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Slávnostné rokovanie nové-

ho Mestského zastupiteľstva sa

uskutočnilo v pondelok 8. de-

cembra. Vzácnym hosťom veče-

ra bol predseda Bratislavského

samosprávneho kraja Pavol

Frešo. Sľub zložil primátor a

dvadsaťštyri poslancov, boli

schválené komisie a ich členo-

via a súčasťou pracovnej časti

bolo aj schválenie platu primá-

tora a viceprimátorov a mená so-

bášiacich. Na záver si prítomní

vypočuli slávnostný príhovor

predsedu BSK a novozvolené-

ho primátora Olivera Solgu, kto-

rý uverejňujeme:

„Tak ako v živote človeka, tak
i v samospráve v jednom oka-
mihu niečo končí a niečo nové
začína. Dnes sme všetci spolu
prítomní konštituovania nových
výkonných i poradných orgánov
mesta – primátora, mestského
zastupiteľstva, komisií.

Bilancovanie predchádzajú-
cich štyroch rokov sme už mno-
hí absolvovali a určite aj na ich
základe sa občania vo voľbách
rozhodovali, komu dajú svoj
hlas a prečo. Pezinčania opäť
potvrdili, že sú múdri ľudia, ne-
dali sa ovplyvniť počtom bilbor-
dov, predvolebnými gulášmi,
ani prázdnymi sľubmi.

Rozhodujú sa a konajú s rozu-
mom, múdro zvažujú doterajšie
dosiahnuté výsledky a postave-
nie mesta. Sú veľkí lokálpatrioti
v tom najlepšom zmysle tohto
slova.

Občania nám dnes dali svoju
dôveru, a to tým, že nás poverili
ich zastupovaním v demokratic-
kom riadení mesta, aj v rozho-
dovaniach, ktoré sú neraz ťaž-
ké a komplikované. Oprávnene
však od nás očakávajú, že naše
kroky budú vždy v prospech
mesta a jeho obyvateľov. Že
skončia žabomyšie vojny, pred-
volebný trápny folklór, pivné re-
či o tom, čo by bolo keby bolo...
Ja osobne nie som zástanca
hrubých červených čiar, ani fa-
lošného „čo sme si, to sme si“,
zabudnime, už je po voľbách.

Všetko to zlé a negatívne, čo
sa tu za posledný polrok udo-
mácnilo a čo zamorilo naše mes-
to tak ako nikdy predtým, musí
byť nielen pomenované, ale aj
potrestané. Minimálne tak, že
bude aj v budúcnosti jedno-
značne odmietnuté, tak ako bo-
lo väčšinou občanov odmietnu-
té vo volebných miestnostiach.

No aj napriek tomu si predsa
len dovolím konštatovať, že je
tu veľká nádej a šanca na zme-

nu k lepšiemu. Dnes preto ponú-
kam spoluprácu všetkým, ktorí
spolupracovať chcú. Ponúkam
dialóg oslobodený od počtov
poslancov a percent získaných
vo voľbách. Ponúkam dialóg a
spoluprácu len z jedného jedi-
ného dôvodu: aby toto mesto a
jeho obyvatelia v čo najmenšej
miere pocítili ekonomickú krízu,
politickú nestabilitu a morálny
úpadok, ktorý celú našu krajinu
sprevádza v súčasnosti. Viem,
že globálne problémy sa nás
tak či tak dotýkajú a ovplyvňujú
nás, napriek tomu si, možno na-
ivne, myslím, že veľa problé-
mov v mestskej komunite sa dá
prekonať súdržnosťou, spo-
luprácou a najmä zdravým rozu-
mom a, takpovediac, jeho apli-
káciou v praxi. Zabudnime na
fejsbúkové táraniny, na vyná-
lezcov teplej vody, ktorí majú od-
poveď na každú otázku a po-
znajú riešenie všetkých sveto-
vých problémov, vrátane tých s
Rómami alebo bezdomovcami.
Nech sa preto každý Pezinčan
opýta sám seba: čo som urobil
alebo čo robím pre toto mesto,
pre ľudí vo svojom okolí, pre
svojich blízkych? A začnime te-
da pekne sami od seba. Sebe
ako prvým položme túto otázku.

Slávnostné rokovanie Mestského zastupiteľstva

Mesto Pezinok ďakuje darcovi tohtoročného vianočného stromu Jozefovi POSPECHOVI z Mýtnej ulice v Pezinku. Pri slávnostnom rozsvietení
6. decembra potešil všetkých – nielen najmenších obyvateľov tohto mesta. Tretí adventný víkend bol v znamení tradičných Vianočných trhov na
Radničnom námestí. O kultúrny program sa postarali: FUNNY FELLOWS, GRINAVANKA, Detský folklórny súbor STUDIENKA, Kvarteto priečnych fláut
ZUŠ Pezinok, Ivanka Poláčková a ĽH Kuštárovcov. FOTO (pb)

Krásne sviatky všetk m P ezinčanom...Krásne sviatky všetk m P ezinčanom...

Optimizmom ma napĺňa skutoč-
nosť, že my, Pezinčania, sme
počas celej svojej histórie doka-
zovali a aj v súčasnosti dokazu-
jeme, že nie sme len pasívni po-
zorovatelia historických udalos-
tí a života okolo nás, ale že do
života mesta a jeho obyvateľov
vstupujeme aktívne a pretvára-
me ho na svoj obraz s obrov-
ským vedomím záväzku voči bu-
dúcim generáciám. Aspoň ja to
tak cítim a ubezpečujem vás, že
urobím ako primátor všetko pre
to, aby bol Pezinok aj v budúc-
nosti tým najlepším miestom
pre život jeho obyvateľov, aby
bol pre nás všetkých tým naj-
krajším domovom. “ (r)

ktoré sa

uskutoční

O jed-

nej hodine si pripomenieme

nielen príchod Nového ro-

ka, ale aj výročie vzniku

Slovenskej republiky. Stret-

nutie, na ktorom sa prihovo-

rí občanom primátor, bude

ukončené ohňostrojom. Za-

bezpečené bude aj malé po-

hostenie.

Primátor mesta Pezinok
vás srdečne pozýva na
tradičné novoročné stret-
nutie občanov,

na Radničnom
námestí 1. januára 2015
hodinu po polnoci.

(ra)

Privítanie
Nového roka

s radosťou využívam príle-
žitosť prihovoriť sa vám v tom-
to mimoriadnom predvianoč-
nom čase a zaželať vám veľa
šťastia, radosti a spokojnosti
v kruhu vašich najbližších.

Rovnako vám v novom roku
2015 želám veľa úspechov v
osobnom i v pracovnom živote,
veľa zdravia a energie, ale i chu-
ti riešiť každodenné problémy.

Práve v čase vianočnom sa
viac ako inokedy venujeme
svojim rodinám, deťom, ale i
svojim rodičom a starým rodi-
čom. Uvedomujeme si dôleži-
tosť rodiny, istotu a zázemie,
ktoré nám rodina poskytuje.

Začiatkom budúceho roka
nás čaká jedno dôležité poli-
tické rozhodnutie v podobe re-
ferenda o rodine. Vyzývam
vás preto, vážení spoluobča-
nia, aby ste sa referenda zú-
častnili a dali tak najavo, že
nám na rodine a jej budúcnos-
ti záleží. Som presvedčený,
že nikoho z vás nemusím pre-
sviedčať, že rodina je inštitú-
cia overená tisícročiami, bez
rodiny by nebolo našej civili-
zácie, ani našej prítomnosti.

Ak hovoríme o rodine, ktorá
je po stáročia základom našej
spoločnosti, hovoríme o takej
rodine, ktorú tvoria otec, ma-
ma a deti, ale aj starí rodičia a
najbližší príbuzní. A všetci v
nej majú svoje nezastupiteľné
a nenahraditeľné miesto.

Referendum je dôležité nie-
len preto, že sa dotýka našej
kresťanskej tradície a jej zá-
kladných hodnôt, medzi ktorý-
mi je rodina na najvyšších
priečkach, ale aj preto, že
sme stále viac atakovaní rôz-
nymi menšinovými požiadav-
kami, ktoré demokraciu pre-
tvárajú na nadvládu najrôz-
nejších minorít. Preto bude,
podľa mňa dôležité, aby kaž-
dý z nás využil cez odpovede
na referendové otázky právo
prezentovať svoj rebríček hod-
nôt. Zachovanie hodnôt tra-
dičnej rodiny je podľa mňa ur-
čujúce nielen pre našu vlast-
nú existenciu a identitu, ale
rovnako pre existenciu nášho
národa ako aj celej európskej
civilizácie. Bez toho, aby sme
strácali zo zreteľa právo na
iný názor či násilne upierali
komukoľvek jeho práva a slo-
body.

primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga,

Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania
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Nakoľko sa blíži termín vyúčtovania do-

tácií poskytnutých Mestom Pezinok na

rok 2014, chceme upozorniť, že v zmysle

VZN č. 4/2013 je žiadateľ, ktorému bola

poskytnutá dotácia, povinný vykonať jej

písomné zúčtovanie na predpísanom tla-

čive (Príloha č. 4 tohto VZN) na základe

účtovných dokladov . K vy-

účtovaniu je povinný predložiť kópie úč-

do 15.1.2015

tovných dokladov (faktúry, bankové vý-

pisy, hotovostné pokladničné doklady,

stručná informácia o realizácii projektu).

Pri dodaní vyúčtovania sa stále stretáva-

me s tým, že podklady vyúčtovania sú ne-

úplné, chýbajú hlavne pokladničné do-

klady a výpisy z účtov, prípadne sú fi-

nančné prostriedky použité na iný účel,

ako bolo stanovené v Zmluve o poskyt-

nutí dotácie. Týmto upozornením chce-

me predísť zbytočnej administratíve, prí-

padne vyrubeniu sankcií.

Nedodanie vyúčtovania v stanovenom

termíne je dôvodom na vylúčenie subjek-

tu z procesu prideľovania financií na na-

sledujúci rok.

Oddelenie ekonomiky a miestnych daní

Anna Stašová,

Vyúčtovanie dotácií za rok 2014

Obyvatelia Pezinka sú právom pyšní na svoje udr-

žiavané vinohrady. V uplynulých dňoch našli v grinav-

skom chotári takýto „pozdrav“ od neznámeho spolu-

občana. Je smutné, že každý rok sa nájde niekoľko ta-

kýchto skládok v okolí Pezinka.

Majitelia odpadu zrejme vedia, že niekto to za nich

uprace a zaplatí. Zvyčajne uprace Mesto na náklady

ostatných poctivých občanov, ktorí majú úctu k príro-

de a vážia si prácu vinárov a vinohradníkov.

(OŽP, KS a D)

Platíme za neporiadnikov

Rozpočet na rok 2015 schvá-

lili poslanci mestského za-

stupiteľstva dňa 9. decembra

2014.

Mesto Pezinok

s vy-

rovnaným rozpočtom vo výš-

ke16 087 252 eur na strane príj-

mov i výdavkov

bude v nasle-

dujúcom roku hospodáriť

. Bežný rozpo-

čet je plánovaný ako prebytko-

vý, kapitálová časť rozpočtu bu-

de schodková. Schodok kapitá-

lového rozpočtu bude vyrovna-

ný z prostriedkov rezervného

fondu.

Z rezervného fondu sa má v

roku 2015 použiť suma vo výš-

ke 235 187 eur na splátky istín

z komerčných úverov a 259

500 eur sa použije na financo-

vanie kapitálových výdavkov.

Oproti minulému roku je roz-

počet 2015 nižší o 763 tisíc eur

na strane príjmov aj na strane vý-

davkov v dôsledku zníženia kapi-

tálových príjmov aj výdavkov.

V príjmoch sú zapracované

projekty „Elektronizácia sa-

mosprávy mesta Pezinok“ a pro-

jekty „ISRMO“.

V bežných výdavkoch sú plá-

nované všetky aktivity, ktoré vy-

plývajú zo samosprávnych funk-

cií mesta a výdavky na prene-

sený výkon štátnej správy.

Súčasťou bežných výdavkov je

projekt „Elektronizácia samo-

správy mesta Pezinok“ v sume

462 tisíc eur.

Kapitálové výdavky sú v roz-

počtované vo výške 2,9 milióna

eur, z toho 2,5 milióna eur na

projekty ISRMO a zvyšok na

ostatné investičné akcie .

Prioritou Mesta Pezinok v roku

2015 z dôvodu čerpania gran-

tov je zabezpečiť financovanie

projektov ISRMO a s tým súvi-

siacich ďalších výdavkov. Po-

žiadavky na kapitálové výdavky

na rok 2015 budú prehodnote-

né v závislosti od naplnenia ka-

pitálových príjmov. V prípade

havarijných situácií a ohrozenia

majetku mesta budú použité fi-

nančné prostriedky z rezervné-

ho fondu.

Na splátky istín z úverov je roz-

počtovaná suma vo výške cca

264 tisíc eur. (OE a MD)

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2015 bude vyrovnaný

Článok o troch prokuratúrach mal jeden zásadný nedostatok.

Z uverejneného obsahu vyplýva, že som podal podnet na

preskúmanie konania Mesta Pezinok. Považujem za potrebné

doplniť podstatnú informáciu, čoho sa môj podnet týkal.

Dňa 1. 4. 2014 som požiadal Mesto Pezinok podľa infozáko-

na o odpoveď na otázku, kto je autorom článku v marcovom vy-

daní Pezinčana, ktorý bol označený len skratkou (r). Článok

bol poznačený tendenčným výberom faktov a jeho nepresnosti

musela následne naprávať vedúca majetkoprávneho oddele-

nia. Na otázku kto je autorom, teda meno a priezvisko pracov-

níka, ktorý túto úlohu plnil za Mesto Pezinok, Mesto odpoveda-

lo, že článok je redakčný a podklady poskytlo majetkoprávne

oddelenie Mesta Pezinok. Odvolal som sa, že som sa nepýtal

akého charakteru je článok, ani ktoré oddelenie poskytlo pod-

klady. Mal som za to, že v prípade, ak nie je možné poskytnúť

túto informáciu, malo Mesto podľa zákona zdôvodniť, z akého

dôvodu, či išlo o služobné, obchodné tajomstvo a pod. Mesto

Pezinok mi odpísalo, že mnou požadované informácie mi po-

skytlo a že voči sprístupneniu informácie sa nedá odvolať, len

voči nesprístupneniu.

Odpoveď Ing. Radovana Rusnáka

Na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky

z 27. novembra 2014 o vyhlásení referenda sa referen-

dum vykoná v čase

.

v sobotu 7. februára 2015 od 7.00 do
22.00 h

Oznam

Zápis žiakov do prvého ročníka základných škôl pre škol-

ský rok 2015 – 2016 sa bude konať na základných školách

v Pezinku

Podrobnejšie informácie budú zverejnené v ja-

nuárovom čísle Pezinčana, ale aj na webovej stránke mes-

ta a základných škôl.

v dňoch 12. a 13. februára 2015 od 15.00 do
18.00 hod.

(ra)

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

Pri príležitosti dvadsiateho piateho výročia Nežnej revolúcie

a sedemdesiateho výročia narodenia Karla Kryla pripravilo

Pezinské kultúrne centrum folkový hudobný večer. Dvaja hu-

dobníci – Branislav Kšiňan a Boris Čechvala hudbou, spevom

i hovoreným slovom spomínali na historické udalosti najmä cez

piesne jedinečného a neopakovateľného pesničkára Karla

Kryla. V nedeľu 23. novembra sme si intenzívne pripomenuli,

že sloboda nie je zadarmo a nie je ani samozrejmosťou. Je naj-

väčším darom, ktorý si však každý z nás musí zaslúžiť svojím

životom a hodnotami, ktoré vyznáva. (ra)

Spomienka na nežnú

Málokto sa na Slovensku môže po-

chváliť takým dynamickým a progre-

sívnym rozvojom ako rodinné vinár-

stvo Petra Matyšáka – pezinský vinár-

sky podnik Vinárstvo Matyšák. A asi

málokto u nás získal toľko domácich,

európskych i svetových ocenení za

svoje vína ako toto vinárstvo. Dvadsať

päť rokov existencie firmy je dostatoč-

ne dlhým časom na dokázanie kvality,

vytrvalosti a zvyšujúceho sa záujmu o

ich produkty zo strany klientov doma i

v zahraničí. Aj napriek tomu, že znač-

Vinárstvom roka 2014 je Vinárstvo Matyšák
ka Matyšák predstavuje aj skvelú gas-

tronómiu, reštauračné a hoteliérske

služby, predsa si len väčšina z nás pri

tejto značke predstaví najmä chuť kva-

litného vína. Preto aj Zväz výrobcov

hrozna a vína v spolupráci s časopi-

som Vinotéka udelili tohoročné oce-

nenie a titul Vinárstvo roka 2014 práve

Vinárstvu Matyšák. Z rúk Ministra za-

hraničných vecí a európskych záleži-

tostí SR Milana Lajčáka prevzal oce-

nenie Peter Matyšák. V mene Pezin-

čanov srdečne blahoželáme. (ra)

Cech pekárov a cukrárov západné-

ho Slovenska je profesionálnou orga-

nizáciou s bohatou históriou, ale aj

neustále sa rozvíjajúcou a kvalitnou

činnosťou. Potešiteľné je, že do veľ-

kej miery je toto združenie pekárov

a cukrárov spojené s našim mestom

a to nielen sídlom, ale najmä aktivi-

tami, ktoré svojim významom už dáv-

no prerástli rámec mesta a regiónu. Veľmi obľúbené boli a aj sú pre-

zentácie pekárskych a cukrárskych výrobkov počas Vinobrania.

Aj súťažné podujatie Chlieb a víno si počas ostatných dvoch rokov

získalo svoju popularitu a prispieva k propagácii tohto nenahradi-

teľného remesla. 4. decembra sa v Pezinku uskutočnilo slávnost-

né Valné zhromaždenie členov cechu za účastí kolegov – peká-

rov z celého Slovenska, ale aj vzácnych hostí, medzi ktorými ne-

chýbal ani štátny tajomník MPSVaR Jozef Burian a primátor Oliver

Solga. (ra)

20 rokov statočnej práce

Bez komentára

Medzi vzácne návštevy

mesta v tomto roku iste

patrila oficiálna návšteva

veľvyslanca Holandské-

ho kráľovstva, ktorá sa

uskutočnila 20. 11. 2015.

Jeho Excelencia, pán

navštívil naše mesto po

prvýkrát. Zaujímal sa naj-

mä o kauzu pezinskej

skládky odpadu, o ktorej

bol podrobne informova-

ný už v minulosti. Po oboznámení s históriou i súčasnosťou

nášho mesta sa spolu s primátorom a vedúcimi pracovníkmi

mesta venoval najmä informáciám o spracovávaní a využíva-

ní odpadu a druhotných surovín. Pán veľvyslanec informoval

prítomných o progresívnych technológiách, ktoré sú bežne

dostupné a rozšírené v celom Holandsku a znamenajú nielen

výrazné šetrenie životného prostredia, ale aj nezanedbateľný

ekonomický prínos.

Richard van Rijssen

(ra)

Vzácna návšteva

V Pezinskom kultúrnom centre sa 5. novembra uskutočnil mimo-

riadny koncert. Postaral sa oň vynikajúci mladý klavirista Juraj

Hanulík so svojimi priateľmi. Večer plný krásnej hudby a piesní

potešil množstvo Pezinčanov známymi a nestarnúcimi melódia-

mi, ktoré zmazávajú hranice medzi tzv. vážnou a populárnou hud-

bou a okrem iného pripomenul kráľovnú šansónu Hanu Hegerovú.

