrelený pri Pezinku v roku 1906 a pre-
paroval ho ornitológ a taxidermista Kunszt Karoly zo Šamo-
rína. Pár storočí nazad Sup bielohalvý na Slovensku dokon-
ca aj hniezdil. Naše územie bolo vtedy bohaté na zverinu a
pasúci sa dobytok.

1. novembra uplynulo 70 ro-
kov od úmrtia Karola Pekníka
– výraznej osobnosti česko-
slovenskej armády a bojovní-
ka proti fašizmu. Karol
Pekník počas 2. svetovej voj-
ny pôsobil ako druhý náčel-
ník Hlavného štábu Minister-
stva národnej obrany. Po za-
čiatku SNP odišiel z Brati-
slavy do Banskej Bystrice a
od 4. septembra 1944 bol ná-
čelníkom operačného odde-
lenia Veliteľstva 1. čs. armá-
dy na Slovensku. Prispel k riešeniu stratégie a taktiky ozbrojené-
ho boja proti fašizmu. Po ústupe do hôr padol v prestrelke s ne-
meckou jednotkou blízko Pohronského Bukovca. (r)

Ž č á ca v Pezinku – rok 1945elezni n stani

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Výstavy:

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

Stále expozície:

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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Divadelné predstavenie Folk-
lórneho súboru OBSTRLÉZE
„Ako Flečnerka mrkvou za-
chránila mesto Bozin“ je plné
hudby, spevu a vtipu. Jeho
naštudovanie je iste aj zásluž-
ným počinom, pretože pribli-

žuje jednu – síce len povesť,
ale s veľkým mobilizačným ú-
činkom. Minimálne je ilustrá-
ciou, že aj „malý“ človek môže
byť schopný veľkých činov v
prospech iných, v prospech
komunity svojho mesta najmä

vtedy, keď sú ohrození jeho blíz-
ki, spoluobčania, celé mestské
spoločenstvo.

A tak sme 7. novembra v
Dome kultúry počuli a videli nie-
len poučný príbeh, ale aj op-
timistické konštatovanie, že na-

ši predkovia dokázali zvíťaziť
aj nad niekoľkonásobnou pre-
silou, keď boli pri tom odvážni,
múdri a statoční ľudia. Mož-
no dobrý príklad aj pre našu sú-
časnosť. Čo myslíte, Pezinča-
nia? (OS)

F o l k l ó r n y s ú b o r

spoločne

na svoj prvý spoloč-

ný koncert pod názvom

–

Vstupné ľubovoľné.

RADOSŤ s

Cimbalovou hudbou

Miroslava Rajta pozý-

vajú

OD ONDREJA DO

TROCH KRÁĽOV, dňa

28. novembra 2014 o

18.00 h v Spoločenskej sále Pezinského kultúrnom centra.

Eva Frťalová

Spievali pre radosť iným

Divadelné predstavenie o statočnosti

Kysucké múzeum v Čadci v roku
2013 v edícii Zaniknuté koľaje vyda-
lo zaujímavú publikáciu autora To-
máša Haviara

Text publikácie môže byť
zdrojom informácií nielen pre zanie-
tencov tejto zabudnutej technickej pa-
miatky, ale i naozaj pútavým čítaním
o živote a práci ľudí v malokarpat-
ských lesoch. Množstvo dobových fo-
tografií a technických nákresov len
podčiarkuje kvalitu tejto zaujímavej
knihy. Na škodu veci je, že na pultoch
kníhkupectiev sa hromadne nevyskytuje. Pre čitateľov je však k
dispozícii v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, kde si ju môžete
preštudovať.

Malokarpatské úzko-
rozchodné železnice na panstvách
Pálfiovcov.

(pb)

Nové knihy

Rímskokatolícka cirkev farnosť Nanebo-
vzatia Panny Márie v Pezinku pripravuje
na – piatok

v Pe-
zinku. Do tanca a na počúvanie bude hrať
v hlavnej sále vynikajúca a populárna dy-
chová hudba DRIETOMANKA a hudobná
skupina MILKIVEJ. Ples už tradične svo-

jím tancom otvoria Bratislavské mažoretky TINA. Na prízemí vo
foyeri bude vyhrávať country skupina BUKASOVÝ MASÍV a na
poschodí vo foyeri hudobná skupina Ka-Fe Band a Katka
Feldeková.

na adrese
František Féder, Farská 7. Pezinok 902 01.

Ďalšie informácie o plese na tel. čísle 0905 342 261 alebo
email .

Cena vstupenky: 1 osoba - hlavná sála 14,- € vo foyeri 13,- €
večera 7,- €

Kúpou vstupenky a občerstvenia počas plesu prispievate na
opravu farského kostola. Zisk z plesu už 20 rokov putuje na ten-
to účel. Občerstvenie a bohatá tombola sú pripravené.

