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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Inzercia

Vo februári minulého roka
sme po prvýkrát v našom časo-
pise písali o tom, že spoločnosť
Brilant SK, s. r. o. má zámer na
okraji Pezinka, na Šenkvickej
ceste, vybudovať splyňovaciu
elektráreň. Nedávno firma
predložila Ministerstvu životné-
ho prostredia SR správu o hod-
notení navrhovanej činnosti, a
to aj vo vzťahu k životnému
prostrediu. Navrhnuté boli dve
lokality, okrem spomínanej Šen-
kvickej cesty aj areál Glejovka.
Účel navrhovanej činnosti zo-
stáva nezmenený, je ním sply-
ňovanie komunálneho odpadu a
drevnej štiepky. Za rok by to ma-
lo byť 17 000 ton komunálneho
odpadu a cca 20 000 ton štiep-
ky. Písomné stanovisko k sprá-
ve o hodnotení je možné zaslať
na adresu Ministerstva životné-
ho prostredia do 7. 2. 2015.

Priame stretnutie verejnosti a
konfrontácia s navrhovateľmi
zámeru Splyňovacej elektrárne
Pezinok sa uskutočnilo formou
verejného prerokovania v Pe-
zinskom kultúrnom centre 28.
januára.

Podľa vyjadrenia primátora
mesta Pezinok Olivera Solgu

zostáva postoj mesta Pezinok k
vybudovaniu splyňovacej elek-
trárni aj naďalej odmietavý.
Podľa jeho slov táto aktivita eš-
te viac zhorší životné prostredie
v meste, ktoré je atakované
skládkou komunálneho odpadu
v Starej jame, vysokým stup-
ňom výskytu radónu, ale aj nad-
merným zaťažením mesta tran-
zitnou dopravou. Ešte väčšie
zhoršenie životného prostredia
by spôsobovala nielen samotná
prevádzka, ale aj dopravné za-
ťaženie pri dovoze odpadu.
Vedenie mesta, mnohí občania
i občianski aktivisti preto tomu-
to projektu hovoria jednoznač-
né NIE ! Primátor vyjadril pre-
svedčenie, že občania Pezinka,
ktorí sa v minulosti postavili pro-
ti vybudovaniu skládky v Novej
jame, sa dokážu rovnako obe-
tavo a efektívne postaviť aj proti
tejto nežiaducej aktivite. Na-
vyše vybudovaniu takejto pre-
vádzky bráni aj územný plán
mesta, v ktorom sú takéto akti-
vity definované ako nežiaduce.
Rovnaký odmietavý postoj zau-
jali aj starostovia okolitých obcí
Šenkvice a Viničné, ktoré budú
spolu s Vinosadmi účastníkmi

konania. Pezinský primátor ape-
loval najmä na starostu Šenkvíc
Ing. Petra Fitza, ktorý je aj po-
slancom Národnej rady SR. O
výsledkoch verejného preroko-
vania i o ďalších krokoch, ktoré
podnikne mesto proti vybudo-
vaniu a prevádzke splyňovacej
elektrárne vás budeme infor-
movať v najbližšom čísle Pezin-
čana. (ra)

Pezinčania hovoria splyňovacej
elektrárni jednoznačné:

V tomto roku si pripomenieme významné jubileum - rovných štyristo rokov od udelenia mimoriadnych privilégií a výsad nášmu mestu. V roku 1615 kráľ
Matej II. povýšil naše mesto medzi slobodné kráľovské mestečká, čo bol posledný krok pred dosiahnutím najvyššieho samosprávneho statusu. Trvalo ešte

tridsaťdva rokov a Pezinok sa stal 14. júna 1647 aj slobodným kráľovským mestom, čím sa zaradil medzi najvýznamnejšie uhorské mestá so všetkými právami
a povinnosťami, podliehajúc len kráľovskej korune. Spomínané privilégiá z roku 1615 sa okrem ekonomických týkali už aj súdnych a samosprávnych kompetencií
a právomocí, ako bola napríklad voľba richtára a mestskej rady ako i vinohradníckeho richtára. Spomínaným privilégiám a výsadám predchádzali v dejinách mesta
aj ďalšie, čiastkové práva a výhody, napríklad v roku 1525 kráľ Ľudovít II. oslobodil pezinských mešťanov - obchodníkov a kupcov od platenia mýta a iných
poplatkov v celom Uhorsku. Naopak Pezinčania už napríklad v roku 1465 nesmeli vyberať mýto od obyvateľov Bratislavy. Spomínané štvorsté výročie je pripome-
nutím jedného z najdôležitejších dátumov našej viac ako osemsto rokov starej histórie Pezinka. (OS)

V minulom čísle Pezinčana
som vo svojom príhovore
okrem iného spomenul aj blí-
žiace sa referendum o rodine.
Vyslovil som vlastný názor i dô-
vody svojej účasti na ňom a na-
písal som aj pár slov o dôleži-
tosti tradičnej „klasickej“ rodi-
ny. Nič viac a nič menej. Ni-
komu som svoj názor nevnu-
coval, ani som nedával návod
ako v referende hlasovať.

Mojich pár slov však vzbudi-
lo veľkú diskusiu, dokonca v ce-
loslovenských médiách. Zno-
vu opakujem, že som povedal
len svoj názor, na ktorý mám
sväté právo. Tak ako každý,
kto sa kultivovane rozhodne
participovať na verejnom diš-
kurze. Paradoxne mi toto prá-
vo upierajú najmä tí, ktorí sa
pasujú za ochrancov ľudských
práv, slobody slova a práva na
vlastný názor. Tí sa ma snažili
„sfúknuť“ pod čiernu zem, zašli
až tak ďaleko, že nevkusne po-
spájali moje slová s činmi
Stalina a Hitlera namierenými
proti menšinám. Pridali sa aj
známi domáci „hráči“ z ateis-
tického klubu Prometheus (viď
dva príspevky na str. 4 plné zo-
smiešňovania, agresivity a sna-
hy umlčať iný názor).

Tvrdia, že ako primátor som
nemal právo prezentovať vlast-
ný názor v mestskom periodi-
ku. Pritom akoby si „nevšimli“,
že právo na slobodu prejavu,
na vyjadrenie vlastného názo-
ru človek nestráca ani nástu-
pom do funkcie primátora. Prá-
ve naopak!

Je to však intelektuálny
apartheid, keď rôzni aktivisti
rešpektujú, že môžete mať
vlastný názor, ale nesmie byť
iný ako ten ich. Pekne v duchu
najlepších tradícii bývalého to-
talitného režimu. Aj vtedy aj
dnes formálne uznávali a uzná-
vajú, že máme právo vyjadriť
svoj vlastný názor. Ale beda,
ak je iný ako ten ich!

Mňa rovnakí ľudia v minu-
losti kritizovali za to, že chodím
do kostola a že sa svoje kres-
ťanstvo nehanbím verejne
priznať. Dnes je ich aktuálna
téma referendum, ktoré je však
podľa nich zbytočné a skoro
protizákonné.Ale protizákonné
a protiústavné celkom isto nie
je. Inak by ho Ústavný súd neo-
dobril a prezident Andrej Kiska
nevyhlásil.