To čo však zaujalo najviac bola majstrovská hra klaviristu Juraja

Hanulíka, ktorý celý večer aj dramaturgicky pripravil a dal prí-

ležitosť ďalším mladým talentom. Mnohí sme odchádzali v pre-

svedčení, že takýto príjemný večer by sa mal ešte zopa-

kovať. (osa)

Výnimočný koncert

Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí Pezinčania sú cestovatelia

a svetobežníci. Preto bolo celkom prirodzené, že naše mesto bolo

jedným z miest, kde sa konal festival „Cestou – necestou“, na kto-

rom sa predstavili cestovatelia – filmári a fotografi. Poslednú no-

vembrovú sobotu sa zišli v Malej sále Pezinského kultúrneho cen-

tra, aby sa podelili so svojimi cestovateľskými zážitkami a možno aj

získali pre túto činnosť nových nadšencov. (ra)

Festival „Cestou – necestou“

Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum spolu s Far-

ským úradom evanjelickej cirkvi a. v. v Pezinku pozýva všet-

kých občanov na tradičný

Uskutoční sa

Svoj nový repertoár na tomto koncerte

predstaví populárny spevák

Vianočný koncert.
v sobotu, 27. decembra o 18.00 h v Evan-

jelickom kostole a. v.
Marián Bango. (ra)

Pozvanie na Vianočný koncert
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Začiatkom decembra (3.12.)

sa uskutočnilo stretnutie členov

Stálej komisie, ktorí prerokovali

doteraz zrealizované investí-

cie, zhodnotili priebeh moderni-

zácie teplovodných rozvodov a

vybudovanie KOST-iek na síd-

liskách Juh a Sever. Doteraz

bolo preinvestovaných viac ako

2,4 mil. eur. Najdôležitejšími

bodmi rokovania bolo vyjadre-

nie k navrhnutej jednotkovej ce-

ne tepla a schválenie plánu in-

vestícií na rok 2015. S poteše-

ním môžeme konštatovať, že

odberatelia tepla z centrálneho

zásobovania budú mať dodáv-

ky tepla a teplej vody lacnejšie.

Konečné rozhodnutie o výške

maximálnej ceny tepla prijíma

Úrad regulácie sieťových od-

vetví. V prípade, že ÚRSO

schváli navrhnutú jednotkovú

cenu tepla v členení variabilnej

a fixnej zložky, potom tieto v po-

rovnaní s rokom 2013 budú

mať v prepočte klesajúcu ten-

denciu. Pre porovnanie uvá-

dzame prehľad prepočítanej ce-

ny tepla v eurách na predanú 1

kWh v tabuľke:

Porovnanie jednoznačne do-

kazuje správnosť rozhodnutia

mesta Pezinok o prenájme a

vstupe investícií do tepelného

hospodárstva. Modernizácia sa

prejavuje v celkovej efektív-

nosti, aj keď bolo potrebné pri

nábehu nového regulačného

systému riešiť a za pochodu

odstrániť počiatočné nedos-

tatky. Uvedomujeme si, že roz-

siahle stavebné práce a hlavne

rozkopávky sa dotýkajú hlavne

občanov, ktorí žijú v na sídlis-

kách Juh a Sever. Opakovane

však prosíme o trpezlivosť a po-

rozumenie, pretože tieto práce

je nutné vykonať.

Dôležitým bodom rokovania

bolo aj schválenie investícií

na rok 2015. Komisia sa zao-

berala aj problematikou do-

končovacích prác po rozko-

pávkach (oprava chodníkov,

ciest a obnova verejnej zele-

ne). Začiatkom roka sa zač-

nú aj práce na projektovej do-

kumentácii rekonštrukcie zdro-

ja tepla pre kotolňu Juh a Se-

ver. Predpokladá sa, že ich sa-

motná rekonštrukcia sa usku-

toční v mimovykurovacom ob-

dobí v roku 2016.

Sme presvedčení, že tieto in-

vestície sa taktiež prejavia vo

zvýšenej efektívnosti dodávky

tepla pre odberateľov.

člen Stálej komisie

Miloš Andel,

Rokovanie Stálej komisie pre centrálne zásobovanie teplom

Vážení spoluobčania, obyvatelia Cajle,
touto cestou si vám dovoľujeme srdečne poďakovať za
podporu v komunálnych voľbách 2014.

Zároveň vám želáme pokojné prežitie vianočných
sviatkov a v roku 2015 mnoho zdravia, šťastia, lásky a
spokojnosti. S úctou a poďakovaním

Ľubo Čech a JUDr. Roman Mács

Poďakovanie

rok 2013

0,0962

rok 2013

0,0915

rok 2014

0,0914

rok 2015

0,0906

cena PBS s. r. o. v eur/1kWh cena Termming, a. s. v eur/1kWh

Inzercia

O rozruch v Pezinku sa postaral žeriav na stavenisku
vedľa farského kostola, ktorý sa nebezpečne naklonil
smerom na kostol. Žeriav pracovníci stavby demontovali
a odstránili zo staveniska. FOTO (pb)

Naklonený žeriav

Tri otázky primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na tieto otázky:

�

�

�

Po prvýkrát, 8. decembra, slávnostne Mest-
ské zastupiteľstvo v Pezinku, na ktorom ste vy a poslanci
zložili sľuby. Na druhý deň ste už zvolali prvé riadne zasa-
danie. Tam ste, okrem iného, schválili rozpočet mesta, za
ktorý po prvýkrát hlasovali dokonca všetci prítomní po-
slanci. Ste spokojný s prvými krokmi nového zastupiteľ-
stva?

Už ste avizovali, že sa chcete v nadchádzajúcom voleb-
nom období venovať hlavne práci v prospech Pezinka a že
sa teda vzdávate významných funkcií v celoslovenských
organizáciách, ktoré ste doteraz zastávali. Prečo ste sa tak
rozhodli?

Nakoniec, ak dovolíte, súkromná otázka. Ako vy osobne
prežívate Vianoce a Nový rok?

(r)

- Je to iste potešiteľné. A nielen tá stopercentná podpora vy-
jadrená rozpočtu, ale aj schválenie zloženia komisií a ďalších
bodov, ktoré sme v pondelok a utorok schválili. Mnohí vo svo-
jich predvolebných programoch sľúbili konštruktívny prístup
k riešeniu problémov, spoluprácu a novú politickú kultúru. Ve-
rím, že na to nezabudnú a že tomu tak bude aj v budúcnosti.
Najdôležitejším faktom je však to, že rozpočet bol nielen schvá-
lený, ale aj dobre pripravený. Úplne najdôležitejšia je však sku-
točnosť, že je opäť vyrovnaný. Počíta, tak ako v minulosti, nie-
len so zabezpečením základných funkcií mesta, ale aj s rozvo-
jovými programami.

Ja som už v minulosti opakovane hovoril o tom, že som primá-
torom všetkých Pezinčanov, bez rozdielu, či ma volili alebo
nevolili. A je mi tiež jedno, kto akú stranu volil či akého je pre-
svedčenia. Na úrovni mesta žiadne tričká neplatia, len tvrdá kaž-
dodenná práca v prospech ľudí a v prospech mesta. To je moje
krédo. Takto som to robil predchádzajúcich šestnásť rokov a tak-
to to chcem robiť aj najbližšie štyri roky a som presvedčený,
že aj preto ma Pezinčania znovu zvolili.

Čo sa týka miest viceprimátorov, zostávajú na najbližšie mesia-
ce v podstate nezmenené, akurát sme sa dohodli, že Ing. Miloš
Andel bude pracovať na plný úväzok a Ing. Ján Čech na polovič-
ný úväzok. Peniaze, ktoré tak ušetríme pôjdu na podporu športu
a kultúry. V dotáciách na šport tak príde k navýšeniu na 100 000 €
a v kultúre na 25 000 €. Myslím, že je to dôležité práve v dobe,
keď športové kluby a organizátori kultúrnych podujatí kvôli kríze
výrazne strácajú podporu sponzorov z radov podnikateľov.

Obidvaja viceprimátori sa napríklad minulý týždeň vzdali vý-
raznej časti svojej odmeny v prospech odmien pre pracovníčky
nášho Zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré by si iste za svo-
ju prácu zaslúžili ešte väčšie ohodnotenie. To sú konkrétne
kroky, ktoré sme začali robiť a teraz nás už nikto nemôže upo-
dozrievať, že to robíme kvôli volebným preferenciám, tak ako
pred voľbami.

- Je to tak, oznámil som, že sa vzdávam funkcie viceprezidenta
Únie miest Slovenska, funkcie prezidenta Klubu primátorov SR
i funkcie predsedu CITENERGO. Dôvod je len jeden a tým je
fakt, že sa chcem maximálne venovať Pezinku a angažovať sa
čo najviac v rozvoji mesta, osobne dohliadať na dôležité proce-
sy, ako je napr. ISRMO, stretávať sa ešte viac s občanmi, počú-
vať ich pripomienky a návrhy a riešiť ich problémy. Chcem, aby
sa Pezinok znova stal členom regionálneho združenia
ZMOMR, aby som aj ako poslanec Bratislavského samospráv-
neho kraja mal viacej času na riešenie problémov a rozvoj nie-
len Pezinka, ale aj Malokarpatského regiónu. Je to na koniec aj
výsledok nášho snaženia v ÚMS, kde dlhodobo presadzuje-
me európsky projekt „Mestá ako prirodzené centrá regió-
nov“. V spolupráci s novými primátormi Modry, Svätého Jura a
starostami okolitých obcí chcem riešiť problémy dopravy, ob-
chvatu, cyklotrás, ale aj spoločných kultúrnych a vinárskych
podujatí.

- Budem, tak ako každoročne, doma, v Pezinku. V tomto roku
pribudla do rodiny nevesta, synova manželka, takže nás bude,
chvála Bohu, viac a nie menej. Vianoce si užívam doma, s rodi-
nou, svokrovcami a mojou mamou. Udržiavam všetky tradičné
zvyky, kresťanské i tie ľudové, typické pre náš región. Jediné,
čo mi chýba sú makové dolky, ktoré robila moja babka Solgová,
keď som bol malý a býval som na Cajle. Vianočné sviatky sú
vlastne jediné tri dni v roku, keď nemám iný program alebo
povinnosť. Na Nový rok už tú povinnosť mám, musím byť po
polnoci na námestí, kde sa stretneme s mnohými Pezinčan-
mi, zavinšujeme si a pripijeme si na úspešný práve sa začínajú-
ci rok 2015.

zasadalo

Kino Zora, bývalý Kresťanský dom na Sládkovičovej ulici sa bu-

de búrať až na budúci rok. Na návrh vlastníkov nehnuteľností za-

stúpených spoločnosťou PABA s.r.o. Pezinok tak nehnuteľnosť,

na ktorej odstránenie vydal povolenie tunajší stavebný úrad už

v novembri 2010, bude špatiť centrum mesta aj naďalej. (ra)

Búranie odložené

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku ohlásili vznik po-

slaneckých klubov.Ako prvý oznámil svoj vznik 25. novembra po-

slanecký klub Spoločne pre Pezinok, ktorý bude viesť René Bílik.

V klube sú poslanci, ktorí kandidovali v koalícii politických strán a

nezávislí poslanci: Pavel Alexy, Miloš Andel, Milan Čech, Fran-

tišek Féder, Gabriel Guštafík, Jozef Chynoranský, Elena Jurčí-

ková, Juraj Pátek, Marián Pátek, Tomáš Pitoňák a Adam Solga.

Členom klubu je aj primátor Oliver Solga.

Druhým klubom, ktorý ohlásil svoj vznik 5.12.je Klub nezá-

vislých poslancov OZ Srdce Pezinka. Jeho predsedom je Milan

Grell. Členmi sú: Jozef Mikláš, Božena Mizerová, Kvetoslava

Štrbová, Michal Svátek, Marián Šipoš, Viktória Tahotná a Elena

Žárska.. (ra)

Nové kluby v zastupiteľstve

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo na svojom za-

sadnutí dňa 8.12.2014 zloženie komisie športu, pričom pred-

sedom komisie je Pavol Alexy, podpredsedom Ján Čech a

členmi komisie sú zástupcovia športových klubov a organi-

zácii so sídlom v meste Pezinok. Vyzývame všetky športové

kluby a organizácie s činnosťou v oblasti športu, ktoré majú

záujem mať zastúpenie v komisii športu, aby

zaslali tajomníčke komisie pani Márii Odehnalovej

nasledovné údaje:

Uvedené informácie je potrebné doručiť osobne pani

Odehnalovej na sekretariát primátora, alebo e-mailom na

adresu

najneskôr do
9.1.2015

- Názov klubu (organizácie)
- Adresa sídla klubu (organizácie)
- IČO
- Meno, telefón a e-mail štatutárneho zástupcu
- Meno telefón a e-mail osoby, ktorá bude členom ko-

misie športu

maria.odehnalova@msupezinok.sk

Oznam všetkým športovým klubom
a organizáciám

Tohoročné Vianočné trhy 12. – 14 . decembra sa vydarili na jed-

notku, a to nielen pre príjemné počasie, ale mimoriadne boli aj čo

do počtu návštevníkov a predajcov. Stánkov s občerstvením, ale

najmä s umeleckými remeslami bolo rekordných 86, návštevní-

kov počas troch dní možno rátať na tisíce. Organizátorom bolo

Mesto Pezinok, ktoré aj vďaka pracovníkom Mestského podniku

služieb vytvorilo adekvátne podmienky, ktoré ocenili predajcovia z

Pezinka i z mnohých iných miest. Práve oni vyjadrili spokojnosť s

množstvom kupujúcich i s organizačným zabezpečením, ktoré,

podľa ich slov, v iných mestách nie je samozrejmosťou. (ra)

Vianočné trhy boli rekordné

Mesiac Uzávierka Termín vydania

január streda 21. 1. piatok 30. 1.

marec 18. 3. piatok 27. 3.

máj 20. 5. piatok 29. 5.

júl 22. 7. piatok 31. 7.

september pondelok 7. 9. streda 16. 9.

november 11. 11. piatok 20. 11.

február 18. 2. piatok 27. 2.

apríl 15. 4. piatok 24. 4.

jún 17. 6. piatok 26. 6.

august streda 12. 8. piatok 21. 8.

október 14. 10. piatok 23. 10.

december streda 9. 12. piatok 18. 12.

streda

streda

streda

streda

streda

streda

streda

streda

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2015

Dr. Pavol Čech a ďalšie fyzické a právnické osoby dotknuté no-

vým územným plánom mesta spolu s vedením mesta Pezinok po-

zývajú na stretnutie občanov, ktoré sa uskutoční v Malej sále

Pezinského kultúrneho centra

Na stretnutí budú informovať o súčasnej etape, v ktorej sa nový

územný plán nachádza i o problémoch pri jeho schvaľovaní.

dňa 15. januára 2015 o 18.00 h.

(ra)

Pozvánka

Gymnázium Pezinok oznamuje, že v školskom roku 2015 –

2016 príjme študentov do jednej triedy osemročného a dvoch

tried štvorročného štúdia. Ponúkame tradične kvalitné štúdiu-

m, možnosť výberu z piatich jazykov – anglický, nemecký,

španielsky, francúzsky , ruský, účasť na projektoch a súťa-

žiach, bohatú kultúrnu a krúžkovú činnosť a široké športové

možnosti.

Zároveň pozývame záujemcov o štúdium na osobnú pre-

hliadku školy, (termín dohodou) a na Deň otvorených dverí vo

štvrtok 23.januára 2015. Informácie aj na webovej stránke

školy.

Oznam



RÔZNE / LISTY ČITATEĽOV / INZERCIA4 DECEMBER 2014 PEZIN ANČ

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie
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Inzercia

Inzercia

S blížiacimi Vianocami sa všetci stávame
o niečo citlivejší k potrebám iných, sme
pozornejší a empatickejší. Túžime prežiť
Vianoce v pokoji a zdraví a hlavne v kruhu
vlastnej rodiny. Takéto šťastie, žiaľ, nemá
každý a je stále veľa detí, ktoré Vianočné
sviatky prežívajú v detských domovoch.
Určite žijú aj medzi nami rodiny alebo jed-
notlivci, ktorí k týmto deťom nie sú ľa-
hostajní a s radosťou by prijali dieťa do
vlastnej rodiny.

V praxi sa často stretávam s otázku týkajúcou sa profesionálne-
ho rodičovstva. Ľudia sa zaujímajú, kto, za akých podmienok a
ako sa môže stať profesionálnym rodičom. Môže sa ním stať oso-
ba, ktorá musí spĺňať dve základné podmienky. Prvou podmien-
kou je dokončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou.
Druhou podmienkou je absolvovanie prípravy na profesionálne
vykonávanie náhradnej starostlivosti. Takúto prípravu vykonáva
bezplatne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho
bydliska, alebo akreditované subjekty. V Bratislave môžete oslo-
viť občianske združenie Úsmev ako dar, alebo Návrat. Ak sa roz-
hodnete pre akreditovaný subjekt, je potrebné počítať s finančnou
úhradou za kurz. Príprava na profesionálne rodičovstvo má roz-
sah 60 hodín. V prípade, že záujemca má VŠ vzdelanie v odbore
pedagogika, postačí príprava v rozsahu 40 hodín. Budúci profe-
sionálny rodič počas prípravy okrem iného vedený k tomu, že
jeho domácnosť je pre dieťa len akousi prestupnou stanicou, po-
kiaľ sa v tom lepšom prípade neupravia podmienky v biologickej
rodine dieťaťa, prípadne sa dieťaťu nenájde náhradná rodina. Sa-
mozrejme profesionálny rodič by mal oplývať aj charakterovými
vlastnosťami akými sú empatia, trpezlivosť, pozitívny vzťah k de-
ťom, schopnosť dieťa bezpodmienečne prijať, láskavosť a pod.
Po absolvovaní kurzu vám bude vystavené osvedčenie.

Následne môžete osloviť detský domov a uchádzať sa o prá-
cu profesionálneho rodiča. Vhodné je vybrať detský domov,
ktorý je čo najbližšie k vášmu bydlisku.

Profesionálny rodič je zamestnanec detského domova, ktorý
vykonáva starostlivosť o dieťa vo svojom vlastnom rodinnom
dome alebo byte, alebo v dome poskytnutom detským domo-
vom. Jeden profesionálny rodič môže poskytnúť starostlivosť
najviac trom deťom. Ak profesionálne rodičovstvo vykonávajú
napr. manželia, môžu sa starať najviac o šesť detí.

Tak ako pri oslovovaní každého iného zamestnávateľa, aj v
tomto prípade si pripravte štruktúrovaný životopis, motivačný
list, súhlas so spracovaním osobných údajov. Nakoľko profiro-
dič pracuje s maloletými deťmi, bude potrebné doložiť aj výpis z
registra trestov. Po pohovore v detskom domove vás zamest-
nanci navštívia u vás doma. Cieľom tejto návštevy je vidieť, do
akej domácnosti detský domov deti umiestni, ale aj zoznámiť sa
s vašou rodinou, ktorá bude s deťmi pravidelne v kontakte.Ak je
všetko v poriadku, zostávate v databáze a čakáte na dieťa.

Úlohou profesionálneho rodiča je napĺňať emocionálne, sociál-
ne, intelektové a fyzické potreby dieťaťa. Nakoľko však ide o pra-
covno-právny vzťah, tak plniť aj povinnosti ktoré z toho vyplývajú.

je

Milí Pezinčania, ak máte nejaký problém alebo pocit,
že by ste potrebovali radu ohľadom rodinných alebo
sociálnych problémov, napíšte svoju požiadavku alebo otáz-
ku na e-mailovú adresu redakcie časopisu Pezinčan

. Svoje otázky môžete formulovať
anonymne, odpoviem vám prostredníctvom tejto rubriky.