Na spoločný večer plný príjemnej hudby v kruhu dobrých ľudí
sa teší hlavný organizátor

13. februára 2015 XXI. Ples
farnosti Pezinok v Dome kultúry

Vstupenky si možno zakúpiť v predpredaji od
1. do 23. decembra 2014 a od 7. januára 2015

František Féder

fff@rsb.sk

XXI. Ples Farnosti Pezinok

Komunálne voľby máme za sebou. Či
chceme alebo nie týkali sa každého z nás,
kandidátov, voličov i nevoličov. Niekto ich
prežíval dramaticky – (najmä kandidáti,
ich okolie i množstvo voličov), iní zaujali
voľnejší postoj a podľa výsledkov sa našlo
už tradičné množstvo tých, ktorí sa tvárili
nezúčastnene. V každom prípade, nech je
výsledok akýkoľvek zodpovedá tretiemu
Newtonovmu zákonu akcie a reakcie. Pre
všetkých, a je jedno či pre víťazov alebo
porazených, voličov alebo kandidátov, má-
me tip na „odľahčenie“ v podobe inšpiratívnej knihy, ako napo-
vedá tlačová správa vydavateľstvaArtforum:

Aké sily zákona akcie a reakcie pôsobili u nás a aké v Reykja-
víku? Kniha môže načrtnúť, koľko máme spoločného a v čom
sa priepastne líšime od severskej nátury, ale hlavne pripomína,
že aspoň závan humoru a odľahčenia v predvolebnom čase ne-
musí byť na škodu ani v Pezinku.

Autobiografická kniha Jóna Gnarra, „Ako som sa stal staros-
tom Reykjavíku a chcel zmeniť svet“, popisuje príbeh kome-
dianta, pankáča a zrejme najnonkomformnejšieho starostu
hlavného mesta na svete. Vyšla tesne pred komunálnymi voľ-
bami vo vydavateľstve Artforum. Neskoro na to, aby inšpirovala
pankáčov kandidovať v komunálnych voľbách, no v pravej chví-
li, aby sme si uvedomili ten priepastný rozdiel v myslení komu-
nálnych úradníkov a voličov na Slovensku a na Islande.

Jón Gnarr, showman, basgitarista punkrockovej skupiny a -
starosta hlavného mesta Islandu. Správa o tom, že Jón Gnarr
sa dostal do čela radnice v islandskom Reykjavíku, obletela
svet v júni roku 2010, uprostred ekonomickej krízy. Kandidát re-
cesistickej Najlepšej strany sľúbil obyvateľom mesta vo voľ-
bách okrem iného dostatok uterákov na kúpaliskách, parlament
bez drog a ľadového medveďa do miestnej zoo. Do boja proti
kríze vyrazil s heslom "viac punku, menej pekla!" a vyhlásil, že v
mestskom prístave by mala stáť nadživotná socha speváčky
Björk.As prehľadom vyhral! “

(pb)

Voľby na severský spôsob ,-

Spisovateľ a publicista Ľuboš Jurík,
žijúci v našom meste, vydal knihu rozho-
vorov so slovenskými, českými, európ-
skymi i americkými spisovateľmi na-
zvanú „Dialógy s hviezdami literatúry.“
Kniha bola prezentovaná po prvýkrát
na knižnom veľtrhu Bibliotéka v Brati-
slave 8. 11.

V stredu, 5. novembra zaspievali speváčky a speváci Folk-

lórneho súboru RADOSŤ bratislavským seniorom v rámci

„Dňa novomestského seniora“ v Kultúrnom centre na Vajnor-

skej ul. V Bratislave! Svieže a temperamentné ľudové piesne

vhodne zapadli do uvoľnenej atmosféry v hľadisku a novo-

mestskí seniori si s Radostníkmi schuti zaspievali. Folklórny sú-

bor RADOSŤ pod hudobným vedením a s majstrovským akor-

deónovým sprievodom Mira Rajta opäť podal svoj štandardne

dobrý výkon a zožal zaslúžený potlesk v hľadisku a osobnú

pochvalu poslanca NR Jozefa Mikloška a PhDr. Miloša

Nemečka, šéfredaktora časopisu Generácie, ktorí prišli spe-

vákov pozdraviť do šatne. Eva Frťalová

Pozvánka na koncert

Začiatkom novembra sa v malej sále Domu kultúry opäť konal
na ktorom tentoraz

predstavil americkú dvojicu . Z ich
mena je vám možno jasné, že sa jedná o manželský pár, ktorý v
Pezinku zaspieval a zahral spolu s Henrichom Novákom a
Richardom Ciferským. Pezinské publikum dokazuje svoj záujem
o dobrú muziku. Koncerty amerických hudobníkov a spevákov
sa zaradili medzi vyhladávané na ktorých je vždy skvelá atmos-
féra.