Nie som sám, kto si musel
vypočuť úplne neopodstatne-
né invektívy len preto, že si
opäť dovolil vyjadriť slobodne
svoj názor a dokonca na jednu
zo základných hodnôt spoloč-
nosti. Tak sa pýtam, kedy ino-
kedy, ak nie teraz, keď ide o zá-
kladné hodnoty, sa na Sloven-
sku konečne pokúsime viesť
poctivú verejnú debatu?

Pritom sa nedá nevšimnúť,
že možno až deväťdesiat per-
cent verejných prejavov, najmä
v médiách, je namierených pro-
ti referendu, zosmiešňuje ho
a bagatelizuje, očierňuje jeho
proponentov. Nechápem pre-
čo, keď je podľa väčšiny (nao-
zaj väčšiny?) také bezvýznam-
né. Oliver Solga

O slobode slova

Kultúra
a umenie

str. 6 - 7

V

Prečo je referendum dôležité?
...aby zdravý rozum zvíťazilNIE! ... aby sme nahlas vyjadrili čo si myslíme, že je normálne:
- aby manželstvo bolo vždy medzi mužom a ženou, ktorí ako

jediní sú schopní biologicky aj psychologicky sa dopĺňať
- aby každé dieťa mohol pohladiť jeho otec aj mama
- aby si rodičia v spolupráci so školou mohli spoločne zvážiť

akú sexuálnu výchovu dostanú ich deti
Toto sú dostatočné dôvody na to, aby sme v sobotu 7. februára

vyšli z „papučového pohodlia“ do volebných miestností a hlaso-
vali 3x áno pre deti a rodinu. Požičiam si slová rektora Trnavskej
univerzity prof. Mareka Šmida, ktorý hovorí, že všetky tri otázky
referenda

Referendom sa nepresadzujú konzervatívne hodnoty katolí-
kov, referendom sa presadzujú etické hodnoty postavené na pri-
rodzenom zákone. O ktorom platí, že ho nemožno z ľudského srd-
ca zničiť ani odstrániť. Nech nám naša sloboda, ktorá je nám
vlastná, prinesie múdre rozhodnutie hodné ľudskej dôstojnosti.

„sú len požiadavkou, aby sa i naďalej chránilo to, čo po-
važujeme kultúrne, eticky a civilizačne vôbec za nám vlastné a
takto vlastne vyjadrujeme, že o ľudských právach sa nediskutu-
je.“

Martina Šipošová, Martin Dulaj, Centrum pre rodinu - Pezinok
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Znova o obchvate
Zápis žiakov do prvého ročníka základných škôl pre školský

rok 2015 – 2016 sa bude konať na všetkých štyroch základ-
ných školách v Pezinku v dňoch 2015
od . Podrobnejšie informácie nájdete na
webovej stránke mesta a základných škôl.

12. a 13. februára
15.00 do 18.00 hod

Zápis žiakov

Dotácie Bratislavského samosprávneho kraja

ROZHODNUTIE
primátora mesta Pezinok

zo dňa 10.12.2014

o určení hlasovacích okrskov a hlaso-
vacích miestností, miesta a času kona-
nia referenda dňa 7. februára 2015 na
území mesta Pezinok

A/ Hlasovacie okrsky a hlasovacie
miestnosti

Primátor mesta Pezinok podľa zákona
č.564/1992 Z. z. v znení noviel a doplnkov o
spôsobe vykonanie referenda v znení zá-
kona č.192/2007 Z. z a Rozhodnutia pre-
zidenta Slovenskej republiky o vyhlásení
referenda č.320/2014 Z. z. zo dňa 27. 11.
2014 podľa §7 odst.2

takto:

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

ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova

ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Se-
necká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka,
Talihov dvor, Šancová, Sama Chalupku,
Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Vinič-
nianska cesta

ulice: Muškátová, Silvánová

ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičo-
va, Šenkvická cesta, Panholec, Ruland-
ská, Hroznová, Veltlínska

VYTVORIL hlasovacie okrsky
na odovzdávanie hlasovacích lístkov

a URČIL hlasovacie  miestnosti
na území mesta Pezinka

Hlasovací okrsok č. 1
Hlasovacia miestnosť – Mestský úrad,
Radničné námestie 7 (I.poschodie č.dv.19)

Hlasovací okrsok č. 2
Hlasovacia miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Kollárova 1

Hlasovací okrsok č. 3
Hlasovacia miestnosť – Gymnázium,
Senecká 2

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

Hlasovací okrsok č. 5
Hlasovacia miestnosť – Materská škola
Záhradná 34

Hlasovací okrsok č. 6
Hlasovacia miestnosť – Materská škola ul.
gen. Peknika 2

Hlasovací okrsok č. 7
Hlasovacia miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Cajlanská 95

Hlasovací okrsok č. 8
Hlasovacia miestnosť – Materská škola,
Svätoplukova 51

Hlasovací okrsok č. 9
Hlasovacia miestnosť – Základná škola,
Kupeckého 74

Hlasovací okrsok č. 10
Hlasovacia miestnosť – Základná škola,
Na bielenisku 2

Hlasovací okrsok č.11
Hlasovacia miestnosť – Základná škola,
Na bielenisku 2

Hlasovací okrsok č.12
Hlasovacia miestnosť – Základná škola Na
bielenisku 2

Hlasovací okrsok č. 13
Hlasovacia miestnosť – Materská škola,
Vajanského 16

Hlasovací okrsok č. 14
Hlasovacia miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44

Hlasovací okrsok č. 15
Hlasovacia miestnosť – Školský klub, Fán-
dlyho 11

ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafárikova,
Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermo-
va, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša,
gen. Pekníka, F.P. Drobiševa

ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bo-
kesa, Malacká cesta, Kučišdorfská dolina,
Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod kal-
váriou, Dr.Štohla, Záhumenice, dona San-
dtnera, č. 1,2,5,7, Rybníček

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

ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zá-
mocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokar-
patská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Sl-
nečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučíno-
va, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Faj-
galská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský
chodník, Vinohradnícka cesta

ulice : Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

ulice: Svätoplukova 6-51

ulice: L.Novomeského 1 – 27 a 2 - 34

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

ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

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

Hlasovací okrsok č.16
Hlasovacia miestnosť – Stredná odborná
škola, Komenského 27

Hlasovací okrsok č. 17
Hlasovacia miestnosť – Materská škola,
Bystrická 1

Hlasovací okrsok č.18
Hlasovacia miestnosť – Základná škola,
Orešie 2

zoznamy na hlasovanie v referende sú k
dispozícii k nahliadnutiu

Preukazovanie totožnosti

ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova,
Tolstého, Saulaková, Komenského, Ne-
rudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eu-
gena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

ulice : Bystrická, Bratislavská 108-130

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

a vykonaniu zmien
na Mestskom úrade, Radničné nám.
č. 7 v kancelárií č. P 19 (prízemie) Všetky
zmeny a vydávanie hlasovacích preukazov
je možné vykonať

Žiadam všetkých oprávnených občanov ,
aby si vo vlastnom záujme skontrolovali
zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Podľa citovaných zákonov NR SR o
spôsobe vykonania referenda majú právo
hlasovať občania Slovenskej republiky ,
ktorý najneskôr v deň referenda dovŕšili 18
rokov veku a zdržiavajú sa na území
Slovenskej republiky.