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

pezincan@msupezinok.sk

Všetkým čitateľom prajem šťastné a pokojné Vianoce

Sociálna poradňa

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

Rastiem vo vašom pezin-

skom parku blízko vchodu vpra-

vo. Už som stará a nepamätám

si, kto a kedy ma zasadil.

Odborník by vedel stanoviť môj

vek, nehanbím sa zaň. Rada

by som vám ešte slúžila a za-

kvitla každú jar spolu aj s mojou

kamarátkou, ktorá je blízko

mňa ale má vačšie šťastie a ra-

dosť zo života, lebo jej kmeň

nie je taký vhodný na detské ra-

dovánky ako môj. Okolo mňa

je pôda veľmi udupaná kaž-

dodennými „pohybuchtivými“

návštevníkmi, ktorí si zo mňa

urobili telocvičňu, zmýlili si ma

s preliezkami na detskom ihris-

ku. Navštevujú ma menšie aj

väčšie deti. Rodičia a starí ro-

dičia, pomáhajú menším de-

ťom na mňa vyliezť, pyšní,

akých majú šikovných potom-

kov, ktorí sa vedia na mojich ko-

nároch pohybovať a aj húpať.

Som zatiaľ živá a verte- never-

te, bolí ma to. Nie každému

návštevníkovi parku sú tieto

„pohyby“ okolo mňa ľahostajné

a počujem sem tam aj upozor-

ňovanie detí, aby zo mňa zliezli

a počula som aj reakcie ich rodi-

čov a to ma bolí nielen na tele,

ale aj na „duši“.

Prosím aj ja, pezinčanka,

návštevníkov parku, chráňme

si tento okrasný strom. Je

dostatočne viditeľný aj z chod-

níka. Uvedomme si, že zo

súčasníkov by sa už nikomu

nepodarilo takýto strom za svoj-

ho života vypestovať. Po skú-

senostiach je zrejme jasné, že

tabuľky a upozornenia vzhľa-

dom na rozšírený vandaliz-

mus sú málo platné, preto sa

treba spoľahnúť iba na ľudí,

ktorým záleži na našom parku

– poklade nášho mesta.

Anna M.

Chráňte ma – prosím

Jesenné mesiace nám pripo-

mínali úctu k starším, ale aj 70.

výročie SNP. Katarína nás vy-

zvala, že "na Katarínu schovaj

sa pod perinu"... a naozaj - po

dlhej jeseni zima preberá svoju

vládu.

Prišiel predvianočný čas,

advetné nedele a my sme si pri-

pravili adventný veniec, na kto-

rom postupne zapaľujeme

sviečky.Ani nezbadáme a už sú

tu najkrajšie sviatky pokoja, lás-

ky a mieru, narodilo sa betle-

hemské dieťatko. Hádam naj-

krajší z Vianoc je Štedrý večer.

Bohatá večera, nechýbajú

oplátky, jabĺčka, roztĺkame

oriešky. Potom spievame via-

nočné koledy a spod voňavého

stromčeka vykúkajú darčeky.

Naše vnúčatá ich nedočkavo

vybaľujú a potom sa tešia, radu-

jú. My, starí rodičia, sa tešíme z

ich radosti. Ich radosť je aj na-

šou radosťou, spomienky zale-

tia do čias našej mladosti. Boli

sme tiež plní očakávania, ale

všetko bolo skromnejšie. Na-

miesto honosných darov na-

šich vnúčat tešili sme sa, keď

tam boli ponožky, papučky ale-

bo svetrík.

Nedá sa zabudnúť na Via-

noce roku 1944. Je tomu už 70

rokov, keď sa naše kraje otria-

sali hučaním bombardérov, ve-

černé zatemňovanie okien, ne-

dostatok potravín, lístkový sys-

tém. Deti nepoznali, čo sú to

banány, alebo čokoláda. Pri

štedrovečernej večeri v mno-

hých rodinách bolo prázdne

miesto prestreté. Otcovia, man-

želia, synovia bojovali na fron-

toch.

Prastarí rodičia spomínajú,

pravnúčatá počúvajú. Hrôzy voj-

ny prežívajú ako neskutočnú

rozprávku. Tri povojnové gene-

rácie už 70 rokov žijú v mieri,

ale najstaršia už dožívajúca ge-

nerácia im to musí neustále pri-

pomínať ako ťažko sa rodila slo-

boda.

Výsledkom jedného spomí-

nania bude zborník pod ná-

zvom II. svetová vojna a SNP v

spomienkach 4 generácií.

Mária Markeová

Vitajte, milé Vianoce
Dňa 26. 11. 2014 sa uskutočnilo v našom DSS a ZPS v

Pezinku podujatie, ktoré zorganizovali naši zamestnanci pre

našich obyvateľov. V spolupráci so ZO ZPB a Márie Markeo-

vej sa obyvatelia oboznámili s témou podujatia. Pásmo hovo-

reného slova, básní a prózy si pripravili žiaci z literárno-

dramatického krúžku zo ZŠ Fándlyho ul. v Pezinku pod vede-

ním vychovávateľky Hájikovej. Program sa našim seniorom

veľmi páčil. Žiaci darovali nášmu zariadeniu výtvarné práce na

tému "Život v mieri", ktoré si vystavíme v našej jedálni. V záve-

re sme predstavili našich obyvateľov, ktorí sú členmi ZO ZPB v

Pezinku. Za pozvanie poďakoval a prítomným sa prihovoril

podpredseda ZO ZPB pán Miroslav Kráľovič. Tešíme sa z no-

vej spolupráce so ZO SZPB v Pezinku. Danka Hreusová

Deti sa venovali starším

� Dom Seniorov Pezinok n. o. ďakuje všetkým rodinám,
partnerom, MŠ a ZŠ, umeleckým súborom, najmä folklórne-
mu súboru Obstreleze a Grinavanka, za podporu pri aktivitách
a kultúrnych akciách v roku 2014.

Zámerom samosprávy Mesta

Pezinok je vytvoriť podmienky

pre fungovanie systému sociál-

nych služieb, ktorý bude posky-

tovať kvalitné a dostupné služ-

by pre občanov mesta Pezinok.

Sociálne služby sú nástrojom

sociálnej pomoci a predstavujú

špeciálne aktivity pomáhajúce

riešiť sociálnu a hmotnú núdzu

občanov. Pracovníci oddelenia

školstva a sociálnej staros-

tlivosti sa denne stretávajú s

najrôznejšími problémami na-

šich občanov, s ktorými si ne-

vedia často sami poradiť. V ta-

kýchto prípadoch je niekedy po-

trebná pomoc. Naše oddelenie

preto poskytuje pomoc a pora-

denstvo v rôznych oblastiach ži-

vota človeka, ktoré mu pomôžu

preklenúť nepriaznivé obdobie.

Občania mesta Pezinok sa mô-

žu preto s dôverou obrátiť na

pracovníkov Mesta Pezinok aj v

takýchto prípadoch:

- posúdenie odkázanosti na po-

skytovanie sociálnej služby v

zariadení pre seniorov, v za-

riadení opatrovateľskej služ-

by, v dennom stacionári a pre

poskytovanie domácej opa-

trovateľskej služby,

- poskytovanie sociálnych slu-

žieb – Zariadenie opatrova-

teľskej služby, opatrovateľská

služba, dovoz obedov do do-

mácností, práčovňa, jedáleň,

denné centrá,

- starostlivosť o občanov s po-

trebou osobitnej pomoci a o

spoločensky neprispôsobi-

vých občanov,

- inštitút osobitného príjemcu,

- nocľaháreň pre ľudí bez prí-

strešia - poskytovanie dočas-

ného ubytovania občanom ,

ktorí sa ocitli bez prístrešia,

- sociálno-poradenská práca

prvého kontaktu, vrátane

predbežnej klasifikácie prob-

lému klienta a poradenského

usmernenia,

- diagnostikovanie problému

klienta vrátane spolupráce s

rodinnými príslušníkmi a iný-

mi inštituciámi,

- sociálne šetrenia v prirodze-

nom prostredí klienta,

- vyhotovovanie Žiadosti o po-

skytnutie finančného príspev-

ku pre aktivačnú činnosť,

- uzatváranie písomných do-

hôd o vykonávaní menších

obecných služieb s obcou a

úradom práce, sociálnych ve-

cí a rodiny,

- výber uchádzačov o zamest-

nanie na vykonávanie akti-

vačnej činnosti,

- vyhotovovanie dohôd na men-

šie obecné služby medzi

uchádzačom o zamestnanie

a Mestom,

- kontrola a rozdelenie pridele-

ných pracovných úloh uchá-

dzačovi o zamestnanie v pri-

delených rajónoch na území

mesta,

- kontrolu uchádzačov o za-

mestnanie pridelených na ak-

tivačnú činnosť a malé obec-

né služby v zariadeniach

Mesta Pezinok,

- vyhotovenie evidenčných

mesačných výkazov uchá-

dzačov o zamestnanie,

- vykonávanie terénnej sociál-

nej práce vo vzťahu k oso-

bám ohrozených sociálnym

vylúčením alebo osobám soci-

álne vylúčeným (dlhodobo ne-

zamestnaní, občania bez prí-

strešia, alkoholici, Rómovia,

osoby po návrate z detských

domovov a pod. – osoby žijú-

ce v chudobe alebo na hranici

chudoby), a to na ulici, v do-

mácnosti, v rodinách klientov,

- pochovávanie neznámych

osôb bez príbuzných, ktorí zo-

mreli na území nášho mesta,

- poskytovanie dotácií na stra-

vu a školské potreby,

- riešenie problematiky záško-

láctva a požívania alkoholu

mladistvými a maloletými,

- poskytuje základné poraden-

stvo a pomoc pri vybavovaní

dokladov (občiansky preu-

kaz, rodný list, zdravotný pre-

ukaz)

- a iné...

Mestský úrad Pezinok, Odd.

školstva a sociálnej starostli-

vosti, prízemie, č. dverí P8, P9,

tel. 033 / 690 13 00, 690 13 02,

690 13 04.

V prípade potreby nás mô-
žete kontaktovať:

S akým problémom sa obrátiť na Oddelenie školstva
a sociálnej starostlivosti na MsÚ Pezinok

Na fotografii zľava: Danka Hreusová, Miroslav Kráľovič,
Mária Markeová, Milka Vittková priamy účastník Odboja
(92 r) Dominik Ježík, členovia recitačného krúžku a pani
učiteľka Hájiková.
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Malokarpatské vína v Hanoji

Vo štvrtok 27. novembra sa v

sobášnej sieni Mestského úra-

du konalo slávnostné oceňova-

nie darcov krvi pezinského okre-

su. Ľudí, ktorí bezplatne daro-

vali krv, za mesto Pezinok oslo-

vil viceprimátor Ing. Ján Čech.

Vďaku za darcovskú činnosť vy-

slovil aj ako človek s osobnou

skúsenosťou príjemcu zdra-

via a život zachraňujúcej krvi.

Poďakovanie mesta Pezinok

patrí nie len darcom, ale aj spol-

ku SČK – za ich dlhoročnú hu-

mánnu činnosť. Ocenenia dar-

com odovzdávala Ing. Mária

Halasová, riaditeľka územného

spolku Slovenského Červené-

ho kríža Bratislava-okolie týmto

darcom:

Jozef Krasňanský

Medaila prof. MUDr. J. Kňa-

zovického:

Diamantová plaketa prof.

MUDr. J. Janského:

Zlatá plaketa prof. MUDr. J.

Janského:

Strieborná plaketa prof. MUDr.

J. Janského:

Tomáš Ba-

rok, Peter Semeš, Jozef Sle-

zák, Janka Strapáková

Jana Mareková,

Roman Guštafík, Ing. Ivan Va-

lašik, Ing. Pavol Slovák, Jozef

Slezák, Ing. Katarína Vaculová,

Andrej Klamo, Ján Marcina,

Ivan Jakubec, Ing. Radovan

Kohút, Ing. František Petráš,

Pavol Basár, Ján Wilfling

Matej Belan, Re-

nata Polčicová, Mgr. Martin

Wožniak, Mgr. Vojtech Winter,

Jozef Slezák, Soňa Baričičová,

Mgr. Martin Gubáš, Ing. Rado-

van Kohút, Peter Chobot, JUDr.

Pavol Horvát, Ing. Peter Čuchta

Martin Momko,

Ing. Katarína Vaculová, Ri-

chard Rybanič, Veronika Pe-

niaková, Michal Skovajsa, Mgr.

Lenka Pukančiková, Miroslav

Petrovič, Ing. Daniel Caban,

Jozef Slezák, Andrej Alena,

Róbert Lacza, Veronika Bor-

dáčová, Bc. Radoslav Slovák,

Bronzová plaketa prof. MUDr.

J. Janského:

Jana Mikulíková, Bc. Marek

Beňo, Marek Ožvald, Ľubica

Polkorábová, Vlastimil Sasko,

Bc. Adam Peško, Ing. Dana

Hegerová, Ing. Štefan Čambal,

Zdenka Hlavatá, Adam Po-

točný, Matej Matejík, Martina

Matejíková, Mgr. Alena Fus-

ková, Ing. Martin Turan, Ing.

Andrej Kajan, Jozef Filo, Ing.

PhD. Leo Mrafko, Stanislav Mi-

narovych, Patrik Stojkovič,

Rastislav Krajčovič, Magdaléna

Matejková, Branislav Škríp,

Vladislav Šilhár. (pb)

Ocenenia pre darcov krvi pezinského okresu

V rámci projektu Naša škôlka
– náš kraj, ktorý prebieha už
druhý rok, podporila Brati-
slavská župa dotáciami v hod-
note viac ako pol milióna eur
celkovo 104 materských škôl.
Reagovala tak na akútny ne-
dostatok miest v škôlkach.
Problematikou nedostatočnej
kapacity materských škôl sa
dnes zaoberala aj Vláda SR,
ktorá prostredníctvom mi-
nisterstva školstva uvoľní bu-
dúci rok 10 miliónov € na navý-
šenie kapacít.

“ povedal bra-
tislavský župan Pavol Frešo.
BSK pred dvoma rokmi spustili
projekt Naša škôlka – náš kraj,
ktorým pomáhal mestám a ob-
ciam v regióne navýšiť kapacity
ale aj zrekonštruovať či rozšíriť
existujúce priestory škôlok.

„Najkritickejšia situácia s ne-
dostatočnou kapacitou v mater-
ských školách je práve v Bra-
tislavskom kraji, a preto dúfam,
že sem bude smerovať výrazná
finančná podpora,

„Si-
tuácia s kapacitami je však stále
kritická, preto vítame rozhodnutie

Vlády SR riešiť tento problém.“
V roku 2013 poskytla župa v

rámci projektu Naša škôlka –
náš kraj dotácie v hodnote 150-
tisíc € pre materské školy v regi-
óne na zvýšenie svojich kapacít.
Peniaze dostalo 28 obcí a mest-
ských častí, ktoré vďaka nim do
konca roka zvýšili svoje kapacity
o vyše 400 miest. V tomto roku
podporila župa 76 materských
škôl dotáciami spolu vo výške
402 900 €. Primerane boli zame-
rané na zefektívnenie fungova-
nia materských škôl, napríklad

rekonštrukcie budov, tried, soci-
álnych zariadení, zeteplenie, vý-
menu okien a dverí, revitalizácie
ihrísk či nákup hračiek. V hlav-
nom meste bolo podporených
22 škôlok, v seneckom okrese
23, v malackom 20 a v pezin-
skom okrese 11 škôlok. BSK sa
na tejto situácii podieľal v zmysle
prijatého Programu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja
(PHSR). Nový PHSR umožňu-
je podporovať aj predškolské
zariadenia a predškolskú výcho-
vu. (BSK)

Frešo: Veríme, že výrazná pomoc pre škôlky pôjde do BSK

Za mesto Pezinok sa darcom krvi poďakoval viceprimátor Ing. Ján Čech. FOTO (pb)

Exkluzívne na predaj

RD pre 2 generácie - Svätý Jur,

0911 104 429, tatiana.urbancova@re-max.sk

okres Pezinok

Inzercia
Poslanci Bratislavského kra-

ja schválili na piatkovom roko-
vaní zastupiteľstva rozpočet
na rok 2015. V dôsledku zme-
ny zákona o dani z motoro-
vých vozidiel však župa príde
v najbližších troch rokoch o mi-
nimálne 17,2 mil. € a každý ďal-
ší rok o minimálne 10 mil. €.
Výnos z dane z motorových
vozidiel bude po novom príj-
mom štátneho rozpočtu.

„Keď chcete mať určitú mieru
autonómie, tak nestačí len de-
klarovať v ústave právomoci, mu-
síte k tomu dať financovanie a
musíte ukázať, že to financova-

nie bude aj v budúcnosti nezá-
visle na vôli každej ďalšej vlády.
To, k čomu prišlo, je recentralizá-
cia. To znamená, že jedna táto
daň bola zobratá bez náhrady
všetkým župám s tým, že vláda
im bude prideľovať peniaze. Je
to krok späť aj voči Charte regió-
nov aj voči iným trendom, ktoré
tu máme. Ideme od decentrali-
zácie, kedy si ľudia spravujú veci
sami tam, kde žijú, smerom k
obrovskej centralizácií, “

„Ale nejde o boj Bratislavy

povedal
bratislavský župan Pavol Frešo.
Ako tiež uviedol, budú sa spoloč-
ne aj s mestami brániť týmto tren-
dom.

voči zvyšku Slovenska, ale o zá-
sadný princíp, aby samospráva
bola samosprávou. Inými slova-
mi tie krajiny, tzn. Nemecko, Ra-
kúsko alebo Švajčiarsko, ktoré
majú silný samosprávny princíp,
sú bohatšie,“ dodal župan.

Rozpočet BSK na rok 2015 je
schválený ako vyrovnaný, s cel-
kovými príjmami a výdavkami
na úrovni 127,37 mil. €. Najviac
peňazí, viac ako 45,38 mil. € pôj-
de na oblasť vzdelávania, na so-
ciálne zabezpečenie je vyčlene-
ných 23,73 mil. €, na verejnú do-
pravu 10,28 mil. € a na rekon-
štrukciu ciest 13,5 mil. €.

Aj napriek legislatívnym zme-
nám s negatívnym dopadom na
župný rozpočet pokračuje BSK v
pláne konsolidácie dlhu s výnim-
kou roka 2015, kedy má mož-
nosť získať nenávratný grant vo
väzbe na úverovú linku Európ-
skej banky pre obnovu a rozvoj z
programu MunSEFF. To umožní
získať nenávratný grant vo výške
750 000 € na rekonštrukcie bu-
dov a zariadení BSK s cieľom
30 % energetickej úspory. Vo väz-
be na tento program je v roku
2015 nutné využiť úver vo výške
5 mil. € od partnerskej banky pre
úverovú linku na Slovensku.

Zmena zákona negatívne ovplyvnila aj rozpočet BSK

Steny tu zdobia obrazy miest a prírodných krás Sloven-

ska, na stoloch sa vyníma modranská keramika, priestorom

sa nesie vrava v slovenčine a čašníci nalievajú víno z fliaš

nesúcich slovenské etikety. Možno bežný obraz degustácie

slovenských vín niekde v ich rodisku. Ale my sme vo viet-

namskom Hanoji, viac ako 12.000 km od miesta kde sa uro-

dilo hrozno, ktorého tekutú podobu mali možnosť ochutnať

pozvaní diplomati, významní podnikatelia a bývalí vietnam-

skí študenti v SR - členovia Zväzu slovensko-vietnamského

priateľstva. Riadená degustácia slovenských vín z oblasti

Malých Karpát sa konala 4.novembra 2014 v Slovenskom

dome v Hanoji, a to pri príležitosti návštevy podpredsedu vlá-

dy a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

čáka vo Vietname.