Už teraz sa môžeme tešiť na další koncert, na ktorom vystúpi
Donna Hughes - USA so svojou doprovodnou kapelou (SR/ČR)
a bude sa konať na jar budúceho roku.

Večer americkej hudby Richard Ciferský
Jeanette a Johnny Williams

Richard Cíferský

Večer americkej hudby

MESTSKÉ MÚZEUM

Júlia Piačková a Danica Tyková v Mestskom múzeu

Piatok 5. 12. 2014, 18.00 h Dve z jedného mesta

Júlia Piačková Danica Tyková

otvorenie výstavy .

Pezinské výtvarníčky a v spoločnom

projekte predstavia v priestoroch Mestského múzea svoje maľby a ob-

jekty. Výstava potrvá do 31. januára 2015.

Zo zeme – expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

utorok – piatok: 10.00 – 18.00

sobota: 10.00 – 16.00

Otváracie hodiny:

www.MestskeMuzeumPk.sk

Na fotografii v strede Jeanette a Johnny Williams

Vstupné: 5,- €
Študenti a dôchodcovia: 3,- €
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

70-roční
Jozef Kintler 4.11.
Ivan Blinka 5.11.
Mária Bedecsová 7.11.
Ing. Rudolf Richter 7.11.
Libuša Vrabková 7.11.
Ivan Varga 8.11.
Gabriela Štifftová 10.11.
Ing. Júlis Be ka 17.11.
O ga Csibová 20.11.
Pavel ajkovi 21.11.
Boris Bojko 21.11.
Jozef Hromník 26.11.
Miroslav Pagá 26.11.
Ružena Kova i ová 27.11.
Emanuel Bartoník 27.11.
Mária Palkovi ová 28.11.

ľ
č

Č č

č
č č

č

NOVEMBER 2014 PEZIN ANČ

JUDr. Ladislav Tyko 29.11.
Andrej Fischer 29.11.

Marta Miškovská 1.11.
Jozef Demovi 4.11.
Doc. Ing. Peter Kotras, Csc. 11.11.
Margita Zápražná 15.11.
Eva Šafárová 18.11.
Mária Srnová 20.11.
František Hanúsek 21.11.
Lucia Guštafíková 23.11.
Helena Benková 29.11.

Jozef Strý ek 2.11.
Mária Slimáková 16.11.
udmila Turanská 17.11.

Elena Simonová 18.11.
Júlia Dubeková 22.11.
Zuzana Schleglová 30.11.

Maria Kerkešová 1.11.
Gizela Boriková 10.11.
Zuzana Stanová 11.11.
Severín Mlynek 16.11.

O ga Ježíková 4.11.
Ambróz Hrachovský 17. 11.
Žofia Straková 30.11.

Emília Ružová 6.11.
Gizela Rischerová 19.11.

Vilma Šibicová 17.11.

Ján Benkovský 9.11.

Ľ

ľ

75-roční

80-roční

č

č

85-roční

90-roční

91-ročné

93-ročná

96-ročný

2. Zmiznutie Eleanor Rigby: ON .................................... USA
3. Get On Up-Príbeh Jamesa Browna ........................... USA
4.-5. Interstellar ............................................................ USA
6. Dom kúziel 3D .............................. 17.00 h ............... BEL
6.-7. Blbý a blbší sú späť ............................................................ USA
9. Fk“100“: Biely boh ........................................... MAĎ, NEM
10. Zmiznutie Eleanor Rigby: ONA USA
11. Hobit: Bitka piatich armád ......................................... USA
12. Hobit: Bitka piatich armád 3D .................................... USA
13. Včielka Maja .................................. 17.00 h. ............. NEM
13. Hobit: Bitka piatich armád 3D ................................... USA
14. Včielka Maja 3D ............................ 17.00 h. ............. NEM
14 Hobit: Bitka piatich armád .......................................... USA
16. Fk“100“: 8 ...................................................... TAL, FRA
17.-18. Železné srdce ........................................................... USA
19. Hry o život – Drozdajka 1.časť ................................... USA
20. Snehová kráľovná .......................... 17.00 h. ............ RUS
20. Noc v múzeu: Tajomstvo hrobky ................................ USA
21. Snehová kráľovná 3D ..................... 17.00 h. ............ USA
21. Noc v múzeu: Tajomstvo hrobky ................................ USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

......