Oprávnený občan hlasuje osobne. Po
príchode do volebnej miestnosti preukáže
svoju totožnosť .
Oprávnený občan, ktorému bol vydaný
hlasovací preukaz, je povinný predložiť aj
hlasovací preukaz.

Primátor mesta Pezinok
v Pezinku, 10. 12. 2014

B/ Čas konania referenda

C/ upozornenie pre voličov

7. februára 2015 (sobota) od 7.00 do
22.00 hod.

do 5. februára 2015 do
16.00 hod.

občianskym preukazom

Mgr. Oliver Solga

MESTO PEZINOK

oznamuje, že v školskom roku 2015
– 2016 príjme študentov do jednej triedy osemročného a
dvoch tried štvorročného štúdia. Ponúkame tradične kvalitné
štúdium, možnosť výberu z piatich jazykov – anglický, ne-
mecký, španielsky, francúzsky , ruský, účasť na projektoch
a súťažiach, bohatú kultúrnu a krúžkovú činnosť a široké špor-
tové možnosti. Informácie aj na webovej stránke školy.

Gymnázium Pezinok

Nové kontaktné centrum
Bratislavská vodárenská spoločnosť v snahe priblížiť a skva-

litniť služby pre svojich klientov, obyvateľov Pezinka a okolia,
otvorila 1. decembra Kontaktné centrum.

. Z najdôležitejších služieb po-
skytovaných v kontaktnom centre uvádzame aspoň tieto: zme-
na odberateľov, uzatváranie a aktualizácia zmlúv na dodávku
vody a odvádzanie odpadových vôd, zmeny odberateľa, do-
hodnutie a aktualizácia výšky preddavkových platieb, nahlaso-
vanie stavu vodomerov, prijímanie bezhotovostných vodome-
rov, prijímanie reklamácií faktúr za vodné a stočné a faktúr za
poskytované služby, prijímanie reklamácií vodomerov a mno-
hé ďalšie služby.

Sídlo kancelárie je
OC Plus na Holubyho ulici č. 28

(ra)

Základná a
materská škola
na Oreší opäť
pripravila pre
svojich žiakov
originálny via-
nočný darček,
ktorý poteší ma-
lých aj veľkých,
a to dokonca
nielen žiakov gri-
navskej školy,
ale aj širšiu špor-
tovú verejnosť.
V priestoroch te-
locvične odo-
vzdali 8. januá-
ra do užívania
lezeckú stenu.
Jej výška je 7,5
metra, šírka päť
metrov a umož-
ňuje štyri horo-
lezecké cesty
rôznej náročnosti. Stena je najmodernejšia a najväčšia v na-
šom okrese. Realizovala ju žilinská firma Extrem klub a na jej
odovzdaní sa spolu so žiakmi školy zúčastnil aj primátor Oliver
Solga a viceprimátor Ján Čech. Celé dielo bolo realizované
z príspevkov 2% dane od rodičov a sponzorov. Grinavská ško-
la opäť potvrdila, že okrem kvalitného vzdelávania a výchovy
poskytuje svojim žiakom aj množstvo mimoškolských voľnoča-
sových aktivít a originálnych možností športového, kultúrneho
i spoločenského vyžitia. (ra)

Lezecká stena v Grinave

Futbalistov PŠC Pezinok, ktorí sú po jesennej časti ligy v ta-
buľke na prvom mieste prijal 20. januára primátor mesta Pezi-
nok Oliver Solga. Poďakoval im za výborné doterajšie výsledky
a ocenil i to, že ich dokázali dosiahnuť v zložitých podmien-
kach, ktorými klub prechádzal v sezóne 2013 - 2014. V mene
vedenia mesta vyjadril mladým športovcom všestrannú podpo-
ru a snahu pokračovať v tomto roku v rekonštrukcii vonkajších
i vnútorných priestorov štadióna. (ra)

Futbalisti na radnici

Zápis študentov

Koncom decembra podpísalo mesto Pezinok zmluvu s Mi-
nisterstvom vnútra SR na podporu sociálnych a kultúrnych po-
trieb a riešenie mimoriadnych nepriaznivých situácií rómskej
komunity v lokalite Glejovka. Výška dotácie, ktorá je určená na
vyčistenie životného prostredia, konkrétne na likvidáciu čier-
nych skládok a hromád komunálneho odpadu, ako aj na huma-
nizáciu okolia rómskych obydlí je 2000 eur. Projekt je realizo-
vaný s podporou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity a bude realizovaný v marci tohto roku. Na práci sa bu-
dú podieľať samotní obyvatelia tejto mestskej časti, v spo-
lupráci s odbornými pracovníkmi oddelenia sociálnej starostli-
vosti mesta Pezinok. (ra)

Pomoc rómskej komunite

Za účasti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja na
čele so županom Pavlom Frešom, pracovníkov Regionálnych
ciest Bratislava, starostu Viničného Štefana Lenghardta a primá-
tora Pezinka Olivera Solgu sa 22. januára uskutočnilo na obec-
nom úrade rokovanie o obchvate obce Viničné a mesta Pezinok.
Zúčastnené strany si z dvoch variantov vybrali tzv. juhovýchodný
obchvat, napojený na obchvat Pezinka v lokalite Mahulánka, s
pokračovaním po „pezinskom“ obchvate smerom na Vinosady.
Zmeny v územnom pláne treba vykonať do konca mája tohto ro-
ka. Na prípravné práce je vyčlenených 22 miliónov eur. Je vypra-
covaný aj podrobný harmonogram prác, a to tak v oblasti pro-
jektovania ako aj realizácie výstavby obchvatu. Stopercentne
pripravený na tento proces je dnes len Pezinok a Vinosady.
Svätý Jur bude v mestskom zastupiteľstve trasovanie obchvatu
znova schvaľovať a mesto Modra sa v minulom roku rozhodlo
pre nové trasovanie obchvatu vo svojom katastri. (ra)

Základná škola
s materskou
školu Orešie 3,
P e z i n o k v á s
srdečne pozýva
na slávnostný
zápis do 1. roč-
níka, ktorý sa
uskutočný 12. 2.
a 13. 2. 2015.