Historicky prvú komentovanú degustáciu slovenských vín

pre viac ako 200 významných hostí zorganizovala spoloč-

nosť PanEuropean Bridge, ktorú viedol jej riaditeľ JUDr.

Roman Mács. V krásnych priestoroch Slovenského domu

a reštaurácie v Hanoji boli predstavené vína pochádzajúce

od vynikajúcich malokarpatských vinárov - Branislava Fi-

schera, Miloša Maťúsa, Martina Pomfyho, Ladislava Pu-

čeka a Igora Rarigu.

Od roku 2012 pôsobím ako ekonomický diplomat na veľ-

vyslanectve SR v Hanoji. Počas tohto obdobia som sa vo

Vietname zúčastnil viacerých podujatí zameraných na pre-

zentáciu vín z rôznych krajín od Francúzska, Argentíny,

Austrálie, Južnej Afriky až po Moldavsko. Aj keď v obľúbe-

nosti alkoholických nápojov u domácich bezkonkurenčne ve-

die pivo a destiláty z ryže, víno si čoraz častejšie nachádza

svoju cestu do obchodov, reštaurácií a domácností. O 90-

miliónový a stále rastúci vietnamský trh je vo svete výrobcov

vína nebývalý záujem. Nie je však jednoduché zaujať chu-

ťové poháriky v krajine bez vinárskej histórie a tradíce pitia

vína, v krajine kde väčsina akceptuje iba víno červené, ide-

álne francúzske. Pútavá prezentácia slovenských vín vinár-

skym nadšencom pánom Mácsom a najmä voňavý obsah

pohárov ukrývajúcich nevšedné chute presvedčili všetkých,

že aj malá krajina dokáže vyrobiť atraktívne vína a zaujať aj

na opačnom konci sveta.

Úsilie spojené s organizáciou podujatia sa vyplatilo a ja ve-

rím, že ochutnávka malokarpatských vín v Hanoji bude pr-

vou z mnohých, pretože slovenské víno je výborným repre-

zentantom našej krajiny, šikovnosti a umu jej ľudí.

Miroslava Laj

Ing. Jaroslav Jeleník,
pozn. redakcie: autor pracuje ako ekonomický diplomat na

ZÚ SR v Hanoji
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Dňa 29. novembra sa usku-
točnila približne v šesťdesiatich
mestách na Slovensku akcia s
názvom Zóna bez peňazí.
Jedným zo zapojených miest
bol aj Pezinok, kde sa mimo-
chodom Zóna v rámci Slo-
venska historicky prvýkrát pred
pár rokmi spustila. Akciu orga-
nizovalo OZ Pezinská akčná ko-
pa v spolupráci s CVČ a zapojili
sa tiež ľudia sympatizujúci s tou-
to myšlienkou.

Ako vyzerala tohtoročná zóna
u nás? Ľudia už od rána veci pri-
nášali, ale si aj povyberali, čo

by sa im mohlo hodiť, prehodili
medzi sebou pár slov a celým
centrom sa niesla veľmi príjem-
ná atmosféra plná úsmevu,
dobrej nálady a rozžiarených
detských očí. Ľudia z Pezinka a
okolia prišli ďalej posunúť oble-
čenie, doplnky do domácnosti,
knihy, DVD-čka, hračky atď. a
niektorí si aj odniesli niečo, čo
sa im práve hodilo, čo potrebo-
vali alebo čo ich potešilo.
Napríklad Hanku si takto našiel
parádny bicykel, po ktorom túži-
la a na svojej tvári radosť veru
neskrývala.

Centrum voľného času pripra-
vilo sprievodný program, počas
ktorého si mohli návštevníci za-
cvičiť jogu, vyskúšať artetera-
piu, ponúknuť sa zdravými čaj-
mi a dobrotami a na záver si po-
zrieť cestovateľskú prezentáciu
J. Kaľavského a B. Vitázkovej,
ktorí prešli pešo Slovenskom
za 37 dní.

Akam s vecami, ktoré zostali?

„Detské oblečenie, hračky,
knižky a topánky išli do Skladu
pomoci na Farskej ulici. Dos-

pelácke oblečenie ide do Pi-
nelovej nemocnice, zimné bun-
dy a topánky išli tiež do zbierky
pre Ukrajinu “ , hovorí organizá-
torka Zóny v Pezinku a členka
Pezinskej akčnej kopy, Janka
Kanková.

Ako Centrum voľného času
sme radi, že môžeme byť sú-
časťou tejto myšlienky a môže-
me pomáhať sprostredkovať
pomoc ľuďom, ktorí to potre-
bujú.

CVČ Pezinok
Mgr. Katarína Kvetková,

V Pezinku sa nakupovalo bez peňazí

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na

Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za spoluprácu a pomoc v ro-

ku 2014:

Základnej škole na Fándlyho ul. v Pezinku - p. riaditeľovi

Mgr. M. Janogovi, p. učiteľke Alenke Rozbeskej a p. Melánii

Hájikovej a žiakom, Cirkevnej materskej škôlke sv. Jozefa v

Pezinku – deťom a kolektívu pracovníkov, folklórnemu súbo-

ru Radosť a Obstrléze, Malokarpatskej okresnej knižnici v

Pezinku – p. riaditeľke a kolektívu pracovníkov, Malo-

karpatskému múzeu v Pezinku – pracovníkom, bratom kapu-

cínom z pezinského Kláštora, členkám spoločenstva

Máriinej Légie, p. Tiborovi a Danielovi Gloznekovi, p.

Helenke Slamkovej, p. Vincentovi Fekiačovi, ZO ZPB v

Pezinku – p. Dušanovi Vilimovi, p. Miroslavovi Kráľovičovi, p.

Márii Markeovej, ÚPSVaR v Pezinku, oddeleniu príspevkov

na kompenzáciu a všetkým, ktorí nám boli v roku 2014 akým-

koľvek spôsobom nápomocní. Tešíme sa ďalšiu spoluprácu

v roku 2015.

Malí korčuliari z Pezinka
Hoci skutočná zima

k nám ešte nezavítala,
žiaci našej školy sa so
zimným športom zo-
známili vďaka korču-
liarskemu výcviku.
Takmer sto žiakov pr-
vého stupňa ZŠ Na bielenisku sa pod vedením skúsených in-
štruktorov zoznamovalo s ľadovou plochou na zimnom štadió-
ne HC Petržalka.

Žiaci počas piatich dní získavali základy korčuľovania, ale aj
zdokonaľovali svoje zručnosti v tomto športe. Veríme, že sme
čiastočne pomohli pri odstránení korčuliarskej „negramotnosti“
a že sa nám organizovaním podobných kurzov podarí prispieť k
zvýšeniu telesnej a duševnej zdatnosti našich detí. Dúfame, že
onedlho sa naše deti budú môcť korčuľovať aj v našom meste a
že hokejoví alebo krasokorčuliarski reprezentanti budú vyras-
tať na štadióne, ktorý v Pezinku zatiaľ chýba. Hozová Alena

Cvičme s úsmevom
Už 2 roky pravidelne

každú stredu cvičíme v

Pezinskom kultúrnom

centre pod vedením

Oľgy Herdovej. Snaží-

me sa udržovať si te-

lesnú kondíciu, poniek-

toré rozhýbať stuhnuté

svaly a kĺby, ponaťahovať svoje telo cvikmi z Pilatesu, strečingu a

jogy. Pri cvičení používame softballovú loptu na posilnenie bruš-

ného a chrbtového svalstva a zlepšenie kĺbovej pohyblivosti.

Ďakujeme riaditeľke PKC Ing. Ingrid Noskovičovej, že nám

umožňuje využívať priestory v kultúrnom dome a Mgr. Oľge

Herdovej, že ju stále baví nás precvičovať. Za 25 cvičeniek,

predsedníčka pezinskej Jednoty dôchodcov.

Eva
Zouzalíková,

Dňa 7. 11. 2014 sme

v DSS a ZPS uskutoč-

nili pre našich obyvate-

ľov posedenie pri príle-

žitosti Mesiaca úcty k

starším. Na úvod sme

privítali pani podpred-

sedníčku BSK p. Gab-

rielu Németh, riaditeľku

odboru soc. pomoci z BSK p. Michaelu Šopovú, spevácky súbor

Radosť a našich obyvateľov. Po úvodnom slove a príhovore hostí

vystúpili s pásmom hovoreného slova naši obyvatelia. V programe

vystúpili pásmom známych ľudových piesní spevácky súbor Ra-

dosť. Svojim krásnym pásmom známych ľudových piesní rozospie-

vali všetkých prítomných. Na záver spevákom a hosťom rozdali

naše obyvateľky ručne robené darčeky a poďakovali sa za krásny

program, ktorý si pre našich obyvateľov pripravili. Na pekne prežité

chvíle budú dlho spomínať. DSS a ZPS,Hrnčiarska ul. Pezinok

K Mesiacu úcty k starším Ďakujeme za spoluprácu

Vianočné stromčeky ako ich

poznáme dnes prenikali do do-

mácností len veľmi pomaly.

Postupne prenikli do meštian-

skeho prostredia z nemecky ho-

voriacich krajín, no púť ozdôb a

stromčekov na vidiek bola veľmi

dlhá. Mať však doma na Via-

noce ihličie nebolo nič nové ani

v našich zemepisných šírkach.

vysvet-

lila na úvod etnologička Katarí-

na Nádaská.

„ Aj starí Slovania používali,
nie síce stromčeky, mali skôr
ekologické myslenie, ale práve
tie ihličnaté vetvičky. Ich priorit-
ná funkcia bola, že si nimi zdo-
bili príbytky v zime a sekundár-
na bola, že ihličnany majú ost-
ne a všetko, čo je ostré, malo
odpudzovať démonov,“

Postupne sa však u nás začali

udomácňovať aj stromčeky.

Tento zvyk prišiel na územie

Prešporka z nemecky hovoria-

cich krajín. Ich prvou zastávkou

na našom území boli, sa-

mozrejme, šľachtické a meš-

tianske domy zo začiatku 19.

storočia. Kým sa však vianočné

stromčeky dostali aj na vidiek,

trvalo im to takmer sto rokov.

K Vianociam a vianočnému

stromčeku patrí aj výzdoba. Aj

tu bol rozdiel medzi mestom a

vidiekom.

„Ozdoby sa robili ručne aj v
šľachtických a meštianskych ro-
dinách, aj na vidieku. Rozdiel
bol akurát v tom, že v šľachtic-
kých rodinách boli ozdôbky zho-
tovované zo zamatu, šité.
Mladé devy sa v dievčenských
školách učili takejto kreativite a
toto bola činnosť, ktorú v ško-
lách robili v podstate od jesene.
V ľudových vrstvách dominova-

li najmä sušené jabĺčka, orieš-
ky. To bola aj v Bratislavskom
kraji výzdoba,“ vyjadrila sa na

margo ozdôb patriacich na via-

nočný stromček etnologička

Katarína Nádaská.

Spočiatku sa však vianočný

stromček zdobil iba slamou. V

zahraničí však už v prvej polovi-

ci 19. storočia začali vznikať pr-

vé manufaktúry, kde sa vyrábali

prvé vianočné ozdoby. Tie však

boli veľmi drahé a nie každý si

ich mohol dovoliť. Salónky prišli

na stromček až koncom 19. sto-

ročia. Neboli to však salónky

ako ich poznáme dnes. Bol to

karamel, ktorý bol zabalený

do farebných papierikov. Na

vidieku salónky nahradili per-

níky. (BSK)

Vianočné stromčeky boli výsadou mešťanov

Vodiaci pes
môže vyrásť aj
vašou záslu-
hou! Zapojte sa
do dobrovoľníc-
keho programu

ktoré-
ho cieľom je prí-
prava šteniat na
prácu vodiace-
ho psa. Úlohou
dobrovoľníka je
sprostredkovať
šteniatku ra-
dostné detstvo, vybudovať uňho pozitívny vzťah k človeku, zo-
známiť ho s okolitým svetom a naučiť ho slušne sa v ňom sprá-
vať, pričom výdavky spojené so šteňaťom hradí naša škola.
Neváhajte nás kontaktovať - žlté šteniatka labradorského retrie-
vra čakajú možno práve na Vás.

Výchova,

Ďakujeme

Výcviková škola pre vodiace
a asistenčné psy

Výcviková škola pre vodiace
a asistenčné psy

hľadá dobrovoľníkov
na spoluprácu

pri výchove šteniatok.

hľadá dobrovoľníkov
na spoluprácu

pri výchove šteniatok.

www.vodiacipes.sk  0911/119379

Výchovou šteniatok môžete
pomôcť nevidiacim

Na oddelení dokladov a na oddelení bezpečnosti cestnej pre-
mávky a dopravných evidencií Okresného riaditeľstva PZ v
Pezinku budú

pre občanov nasledovne:

2014 v čase
2014 nestránkový deň
2014 v čase

2014 v čase
2014 v čase
2014 v čase o

v posledných dňoch v roku 2014 upravené
stránkové hodiny

od 07.30 hod. do 17.30 hod.

od 07.30 hod. do 12.00 hod.

od 07.30 hod. do 15.00 hod.
od 07.30 hod. do 15.00 hod.
d 07.30 hod. do 12.00 hod.

Na úseku občianskych preukazov, vodičských preukazov, ces-
tovných pasov a na úseku zbraní a streliva:
pondelok 29. 12.
utorok 30. 12.
streda 31. 12.

Na úseku evidencie motorových vozidiel:
pondelok 29. 12.
utorok 30. 12.
streda 31. 12.

Oznam o zmene stránkových hodín
v posledných dňoch v roku

Príprava na vianočné sviatky

počas adventného obdobia pre-

biehala aj v ZOS na Komen-

ského 23 v Pezinku. Klienti si

na Mikuláša vyzdobili zariade-

nie priestoru ZOS vianočným

stromčekom, upiekli sladké

koláče, po ktorých sa šírila

zariadením príjemná vôňa, kto-

rá naznačovala skorý príchod

Vianoc.

Samotným vyvrcholením bol

„Vianočný večierok“ pre klien-

tov ZOS, ktorý sa uskutočnil v

piatok 12.12. Vystúpili na ňom

žiaci zo ZŠ Fándlyho pod vede-

ním p. uč. Rozbeskej, členovia

FS Radosť nám zaspievali

krásne vianočné piesne, členky

Jednoty dôchodcov obdaro-

vali našich klientov balíčkami a

pán primátor zaželal všetkým

klientom príjemné vianočné

sviatky.

So želaním príjemných via-

nočných sviatkov a šťastného

nového roka 2015 sa pripája aj

kolektív ZOS.

Poďakovanie patrí všetkým

zamestnancom ZOS, OS a Je-

dálne, ktorí sa počas kalendár-

neho roka 2014 obetavo starali

o klientov v zariadení, ako aj v

teréne, nakoľko práca opatro-

vateľky je náročná nielen na fy-

zickú, ale aj na psychickú kon-

díciu. Všetkým zamestnancom

želáme v novom roku 2015 ve-

ľa zdravia, šťastia, lásky, pra-

covných a osobných úspechov.

vedúca ZOS, OS a Jedálne

Mgr. Alena Černáková,

Vôňa Vianoc v ZOS Komenského

Príjemnú predvianočnú atmosféru sa už pravidelne usilujeme

preniesť aj medzi pacientov Psychiatrickej nemocnice Philippa

Pinela. Nielen výzdobou, výrobou vianočných pozdravov, ale aj

tradičnými pinelkovskými vianočnými trhmi, na ktorých možno

zakúpiť ručne vyrábané drobnosti od výmyslu sveta pre poteše-

nie srdcu blízkych; či darčekov v podobe kultúrnych podujatí.

December bol štedrý a priniesol niekoľko takýchto pohladení du-

še – nostalgické vystúpenie Karola Rosenberga, vernisáž vý-

stavy kresieb našej pacientky Moje najmilšie, premiérovo me-

dzi nás zavítala a zakoledovala spevácka skupina BREZA z

Grinavy. Veríme, že aj v roku 2015 nebude núdza o ďalšie inšpi-

ratívne a liečivé zážitky. (zš)

Sviatočná atmosféra na Pinelke
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Zážitok pre rodiny a priateľov s anglickým názvom room esca-
pe je logická hra, v ktorej ide o to, aby sa hráči za hodinu dostali
zo zamknutej miestnosti. Kľúč von nájdu, ak rozšifrujú hádanky
a objavia tajomstvá, ktoré miestnosť ukrýva. Na Slovensku
vznikla prvá miestnosť v roku 2013 v Nitre a odvtedy ich počet
rastie. Dnes už medzi mestá, v ktorých je miestnosť s hrou room
escape patria Pezinok, Bratislava, alebo Žiar nad Hronom.

Hra na útek z miestnosti sa hrá v skupine 2-5 priateľov, kole-
gov a hrávajú ju aj celé rodiny. Pokiaľ sa hráči za hodinu ne-
dostanú von, dvere im otvorí sprevádzač hrou.

Spolupráca hráčov je dôležitým prvkom hry. Vďaka interakcii
dokážu hráči vylúštiť hádanky a pochopiť indície, ktoré ich dove-
dú až k ukrytému kľúču omnoho rýchlejšie. Keď je hra dobre pri-
pravená, jej pestrosť zabezpečí, že každý hráč využije nejakú
svoju prednosť, v hre pomôže svojmu tímu a po skončení hry
všetci odchádzajú spokojní. Hráčom môže počas hry pomôcť
len sprevádzač hrou. Sprevádzač do hry zasahuje tak, že hrá-
čom odosiela indície na obrazovku, ktorá je v miestnosti a hráči
si ich môžu prečítať. Vo väčšine miestností sa nachádza kame-
ra, cez ktorú sprevádzač vidí ako hráči napredujú a podľa toho
im dáva rady.

Hra na útek z miestnosti je netradičný zážitok a umožňuje za-
hrať sa dospelým aj deťom. Núti hráčov využiť zručnosti, ktoré v
bežnom živote vedome nevyužívajú často, takže ich nerozvíja-
jú. Pri hre na útek z miestnosti sa aj dospelí stávajú deťmi.

Ondrej Piják

Hra na útek z miestnosti
Projekt

, ktorý prispeje

v meste a okolí, je záme-

rom nezávislej iniciatívy obča-

nov mesta Pezinok – Cyklo-

koalícia Pezinok.

oboznámili deťi a mladistvých

na školách so základnými zá-

sadami bezpečnej jazdy na bi-

cykli s dôrazom na

a poznatkov do-

pravného značenia. V prvej

fáze bol projekt realizovaný

na dvoch miestnych školách.

Cyklokoalícia v pondelok 15.

12. zavítala na

a v utorok 16. 12. na

. V dnešných

podmienkach, kedy je infra-

„Svetlo na začiat-
ku“ k zvýšeniu
bezpečnosti cyklistov a pe-
ších

V spolupráci
s Mestskou polícou Pezinok

dôležitosť
osvetlenia

Gymnázium
Pezinok
ZŠ Bielenisko

štruktúra pre cyklistov a peších

nedostačujúca a častokrát ne-

bezpečná, je opodstatnené in-

formovať deti a mládež o sku-

točnostiach, ako môžu sami

prispieť k svojej bezpečnosti na

cestách a tým pádom aj k bez-

pečnosti všetkých účastníkov

cestnej premávky.