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

B L A H O Ž E L Á M E

POĎAKOVANIE

Naši jub i lant i

KINO DOMU KULTÚRY december

Dňa 7. 12. 2013
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opus-
til náš drahý otec
a dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Deti s rodina-
mi. Ďakujeme.

Michal
SLEZÁK.

Natália Prokopová 71r.
Ivan Jozef Javorinský 70 r.
Peter Polkoráb 69 r.
Angela Sandtnerová 74 r.
Jozefína Šipošová 85 r.
František Kikuš 89 r.
Ján Hanko 47 r.

Filip Krištof 30.8.
ť

a

t

Lukáš Valašik 10.10.

Sebastian Gatial 27.10.
Katarína Džubáková 28.10.
Sabina Manzatová 28.10.
Nela Vargová 29.10.
Emil Čechl 29.10.
Peter Krivuš Krivuš 30.10.
Jakub Keszegh 2.11.

Daniel Koš ál 19.9.
Marko Horváth 20.9.
Róbert Peterka 21.9.
Michal Urland 27.9.
Lucas Borbély 29.9.
Branislav Vara ka 3.10.
Zuzana H uliková 4.10.
Nina Javorková 4.10.
Leny Singhoffer 6.10.
Klára Vlasáková 7.10.
Tomáš on ošfalský 7.10.
Patrik Nemilý 7.10.
Viktória Kadnárová 8.10.

Kristián Vitko 13.10.
Martin Vitko 13.10.
Vivien Gajdošová 13.10.
Peter Slez 15.10.
Eva Sláde ková 16.10.
Karolína Figurová 16.10.
Patrik Penák 22.10.
Martin Bednár 25.10.

č

Č

č

► 1.12. GWYN ASHTON (Aus-
trália) A HOSTIA

► 3.12. DIVA-
DELNÉ PREDSTAVENIE V JAZYKU ANGLICKOM PRE ZŠ.

► 4.12. DREAM RHAPSO-
DY.

► 5.12. – VIANOČNÁ SLÁV-
NOSŤ CVČ.
► 6.12. MEMORIÁL
MILANAŠTIAVNICKÉHO.
► 6.12. VÍTANIE
MIKULÁŠA V MESTE.

►7.12. AHOJ ROZPRÁVKA.
POHÁDKY Z VÁNOČNÍHO KABÁTU.

►8.12. VIANOČNÉ
POSEDENIE.
► 8.12. VERNISÁŽ:
ANNA KOTVAŠOVÁ – VYBÁJENÉ SEDLIACKE DVORY.

► 10.12. PRESSBURGER
KLEZMER BAND - CHANUKA.

► 12.12. STUŽKOVÁ
SLÁVNOSŤ GYMNÁZIAPEZINOK.
► 12.-13.-14.12. VIA-
NOČNÉ TRHY S KULTÚRNYM PROGRAMOM.

► 15.12. TANEC S
VLOČKOU.
► 17.12. VIANOČNÉ
POSEDENIE.
► 17.12. TANČEK POD
STROMČEK.

► 18.12. BLÍŽI SA
VIANOČNÝ ČAS.
► 19.12. PIESEŇ AKO
DAR – FUNNY FELLOWS.

► 20.12. BRAJGEL.

► 22.12. KOMPOZÍCIA
PRE 12 OBJEKTOV A JEDNO PRÁZDNE MIESTO.

► 27.12. ZRODILO
SA SVETLO.

► 30.12. ZA STARÝM RO-
KOM – Dychová hudba GRINAVANKA.

20.1.2015 NÍZKOTUČNÝ
ŽIVOT. Nejem – nežijem – nemilujem.

( ) o 19.00 h v malej sále –
(Gitarista roka 2001, Album roka 2007) Alternative

blues and roots. Predkapela: STARÉ TIENE a Milan Konfráter.
(streda) o 8.30, 10.00 a 11.30 h vo veľkej sále –

Divadelné centrum Martin.
(štvrtok) o 14.00 h v malej sále DK –

Premiéra divadelného predstavenia. Účinkuje: Divadlo
ÚSMEV. Len pre organizovaných divákov.

(piatok) o 17.00 h v spoločenskej sále

(sobota) o 10.00 h v spoločenskej sále –
Tanečná súťaž Interklub Bratislava.

(sobota) o 17.00 h na Radničnom námestí –
Program s Mikulášom, čertom a anjelom

a slávnostným rozsvietením mestského vianočného stromčeka.
Organizátori: Pezinské kultúrne centrum a Mesto Pezinok.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále –
Dnes: Účinkuje: Divadel-
ní agentura Beruška Praha. Pokračovanie cyklu rozprávok s det-
skou súťažou.