Dotačná komisia zasadala po prvýkrát
tento rok 9. januára a rozdelila z tzv. veľ-
kých grantov – dotácií jednotlivým práv-
nickým a fyzickým osobám z oblasti špor-
tu, kultúry, školstva a ochrany pamiatok
príspevky v celkovej sume 242 000 eur.
Ako nás informoval člen dotačnej komisie

a poslanec BSK Oliver Solga, okresu
Pezinok boli pridelené finančné prostried-
ky vo výške 34 000 eur. Úspešné boli
aj tri pezinské projekty, a to Basketbalový
klub Pezinok, ktorý získal 4500 eur na
rozvoj mládežníckeho basketbalu, Psy-
chiatrická nemocnica Philippa Pinela

4000 eur na voľnočasové aktivity a Ma-
lokarpatský banícky spolok, ktorý získal
prostriedky vo výške 1500 eur na reali-
záciu baníckej expozície, ktorá vzniká
v pivničných priestoroch ZUŠ. Návrhy ko-
misie ešte musí schváliť zastupiteľ-
stvo BSK. (r)
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Aj v tomto roku vypisuje
mesto Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym cen-
trom a Malokarpatskou knižni-
cou tradičnú literárnu súťaž
„O cenu primátora mesta Pe-
zinok“. Tento rok pôjde už o
22. ročník literárnej súťaže.
Cieľom súťaže je iniciovať,
podporovať a propagovať
literárnu tvorbu detí a mladých
ľudí.

Podmienky súťaže umožňu-
jú prihlásiť sa všetkým žiakom
a študentom, ktorí v Pezinku
študujú alebo majú trvalé byd-
lisko. Súťaž je vyhlásená v
dvoch vekových kategóriách,
a to pre žiakov základných
škôl a študentov stredných
škôl. Téma v oblasti POÉZIAa
PRÓZA je ľubovoľná, rovnako
ako rozsah prác. Podmienkou
je odovzdať súťažné práce v

troch strojom (počítačom) pí-
saných exemplároch (kó-
piách).

ktorá je
organizačnou tajomníčkou sú-
ťaže a poskytne tiež všetky
ďalšie informácie.

Práce musia byť doručené
do 1. mája tohto roku na adre-
su Pezinského kultúrneho cen-
tra, Holubyho č. 42, 902 01
PEZINOK alebo osobne u
pani D. Debnárovej,

Kontakt na

tel. č. 6413933, 64120 93.
Vyhlásenie výsledkov lite-

rárnej súťaže bude 14. júna
2015 počas slávnostného za-
sadania Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku pri príleži-
tosti udeľovania mestských
ocenení. Víťazné práce z kaž-
dej kategórie budú ocenené
hodnotnými cenami a publiko-
vané v zborníku a časopise
Pezinčan. (pv)

Vyhlásenie literárnej súťaže „O cenu primátora mesta Pezinok“

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

Na stretnutí občanov, vede-
nia Mesta Pezinok a poslan-
cov MsZ v Pezinku v Pe-
zinskom kultúrnom centre dňa
15. 1. 2015, ktoré sa týkalo
územného plánu mesta Pezi-
nok, predstavil petičný výbor v
zložení MVDR. Pavol Čech,
Pavol Krejčí a Ľubomír Čech
"Petíciu za schválenie nové-
ho územného plánu mesta

Pezinok, ktorou žiadame prí-
slušné štátne orgány, aby ko-
nali v zmysle stavebného záko-
na a aby sa schvaľovací pro-
ces zbytočne bezdôvodne ne-
naťahoval".

Túto petíciu môžu podpí-
sať všetci občania, ktorým zá-
leží na schválení nového
územného plánu. Je dostup-
ná na Mestskom úrade Pe-

zinok, v kancelárii prvého kon-
taktu.

Primátor Mgr. Oliver Solga,
prednosta MsÚ Pezinok Mgr.
Miroslav Šebesta a odborne
spôsobilá osoba na územné
plánovanie Bc. Bibiána Pir-
šelová informovali o uskutoč-
nených krokoch a rokovaniach
Mesta Pezinok v tejto veci.

Podstatou problému schvá-

lenia nového územného plánu
mesta Pezinok je skutočnosť,
že štátne orgány v niektorých
prípadoch konali zdĺhavo,
preto proces schvaľovania
ÚPN Mesta Pezinok trvá už
viac ako 5 rokov. Mnohí účast-
níci stretnutia spájali postup
štátnych orgánov s kauzou od-
poru Pezinčanov proti skládke
v Novej jame.

Petícia za schválenie nového územného plánu mesta Pezinok

Spoločnosť PABA, spol. s r. o., so sídlom v Pezinku, podala v me-
ne vlastníka stavby Kino Zora, bývalý Kresťanský dom na
Sládkovičovej ulici, žiadosť o predĺženie termínu na odstránenie
spomenutej stavby. Tejto žiadosti Mesto Pezinok ako príslušný
stavebný úrad vyhovelo 24. 11. 2014, a to tak, že predmetnú stav-
bu je možné zbúrať do konca roku 2015. Spoločnosť PABA, spol.
s r. o. nebola nikdy poverená a ani nezodpovedá za realizáciu bú-
racích prác predmetnej stavby.

AD: Búranie odložené
odpoveď spoločnosti PABA,spol.sr.o.

(Pezinčan 12/2014)

Preskúšanie prevádzkyschopnosti sirén ako súčasti systé-
mov varovania obyvateľstva bude v tomto roku v dňoch:

.

9. januára, 13.februára, 13. marca, 10. apríla, 15. mája,
12. júna, 10. júla, 14. augusta, 11.septembra, 9. októbra,
13. novembra a 11. decembra. Ide o elektromotorické si-
rény (ZŠ a MŠ Orešie a kotolňa na sídlisku Sever).
Elektronické sirény budú preskúšané 12. júna a 11. de-
cembra

Preskúšanie sirén v roku 2015

V historických priestoroch pražskej Karlovej univerzity, odo-
vzdal 18. decembra Minister školstva ČR profesorský titul
Jozefovi Čentéšovi, nášmu spoluobčanovi, významnému
právnemu odborníkovi a pedagógovi. (ra)

Blahoželáme

Už niekoľko rokov špatí ulicu 1. mája, pri futbalovom
ihrisku, budova, ktorá prišla pri víchrici o strechu. V ča-
se výstavby bytoviek to bolo zariadenie staveniska, ne-
skoršie tam boli byty, potom šatne futbalistov a nako-
niec priestory „vybývali“ bezdomovci. Viacero Pezin-
čanov sa zaujímalo o osud tejto trosky. Budova je
majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a po
majetkovo-právnom vyporiadaní sa ju rozhodol Úrad
BSK predať. Záujemci o kúpu sa môžu informovať na
majetkovo-právnom oddelení BSK. (r)

Výročné bilancovanie DHZ

Panský chodník pod vodou

Len necelé dva dni

intenzívneho dažďa

a zamrznutá zem za-

príčinili, že veľké

množstvo vody ste-

kajúce z vinohradov na cestu na Pánskom chodníku nestačilo

vsiaknuť, prelialo sa cez cestu a zatápalo pozemky okolo rodin-

ných domov. V sobotu 10. januára museli preto zasiahnuť nie-

len obyvatelia okolitých domov, ale aj ťažká technika.