V predvianočnej dobe, kedy je

deň čoraz kratší, sa práve vi-

diteľnosť stáva dôležitou pod-

mienkou bezpečnosti. „Vidieť a

byť videný“ je základné pravidlo,

ktorého by sa mal držať každý

chodec a cyklista.

Cyklokoalícia Pezinok dlhodo-

bo podporuje cyklistiku a navr-

huje zlepšenie podmienok pre

cyklistov nielen v samotnom

meste, ale celom okrese Pe-

zinok. Plne podporuje akékoľ-

vek riešenia, ktoré by umož-

nili deťom dopraviť sa bezpečne

do školy na bicykli. K tomu je

však potrebná primeraná in-

fraštruktúra.

je ďalší

projekt, ktorým chce iniciatíva

prispieť k zvýšeniu povedomia

verejnosti a kompetentných

o zdravotných, environmen-

tálnych ako aj sociálnych

aspektoch cyklistickej dopravy

v Pezinku.

Cyklokoalícia Pezinok

„Svetlo na začiatku“

Bc. Emil Cino,

Viac info: https://www.facebo-

ok.com/cyklokoaliciapezinok

Cyklokoalícia nabicyklovala do škôl

Na základe dobrej viacročnej spolupráci s Múzeom Ľudovíta
Štúra v Modre pripravil v tomto roku Klub sprievodcov mesta
Pezinok pre svojich členov i občanov mesta Pezinok odbornú
exkurziu do Modry. Cieľom bola návšteva Múzea Ľ. Štúra a pre-
hliadka výstavy , ktorá bola pripra-
vená k jeho jubileu.

Ako vždy sme v múzeu zažili milé prijatie i odborný lektorský
sprievod. Mohli sme obdivovať nielen krásne kresby, grafiky,
maľby z dlhoročnej tvorby autora, ale tiež si pozrieť mnohé kni-
hy, hlavne detské, ktoré autor ilustroval.

Na záver exkurzie sme sa prešli predvianočnou Modrou a tiež
ochutnali niektoré špeciality.

Štefan Cpin – Zázračný svet

Peter Ronec

Na návšteve v múzeu Ľ. Štúra

8. novembra usporiadal samostatný konzulát Európskeho vi-
nárskeho rytierskeho stavu na Slovensku (EVIRS), v mieste
svojho sídla – Pezinku vínne slávnosti pod názvom „Kon-
zulátfest“. EVIRS si dáva za cieľ združiť všetkých ľudí, ktorých
životná filozofia a osobné princípy sú v súlade so základnými fi-
lozofickými tézami spojenými s vínom. Ak je niečo spojené s ví-
nom, nemôže to byť nič zlé. A tak aj my, členovia FS RADOSŤ
sme sa rozhodli vstúpiť do ich sveta a stali sme sa ich priateľmi
v duchu ich filozofie.

Našou filozofiou je láska k folklóru, k slovenskej ľudovej pies-
ni, preto sme im s radosťou odprezentovali , pes-
ničky o víne a vinohradoch, ale aj iné piesne z nášho repertoá-
ru. Vínni Rytieri nás síce nestihli úplne oboznámiť so všetkými
filozofickými tézami, ale v závere sa naše a ich základné tézy
poprepletali a spoločne sme si zaspievali. Bol to pekný večer.
Tešíme sa na ďaľšie spoločné stretnutia. S pozdravom, SALVE
VINI, priatelia Rytieri.

Vínny otčenáš

Pavlína Burgerová

RADOSŤ na Konzulátfeste v Pezinku

�
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Nie, necítim, aj keď ma tak ľu-
dia niekedy oslovujú. V škole
som si vždy básnika predstavo-
val ako človeka, ktorý sedí v al-
tánku a dlhým brkom si zapisu-
je svoje myšlienky. Určite ne-
zodpovedám tomuto obrazu.

Verše si zapisujem niekedy
do esemesiek, do počítača, do
toho, čo mám poruke.

Vidieť to napríklad na vzťahu
k ženám, pretože byť básnikom
je aj atraktívne, no zároveň to
znamená istý hendikep, preto-
že je jasné, že človek, čo píše
verše, z nich určite nemohol
zbohatnúť.

Cítiš sa ako básnik?

To môžem potvrdiť. Ako pí-
šeš, keď nie brkom v altánku?

Dnes asi niet básnikov s br-
kom požívajúcich aj vážnosť,
ktorá z tohto pojmu vyžaruje.
Píšuci ľudia sa niekedy za svo-
ju záľubu aj trochu hanbia.

Písanie a špeciálne básnic-
tvo sa dnes niekedy chápe ako
zvláštna podivínska záľuba.

U mňa to nie je záľuba. Ne-
chcem preháňať, ale mne bás-
ne niekedy zachraňovali život.
Píšem len z vnútornej potreby.
Keď mi bolo veľmi zle alebo veľ-
mi dobre, začal som hľadať nie-
čo, kde by som mohol svoju
emóciu vyliať. Nikdy som si ne-
sadol k stolu a nepovedal som
si „tak a teraz idem napísať bá-
seň“. Nikdy som nepísal s ambí-
ciou publikovať to, akurát mož-
no sem-tam na sociálnych sie-
ťach. Vždy išlo o pretlak emócií
a potreboval som sa ich zbaviť.

Niektoré veci musia dozrieť a
vyčkať na správny čas. Musia
sa vypýtať na svetlo sveta. Keď
som mal dosť materiálu na to,
aby som vydal zbierku, stretlo
ma šťastie, pretože som poznal
správnych ľudí od vydavateľa
cez editorov až po grafika. Ten
tím niekde v blízkosti spal a zja-
vil sa, keď bolo treba.

� Čo ťa viedlo k tomu, aby si
pretlak emócií predsa len
zozbieral a vydal knižne?

�

�

�

�

�

Grafikom je Peter Bučko a vy-
dania sa ujalo vydavateľstvo
Enigma publishing. Rovnocen-
nou súčasťou zbierky sú popri
básňach aj fotografie Róberta
Ragana. Sú také vynikajúce, že
ho považujem za spoluautora
knihy. Nejde o zbierku s ilustrá-
ciami, ale ide o knihu básní a fo-
tografií.

Výber básní robili Beáta Nem-
cová a Stanka Ondrovičová. Od-
viedli veľa práce, pretože ja som
im len odovzdal okolo 300 svo-
jich básní. Oni z nich vybrali 69.
Išlo o básne s rôznymi témami
napísané v rôznom čase, ale ony
sa sústredili na časť, ktorá by sa
dala nazvať ľúbostnou poéziou,
hoci tento pojem inak nemám veľ-
mi rád. Ale je to terminus techni-
cus. Básne nielen vybrali, ale aj
zoradili tak, že tvoria príbeh a ni-
kedy dokonca nasledujú za se-
bou, ako som ich písal.

Keď napíšeš báseň, skryješ
do nej plno vecí. Ale zbierka
básní ich odhalí. Ako keď po-
vieš veľa malých lží, ktoré zra-
zu dohromady prezradia obrov-
skú pravdu o tebe.

Nie. Pravdu. Prestanú byť
klamstvami a odhalia pravdu o
tebe. Keď som si tie vybrané
básne prečítal, chvíľu som mal
pocit, že to ani nemôžem vydať,
pretože je to tak osobné a intím-
ne a tak veľa o sebe hovorím.

Môžme ten tím predstaviť
konkrétne?

Spomínal si, že významnou
mierou prispeli aj editorky.

To môže znamenať, že vnú-
torná logika básní, ako ich pí-
šeš, je veľmi silná, ani si to ne-
musíš uvedomovať.

Nie obrovskú lož?

Píšeš básne aj ďalej?

Teraz málo.

Nemám emocionálne pretla-
ky.

To vôbec nie.

Môže byť šťastný aj nešťast-
ný.

Občas vystupujem s Bonzom
Radványim, hosťoval som na
konzervatóriu. Môj problém je,
že neviem svoje aktivity skĺbiť a
keď sa venujem jednej, ostatné
idú nabok.Ale muzikantská skú-
senosť je pri písaní básní veľmi
dobrá. Vždy, keď píšem, poču-
jem v duchu aj nejakú melódiu
alebo rytmus.

Tomu som dočista prepadol,
je to moja záľuba číslo jeden.

Minulý týždeň som bol na súťa-
ži mladých jazzových talentov.
Myslel som si, že dnešná doba
je povrchná a je taká aj mládež.
Na súťaži som zistil, že tu je no-
vá generácia intelektuálov, ktorí
nielen vedia, čo chcú robiť, ale
aj ako sa to robí. Myslím, že sa
našej generácii vyrovná, alebo
ju aj prekoná. Čo sme my robili
s veľkým úsilím, ide z nich ľahko
ako vánok. My sme si odskákali
komunizmus, porevolučné ča-
sy... Oni už preskočili mláku, v
ktorej sa my brodíme. Potešilo
ma to. Táto generácia má veľkú
šancu.

�

�

�

�

�

�

Nekope ťa múza?

Takže si so životom spo-
kojný?

Lebo existuje vžitá tak tro-
chu zjednodušená predsta-
va, že básnik píše, keď je ne-
šťastný.

Hráš teraz v nejakej kape-
le?

A ešte viem, že veľa foto-
grafuješ.

Je dnešná doba taká nepo-
etická ako sa nám javí?

(kam)

Malé lži v básňach odhalia veľkú pravdu
Hudobník, básnik, fotograf a

predovšetkým pezinčan Peter
Konečný sa roky venoval hud-
be. Ako basgitarista či kontra-
basista pôsobil v skupinách
Stará Jedáleň či Také oné. K
hudbe píše aj texty, okrem iné-
ho pre Polemic, Roba Opatov-
ského či Beátu Dubasovú.
Odrazu sa jeho verše odpútali
od hudby a začali žiť vlastným
životom. Nielenže ich Peter
uverejňoval na svojom blogu,
ale po istom čase vznikla jeho
prvá zbierka s názvom Krátky
príbeh o láske. O tom, ako
dnes básnikom chutí život
a či prichádzajú o ilúzie sa s
Petrom Konečným rozpráva
spisovateľ Márius Kopcsay.

REVIA– Malokarpatská komu-

nitná nadácia uzatvára 18. rok

svojho pôsobenia v regióne.

Cieľom našej nadácie je každý

rok priniesť do komunity nový ná-

pad, myšlienku, projekt a záro-

veň udržať, budovať a zlepšovať

to dobré, čo už tu máme. Naším

základným poslaním je povzbu-

dzovať ľudí byť aktívnymi vo svo-

jej komunite a niečo dobré jej

odovzať. Toto poslanie napĺňa-

me prostredníctvom grantového

programu. Sme otvorení nielen

pre organizácie, ale ako jediní v

regióne aj pre jednotlivcov, ktorí

si svojou tvorbou plnia svoje sny

a obohacujú aj nás ostatných.

Ako komunitná nadácia spája-

me, prepájame, sieťujeme. V

tomto roku sme rozvinuli projekt

Komunitnej akadémie zážitkov a

skúsenosti, v ktorom pri kreatív-

nych aktivitách spájame mla-

dých a starých. Teší nás živý záu-

jem o chvíle strávené vo vzá-

jomnej spoločnosti. Nuž, a to tra-

dičné, čím sa každoročne pripo-

míname v regióne, je napríklad

aj predvianočný projekt Otvor

srdce – daruj knihu či vianočný

živý orloj a charitatívny bazár.

Všetky naše aktivity majú jedno

spoločné – sú o vzájomnom part-

nerstve a spolupráci. Nesúťaži-

me, nepretekáme sa. Vydali

sme sa po neľahkej ceste spo-

lupráce, na ktorú sme, napĺňajúc

naše poslanie, odsúdení.

Mesto Pezinok, Mesto Modra,

Pedagogická a kultúrna akadé-

mia v Modre, Mestské centrum

sociálnych služieb v Modre, Jed-

nota dôchodcov v Modre, Jed-

nota dôchodcov v Pezinku, Zá-

kladná škola Ľ. Štúra v Modre,

Základná škola Kupeckého v

Pezinku, TV Pezinok, Pezinčan,

Pezinsko a Modranské zvesti bo-

li našimi celoročnými spolupacu-

júcim subjektami, ktorým patrí

naša vďaka.

Všetkým našim priateľom, part-

nerom, podporovateľom, sympa-

tizantom ĎAKUJEME za spoloč-

ne strávený rok 2014 a prajeme

príjemné a pokojné prežitie chvíľ

adventu a vianočných sviat-

kov. - Malokarpatská

komunitná nadácia

REVIA

Nadácia REVIA – Ďakujeme za priateľstvo a spoluprácu v roku 2014

Aj počas sviatočných
dní vás pozýva Dycho-
vá hudba GRINAVANKA
na posledné tohtoročné
koncerty.

Prvý
sa

bude konať 2014 v kostole sv. Žigmunda v
Grinave, a druhý, predsilvestrovský koncert

bude vo veľkej sále Domu
kultúry v Pezinku. Na tomto koncerte okrem dychovej hudby
GRINAVANKAvystúpi aj spevácka skupina BREZAz Grinavy.

Srdečne vás pozývame stráviť posledné dni končiaceho roku
spoločne s GRINAVANKOU a do nového roku vám želáme
hlavne pevné zdravie, šťastie a lásku.

„VIANOCE s
GRINAVANKOU“

28. 12. o 16.00 hod.
„ZA STARÝM

ROKOM“ 30. 12. 2014 o 18.00 hod.

Peter Feder

Dychová judba GRINAVANKA
„Za starým rokom“
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Život môže byť najkrajší vianočný dar

Pani Hedvika sa vydávala mla-
dá, nemala ešte ani 18 rokov.
Vtedy vraj bola taká móda –
dvadsaťročné dievča už bolo
pristaré na vydaj. Jej nastávajú-
ci Štefan bol o päť rokov starší,
robil vedúceho fľašovne vo vi-
nárskom družstve.

Už zakrátko však čakala mla-
dých manželov skúška ich ľud-
skosti a odvahy. Začala sa v jed-
no augustové popoludnie, keď
sa okolo ich záhrady prechá-
dzala asi štyridsaťročná žena.
Mladej Hedvike bola pani Va-
léria Adlerová povedomá. Man-
želia Arnošt a Valéria Adlerovci
vlastnili v Pezinku veľkoob-
chod a Zárubovci im doň do-
dávali víno.

spomína Hedvika Zárubová.

Adlerovci požiadali mlado-
manželov Zárubovcov, aby u se-
ba ukryli ich dvadsaťročného sy-
na Juraja. Možno sa im zdalo,
že mladý bezdetný pár nebude
podozrivý.

hovorí pani Zárubová.

Neraz sa sťažujeme, že nám
vianočné sviatky prinášajú
stres, zmáha nás nákupná ho-
rúčka, nevieme zohnať ten
správny darček alebo nám
chýba čosi na štedrovečerný
stôl. Pani Hedvika Zárubová
prežila pred sedemdesiatimi
rokmi Vianoce, v ktorých bol
tým najcennejším darom sa-
motný ľudský život. Napriek
tomu na ne spomína s láskou
i dojatím. V izbe svojho do-
mu, kde prežila nezabudnu-
teľný Štedrý večer, podelila
sa vitálna 88-ročná žena o
svoje zážitky z mladosti aj s
čitateľmi Pezinčana.

„Mali sme drôtený plot a pri do-
me záhradku. Bola som v zá-
hradke a pani sa prechádzala
okolo, po chvíli ma pozdravila,“

„Možno nevedela, ako má za-
čať rozhovor, pochválila mi, že
máme pekné uhorky. Povedala
som jej, že ich mám dosť, mô-
žem jej aj nejaké dať. Pani sa
však chcela so mnou porozprá-
vať. Pozvala som ich aj s man-
želom dnu.“

„Radili sme sa s mojím mu-
žom a keď sme videli, v akej sú
situácii, nemohli sme odmiet-
nuť,“
„Najskôr sme si mysleli, že ak
ide len o jednu osobu, nebude
to problém. Po týždni však za-
zvonili pri našich dverách aj oba-

ja manželia, že majú príliš ne-
bezpečný úkryt, či by sme aj ich
nezobrali. Keď vidíte takého u-
boleného človeka, čo by ste
spravili? Pýtala som sa sama se-
ba, čo by som robila, keby sa ne-
bezpečnostvo týkalo mňa? Tiež
by som niekoho prosila o po-
moc. Tak sme ich prijali.“

„Bol veľký až po plafón a keď
neboli salónky, zabalil sme do
farebného celofánu kocky cuk-
ru,“

„Každému som kúpila
darček, aspoň nejakú maličkosť
pod stromček, aby si tu niečo na-
šla Alicka, Ďurko aj rodičia...
Chlapom som zohnala kravatu,
šál, aj ženám nejaké drobnosti,
už si presne ani nespomínam.
Pre každého som spravila balík.
Pozaťahovali sme žalúzie, aby
nebolo vidieť dnu. Keď som vi-
dela, že sa usmievajú, aj ja som
mala dobrý pocit.“

„Vtedy sa všetko ťažko zháňa-
lo. Jedli sme kapustnicu s hríba-
mi, neviem, či bola vôbec ryba
alebo len makové pupáky.
Mäso sa na Štedrý večer ne-
jedlo do polnoci, bol dodržiava-
ný pôst. Mali sme ovocie, aj su-
šené, hrozno sme si odložili na
povale, jabĺčka, slivky, oblátky,
med, všetko, čo sa na Vianoce
dáva. Potešili sme sa, aj keď to
dlho netrvalo.“

„Bol to dôstojník, letec, my
sme boli len dvaja, takže sme
ho museli prijať. Z úradu potre-
bovali vedieť, akú mu dáme
miestnosť. Nepustila som ich,
povedala som, nech prídu, keď

Adlerovci mali aj šestnásťroč-
nú dcéru Alicu, ktorá bývala na
internáte v Modre. Keď tam za-
čali hľadať Židov, utiekla a prišla
raz neskoro večer takisto k
Zárubovcom. Odvtedy schová-
vali celú štvorčlennú židovskú
rodinu.

Vianočné sviatky prežili Záru-
bovci aj Adlerovci v kľude. Do-
konca si spolu sadli k štedrove-
černej večeri napriek rôznemu
vierovyznaniu. Dôležité bolo, že
boli nažive a mali jeden druhé-
ho. V rohu izby stál ozdobený
stromček.

popisuje Hedvika Zárubová
na Vianoce pred sedemdesiati-
mi rokmi.

Večera zodpovedala vojno-
vým časom.

Po Novom roku 1945 nasta-
li komplikácie. U Zárubovcov
chceli ubytovať nemeckého vo-
jaka.

bude doma aj manžel,“

„Boli tam tichučko, aby ani hlá-
sok nebolo počuť. Nemec bol
našťastie stále pri svojom voj-
sku, prišiel domov len večer,
aby sa vyspal,“

Samozrejme, že som
sa bála. Nemala som sa komu
vyžalovať. Bola som v kostole.

hovorí
pani Zárubová. Nemca ubyto-
vali v samostatnej izbe, židov-
skú rodinu ukrývali v pivnici.

pokračuje v roz-
právaní pani Hedviga a človeku
sa ani nechce veriť, koľko sa v
mladej žene našlo statočnosti a
odvahy. „

Farárovi sa predsa môžete vy-
spovedať zo všetkého. Tak som
mu povedala, že robím pro-
tištátnu činnosť a schovávam ľu-
dí. Kňaz na to povedal: Z toho
sa nemusíte spovedať, robíte
ušľachtilú vec, zachraňujete ľud-
ský život. To nie je hriech. “

„Je-
den o druhom sme nevedeli, ani
sme sa navzájom nezdôverili.
Predsa len sme sa báli, že sa to
vyzradí, hoci aj omylom, “

Inokedy jej sestra priniesla
svojho malého syna, aby jej ho
postrážila, kým čosi vybaví v
meste. Hedvika pozamykala a
malého priniesla ukázať Adle-
rovcom, aby sa trochu potešili.
Sestra ani netušila, akú mal jej
chlapček spoločnosť. Tajom-
stvo si vtedy neprezrádzali ani
najbližší príbuzní.