(pondelok) o 14.00 h v spoločenskej sále
Zväz diabetikov Slovenska - MO Pezinok.

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
Vý-

stava obrazov (olej) insitnej maliarky z Padiny (Srbsko)
(streda) o 19.00 h v spoločenskej sále –

Koncert projektu „Komunita“.
S finančnou podporou Úradu vlády SR - program Kultúra národnost-
ných menšín 2014.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(piatok-nedeľa) na Radničnom námestí.
Kultúrny program:

Organizátori: Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum.

(pondelok) o 18.00 h vo veľkej sále DK – 20.
Vystúpenie tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa.

(streda) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –
Denné centrum Kollárova ul.

(streda) o 17.00 v malej sále DK –
Program najmenších z tanečného odboru ZUŠ E.

Suchoňa.
(štvrtok) o 18.00 v spoločenskej sále DK –

Koncert hudobného odboru ZUŠ E. Suchoňa.
(piatok) o 19.00 v spoločenskej sále DK –

Jubilejný vianočný spomienkový večer
hudobnej formácie, ktorá je na hudobnom poli už 20 rokov, spojený s
krstom CD. Hostia: NEZMAŘI, Zuzana Tlučková, Peter Janků, Ró-
bert Halák.

(sobota) o 20.00 h v malej sále DK – Koncert
pezinskej kapely v zložení: P. Lančarič, R. Molnár, V. Němcová, E.
Kern, M. Lučenič.

(nedeľa) o 19.00 v spoločenskej sále DK –

Gesamtkunstwerk. Divadelno-výtvarno-hudobo-dramatické dielo.
Autori: M. Dzurek/ P. Lančarič/ P.Pavlac/A. Balco/ V.Šarišský. V hlav-
nej úlohe: K. Mikulčík a ...

(sobota) o 17.00 h v Evanjelickom kostole a. v. –
Vianočný koncert Maroša Banga. Organizátori: Mesto

Pezinok a Pezinské kultúrne centru.
(utorok) o 18.00 h vo veľkej sále DK –

Predsilvestrovský koncert.

(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Divadelná komédia V.

Klimáčka. Účinkujú: Zuzana Mauréry, Petra Polnišová, Darina
Abrahámová, Zuzana Šebová, Viktor Horján.

pondelok

–

12.12.

13.12.

14.12.

15.00 h. – Pozvánka FUNNY FELLOWS
16.00 h. – Dychová hudba GRINAVANKA

10.30 h. – Detský folklórny súbor STUDIENKA
14.00 h. – Kvarteto priečnych fláut ZUŠ E. Suchoňa
16.00 h. – Ivanka Poláčková

10.00 h. – ĽH BRATOV KUŠTÁROVCOV

Pripravujeme:

Vstupenky vhodné ako vianočný darček

Dňa 14. 11. 2014
uplynulo 12 rokov
od smrti našej dra-
hej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.

S láskou na ňu spo-
mína celá rodina. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

Dňa 25. 11. uply-
nie 9 rokov, čo nás
navždy opust i l
milovaný manžel

S láskou spomína
manželka Anna, syn Marek a
ostatná smútiaca rodina. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Ladislav
ŠIKULA.

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
Cajlanskom cintoríne snívaš svoj
večný sen. Už niet návratu ani
nádeje, len cesta k hrobu nás k
tebe zavedie. V neznámy svet
odišiel si spať, zaplakal každý,
kto ťa mal rád. Odišiel si od nás,
my ostali sme v žiali, no vždy bu-
deš v srdciach
tých, ktorí ťa milo-
vali. Dňa 14. 11.
sme si pripome-
nuli 8. výročie
smrti nášho milo-
vaného otca a man-
žela

.
S láskou spomína smútiaca ro-
dina.

Jána HABERLU

Ing. Juraj Popluhár a Ing. Vanda
Klečková • Bc.Andrej F a Ing.
Lenka Odehnalová • JUDr. Juraj
Demovič a JUDr. Mária Podlucká •
Mgr. Marian Holienka a Mgr. Jana
Karasová • Radoslav Šindler a
Gabriela Knoteková • Ing. Andrej
Farkaš a Mgr. Ivana Novotná • Pe
ter Vigh a Mgr. Zuzana Pappová •

öldes

-

Dňa 25. 11. uplynie
5 rokov, čo nás
navždy opustila vo
veku 55 rokov naša
drahá manželka,
matka, babička

S láskou spomínajú manžel, syn,
dcéra, vnúčatá a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Irena
TURANSKÁ.

Dňa 23. 11. 2014
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý

Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. Smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli 16.
10. rozlúčiť s naším
manželom, otcom

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Smútiaca rodina.