Zberná priekopa a rozšírený rigol, vybudovaný na jeseň, nesta-

čili zadržať veľké množstvo vody. Tá sa valila popri ceste, od kri-

žovatky na začiatku ulice Dona Sandtnera až po koniec Ku-

peckého ulice, kde vtekala do potoka. K mimoriadnej udalos-

ti bol privolaný aj primátor Oliver Solga. Ten v sobotu ráno za-

bezpečil bager, ktorý vodu odviedol do rigolu. Podľa jeho slov

bolo šťastie, že v októbri v rámci dobrovoľnej brigády vybu-

dovali aspoň túto časť rigolu, ktorý zachytil podstatnú časť vody.

Na jar sa bude v budovaní rigolu pokračovať a voda bude odve-

dená do potoka už pred bytovými domami na Novomeského uli-

ci. Tým sa do budúcnosti zabráni akýmkoľvek povodniam a po-

škodeniu domov alebo komunikácií. (r)

Občania ju môžu podpísať do konca februára

za pod-
poru projektu „ ČO SA
STALO V BETLEHE-
ME alebo NAČO SÚ NÁM VIANOCE“. Mladí ľudia pripravili zaujímavé divadelné predstavenie o
betlehemských udalostiach. Predstavenie, ktoré približovalo dobu narodenia Ježiša Krista, odo-
hrali vo štvrtok 25. decembra o 16.30h v Kláštornom kostole v Pezinku. Zároveň ďakujeme i reš-
taurácii ĽALIA, ktorá poskytla hercom obed počas jedného z nácvikov.

CENTRUM PRE
RODINU – PEZINOK
ďakuje Malokarpat-
skej komunitnej na-
dácii REVIA

FOTO:Evička Skovajsová

Ďakujeme

Kritickým objektívom

V pondelok 15. 12. 2014 člen-
ky výboru Základnej organizá-
cie Únie žien Slovenska v Pe-
zinku v rámci vianočných
sviatkov navštívili obyvateľov
Zariadenia opatrovateľských
služieb na Komenského ulici
v Pezinku. Predsedkyňa Dr.
Elena Matuská sa prihovorila

prítomným obyvateľom tohto zariadenia a spolu s ostatnými člen-
kami výboru im odovzdali malé darčeky a zaželali príjemné prežitie
vianočných sviatkov. Spoločne si zaspomínali na vianočné zvyky a
na všetko, čo prežili. Obyvatelia zariadenia vyjadrili radosť z
návštevy a boli veľmi vďační za darčeky a za spestrenie monotón-
neho denného života.

Výbor základnej organizácie nezabudol ani na svoje členky. V
utorok 16.12.2014 sa uskutočnila výročná členská schôdza spo-
jená s vianočným posedením, na ktorom každá členka dostala ma-
lý darček. Melódie vianočných kolied a verše v podaní pani
Hájkovej spríjemnili atmosféru vianočného posedenia.

predsedníčka  ZO ÚŽS v PezinkuPaedDr. Elena Matuská,

Koniec roka 2014 v činnosti
ZO Únie žien Slovenska v Pezinku

Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen, ktorý slúži na záchranu historických pamia-

tok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody, podporil
už veľa dobrých projektov.

Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade finančného daru
na účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar
účtu:

Mesto Pezinok

IBAN

Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Členovia Občianskeho združenia Dobrovoľný hasičský zbor v
Pezinku sa stretli 4. januára na tradičnej výročnej členskej schô-
dzi. Okrem pracovných bodov programu schválili aj prijatie no-
vých členov a odovzdali vyznamenanie členovi DHZ Oliverovi
Solgovi, ktoré mu bolo udelené za aktívnu činnosť v DHZ v sú-
vislosti s jeho nedávnym životným jubileom. Povzbudzujúca bo-
la nielen správa o bohatej činnosti v priebehu uplynulého roka,
ale prítomných potešili aj informácie o úspechoch družstva mu-
žov a žien, ako i mladých hasičov na súťažiach. Významnou sú-
časťou ich činnosti boli aj požiarno- asistenčné služby pri kultúr-
nych a spoločenských podujatiach v meste. Zvlášť dôležitou čin-
nosťou sú aj preventívne protipožiarne kontroly malých prevá-
dzok. Členovia DHZ mali v uplynulom roku aj niekoľko technic-
kých zásahov a asistencií pri mimoriadnych udalostiach. (r)

spoľahlivého
kolportéra (najlepšie študent
alebo dôchodca) na rozná-
šanie mesačníka Pezinčan
v lokalite SEVER-CAJLA.

Pokiaľ máte vážny záujem
o túto prácu, prihláste sa v re-
dakcii Pezinčan, Radničné
nám. č. 7, Pezinok (Mestský
úrad) alebo telefonicky 033/
6901 122, prípadne mailom:

HĽADÁME

pezincan@msupezinok.sk
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 28. 2. 2015

Inzercia

Inzercia

V ostatnom období prišlo k niekoľkým
úpravám v sociálnom poistení a v praxi sa
stretávame s množstvom otázok z tejto
problematiky. Pre obmedzený priestor po-
núkame stručný prehľad zmien v sociál-
nom poistení od 1. januára 2015

-
Od 1. januára 2015 sa zvyšuje minimálny

a maximálny vymeriavací základ pre živnostníkov. Minimálny vy-
meriavací základ je 412 €, t.zn., že minimálne poistné pre povin-
ne poistenú SZČO je 136,57 €. Maximálny vymeriavací základ
sa zvýšil na sumu 4 120 €. Maximálne poistné je teda 1 365,78 €
mesačne.

-
Od roku 2015 sa zvýšil maximálny denný vymeriavací základ (re-
sp. maximálny súhrn denných vymeriavacích základov) na urče-
nie výšky nemocenskej dávky na 40,6357 €. Z uvedeného dôvo-
du sa zvyšuje aj maximálna výška nemocenských dávok.
Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne
vo výške 693 € mesačne pri 31– dňovom mesiaci, 670 € pri 30–
dňovom mesiaci.
Maximálna výška materskej dávky je 819 € mesačne pri 31- dňo-
vom mesiaci a 792 € pri 30-dňovom mesiaci.
Maximálna výška 10 dňovej dávky pri ošetrovaní člena rodiny je
223 €.

-
Sociálna poisťovňa od 1. januára 2015 rozhodne o zvýšení dô-
chodkových dávok automaticky, bez žiadosti.

môže občan požiadať v pobočke
Sociálnej poisťovne alebo požiadať priamo v Dôchodcovskej
správcovskej spoločnosti.

- môžu bez platenia odvodov zarobiť na dohodu 200 €.

SZČO

Nemocenské dávky

Dôchodkové dávky

O dôchodok z II. piliera

Študenti
PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Sociálna poradňa

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� 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.

V roku 2014 sa podarilo zare-
gistrovať na Bratislavskom sa-
mosprávnom kraji ďalšiu so-
ciálnu službu, a to podľa § 59
zákona 448/2008 Z. z. o sociál-
nych službách a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov
doplnkovú službu práčovňu pre
seniorov.