Pani Zárubová napríklad netu-
šila, že inú židovskú rodinu,
Diamantovcov, skrývali aj jej
svokrovci vo Vinosadoch.

dodá-
va pani Zárubová.

Rodina, ktorá bývala u rodičov
jej muža, však mala menej šťas-
tia. Raz do domu nedopatrením
vstúpila susedka, čo prišla po
mlieko. Prišlo komando, všet-
kých pobrali, len jednej členke
rodiny sa podarilo ukryť. Svok-
rovcov vláčili po úradoch. A me-
no Záruba bolo podozrivé. Na-
koniec aj u pani Hedviky zazvo-
nili gardisti, že dostali udanie,
vraj skrýva Židov. Povedala, že
je sama doma a nikoho nepustí.
Odišli s tým, že sa ešte vrátia.

Možno ich zmiatlo, že doma
našli len samotné mladé diev-
ča. Nezdalo sa im pravdepo-
dobné, žeby niekoho ukrývala.
Tým skôr, že tu býval aj nemec-
ký dôstojník. Muži v uniformách
však dodržali slovo a vrátili sa.
Prehľadávali byt, pozerali do
skríň. Vypytovali sa na taniere
na stole, pani Hedvika sa vyho-
vorila na návštevu. Boli aj na po-
vale, ale na pivnicu zabudli, pre-
tože sa do nej nevchádzalo z by-
tu ale zo šopy.

Mladí manželia sa začali obá-
vať nielen o svoje životy, preto
Štefan Záruba vyhádzal se-
dadlá v aute, naložil doň Adle-
rovcov, prikryl ich dekami, ka-
bátmi a odviezol ich ku kamará-
tovi do hôr. Bolo to veľké šťas-
tie! Druhýkrát už kontrola chce-
la vidieť aj pivnicu! Azda si niek-
to zo susedov všimol, že tam pa-

ni Zárubová akosi často chodí...
Pomohla však ďalšia náhoda:
Po bombardovaníApolla si v piv-
nici u Zárubovcov zložil svoj ná-
bytok istý Bratislavčan, pretože
sa bál, aby sa mu nezničil. Piv-
nica bola celá zaprataná a pred
vchodom do kumbálu, kde Ad-
lerovci bývali, stáli naukladané
drevené sudy. A tak sa tajom-
stvo ani teraz neprezradilo.

Keď sa blížil front, ukrývali
sa pod zemou obe rodiny.
Adlerovci počas vojny prišli o
všetok majetok, ale to najcen-
nejšie, svoje životy, si zachráni-
li. Dostali byt v Bratislave a ne-
skôr pracovali v kníhkupectve a
v elektroobchode.

Osud Zárubovcov bol smut-
nejší. Štefan Záruba bol vinár.
Na úrade mu vyšli v ústrety a
prenajali mu vinice. Zárubovci
si teda založili obchod s vínom.
Po znárodnení však oň prišli.

spo-
mína pani Zárubová. Práve táto
záľuba sa mu stala osudnou.
Zrútil sa v lietadle, ktorému vy-
povedal motor. Zlín Z-381. Zlo-
vestnú skratku si pamätá dod-
nes. Stalo sa to v roku 1949.
Pani Hedvike ostala maličká
dcérka a spomienky na manže-
la – boli natoľko silné a krásne,
že sa už nikdy nevydala.

Mladá 23-ročná vdova nema-
la nijaký majetok, platila nájom-
né za byt v dome, ktorý jej patril,
nepriznali jej ani vdovský dô-
chodok a dodnes ho vôbec ne-
dostáva! Prijali ju našťastie do
zamestnania. Robila až do dô-
chodku mzdovú účtovníčku, an-
gažovala sa v Červenom kríži,
napokon aj cestovala po svete.
Jej zásluhy nikto neocenil. Až v
roku 1997 dostala vyznamena-
nie teda Spra-
vodlivý medzi národmi.

Skutočnou odmenou však bo-
lo, že rodina, ktorú pomáhala s
manželom zachrániť, bola naži-
ve. Vianoce strávené u mladuč-
kých manželov Hedviky a Šte-
fana Zárubu – vekovo im pred-
sa mohli byť deťmi – sa hlboko
vryli do sŕdc Adlerovcov. Každé
Vianoce si s vďakou spomenuli
a pani Hedvika ich chodila osob-
ne navštíviť, aby si príjemne po-
sedeli, spomínali a sem tam aj
poplakali.

Najdlhšie žila ich dcéra Alicka.
S pani Hedvikou dokonca istý
čas ležali v tej istej nemocnici
a spočiatku o tom ani nevede-
li. Vyšlo to najavo, až keď pa-
ni Zárubovú prišla navštíviť jej
dcéra.

spomína pani Zárubová na
jedno z posledných stretnutí s
pani Alicou, ktorá tohto roku zo-
mrela.

Svoj životný príbeh komentuje
Hedvika Zárubová s nadhľa-
dom a humorom:

„Muž bol taký, že do všetkého
išiel. Bol muzikant, poľovník, na-
hovorili ho do aeroklubu,“

Yad Vashem,

„Chodil tam kňaz na spovede
a prijímania, prišiel ku mne a po-
tom prišiel k paniAlicke. Ona po-
vedala: Ja som Židovka a toto je
moja záchrankyňa, čo mi za-
chránila život... Držala mu dlhú
kázeň a tak pekne s ním hovo-
rila!“

„Narodila som
sa predčasne, vydala som sa
predčasne a ovdovela som
predčasne. Pánboh mi aspoň
doprial dlhý život. Vždy si spo-
meniem, ako sme spolu pekne
sedeli na Štedrý večer roku
1944. A vždy si poviem: Môže-
me byť radi, že žijeme.“

(kam)

Pezinčanka - pani
Hedvika Zárubová
advent 2014

Štefan a Hedvika Zárubovci
- spravodliví medzi národmi

Vianoce sú sviatky, keď sa tešíme
nielen z darčekov a rodinnej atmosfé-
ry. Je to príležitosť ponoriť sa do se-
ba, do svojej mysle a duše. Porozprá-
vať sa so sebou, rozjímať, myslieť na
Boha. Obyvateľom Pezinka a čitate-
ľom Pezinčana sa pred blížiacimi sa
sviatkami prihovorili aj duchovní, kto-
rí pôsobia v našom meste.

Ján Ragula,

Zo srdca želám všetkým Pezinčanom a ľuďom dobrej vôle,

nech v čase, keď Boh prichádza medzi nás ako Dieťa, naplní

naše srdcia pokojom, ktorý prináša, radosťou, ktorá rozdáva-

ním rastie, láskou, ktorá nemá hranice a nový rok nech je pre

všetkých bohatý na hodnoty, ktoré robia človeka skutočne

šťastným. katolícky farár v Pezinku

Sviatky radosti, pokoja a rozjímania

Takto si priali naši predkovia a je v tom

veľká múdrosť. Lebo čo najviac potrebu-

jeme a po čom túžime, sú práve tieto tri

hodnoty: zdravie, životné šťastie a Božie

požehnanie.

Kristus, Záchranca od Boha, vstúpil do

našich dejín, aby nám daroval skutočné zdravie aj skutočné

šťastie a mnoho Božieho požehnania.

Prajem vám, aby ste počas týchto sviatkov pocítili uzdravujúcu

Božiu ruku vo vašich telesných trápeniach, duševných bôľoch,

ale aj v narušených vzťahoch. Lebo žijeme v zlom svete. Ľudia

sú voči sebe častokrát zlí.Ale Boh je dobrý a mocný. Prajem vá-

m, aby ste počas nastávajúcich sviatkov, ale aj neskôr, našli ta-

kú dôveru v Pána Boha a takú odvahu, ako Jozef a Mária, ktorí

prijali medzi seba Božie dieťa a aj skrze týchto dvoch jednodu-

chých a skromných ľudí prišlo do sveta mnoho, mnoho dobrého.

evanjelický farár v Grinave

Vinšujem vám tieto slávne sviatky,
Krista Pána narodenie, aby vám dal Pán
Boh zdravia, šťastia a hojného Božieho
požehnania a po smrti kráľovstva
Božieho obsiahnutie.

Róbert Mišových,

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania

Vianoce, čas keď si kresťanský svet pri-

pomína radostnú udalosť narodenia

Božieho Syna Ježiša Krista. Pri Jeho na-

rodení volali anjeli: Sláva na výsostiach

Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

(L 2, 14) Táto anjelská zvesť je oslavou a

zároveň želaním. A o tom nech sú i tieto

nastávajúce sviatky.

Do ťažkých a zložitých situácií prichá-

dza Knieža pokoja a chce človeku daro-

vať svoj pokoj. Pokoj, ktorý je kvalitatívne odlišný od pokoja zís-

kavaného ľudskou snahou. Lenže celá vianočná zvesť pokoja

sa nemôže naplniť len v upokojení seba samého. Vianočné upo-

kojenie nastupuje v plnej miere iba u tých, ktorí prijímajú pokoj

nielen pre seba, ale ho v plnom rozsahu želajú aj iným. Vianoce

nám zvestujú, že Boh, ktorý sa v Kristovi stal človekom, je s na-

mi zmierený, preto je medzi Ním a nami pokoj. Z toho vyplýva,

že má byť pokoj a zmierenie aj medzi ľuďmi. O takýto pokoj pros-

me v modlitbách, snažme sa oň vo svojich rodinách, na praco-

viskách, v spolužití s inými ľuďmi...

Pripojme sa i my k tým, ktorí sa tešia z narodenia betlehem-

ského Dieťaťa prinášajúceho spásu a pravý pokoj všetkým ľu-

ďom dobrej vôle. Nech aj z našich úst znejú piesne oslavy

a chvály Hospodinovi, nášmu Bohu. Sláva na výsostiach Bohu

a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Prijmime túto vianočnú

zvesť srdcom naplneným radosťou, srdcom hľadajúcim Pána,

srdcom snažiacim sa v láske a v pokoji nažívať s každým člove-

kom i v nastávajúcom roku 2015.

evanjelický farár v PezinkuVladimír Kmošena,

Vianočný vinš 2014

Ďakujeme všetkým, ktorí ste priniesli kúsok „Vášho

srdca“ v podobe trvanlivých potravín pre viacdetné a so-

ciálne znevýhodnené rodiny v našom meste a okolí. V rám-

ci Mikulášskej zbierky trvanlivých potravín sme pripravili

na darovanie 37 veľkých potravinových balíkov.

Ďakujeme vám, ktorí ste podporovali aktivity Centra

pre rodinu v tomto roku. Nech vám vaša štedrosť a ocho-

ta pomáhať v prospech pezinských rodín prinesie do

srdca i mysle pokoj a radosť, nielen počas vianočných

sviatkov ale aj do budúceho roku 2015.

, štatutár

Centrum pre rodinu - Pezinok, o.z.

Martina Šipošová

Poďakovanie za pomoc
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Inzercia

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
8.1. Stratená rukavička

9.1. Klubovňa- Stavanie snehových hrdinov.

14.1. Koráľkovanie.

15.1. Snehuliačik

22.1. Tučniačik

23.1. Klubovňa- Zimný filmový klub pri čajíku.

28.1. Šaliansky Maťko.

29.1. Maľovanie prstami

30.- 31.1. Babinec.

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 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Každý piatok od
14.00 do 17.00 h pre všetky školopovinné deti. Popoludnia plné
kreativity, hier a zmysluplnej zábavy.

Výroba šperku z koráľkov. Tvorivé popo-
ludnie pre deti a mládež v čase od 15.00 do 16.30 h.

- Mama, ocko poď sa hrať. Tvorivé kreatívne
popoludnie pre deti. Na každej dielničke si môžu vlastnoručne vy-
robiť milé darčeky 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 svojimi rodič-
mi strávia tvorivé popoludnie.

Každý piatok
od 14.00 do 17.00 h pre všetky školopovinné deti. Popoludnia pl-
né kreativity, hier a zmysluplnej zábavy.

Okresné kolo súťaže v prednese slo-
venskej povesti pre žiakov ZŠ.

- 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 popoludnie.

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

na alebo
na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

Na Mikuláša, 6. decembra,

navštívili každý dom v dedine

Mikuláš, anjel a čert. Tomuto

dňu predchádzal 5. december,

nazývaný Vtedy

chodievali malí chlapci prezle-

čení za Mikulášov. 6. decembra

to už bol Väčší

chlapci nosili s reťazami.

Deti sa museli pomodliť, neskôr

aj povedať báseň „ Mikulášku,

dobrý strýčku “ . Mikuláš mal ob-

lečenú konopnú košeľu, kožuch

a konopné Na tvári mal

škrabošku s bradou a fúz-

mi z bielej vaty. Na hlave mal

čiapku z papiera. V ruke držal

berlu, neskôr aj so zatočeným

koncom, vyrobeným z drôtu.

Čert bol oblečený rovnako, iba

kožuch mal prevrátený. V ruke

držal brezovú metlu, a

ktorou hrmotal. Na tvári

mal škrabošku s vyplazeným ja-

zykom, alebo si tvár Na

zadku mal pripevnený kravský

Rodičia sa vyhrážali, že

čert Anjel

bol oblečený v bielych dlhých

šatách, ale bez

škrabošky. Mikuláš a anjel de-

ťom rozdávali orechy a

Mikuláš povedal deťom:

Otočil sa i k rodi-

čom s otázkami:

Neskôr Mikuláš

vystúpil na divadelnom predsta-

vení, kde si rodičia priniesli ba-

líčky pre svoje deti.

Na Luciu, 13. decembra, cho-

dievali po domoch „ Lucie “ . Boli

to dievčatá, oblečené v bielych

šatách s husacím krídlom, kto-

rým v tichosti ometali ľudí po

tvári. Pred vchodom do domu

zacengali a deti sa museli po-

modliť.

Ako posledná zabíjala na

Cajle rodina Rosípalová – pria-

mo na Štedrý deň, keď sa už

ostatní venovali vinšovaniu a

Malý Mikuláš.

Veľký Mikuláš.
putnu

gace.
(larvu)

putnu re-
tázku,

zalíčil.

ocas.
dzeci zobere do putny.

družičkovských

štolver-
ky. „
Pomodli sa. “

„ Poslúcha?
Dobre sa učí? “

Mikuláš

Lucia

Štedrý večer

spievaniu vianočných piesní.

Preto vznikla posmešná pesnič-

ka na melódiu vianočnej piesne:

Štedrá večera sa 24. decem-

bra začínala o 17. hodine.

Rodinu k stolu pozvali zvony caj-

lanského kostola. Keď rodina

prišla do miestnosti, v ktorej ma-

la večerať, gazdiná vysvacila

všetky štyri rohy miestnosti. Čle-

novia rodiny sa postavili k stolu

a pomodlili sa dvakrát Otčenáš.

Prvýkrát za zdravie a druhýkrát

za zomrelých členov rodiny.

Otec podával rodine oblátku, na

ktorú natrel med a každý si mu-

sel upiť trochu vína ako pamiat-

ku na ustanovenie Oltárnej svia-

tosti.

Samotnú večeru tvorila hríbo-

vá kapustnica, jabĺčka, hrušky,

hrozno a opekance – makové

dolky.

pod stolom, aby im Pán

Boh požehnal úrodu. Po večeri

si naj-

mä

Vtedy už pod okná chodili spie-

vať koledy chudobnejšie deti.

Išlo o piesne z Jednotného kato-

líckeho spevníka, najpríklad:

Členovia diva-

delného krúžku chodievali spie-

vať svojim členom pieseň

Čas radosti, veselosti:
Čas radosti, veselosti,
ženy plotny pálá
a tá stará Rosípalka jelitá obára.
Ludé sú v kostele, jelitá po stole
a tá stará Rosípalka v postele.

Sedláci mali ze zbožá kaž-
dého

spívali vánočné pesničky,
Narodil sa Kristus Pán.

Narodil sa Kristus Pán, Búvaj
dieťa krásne, Plesajte všetci ľu-
dia, Trnka, trnka...

Ne-

bojte sa, pastieri.

trúbú trúbit vánočné svaté pes-
ničky. Ludé ostali hore,

„ Vstávaj hore, dušo verná, dva-
násta hodzina prišla. “

flúsky

Za to im gaz-

diná vyniesla von koláč, jablko,

dolku alebo niekedy i šesták.

Takisto chodil pod okná pastier s

nešli

spať a napokon odišli na polnoč-

nú svätú omšu do Pezinka, lebo

vtedy sa na Cajle neslúžila. Ako

prvý vyšiel na ulicu modleník,

ktorý býval na hornom konci

Cajle. Začal spievať pieseň:

Postupne

sa k nemu pridávali ľudia z jed-

notlivých domov a takto prišli v

sprievode do Pezinka. V tom ča-

se sa slúžili dve sväté omše: vo

Farskom kostole a v Kapucín-

skom kostole. Cajlania išli naj-

mä do kapucínskeho, pretože

tam bolo teplejšie (teplo prichá-

dzalo z priľahlej kláštornej ku-

chyne). Po návrate domov z pol-

nočnej išli spať.

Vianočný stromček bol veľmi

skromný. Jeho výzdobu tvorili

len orechy, jablká a (sa-

lonky, vo vnútri ktorých bol kú-

sok cukru alebo chlebíka). Tento

malý stromček bol zavesený na

strope, nakoľko stropy v tom ča-

se boli drevené.

6. januára všetky domy v obci

navštívili chlapci prezlečení za

troch kráľov. Na hlavách mali pa-

pierové koruny, oblečené mali

biele košele, dlhé až po kolená,

ale vykasané. Nakoľko bolo

chladno, pod kostýmom mali ob-

leky. Čierny kráľ mal začiernenú

Zjavenie Pána

tvár a v ruke šabľu. Spievali:

Okrem chlapcov všetky domy

navštívil aj pán farár, organista,

kostolník a dvaja miništranti, z

ktorých jeden držal pánu faráro-

vi biret. Ak to nestihli, chodili aj v

najbližšiu nedeľu. i kos-

tolník pri tejto príležitosti dostali

od gazdinej výplatu na celý rok.

Pri vstupe kantor zaspieval:

Pán farár posvätil

dom, ak ešte nebol posvätený.

Ak už bol posvätený, tak iba iz-

bu, v ktorej sa nachádzali. Mal

veľké vrecká, v ktorých boli pri-

pravené cukríky a štolverky pre

deti. Na dvere kriedou napísal:

19+C+M+B+50 (19- prvé dve

číslovky príslušného roka, C –

Christus, M – mansionem, B –

benedicat, 50 – posledné dve

číslovky príslušného roka. G M

B niektorí mylne označujú ako

mená troch kráľov: Gašpar,

Melichar a Baltazár). Organista

odpovedal kňazovi po latinsky,

iba Otčenáš sa modlili všetci po

slovensky. Takto sa chodievalo

až do roku 1950, keď už učitelia

nesmeli robiť vykonávať úlohu

organistu.