Ivanom
JAVORINSKÝM.

Ing. Martin Felgr a Ing. Zuzana
Súkeníková • Mgr. Lukáš Steiniger
a Mgr. Martina Sucháčková •Anton
Hájek a Katarína Michalíková • Ing.
Peter Lampert a Ing. Lucia Ščibra-
nyová • Dušan Šott a MVDr. Jana
Noskovičová • Peter Sabol a Mária
Schveizerová • Marek Tarábek a
Katarína Pešková • Ing. Miroslav
Kováčik a Mgr. Mária Džačovská •
Miroslav Popluhár a Martina Tyko-
vá • Mgr. Adam Solga a Ing. Do-
minika Horváthová • JUDr. Ras-
tislav Ďurove a Mgr. Katarína Smi-
ková • Mgr. Michal Cupaško a
Daniela Bartošová • Michal Pál a
Martina Divišová • Ing. Branislav
Liška a Mgr. Beáta Pivovarčí-
ková • Štefan Neščák a Mária
Gschwandtnerová • Adam Čapu-
cha a Mgr. Veronika Schrammová
•Andrej Ozábal a Ivana Képešová

Kto ho poznal, spo-
menie si. Kto ho
mal rád, nezabud-
ne. Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa milo-
vali. Dňa 23. 11.
2014 uplynie 10

rokov, čo nás opustil náš drahý
manžel a otec

Ernest PETRAKOVIČ.
Spomínajú manželka Rozália a
synovia Ernest a Peter s rodina-
mi.

Dňa 11. 12. 2014
uplynie 7 rokov, čo
nás opustil manžel
otec, dedko a pra-
dedko

S láskou spomína
manželka, deti s rodinami a
ostatná rodina. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku.

Ivan ZÁPRAŽNÝ.

Dňa 3. 12. 2014 si
pripomenieme ne-
dožité 64. narode-
niny našej drahej

Kto ste ju mali radi,
venujte jej tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Oľgy
VAGAČOVEJ.

Dnes je ten deň 21. XI. 2014 kedy
nastúpili pred 55 rokmi moji rodi-
čia

na spoločnú cestu životom.
Všetko len to najlepšie, veľa zdra-
víčka, lebo je vzácne, veľa šťas-
tia, lebo je krásne, veľa lásky a
porozumenia do ďalších rokov
života zo srdca prajú dcéry Da-
rinka s rodinou a syn Miroslav.
Veľkú pusu babke a dedkovi po-
sielajú vnučky Simonka, Deniska
a Mirka.

Samuel HANÁK
a Darina HANÁKOVÁ.

Čas plynie, bolesť
stále trápi, ale teba
nám už nikto ne-
vráti. Odišiel si ná-
hle, nečakane, na
rozlúčku nebol čas,
tvoj odchod zabolel
všetkých nás. Dňa 20. 11. 2014
uplynulo 20 rokov, čo nás náhle
opustil náš drahý manžel, otec,
dedko a pradedko

Jozef DVORSKÝ.
S láskoui spomína manželka,
deti s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

26. 11. 2014 uplynú
2 roky, čo prestalo
byť srdce

Ladislava
HOTOVÉHO.

Ocinko, so smút-
kom, ale veľkou-

láskou na teba spomíname. Smú-
tiaca rodina.

Mal som vás všet-
kých rád a chcel
som ešte žiť, ale
prišla chvíľa, keď
som musel vás
opustiť. Neplačte,
nechajte ma tíško
spať, čo mi bolo súdené, muselo
sa stať. Dňa 26. 11. 2014 uplynú
2 roky, čo nás opustil manžel a
otec

Spomína manželka Veronika a
syn Ľubomír. Venujte mu tichú
spomienku.

Ľubomír ŠIMONOVIČ.

Dňa 12. 11. 2014
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme. Smú-
tiaca rodina.

František
ROZPRÝM.

Dňa 2. 10. 2014
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho otca

S láskou spomína-
jú dcéraAnka s rodinou.

Jána
NEVORALA.

Dňa 20. 11. 2014
uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy
opustila naša ma-
ma

Tí, ktoí ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú dcéry Jana a Mária s rodi-
nami.

Vilma
PONIŠTOVÁ.

Dňa 4. 11. 2014 oslávila naša
drahá mama

74 rokov a 16. 11.
2014 oslávil náš
drahý otec

Terézia
MLYNEKOVÁ

Severín MLYNEK
85 rokov. Do ďal-
ších rokov veľa
zdravia a šťastia
im prajú synovia
František, Peter a
dcéra Terezka s
rodinami.
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Snowgirls – teda snežné
dievčatá, tak sa volá projekt,
ktorý putuje po celom Sloven-
sku. Jeho cieľom je mladým ľu-
ďom priblížiť freestylové lyžo-
vanie a snowbording, ktoré sú
vo svete čoraz populárnejšie.
V stredu 5. novembra prišli aj
medzi pezinských študentov
gymnázia.