V práčovni sa utvárajú pod-
mienky na pranie, žehlenie a
údržbu bielizne a šatstva fyzic-
kej osobe, ktorá
- nemá zabezpečené nevy-

hnutné podmienky na uspo-

kojovanie základných život-
ných potrieb,

- má ťažké zdravotné postihnu-
tie alebo nepriaznivý zdravot-
ný stav, alebo

- dovŕšila dôchodkový vek.

Táto sociálna služba sa po-
skytuje ambulantnou formou.

Práčovňa je zriadená v objek-
te na Hrnčiarskej ul. č. 44 v bu-
dove účelovo zrekonštruovanej
ako jedáleň pre dôchodcov – vý-

dajňa a práčovňa, denné cen-
trum pre seniorov. Priestorové
usporiadanie, funkčné člene-
nie, ale i celkové materiálne vy-
bavenie zodpovedá a vyhovu-
je charakteru poskytovaných
služieb. Podľa VZN č. 6/2012
cena za jednu práčku je stano-
vená vo výške 3€. Prádlo je
možné priniesť v pracovných
dňoch od 7.00 – 15.00 h.

033/6901975 – p. Eva
Šimeková, Hrnčiarska 44,
Pezinok

vedúca odd.školstva
a soc.starostlivosti

Kontakt :

Mgr. Martina Valková,

Práčovňa pre seniorov je na Hrnčiarskej 44

Vážení spoluobčania, po pre-
čítaní príhovoru pána primátora
Olivera Solgu, cítime potrebu
vyjadriť aj my svoj názor na spo-
mínané referendum.

Slová, že referendum je o
ochrane tradičnej rodiny, je, pre-
páčte, nezmysel. Uplatnenie
práv určitej skupiny ľudí neo-

hrozuje právo ostatných. Re-
ferendum, ktoré sa bude konať
7. februára nie je o ochrane rodi-
ny, ale o diktáte väčšiny. De-
mokracia je aj o rešpektovaní
práv menšín.

Pre denník Pravda sa pán pri-
mátor vyjadril „ Niektoré menši-
ny si nárokujú väčšie práva ako

im prináleží “ . Ako môže niekto
určovať, komu prináležia len
niektoré práva a iným všetky.

V skutočnosti ohrozuje rodinu
nezamestnanosť, neistota, štýl
života spoločnosti, tj. zamera-
nie na hmotné statky a pod.

Spomínané referendum je
zbytočné a škodlivé, nakoľko

rozdeľuje spoločnosť, vedie k
netolerancii, neznášanlivosti a
napätiu v čase, kedy by sme sa
mali zamerať na pozitívne ciele
dôležité pre prospech rozvoja
celej spoločnosti.

združ. svetských
humanistov, Klub Pezinok

Spoločnosť Prometheus

redakčne krátené

Spoločnosť Prometheus k referendu

S hrôzou som si prečítal prí-
hovor nášho primátora v minu-
lom čísle Pezinčana a jeho
výzvu na podporu referenda
a hlasovanie za „tradičnú rodi-
nu“.

Jeho prešľapom je zneužitie
postavenia vo verejnej funk-
cii. Je neprípustné, aby verejný
činiteľ zneužíval svoj privi-
legovaný prístup do verej-
ného média a v ňom nabádal
ľudí ako majú hlasovať v refe-
rende, a tak robil nevyváženú
súťaž ideí. Je to rovnaké, ako

keby pred voľbami vyzýval ľudí
voliť konkrétnu politickú stranu.
Tým by jednoznačne porušil
zákon o politickej súťaži.

Ďalším prešľapom je argu-
mentácia jeho príhovoru. Dá-
vať do akéhokoľvek súvisu hla-
sovanie o právach sexuálnych
menšín s existenciou národa
či priam celej európskej civili-
zácie je nehorázna hlúposť.
Neexistujú žiadne logické ar-
gumenty, ako by mohlo osvo-
jenie si detí z detských domo-
vov pármi rovnakého pohlavia,

ktorých by zrejme bolo menej
ako jedno percento, ohroziť
národ a civilizáciu. Tak isto ne-
obstojí ani primátorove tvrde-
nie v tejto veci, že matka a otec
majú svoje nenahraditeľné
miesto v rodine. Osvojenie si
detí pármi rovnakého pohla-
via nijako neruší toto ich mies-
to. Jedná sa o osvojovanie si
detí jedného z partnerov, alebo
detí z detských domovov,
v ktorých ich počet prevyšuje
záujem o adopciu klasickými
pármi.

Referendum je celé nešťast-
né a nemalo k nemu ani dôjsť,
keďže upiera jednej skupine
občanov to, čo inej skupine štát
umožňuje. Podľa niektorých
právnikov a aj ústavných práv-
nikov sú otázky protiústav-
né, keďže o ľudských právach
sa nesmie hlasovať. Väčšina
nesmie rozhodovať o menši-
ne, lebo to už nie je demokracia
ale diktatúra väčšiny.Apreto sa
ja na referende nezúčastním.

Vladislav Marušic
redakčne krátené

Je náš primátor homofób alebo demagóg?

Vážení spoluobčania, vyzýva-
me všetkých oprávnených voli-
čov v našom meste k účasti na
referende o ochrane rodiny. Je
príležitosťou vyjadriť svoj vlast-
ný názor a postoj k trom dôleži-
tým otázkam, s ktorými sa na
slovenskú verejnosť obrátila ob-
čianska iniciatíva Aliancia za ro-
dinu a na základe ktorej prezi-
dent Slovenskej republiky, An-
drej Kiska po rozhodnutí ústav-
nosti referenda Ústavným sú-
dom SR vyhlásil REFEREN-
DUM O OCHRANE RODINY.
Toto referendum podporuje aj
väčšina relevantných politic-
kých strán a hnutí. Referendum
je jednou z významných mož-

ností, ktorou sa my, občania, mô-
žeme priamo podieľať na rozho-
dovacom procese o smerovaní
našej spoločnosti. Je platné len
vtedy, ak do volebných miest-
ností príde nadpolovičná väčši-
na oprávnených voličov. Dokáž-
me preto, že my voliči - občania
mesta Pezinok, si vážime mož-
nosť vyjadriť sa formou referen-
da a dokážme, že sme zodpo-
vední a vieme sa rozhodnúť.
Tu sú otázky, na ktoré budeme
v referende odpovedať:

1. Súhlasíte s tým, aby sa

manželstvom nemohlo nazývať

žiadne iné spolužitie osôb

okrem zväzku medzi jedným

mužom a jednou ženou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom

alebo skupinám osôb rovnaké-

ho pohlavia nebolo umožnené

osvojenie (adopcia) detí a ich

následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby školy

nemohli vyžadovať účasť detí na

vyučovaní v oblasti sexuálneho

správania či eutanázie, ak ich ro-

dičia alebo deti samé nesúhlasia

s obsahom vyučovania?

Svoju odpoveď označíte pri
každej otázke krížikom.