„ Traja králi ideme k vám, šťas-
tia, zdravia nesieme vám. Šťas-
tia, zdravia, mnohé letá, ideme k
vám od ďaleka. A ty čierny na
tom zadu, navystrkuj na nás
šabľu. Ja uznávam, že som čier-
ny, lebo som z murínskej zemi.
Tá Mária, zlatá perla, tá Ježiša
porodila. A ten Ježiš, drahý ka-
meň, až na veky vekov. amen. “

Rechtor

„Veseľ sa ľudské stvorenie,
prišlo vám naše spasenie. Ra-
dujme sa, veseľme sa, v tomto
novom roku.“

Peter Sandtner

Staré vianočné cajlanské zvykyVýstava

Nové knihy

taký je názov výstavy keramickej tvorby
manželov Márie a Oskára Hanúskových. S ich dielami, medzi
ktorými nechýbajú ani keramické betlehémy, sa budú môcť
zoznámiť od 3. decembra aj obyvatelia Stropkova v tamojšom
Mestskom múzeu. Výstava potrvá do 10. januára 2015.

Krehká krása hliny,

napísali dvaja Pezinčania
Jozef Čentéš ( v Pezinku žije dve desaťročia) a Ján Šanta (pra-
cuje na Špeciálnej prokuratúre v Pezinku) spolu s Michalom
Považanom. Vydanie knihy je záslužným počinom, pretože je
určená nielen odborníkom, ale aj širšej verejnosti. Dejiny proku-
ratúry na Slovensku mapujú a komentujú v jednotlivých kapito-
lách tento významný a nezastupiteľný orgán ochrany práv od
roku 1848 až po súčasnosť. Ambíciou tejto knihy je hlbšie za-
myslenie sa nad vývojom orgánov verejnej žaloby na Slo-
vensku od ich vzniku až do súčasnosti. Kniha vyšla vo vydava-
teľstveAtticum.

Vodnícky karneval, taký je názov novej knihy spisovateľa
Júliusa Balca. Kniha určená deťom iste poteší najmä teraz,
pred Vianocami. Je doplnená peknými ilustráciami Martina
Kellenbergera a deti sa pri jej čítaní môžu tešiť na ďalšie veselé
a dobrodružné príbehy vodníka, víl a bosoriek. Knihu vydalo vy-
davateľstvo Spolku slovenských spisovateľov a finančne na jej
vydanie prispel aj fond Pro Bozen mesta Pezinok.

Pezinčan Peter Konečný je pre väčšinu kamarátov známy
ako originálny hudobník a autor textov piesní. Dnes máme mož-
nosť predstaviť jeho prvotinu, básnickú zbierku „Krátky príbeh
o láske“, ktorá vyšla nedávno vo vydavateľstve ENIGMA. Kni-
ha je doplnená fotografiami Róberta Ragana, ktoré knihu nielen
ilustrujú, ale samé osebe sú svojbytným a originálnym výtvar-
ným počinom. Na chuť prečítať si túto knihu možno bude stačiť
aspoň titulná báseň:

Dejiny prokuratúry na Slovensku

Vodnícky karneval Júliusa Balca

Krátky príbeh o láske

Krátky príbeh o láske
Padla si mi do oka,
stala si sa slzou.
Krátky príbeh o láske,
čo po tvári skĺzol.
Utriem si ju prstami,
nech je chvíľu v dlani
z mora slaná kvapôčka,
ktorá neprischla mi.

V kapucínskom kláštore v Pezinku si 3. decembra pripomenuli 95.
výročie narodenia a 15. výročie úmrtia kňaza-kapucína P. Vojte-
cha Rudolfa Rajnera OFMCap (3. 12. 1919 – 14. 5. 1999), rodáka
z Pezinka, ktorý bol v roku 1961 odsúdený na 14 rokov väzenia
ako vedúci súdneho procesu s kapucínmi „Rudolf Rajner a spol.“ a
z väzenia bol prepustený ako posledný rehoľník až v roku 1968.
Hlavným celebrantom sv. omše v Kapucínskom kostole bol P.
Marek Tőrők a kazateľom P. Tomáš Konc. V refektári všetkých pri-
vítal gvardián kláštora P. Norbert Pšenčík a následne bol premiet-
nutý film o živote P. Vojtecha Rajnera s dobovými fotografiami a na-
hrávkou jeho spomienok. Na záver sa podelili o svoje spomienky
na P. Vojtecha jeho príbuzní František Matiašovský, Alžbeta
Rajnerová a Dominik Matiašovský, spolubratia kapucíni P. Fidel
Pagáč, P. Tomáš Konc, P. Norbert Pšenčík a P. Marián Turňa a
miestny farár vdp. Ján Ragula. Synovec saleziána dona Titusa
Zemana Michal Radošinský, ktorého proces blahorečenia pre-
bieha, spomenul, že jeho strýka pred smrťou zaopatril práve
P. Vojtech Rajner, jeho bývalý spoluväzeň. Peter Sandtner

Spomienka na P. Vojtecha Rajnera

FOTO: archív autora
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Aj v tomto školskom roku sa

niekoľkí z najtalentovanejších

žiakov našej ZUŠ rozhodli zasú-

ťažiť si so svojimi rovesníkmi z

iných ZUŠ Slovenska.

20. a 21. novembra 2014 sa

konala už tradičná celosloven-

ská súťaž mladých violončelis-

tov „Violončelová jeseň v Mod-

re“. Pezinská ZUŠ E. Suchoňa

mala svoje zastúpenie v 4. kate-

górii. Dvaja šikovní chlapci z trie-

dy

– a

opäť potvrdili svoje

kvality a vrátili sa s krásnym

strieborným pásmom.

Už o niekoľko dní – 2. a 3. de-

cembra sa uskutočnil 6. ročník

celoslovenskej súťaže ZUŠ

„Dni Miloša Ruppeldta“ v Brati-

slave.

2. decembra prebiehala súťaž

dychových nástrojov, na ktorej

našu ZUŠ reprezentovali traja

žiaci. V prvej kategórii dycho-

vých plechových nástrojov (do

15 rokov) súťažil 10-ročný trub-

kár z triedy

pána učiteľa a

hoci bol v kategórii najmladší,

porota mu udelila čestné uzna-

nie.

V prvej kategórii dychových

drevených nástrojov získala 3.

miesto talentovaná flautistka

Mgr. Art. Magdalény Milčí-
kovej Matej Guľas Kris-
tián Mrva

Daniel Wittlinger
Mariána Mráza

Dominika Forgó Mgr.
Art. Andrey Klattovej

Martina
Pepuchová

z triedy

a v dru-

hej kategórii si vybojovala

3.miesto flautistka

z triedy pána učite-

ľa Mariána Mráza. Martina svo-

je kvality potvrdila v tomto škol-

skom roku už druhý raz – v no-

vembri získala 2. miesto aj na

celoslovenskej flautovej súťaži

v Nižnej na Orave.

3. decembra súťažili speváci.

pripra-

vila na súťaž troch žiakov. V dru-

hej kategórii si vyspieval krás-

ne 3. miesto 11 ročný

a čestné uznanie v tretej

kategórii si odniesli

Mgr. Eva Rosenberger

Richard
Ciller

Zuzana Po-

lašková Natália Noskovi-
čová.

Mgr. Zuzana Andelová

a

Je to skvelá bilancia – ani je-

den zo žiakov, ktorí reprezento-

vali pezinskú ZUŠ Eugena

Suchoňa sa nevrátil bez ocene-

nia! Blahoželáme súťažiacim aj
ich pedagógom!

Žiaci ZUŠ Eugena Suchoňa opäť medzi najlepšími

XXI. Ples Farnosti Pezinok

Súčasná výstava dvoch pezinských výtvarných umelkýň a pe-

dagogičiek zo Základnej umeleckej školy

a nás znova uisťuje o známej pravde, že ak dva-

ja robia to isté, nemusí to byť to isté. Aj keď sú z jedného mesta.

Julka je maliarka, ktorá nezaprie radosť z maľovania, nezaprie

farbu, jej hmotu, pastóznosť a ostatné typické maliarske vy-

jadrovacie prostriedky, pričom jej dlhoročnou témou je žena.

Danice Tykovej
Júlie Piačkovej

Danica Tyková a Júlia Piačková – Dve z jedného Mesta

V piatok 28. novembra sa v
Spoločenskej sále Pezinského
kultúrneho centra uskutočnil

a

z Pezinka na-
zvaný „Od Ondreja do Troch
Kráľov“. Išlo o prvý spoločný
projekt oboch súborov, ktorý sa
uskutočnil s podporou Mesta
Pezinok a Pezinského kultúr-
neho centra. Miroslav Rajt je hu-
dobným vedúcim speváckeho
súboru RADOSŤ a kapelníkom
cimbalovej hudby v jednej oso-
be, takže táto spolupráca vlast-
ne ani nie je žiadnym prekvape-
ním. Miroslav Rajt úspešne ko-
ordinoval nácvik oboch súbo-
rov, ktorý prebiehal oddelene.
Folklórny spevácky súbor

spoločný koncert Cimbalo-
vej hudby Miroslava Rajta
Folklórneho speváckeho sú-
boru RADOSŤ

RADOSŤ ešte nikdy nespieval
so sprievodom cimbalovej hud-
by, preto bola generálna
skúška, ktorá sa uskutočnila
dve hodiny pred samotným kon-
certom, očakávaná s napätím.
Tá však dopadla nad očakáva-
nie a Radostníci spievali, po

drobných korekciách, v doko-
nalej symbióze s kapelou.
Samotný koncert už prebehol
bez nervozity a napätia. Ra-
dostníci spievali s veľkým nasa-
dením a uvoľnene. Samostatné
hudobné vstupy Rajtovcov boli
skvostné a zazneli v nich také

skladby, ako „Uhorský tanec č.
4 brnkacia“ J. Brahmsa, „ Čar-
dáš“ V. Montiho, „Slávik“ – G.
Dinicu, skvelé cimbalové sólo a
variácie „K Dunaju“ a ďalšie. V
prvej polovici koncertu odzneli
veselé svetské ľudové piesne,
ako sa na Ondreja patrí a druhá
polovica sa už niesla v pokojnej
atmosfére, v znamení blížia-
cich sa Vianoc, keď v nej za-
zneli vianočné piesne a koledy.
Na záver koncertu sa účinku-
júci rozlúčili so svojím vďačným
a žičlivým publikom spoločne
zahranou a zaspievanou naj-
krajšou vianočnou koledou
„Tichá noc, svätá noc“. Zá-
verečný potlesk bol pre účin-
kujúcich skvelou odmenou za
spoločný výkon.

Eva Frťalová

Hrali a spievali Pezinčanom

Jesenný koncert prekvapil
Základná umelecká škola Eugena Suchoňa prekvapila 14. novembra pezinskú verejnosť netra-

dičným Jesenným koncertom. Jeseň so všetkou svojou krásou, farebnosťou, ale aj melanchóliou

a symbolikou rezonovala nielen v hudbe, ale aj v poézii Pavla Országha Hviezdoslava, Miroslava

Válka, či Pavla Koyša... Príjemná dramaturgia koncertu a výborné výkony žiakov hudobného a li-

terárno-dramatického odboru sa postarali o nevšedný poslucháčsky zážitok. Jesennú atmosféru

dotvárala aj tematická scéna a výstava žiakov výtvarného odboru. (ZA)

A treba podotknúť, že krásna žena. Danicine objekty sú z úplne

iného sveta. Bájneho, snového, fantazijného. Niečo medzi veža-

mi hradieb a pohyblivými bojovými vozmi. Objekty sú pritom

z krehkého materiálu, z papiera. Ak je použitý kov, tak veľmi dô-

myselne, aby zvýraznil práve protiklad. Príkladom protikladu sú

aj výtvarné programy dvoch vystavujúcich autoriek, ktorým sa

dlhodobo a sústredene venujú. Protiklad je to však len na prvý

pohľad. Spája ich určite viac ako len to, že sú „dve z jedného

mesta“. Pozorný divák, návštevník výstavy, ktorá v Mestskom

múzeu potrvá do 30.1. budúceho roka to tam určite nájde. (OS)

FOTO (ET)

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

Vinšujem vám
Veselé Vianoce chcem vám priať,
aby človek človeka mal stále rád.
Aby jeden druhému viac prial.
Najkrajšie darčeky, tie nie sú v krabičkách,
sú ukryté tam, niekde v nás.
Skúsme si ich na Vianoce priať,
možno ich prinesie ten,
kto nás má rád.
Krásne Vianoce 2014
Anový rok nech splní vaše tajné priania,
nech anjeli vaše cesty chránia.

Prajem Vám len to dobré, nech Vás nič nebolí.
František Féder

Ida Kelarová dnes predstavuje absolútnu špičku alterna-
tívnej hudby a najmä spevu nielen v európskom meradle.
Táto vynikajúca speváčka a umelkyňa je známa aj tým, že
pracuje s ľuďmi, ktorí sa chcú naučiť spievať, alebo majú
rôzne zábrany, ktoré im bránia spievať.

16. – 18. 1. 2015 navštívi Ida Kelarová Pezinok, kde bu-
de viesť wokshop pre ľudský hlas a ľudskú dušu. Podujatie
sa uskutoční v tanečných priestoroch Lunaresu na Mysle-
nickej ulici 1/G. (ra)

Ida Kelarová v Pezinku

FS RADOSŤ

Vaši Radostníci

ďakuje všetkým svojím priaznivcom za podporu
a pomoc počas roku 2014. Bolo nám s vami dobre pri každom
stretnutí a váš štedrý potlesk a prejavená priazeň nám dávali
krídla. Želáme vám pokojné a požehnané vianočné sviatky, ve-
ľa šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2015. Už teraz sa
tešíme na vzájomné stretnutia v budúcom roku. Zostaňte zdra-
ví a zachovajte nám svoju priazeň.
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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

Štefan Polák 4.12.

Marta Hlavačková 4.12.

Pavla Trubačová 5.12.

Ing. Ivan Kopec 9.12.

Anton Kacerle 10.12.

Ing. Jozef Satina 19.12.

Štefan Molnár 25.12.

Jozef Švorc 2.12.

Milan Strokendl 3.12.

StanislavAndel 6.12.

Vojtech Prepík 14.12.

Genovéva Horváthová 16.12.

Štefania Moravčíková 18.12.

Božena Tyková 21.12.

Ing. Teodor Deák 21.12.

Štefan Noga 22.12.

Rozalia Majtánová 2.12.

Terézia Géryová 4.12.

Elena Kvaková 4.12.

Ignác Viola 8.12.

Veronika Polková 9.12.

Karolína Axamitová 11.12.

Karol Janek 21.12.

Marta Macháčková 23.12.

Lýdia Grúberová 24.12.

Mária Haberlová 24.12.

Mária Urbanová 26.12.

Ján Hrončo 7.12.

Anna Adamcová 16.12.

75-roční

80-roční

85-roční

DECEMBER 2014 PEZIN ANČ

Štefan Ďurček 19.12.

Agneša Nestarcová 28.12.

Helena Beberová 4.12.

Julia Majbová 19.12.

Anna Maťašovská 18.12.

Ján Péter 4.12.

Mária Krasňanská 7.12.

Marta Čechová 26.12.

90-ročné

91-ročná

94-ročný

96-ročné

2. Odpad ....................................................................... USA
3.-4. Paddington ................................... 17.00 h. ......... VB,FRA
3. Exodus: Bohovia a králi 3D ................................. USA
4. Exodus: Bohovia a králi ............................................. USA
7. S láskou, Rosie ..................................................................... VB
8.-9. Rukojemník ................................................................. SR
10. Tučniaky z Madagascaru .............. 17.00 h. USA
10. Siedmy syn 3D .......................................................... USA
11. Tučniaky z Madagascaru 3D ......... 17.00 h. .............. USA
11. Siedmy syn .............................................................. USA
13. Fk: Opri rebrík o nebo .................................................. ČR
14. Miluj suseda svojho .................................................. USA
15.-16.Hodinový manžel ......................................................... ČR
17.-18. E.A. Poe:Archa bláznov ........................................... USA
21.-22. 96 hodín: Zúčtovanie ................................................. FRA
23.a25. Babovřesky 3 ............................................................ ČR
27. Fk: Mami ................................................................... CAN
28. Fotograf ...................................................................... ČR
29.-30. Hacker ...................................................................... USA
31. Veľká šestka .................................. 17.00 h. ............. USA
1. Veľká šestka 3D ............................. 17.00 h. ............. USA
31.-1. Charlie Mortdecai ...................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

......

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

POĎAKOVANIE

Naši jub i lant i

KINO DOMU KULTÚRY január

► 4.1. VÝROČNÁ SCHÔDZA
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU.
► 10.1.
NOVOROČNÝ KONCERT. TRIO ARCOBALENO

► 12.1. PEZINSKÝ
KREATÍV.

►17.1. – CIRKUSMÁNIA.
Polročné vystúpenie Tanečnej akadémie SUNNY DANCE.

► 18.1. KLAUNI V PEKLE.

► 20.1. NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT.

►24.1. MALOKAR-
PATSKÝ VINÁRSKY PLES.
►25.1. AHOJ ROZPRÁVKA.
Dnes: ČERVENÁ ČIAPOČKA

► 30.1. PLES SRDCE
PEZINKA.

1.3.2015 FRANTIŠEK
a VOJTA NEDVĚDI s KAPELOU.

( ) o 15.00 h v zrkadlovej sále –

(sobota) o 17.00 h Stará radnica - historická sála –
Spev - Rea

Slawiski (Slovensko), Harfa - Julia Reth ( Rakúsko), Flauta -
Wolfgang Golds (Rakúsko).

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
Vernisáž výstavy čipkárskych diel a obrazov neprofe-

sionálnych umelcov z Pezinka.
(sobota) o 13.00 h vo veľkej sále o 15.00

h
(nedeľa) o 15.00 h v malej sále –

Klauniáda divadla Úsmev pre deti od 6 rokov a dospelých.
(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále –

Nejem - nežijem - nemilujem. Divadelná komédia V. Klimáčka.
Účinkujú: Zuzana Mauréry, Petra Polnišová, Darina Abrahámo-
vá, Zuzana Šebová, Viktor Horján.

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále –
Organizátor: QUICK Production SK.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále
. Účinkuje: Divadlo Žihadlo.

Cyklus rozprávok s detskou súťažou.
(piatok) o 19.00 h v spoločenskej DK –

(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Koncert známej folkovej kapely.

nedeľa

–

Pripravujeme:

Růže z papíru, Skládanka,
Kytka, Podvod, Stánky ...

Lukáš Piško a Alexandra Mare-

ková • Tomáš Kotrba a Paulina

Masarovičová • Jozef Nagy a

Nadežda Nogová • Ing. Stanislav

Sobota a Ing. Katarína Hrnčia-

rová

Dňa 17. 12. 2014
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy o-
pustil náš otec

.
Spomínajú syno-
via, dcéra a ostat-
ná smútiaca rodina.

Florián HASON

Spomíname na:

† 10. 12. 1993

7. 9. 2006

9. 6. 1959

Štefana VALKU

Annu VALKOVÚ

Štefana VALKU
†

†

† 24. 12. 2011
Petra VALKU

Venujte im tichú spomienku. Za
všetkých Pavol Valka s rodinou.

Dňa 18. 12. 2014

sme si pripomenuli

18 rokov, čo nás vo

veku 23 rokov o-

pustil náš syn, otec

a brat

z Pezinka. Spomína otec, deti

Marcelko, Monika a ostatná rodi-

na.

Marcel VAGAČ

Sú chvíle, ktoré
ťažko prežívame,
sú okamihy, na
ktoré tisíckrát spo-
míname. Márne ho
naše oči všade hľa-
dajú, márne po tvári
slzy stekajú. Dňa 24. 12. 2014
uplynie 5 rokov od smrti manžela,
otca a švagra

.
Spomína manželka a deti, Ľuboš
a Janko.