Gymnazistom tieto športové
disciplíny predstavili Natália
Šlepecká, Zuzana Stromková
a Klaudia Medlová. Natália a
Zuzana sú freestylové lyžiarky,
ktoré Slovensko reprezentovali
aj na nedávnej zimnej olympiá-
de v Soči. Ich športové príbehy
by mohli študentov motivovať
nielen k športovaniu, ale aj urči-

tej sabadisciplíne, ktorá je jed-
nou z podmienok úspechu.

Študentov úspechy sloven-
ských Snowgirls evidentne za-

ujali a freestylové lyžovanie
a snowbording by si mnohí ra-
di vyskúšali či zdononalili sa v
nich. Okrem rozprávania a

videoprezentácie si študenti
mohli v praxi vyskúšať balan-
čné cvičenia, ktoré športovci
pri tréningoch využívajú. (r)

V dňoch 24.-25. októbra sa
uskutočnili v českých Karlo-
vých Varoch Majstrovstvá Eu-
rópy v naturálnej kulturistike.

Na medzinárodnom šampio-
náte si zmerali svoje sily prete-
kári z celej Európy a v kategórii
bikiny fitness nad 167 cm si vy-
bojovala Pezinčanka

Ďalší krásny úspech sa jej
podaril získať na prelome ok-
tóbra a novembra (31.10.-
2.11.) na medzinárodných
pretekoch „BEST Natural Show
ITALY Padova“ v Taliansku.
Martina v kategórii Šport mo-
del obsadila 2. miesto hneď za
domácou reprezentantkou a
v kategórií bikiny fitness zís-
kala 4. miesto, čo v silnej kon-
kurencii predstavuje slušné

Martina
Poizlová 3. miesto.

umiestnenie najmä v kontexte
začínajúcej reprezentantky.

Veľké poďakovanie patrí jej
osobnému trénerovi Nikovi

Kvasnovskému, ktorý má
hlavný podiel na úspechoch

pezinskej fitnesky. Príprava
na novú sezónu odštartuje

Olympioničky sa predstavili študentom gymnázia

Filip Polc majstrom sveta
Svetová séria mestských zjazdov " Citydownhill world tour

2014 " bola zavŕšená posledným zjazdom v Mexiku, kde o
titul majstra sveta súťažili jazdci zo 16 krajín. I keď víťazom
zjazdu v Mexiku sa stal Brazílčan Bernardo Cruz, ktorého na-
sledoval Filip Polc , napokon sa Majstrom sveta sa po všet-
kých kolách Citydownhillu s 95 bodmi stal Filip Polc.
Pezinčan, na ktorého môžeme byť zvlášť hrdí opätovne po-
tvrdil nielen to, že je svetovou jednotkou v tejto disciplíne,
ale obstál aj ako organizátor tohoročnej série zjazdov.

Streda 5.11. 2014, Športová

hala SOŠ na Komenského uli-

ci v Pezinku. Štvrtý ročník

VISTA real Cupu pokračoval

druhým turnajom, kde sa odo-

hrali ďalšie zápasy v základ-

ných skupinách „ A “ a „ B “ .

Ocenenie pre najlepšieho hrá-

ča prvého turnaja – dres od fir-

my Spalding, prebral

(na fotografii) z pezin-

ského gymnázia.

Timotej

Mičuda

Výsledky II. turnaja
Školskej basketbalovej ligy
VISTA real Cup 2014 - 2015

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 – G.A.B. Senec B5 – ZŠ Na Bielenisku Pezinok

Výsledky zápasov: skupina „A“

Výsledky zápasov: skupina „B“

Priebežné tabuľky po odohratí II.turnaja:

Gymnázium Pezinok – ZŠ s MŠ Orešie 39:25
Gymnázium Pezinok – ZŠ Fándlyho Pezinok 40:20

ZŠ Kupeckého Pezinok – ZŠ Šenkvice 11:22
ZŠ Ľ. Štúra Modra – ZŠ Svätý Jur 30:35
ZŠ Šenkvice – ZŠ Ľ. Štúra Modra 11:21
ZŠ Svätý Jur – ZŠ Na Bielenisku Pezinok 27:17