Vážení spoluobčania, využi-
me túto možnosť a príďme vy-
jadriť svoj názor bez ohľadu na
vierovyznanie alebo stranícku
príslušnosť. Nebuďme ľahostaj-
ní a vyjadrime svoj názor, že pre

každého z nás je rodina nielen
tradičnou hodnotou, ale aj ne-
odmysliteľnou súčasťou nášho
každodenného života. Nevzdá-
vajme sa možnosti vyjadriť sa,
vážme si, že máme možnosť re-
ferenda ako nástroja demokra-
cie a ukážme, že nie sú nám ľa-
hostajné otázky, ktoré sa týkajú
nás všetkých. Príďme preto v so-
botu k referendovým urnám a
vyjadrime svoj názor na tri otáz-
ky referenda o rodine.

zástupcovia politických strán v
Pezinku (SDKÚ-DS, KDH,

NOVA)

Miloš Andel, Augustín Hájik,
Oľga Jarošová,

redakčne krátené

REFERENDUM  bude v sobotu  7. februára 2015,
v čase od 7.00 - 22.00 hod

Druh dôchodku

starobný dôchodok
predčasný starobný dôchodok
invalidný dôchodok nad 70 %
invalidný dôchodok § 266 zákona č.
461/2003 Z. z. sociálny dôchodok
invalidný dôchodok max. do 70 %
vdovský a vdovecký dôchodok
sirotský dôchodok

Suma
zvýšenia

5,20 €
5,30 €

4,60 €

2,70 €
3,40 €
1,80 €

Suma zvýšenia,
ak sa dôchodok
vypláca v sume
jednej polovice

1,60 €
1,90 €

1,70 €

1,10 €
1,50 €
0,90 €
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Nové aktivity ZO Únie žien
Slovenska v Pezinku

Nielen Pezinčania, ale i náv-
števníci z ostatných častí Slo-
venska, majú vo februári už
po siedmykrát možnosť ochut-
nať vína pezinských vinárov.
Počas Pezinských vínnych
pivníc, ktoré organizuje ob-
čianske združenie MUSEUM
VINORUM v spolupráci s
Malokarpatským múzeom v
Pezinku, mestom Pezinok a v
neposlednom rade so Zdru-
žením pezinských vinohrad-
níkov a vinárov, budete môcť
spoznať produkty minulo-
ročnej úrody. Snáď milo
prekvapia i staršie ročníky, kto-
rých zretie ohodnotíte najlep-
šie sami.

V sobotu, 14. februára 2015
v čase od 12.00 do 21.00 hod.
otvorí svoje pivnice, prevádzky
či stanovištia tridsiatka vinárov z
Pezinka a blízkeho okolia. Cena
vstupenky ostáva opäť nezme-
nená, t.j. 25 €. V tejto sume je za-
hrnutý degustačný pohár s lo-
gom, taštička na jeho pohodlné
nosenie, Sprievodca degustáto-
ra s vyznačenými prevádzkami
a dva voľné bonusové lístky v

hodnote á 5 € (spolu 10 €). Bo-
nusové lístky slúžia na nákup ví-
na, ktoré si získalo vaše chuťo-
vé poháriky. Platná vstupenka
vás oprávňuje ochutnať všetky
vzorky vystavených vín.

Pezinské vínne pivnice si dá-
vajú za cieľ podporiť vinohrad-
níkov a vinárov, ale taktiež chce-
me prilákať návštevníkov do
mesta Pezinok a pozitívne pro-
pagovať naše vína v očiach ši-

rokej verejnosti. Vďaka roz-
miestneniu zastávok tiež na-
hliadnete do historických piv-
níc, moderných prevádzok a
zároveň sa poprechádzate po
centre mesta či jeho príjem-
ných zákutiach.

Elektronický predaj vstu-
peniek začal 7. 1. 2015. Počet
vstupeniek je obmedzený, pre-
to nás v prípade ďalších otázok
či rezervácie vstupeniek nevá-
hajte kontaktovať na tel. čísle
0911 400 495, resp. na e-mail

. Informácie bu-
deme priebežne aktualizovať
na webovej stránke podujatia

ale i na stránke mú-
zea .
Od 2. februára si môžete vstu-
penky zakúpiť aj osobne v Ma-
lokarpatskom múzeu v Pezin-
ku, v pracovných dňoch od 9.00
do 18.00 hod.

Tešíme sa na vás na Valen-
tína 14. februára 2015.

predaj@pvp.sk

www.pvp.sk
www.muzeumpezinok.sk

Miroslava Kišoňová

Valentín bude v znamení kvalitných pezinských vín

vyjadril
sa po odovzdaní cien župan
Pavol Frešo.

Laureátmi výročnej Ceny Sa-
muela Zocha sa pre rok 2014
stali historik, heraldik a odbor-
ník pomocných vied historic-
kých Péter Püspöki Nagy.
Druhým laureátom sa stal

V bratislavskom Divadle
Aréna včera večer odovzdal
predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol
Frešo ocenenia osobnostia-
m, ktoré robia dobré meno
bratislavskému regiónu.
Výročnú Cenu Samuela
Zocha a Pamätný list predse-
du BSK udelila župa už po
dvanásty raz.

„Dnes, v dobe, kedy zaujíma-

jú obraz a zvuk rôzne celebrity

a ľudia, ktorým ide o vlastnú po-

pularitu tak chceme dať naja-

vo, že všetci tí, ktorí reálne

prispeli k rozvoju kraja, ktorí tu

plnením svojich snov išli príkla-

dom pre mnohých ďalších, tak

práve tí by mali byť ocenení.

Som presvedčený, že toto oce-

nenie má svoj zmysel,"

ThLic. Augustín Slaninka, CM,
ktorý sa podieľal na vybudova-
ní Kostola sv. Vincenta de Paul
a následných dobrovoľníckych
a misijných projektov charitatív-
nej organizácie Depaul Slo-
vensko. Tretím laureátom Ceny
Samuela Zocha sa stal rímsko-
katolícky kňazAnton Srholec.

„Najväčším ocenením v Bra-

tislave je práve toto uznanie sa-

mosprávneho kraja. Ocenením

je, že mnohí ľudia vidia, že da-

čo robíme, že sme príklad a že

už nie som osamotený. V Bra-

tislave už je 12 projektov, ktoré

sa starajú o ľudí žijúcich na po-

kraji a my sme len jeden z nich.

V každom prípade starostlivosť

o týchto ľudí rastie a chvalabo-

hu, dnes už nikto nemusí spať

na ulici," vyjadril sa laureát
Ceny Samuela Zocha Anton
Srholec, ktorý bol na cenu
navrhnutý najmä pre pomoc,
ktorú už viac ako 20 rokov ponú-
ka v občianskom združení Re-
soty. Resocializačné centum v
bratislavských Podunajských
Biskupiciach už pomohlo tak-
mer tisícke mužov, ktorí boli vy-
členení zo sociálneho systému
či už pre vek, postihnutie alebo
pre predsudky z ich pobytu za
mrežami.