Ľubomíra ANDELA

Bolesťou unavená
tíško si zaspala,
zanechajúc, čo si
rada mala. Za
všetky tvoje trápe-
nia a bolesti , nech
ti dá Pán Boh več-

nej milosti. V neznámy svet odišla
si spať, zaplakal každý, kto ťa mal
rád. Odišla si od nás, zostali sme
v žiali, no vždy budeš žiť v srd-
ciach tých, ktorí ťa radi mali. Spo-
míname si na

ktorá by sa dňa 1. 12.2014 dožila
70 rokov. Smútiaca rodina. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Ing.Pavlínu PILKOVÚ,

Dňa 22. 12. 2014
uplynie neuveriteľ-
ných 25 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý a láskavý
otec a starý otec

.
S láskou, vďačnosťou a úctou si
na neho spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a venujú
mu spolu s nami tichú spomien-
ku. Deti s rodinami.

Michal FISCHER

Ako prúd rieky čas
letí, na hrobe už
len kahanček svie-
ti. To je spomienka
na teba, mamička,
od tvojich detí. V
tichých modlitbách
na teba spomíname a v srdciach
si lásku tvoju navždy uchováme.
Dňa 18. 12. sme si pripomenuli
nedožité 90. narodeniny našej
drahej mamičky

z Pezinka. S láskou spomínajú
dcéry Mária, Katarína, Júlia, Hela
a Estera s rodinami.

Estery NIMERFOLOVEJ

Dňa 31. 12. si pri-

pomenieme 1. vý-

ročie úmrtia

Ďakujeme všet-

kým, ktorí nezabudli.

Chýbaš

mi. S láskou Dada.

Ing. Jindřicha
MARKUSA.

Boli sme
dvaja. Dvaja na všetko – na lás-
ku, na boj i bolesť i na hodiny šťas-
tia. Dvaja na výhry i prehry, na
život a na smrť... dvaja!

Oznamujeme všet-

kým priateľom a

známym, že 2.

decembra by sa

dožil svojich 60-tin

náš drahý

a zároveň si 30. januára pripome-

nieme 10 rokov, čo nás navždy

opustil. Za tichú spomienku na

neho ďakuje manželka a ostatná

rodina. Spomíname a nezabúda-

me.

Michal ČAPUCHA

So zármutkom oznamujeme, pria-

teľom a známym, že nás 10. 11.

2014 opustil

rodák z Pezinka, vo veku 60 ro-

kov. Ďakujeme za tichú spomien-

ku. Sestra EvaAdlerová, brat Ján

Galamboš.

Michal GALAMBOŠ

Tento rok uplynulo
15 rokov od úmrtia
nášho milovaného
otca, dedka a pre-
dedka

S láskou a boles-
ťou v srdci spomínajú dcéry Jiři-
na, Eva, Viera s rodinami.

Emila OTŘÍSALA.

S pocitom hlbo-
kého smútku sme
si pripome-
nuli 10. výročie
úmrtia nášho milo-
vaného manžela,
otca a dedka

Manželka Jiřina, synovia Štefan,
Peter, dcéra Renáta, vnuci Domi-
nik, Peťko, vnučky Ingrid, Patrí-
cia, Radka a Nina.

27. 11.

Štefana JERGLA.

Tento rok uplynie 30 a 25 rokov
čo nás navždy opustili

Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.

Jozefína a Ján HAJTMÁNKOVI.

Dňa 17. 12. 2014
sme si pripomenuli
25 rokov, čo nás
navždy opustil mi-
lovaný manžel a
otec

S láskou na neho spomínajú man-
želka a dcéra Alica. Ďakujeme
všetkým, ktorí mu s nami venujú
tichú spomienku.

Michal LIŠKA.

Dňa 30. 11. 2014
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho drahého

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Františka
TEKULU.

Už 15 rokov uplynulo odvtedy,
čo nás navždy opustil náš drahý

otec a dedko

.
z Grinavy. S lás-
kou a úctou spo-
míname, dcéra
Eva s Martinom.

Rudolf
MARKE

Michal Vozár 78 r.

Vilma Benčuriková 92 r.

Eva Malešicová 85 r.

Pavol Polák 38 r.

Elena Skáčiková 75 r.

Helena Zelinková 83 r.

Martin Jurkovič 82 r.

Dušan Lančarič 65 r.

Paulína Melicharová 88 r.

Ján Doboš 80 r.

Jozef Ištvanfi 89 r.

Ludmila Pátková 75 r.

Helena Vengová 95 r.

Rozalia Jurčová 91 r.

Mária Virgovičová 83 r.

Anton Brežák 66 r.

Doc. Ing.Vladimír Steiner,CSc. 78 r.

Emil Čech 29.10.

Peter Koník 30.10.

Lara Hricko 5.11.

Sofia Kováčiková 7.11.

Patrik Kopera 10.11.

Jakub Imriška 11.11.

Leonard Bruder 11.11.

Sebastián Leššo 13.11.

Adam Pavel Halanda 14.11.

Sofia Haratíková 14.11.

Anežka Dudíková 15.11.

Lukáš Mikuláš 15.11.

Ema Nováková 16.11.

Alex MarcusAulitis 17.11.

Viktória Vanya 18.11.

Marek Mihalač 19.11.

Hugo Horváth 24.11.

Michaela Jajcayová 27.11.

Kto v srdci žije, nezomiera! Dňa
3. 12. 2014 sme si pripomenuli
10. výročie úmr-
tia nášho drahého
manžela, otca a
dedka

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou
a úctou spomínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodi-
nami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA

70-roční
Eva Mlynková 3.12.

Jaroslav Dulaj 4.12.

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Výstavy:
18. 9. – 8. 2. 2015 – Karpatský priestor. Marcela a Viliam Lo-
viška.

Stále expozície:

Výstava podáva výber zo širokej tvorby umelcov pros-
tredníctvom konceptu meniacich sa výstavných cyklov priamo
počas trvania výstavy. Nový výber z tvorby manželského páru
môžete vidieť od decembra 2014.

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 - 16.00 h,

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

Ďakujeme všetkým priateľom a

známym, ktorí sa spolu s nami

prišli naposledy rozlúčiť s

Smútiaca rodina.

Doc. Ing. Vladimírom
STEINEROM, CSc.

Dňa 24. 12. uply-
nie 20 rokov od
úmrtia nášho dra-
hého

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Synovia s rodinami.

Jozefa SOBOTU

Dňa 9. 12. 2014 bola v Dome kultúry Pezinok vernisážou otvo-
rená výstava obrazov insitnej maliarky

Na obrazoch maliarky, ktorá je zara-
dená ku kovačicko-padinskému fenoménu insitnej tvorby, dominu-
jú slnečnice, tekvice, morky, sedliacky dvor, vinohrady... Autorka
získala niekoľko hodnotných ocenení, z ktorých spomenieme as-
poň 1. miesto za najkrajšiu miniatúru v Belehrade (2002), 3. miesto
na 9. bienále v Bukurešti, ale aj 1. miesto za najkrajší obraz na kraj-
skom kole výstavy Výtvarné spektrum 2011 V Bratislave.

Ak by ste niekoho zo svojich blízkych chceli potešiť originálom
obrazu z tejto výstavy, je možné ho zakúpiť denne do 16.00 hod. v
pracovné dni, pretože výstava je predajná.

Ak inklinujete viac k divadelnému umeniu, v predaji sú vstupenky
na divadelné predstavenie v
hlavných úlohách so Zuzanou Mauréry, Petrou Polnišovou, Dari-
nou Abrahámovou, Zuzanou Šebovou a Viktorom Horjánom. Pred-
stavenie uvedieme vo veľkej sále Domu kultúry Pezinok dňa 20. ja-
nuára 2015, ale obdarovaní sa iste potešia vstupenkám pod vianoč-
ným stromčekom.

Anny Kotvašovej: VYBÁ-
JENÉ SEDLIACKE DVORY.

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT od V. Klimáčka

(I.N. - PKC)Tešíme sa na Vašu návštevu.

Darčeky z Domu kultúry Pezinok
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A u t o m o -

bilový prete-

kár Ján Me-

sároš sa dl-

horočne zú-

častňuje pre-

tekov do vr-

chu. Túto se-

zónu jazdil

preteky Ma-

verickrescue, ktoré sa jazdia na Morave i Slovensku. V ka-

tegórii historických pretekárskych automobilov sa so svojou

Škodou 120 S umiestnil na 4. mieste. Je to najsilnejšie obsa-

dená trieda, kde je silná konkurencia a v súčasnosti je jedi-

ným slovenským jazdcom. Pred 36 rokmi jazdil rally so spo-

lujazdcom Pepom Šimurdom a na Rally Karpaty v tej dobe

skončili na absolútne 1. mieste. Ján Mesároš sa radí medzi

tých, ktorí preukazujú svoje kvality aj napriek nepriazni a ne-

dostatku sponzorov. (r)

V nedeľu 16.11.2014 najmladší plavci ( 7 - 8 roční) z Pk

Pezinok ukončili jesennú sezónu.

Tradičné plavecké preteky s názvom Plavecké nádeje orga-

nizuje Bratislavský plavecký zväz na bazéne Gaudeamus v

Bratislave, kde štartovalo 476 detí z 23 klubov Slovenska.

Za Pk Pezinok plávalo 36 detí. Pre väčšinu bol pretek no-

vou skúsenosťou. Doobeda štartovali deti rok nar. 2006,

kde v silnej konkurencii zvíťazil, teda zlatú medailu si vy-

plával v disciplíne 25m znak. Poobede sa na

štartovacie bloky postavili plavci rok nar. 2007, výborné vý-

sledky dosiahla domov si odniesla

striebornú medailu a bronzovú medailu v discilpínach 25 m

znak a 25m prsia. Darilo sa aj v dis-

ciplíne 25m prsia skončil na druhom mieste. Najmladší plavci

dokázali, že je možné dosiahnuť aj v našich podmienkach

dobré výsledky v porovnaní s ostatnými klubmi v rámci

Slovenska.

Samko Ščevlík

Simonka Michalcová,

Jakubkovi Mrvovi

Naďa Kúdelová

Ján Mesároš opäť obstál
v silnej konkurencii

Bedmintonová liga v Pezinku
Podarilo sa! Bedmintonová liga v Pezinku (pre amatér-

skych hráčov). .

Bedmintonová liga je nepretržitou súťažou amatérskych
hráčov a jej cieľom je zahrať si bedminton so seberovnými
hráčmi.

1. spoznáš nových priateľov a ľudí so spoločným záujmom

2. odpadá ti stereotyp hrania so stálymi súpermi

3. porovnáš si hru s ostatnými hráčmi, budeš sa zlepšovať

4. budeš pravidelne hrávať s rovnocennými súpermi

5. po dohode so súperom hráš kde a kedy chceš

Online registrácia (zdarma) a viac sa dozvieš na:

E-mail:

Začíname od januára 2015

Päť dôvodov prečo sa prihlásiť do ligy:

Martin Veneni
http://sk.badminton-league.com/

info@badminton-league.com

Koho hľadáme? (zmiešaná dvojhra) Ak ste dovŕšili
vek aspoň 18 r., zaregistrujte sa a pridajte sa k nám!

Detské plavecké nádeje

Druhé kolo Slovenského pohára v karate mládeže a seniorov
sa konalo vo Veľkom Krtíši 22. 11. 2014. Zúčastnilo sa ho 19 klu-
bov a 182 štartujúcich. Našim pretekárom z Karate-kickbox klu-
bu Pezinok sa toto kolo vydarilo veľmi dobre a viacerí z nich si
zabezpečili postupové miesto na M-SR, ktoré budú u nás v
Pezinku.

kata - tretie miesto si vybojoval v karegórii žiaci 6-9
rokov Radko Klúčár. Taktiež tretie miesto v družstvách kata
dievčatá 6-9 rokov si vybojovalo družstvo v zložení Katka
Packová, Terka Šintalová a Radko Klúčár. V kumite sme boli
úspešnejší, a to nasledovne: 2. miesto v kumite dievčatá 6-9 ro-
kov -140 cm získala Katka Packová. Kumite chlapci 10-12 ro-
kov -150 cm 1. miesto Daniel Štrbka, kumite chlapci +150 cm
10-12 rokov 2. miesto získal Tomáš Šefčík, dru hé mies to v ka-
regórii chlapci 13-15 rokov +165 cm si vybojoval Alex Buček.
A perfektné 1. miesto v kumite družstvá 10-12 rokov chlapci si
vybojovalo družstvo v zložení: Daniel Štrbka, Peter Szabo,
Tomáš Šefčík.

Výsledky:

Miroslav Horák

Druhé kolo Slovenského pohára v karate

Po majstrovstvách sveta v

show dance, o ktorých sme pí-

sali v septembrovom čísle, sa

mladé gymnastky a tanečníci

ŠK Juventa Bratislava zúčast-

nili na viacerých medzinárod-

ných pohárových súťažiach v

gymnastike a show dance v

Maďarsku, Česku a na Sloven-

sku.Aj na nich boli juvenťáci mi-

moriadne úspešní.

Hlavnú pozornosť však v klu-

be venovali príprave na Maj-

strovstvá Európy Show dance

2014 v Riese v Nemecku, ktoré

sa konali cez posledný novem-

brový víkend. Na šampionáte

sa zúčastnilo pätnásť krajín.

Slovensko reprezentovalo 76 ta-

nečníkov. Najpočetnejšiu časť

výpravy tvorili tanečníci Juven-

ty, ktorí sa predstavili s 15 cho-

reografiami. Z nich v siedmich

účinkovali i Pezinčanky

(Gymnázium) a

(ZŠ Kupeckého). Mi-

chaela sa predstavila v junior-

skej skupine „Fantom opery“

(10. miesto), formácii „Otroctvo

Egypta“ (8. miesto) a v duu s

V. Šoošovou (17. miesto). Ti-

mea a Tereza účinkovali v cho-

reografiách „HuHa šamani“ (2.

miesto) a „Zjem ťa!“ ( 5. miesto).

Micha-

ela Mozolíková, Tereza Slu-

ková Timea

Oravcová

Timea sa predstavila aj v duách

spolu s Leou Sabo, kde skončili

pred bránami finále, na prvom

Pezinčanky na ME Show dance v Nemecku

nepostupovom 8. mieste a Te-

reza v skupine „Noc v Oriente“

(6. miesto). (mo)

IX.ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise
o putovný pohár mesta PEZINOK

a
III. ročník turnaja o pohár Petra Valku

dňa 26. 12. 2014 v telocvični a stolno-
tenisovej hale ZŠ Na bielenisku.

- 5,0 EUR/osoba
- Prihlášky je potrebné zasielať elektronicky

do 25.12.2014 do 20.00 h,

Kategória

Kategória B

Kategória C
Kategória D

Kategória E

Kategória F

Vo všetkých kategóriách sa hrá len súťaž dvojhier

Informácie:

Občerstvenie:

Usporiadateľ:

pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu

ktorý sa bude konať

na
e-mail
alebo telefonicky na tel. 0903 461 734. Do prihlášky je po-
trebné uviesť meno, priezvisko, rok narodenia a klub (v prí-
pade reg. hráčov) resp. mesto (v prípade nereg. hráčov).
Registrovaní hráči, pokiaľ nie sú z BAkraja a nie sú v rebríčku
SR dospelých uvedú aj aktuálne umiestnenie v príslušnom
krajskom rebríčku.
- 7.30 – 8.30 h prezentácia

8.30 – 9.30 h – rozlosovanie
9.30 hod – otvorenie turnaja a začiatok súťaží.

- A– registrovaní hráči (zúčastniť sa mô-
žu hráči všetkých líg)

- registrovaní hráči, ktorí nepostúpia
zo základných skupín v kategóriiA

- neregistrovaní hráči
- zdravotne znevýhodnení hráči – Tur-

naj o pohár Petra Valku
- starší žiaci a dorast (narodení 1997

a mladší)
- najmladší a mladší žiaci (narodení

2002 a mladší)

Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste získajú diplomy, medai-
ly, darčekové balíčky, poháre + mená víťazov v kategórii A a
C budú vyryté do putovných pohárov.
- P. Alexy, tel : 0903 461 734, email pavol.ale-

xy@stuba.sk
- V štartovnom je 1x občerstvenie (párky+-

nealko). Počas turnaja bude k dispozícii bufet.
- OZ stolnotenisový klub ZŠ Na bielenis-

ku Pezinok, ZŠ Na bielenisku Pezinok, mesto Pezinok,

Pozývame všetkých registrovaných, neregistrovaných
a rekreačných hráčov, aby sa prišli zabaviť a pokúsili sa
získať putovný pohár mesta Pezinok.

Štartovné:
Prihlášky:

Časový plán:

Súťaže:

http://www.stkpk.sk/

pavol.alexy@stuba.sk

Pozvánka na Štefanský turnaj Vianočné štafety s lovením kapra
Dňa 7. 12.

2014 na krát-

kom 25m bazé-

ne FTVŠ UK v

Bratislave súťa-

žilo 268 detí

(rok nar. 2004 -

2007) z 13 klu-

bov. Plavecký

klub Pezinok

reprezentova-

lo 37 detí. získal 2 bronzové medaily v disciplíne

25m znak a 25m prsia. Deti okrem plávania lovili v bazéne hračky

a ovocie, ktoré si odniesli domov. Tradícia pretekov je vyloviť

z bazéna kapra. Aj tento rok organizátori deti nesklamali, zo

4 kaprov sa našim plavcom podarilo uloviť dvoch. Kapra domov si

niesla Kristína Fecková (rok nar 2004) a Samuel Ščevlík (rok nar.

2006). Všetkým našim plavcom ďakujeme, k dosiahnutým vý-

sledkom gratulujeme a želáme veľa chuti do ďalšieho trénova-

nia, lebo len vďaka nemu sa môžu plniť sny o víťazstvách.

Samko Ščevlík

(JŠ)

VTC Pezinok – tenisový oddiel, patrí medzi najaktívnejšie špor-
tové kluby v našom meste. Vychováva množstvo mladých tenis-
tov, ale umožňuje aj rekreačné športovanie pre milovníkov tohto
krásneho športu.

Novú etapu bude iste znamenať otvorenie nafukovacej haly.
Uskutočnilo sa 29. novembra v areály na ulici Fraňa Kráľa za účas-
ti mladých tenisových nádejí, ich rodičov a funkcionárov oddielu,
ale aj primátora mesta Olivera Solgu. Hala je nad dvoma teniso-
vými kurtmi a bude prístupná nielen pre členov klubu, ale aj pre ve-
rejnosť. Bližšie informácie nájdete na stránke
alebo 0903 888 885.

www.tennisvtc.sk

Nová tenisová hala

Krádež neohrozila lyžiarsku sezónu
Koncom novembra došlo ku krádeži medených káblov, ktoré od-

cudzil neznámy páchateľ z rozvodovej skrine a zo stožiarov
osvetlenia lyžiarskeho vleku na Babe. Krádežou bola spôsobená
škoda vo výške 500 eur. Samotná lyžiarska sezóna ohrozená ne-
bola – ostáva „len“ zlý pocit z takýchto činov. Dúfame, že počasie
bude žičlivejšie ako doteraz a Pezinčania si budú môcť dobre zaly-
žovať aj vo „svojom chotári“ . (r)

Malokarpatská hokejbalová liga - výsledky
13. kolo
ŠHbK Račištorf

Vitamíny B
Vitamíny A
Carpathians

Diabli Réca
Watberg Senec

HC Chilli
Haliganda Pezinok

– Obri Grinava ............................................................ 9:0
Hurons Budmerice – .......................................................... 2:3

– HBK Panteri Budmerice .................................................. 2:0
– Pezbech ....................................................................... 7:5

Jokerit – ............................................................................. 2:3
Buldogs – .................................................................. 0:22

– Draci Pezinok ...................................................................... 4:1
Hancop – .............................................................. 1:3