Z V P Skóre B Z V P Skóre B
1.Gym. PK       3  3  0  120:64 6    1.Sv. Jur 3  3  0  85:67  6
2.G.A.B.Senec 2  1  1  51:53   3    2.Modra 3  2  1  87:66  5
3.ZŠ Senec      1  1  0  55:10   2    3.Šenkvice 3  2  1  50:42  5
4.Orešie PK 2  0  2  37:71   2    4.Bielenisko PK 3  0  3  47:80  3
4.Fándlyho PK 2  0  2  30:95   2    4.Kupeckého PK 2  0  2  31:45  2

skupina „A“ skupina „B“

Malokarpatská hokejbalová liga - výsledky

Ďalšie úspechy Pezinčanky Martiny Poizlovej

V nedeľu 2. no-
vembra 2014 v po-
poludňajších hodi-
nách prebehlo na
hokejbalovom ihris-
ku v areáli na Faj-
galskej ceste k sláv-
nostnému odovzda-
niu šatní spoločne
so sociálnym zaria-
dením (sprchy, WC)
pre hokejbalistov. Takto už môžu v kultúrnejších podmienkach
využívať dané priestory. Pásku slávnostne prestrihol a sym-
bolický kľúč odovzdal primátor Oliver Solga. Okrem neho
sa na slávnostnom akte zúčastnili aj predseda Malokarpat-
skej hokejbalovej ligy Róbert Mikes a investor areálu Marián
Munka. (pv)

Slávnostné odovzdanie
šatní hokejbalistom

FOTO: FACEBOOK: Filip Polcster Polc

FOTO: TV Pezinok

v januári 2015, kedy sa zač-
ne pripravovať na Majstrov-
stvá Slovenska a Českej repub-
liky. (pv)

Okresné majstrovstvá v šachu
V stredu 29. októbra sa v Centre voľného času konali Majstrov-

stvá okresu Pezinok v šachu žiakov a žiačok. Mladí šachisti zo

základných škôl pezinského okresu odohrali turnaje švajčiar-

skym systémom na 7 kôl. Prví traja z oboch kategórií postupujú

na krajské majstrovstvá do Bratislavy.

Kategória žiakov:

Kategória žiačok:

1. miesto - Patrik Kosnáč (ZŠ s MŠ Vištuk)
2. miesto - Pavol Slovák (ZŠ Fándlyho Pezinok)
3. miesto - Matúš Topor (ZŠ Kupeckého Pezinok)

1. miesto - Zuzana Kováčová(ZŠ Fándlyho Pezinok)
2. miesto - Ema Havlíková (ZŠ Fándlyho Pezinok)
3. miesto - Terézia Kristína Stavělová (ZŠ s MŠ Slovenský Grob)

Začiatok jesennej sezóny odštartovali plavci z pezinského pla-
veckého klubu Majstrovstvami bratislavského kraja v kategórii
B (11-12roční), A (13-14 roční), dorastenci 15 roční a starší dňa
19.10.2014 v Bratislave na plavárni Gaudeamus.

Počet zúčastnených pretekárov bol 150 z 12 klubov. Pezinský
plavecký klub získal 9 medailí (1 - 2 - 6). Najúspešnejší Se-
bastián Jajcay (14 rokov) (0-1-3), Filip Slyško (12 rokov) (0-1-3).
Prvé miesto si vyplávala Katrína Križanová (18 rokov) a bronz si
odniesli Matúš Šimo (13 rokov) a Jozef Hromník (17 rokov)

Dňa 9.11.2014 prebiehalo v Bratislave na Pasienkoch v 50 m
bazéne ďalšie kolo Majstrovstiev bratislavského kraja, kde plá-
vali aj naši 9 - 10 roční plavci po prvýkrát. Z pretekov si priniesli
14 medailí (2-3-9). Najviac sa darilo Simone Časnochovej
(10rokov) (1-1-1), Sebastiánovi Jajcayovi (1-2-0), Maximi-
liánovi Prachárovi (14rokov) (0-0-2), tretie miesta si vybojovali
Laura Pavelková (10rokov), Nina Čechovičová (10rokov), Nina
Pajerová (9rokov), Jaroslav Fleischhacker (15rokov), Matúš Ši-
mo (13rokov), Filip Slyško (12rokov). Týmto sa nominovali na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré ich čakajú v decembri. (JŠ)

8.kolo
VitamínyA– 3:9

– Pezbech Petržalka 4:3x – nedohrané

– HBK Panteri Budmerice 3:2

– Hancop 10:6

Jokerit – 4:12

– Bulldogs 7:2

– Diabli Réca 8:1

– Obri Grinava 10:0

ŠHbK Račištorf
Hurons Budmerice
Draci Pezinok
Vitamíny B

Watberg Senec
Carpathians
HC Chilli
Haliganda Pezinok

Medailoví mladí plavci