Čestné občianstvo Bratislav-

ského samosprávneho kraja zís-
kal PhDr. Jakub Karfík, ktorý bol
v rokoch 2009 – 2013 veľvy-
slancom Českej republiky na
Slovensku a angažoval sa v pod-
pore dobrých vzťahov našich
bratských národov. Za podporu
medzinárodných vzťahov bol
Čestným občianstvom ocenený
aj Dr. Josef Markus Wuketich,
ktorý bol ostatné štyri roky veľ-
vyslancom Rakúska na Sloven-
sku a počas jeho mandátu sa po-
silnila spolupráca Bratislav-
ského samosprávneho kraja so
susednými krajmi v Rakúsku,
najmä s Dolným Rakúskom a
Burgenlandom. (BSK)

Bratislavský samosprávny kraj ocenil osobnosti

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku

ponúka všetkým ženám účasť na aktivitách v turistickom

klube a v klube poézie a prózy. Prihlášku nájdete v Mest-

skom informačnom centre v Starej radnici, kde ju po vyplne-

ní aj odovzdáte. Prihlásiť sa môžete aj mailom na adre-

se . Bližšie informácie na tel. č.

0905/868039.

predsedníčka  ZO ÚŽS v Pezinku

e.matuska@zoznam.sk

PaedDr. Elena Matuská,

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku po-
zýva dobrovoľných darcov krvi
na spoločný odber, ktorý sa

uskutoční v pondelok 23. februára 2015 od 8.00 do 11.00 h v
Dome kultúry na Holubyho ul. č. 42. Darcovia si prinesú so se-
bou občiansky preukaz a preukaz darcu krvi. Michal Skovajsa

Valentínska kvapka krvi

» individuálne aj párové poradenstvo manželom

» pomoc pri riešení vzťahových, funkčných alebo komunikač-

ných problémov medzi manželmi

» aktívne sprevádzanie počas záťažovej situácie manželov

» individuálne aj párové konzultácie snúbencom

: mobil: , mail:

, Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská 7,

Kontakty 0903/668 033 siposovam@pezinskero-

diny.sk www.pezin-

skerodiny.sk

Centrum pre rodinu ponúka
pomoc pre manželov a snúbencov

DOM ZA CENU BYTU
www. domyvinicne.sk

0903 529 501

Inzercia
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Trochu som si predtým pofrf-
lala, že sme medzi sviatkami a
vôbec aspo prvé dni po nich
nezatvorili, sú prázdniny, sviat-
ky, udia sa navštevujú, cestujú,
chodia na prechádzky do príro-
dy, brúsiac po sociálnej sieti nik
nehovoril, že by sa chystal do
knižnice, naopak, mnohé kole-
gyne zo slovenských knižníc,
s ktorými komunikujem, sa
chválili, že majú lepšie „vede
nie" ako my a knižnicu cez
sviatky zatvorili.

V Modre na námestí som po
Vianociach ráno o siedmej na
stúpila na autobus, všade tma,
na z st vke ani noha a v auto-
buse sme sa viezli traja. Aj sme
sa dali do re i. Cesta bola
pekná a krátka, nechodili autá.
V knižnici bude pokoj, myslela
som si, a udovala som sa
nápadu necha otvorené. Uro
bila som si kávu a zaradovala
sa, že máme sviatky a na ne na-

č

č

lepené dni vo na za sebou, pa-
piere v koši, jedlo dojedené, za
vetami bodky, niekde tri, dopo-
vieme inokedy. O ôsmej sa
za ali trúsi prví detskí (!)
itatelia, potom dospelí a do

štvrtej som sa vlastne nezasta-
vila. Tak to bolo aj na druhý de ,
aj druhého a to v pondelok
sme sa nesta ili udova . Tak
mer stovka mladých itate ov,
pani u ite ky, ktoré si prišli
dohodnú besedu, každý nara
dovaný, že veci sko ili do ko
ají, že máme otvorené a že

sme otvorení, nielen knižnica,
aj my, o v nej pracujeme pre
verejnos .

Mám rada svoju prácu, a asi
aj všetci, o robia v pezinskej
knižnici. udovali sme sa pon-
delkovému návalu, ale zárove
sme si pochva ovali: ako na
Nový rok, tak po celý rok… Pre
nás knihovníkov aj spisovate
ov je to to najlepšie znamenie,
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že kniha stále žije a že je dos aj
takých, o o u majú záujem,
ak ju nenašli pod strom ekom,
prišli ju nájs do knižnice, že sú
stále deti, ktoré budú recitova
na Hviezdoslavovom Kubíne a
my knihovní ky im do toho
môžeme kibicova , o by si
mohli poži a , že sú dospelí,
ktorí za sebou ahajú na kolies-
kach tašky plné kníh, lebo cez
sviatky ítali, a vlastne, že tá
naša práca má zmysel.

Raz som viano né sviatky
strávila v Pittsburghu, aleko
od rodiny. Cítila som sa stra
tená a neš astná. Na Štedrý
ve er hne po ve eri sme sa
vybrali na prechádzku. Nemali
sme ís komu zakoledova ani
zavinšova . Našli sme otvorené
kníhkupectvo Barnes a Noble,
a dve hodiny strávili listovaním
v knižkách, odišli sme odtia s
dvoma parádnymi knižnými
úlovkami, ve er sme si ítali a

ť
ň

ť
ť

ť
ť

ť

ď
-

ť
ď

ť ť
ť

ľ

č
č

č
č

č

č

č

č č

č č

boli to tie najzvláštnejšie Via
noce aleko od Modry, mamy a
rodiny.

Ke ítam rozhovor s nejakou
hviezdi kou, here kou, ktorá
hovorí, že vždy túžila robi , o
robí, len tá sláva jej prekáža, us-
mejem sa a trochu si to obrátim,
vždy som chcela by slávna,
preto som here ka… Odjakživa
som žila medzi knižkami a chce-
la pracova v knižnici. A že to
nie je práca márna, potvrdzuje
aj po et viano ných a novo
ro ných itate ov. Nech vám
ten itate ský apetít, itatelia,
vydrží do konca roka. Knižni
ciam prázdnota nepristane.
Nemáme žiadne novoro né
z avy, ale akáme na vás s no-
vinkami, ktoré sme nakúpili
pred Vianocami.
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PRAVDA 7. januára 2015
www.pravda.sk

Uverejnené so súhlasom
denníka Pravda

Sem sa, do knižnice!Prvá knižnica v Pezinku
V minulom roku uplynulo deväťdesiat päť rokov od založenia pr-

vej knižničnej inštitúcie v našom meste. V roku 1919 vznikol
„Spolok občanskej besedy v Pezinku“, ktorý združoval čitateľov
kníh a časopisov, rozvíjal záujem o literatúru a podporoval
vzdelanosť. V prvom paragrafe stanov sa píše:

. Stanovy sú veľmi podrobne rozvedené v 30-tich paragra-
foch. Každý člen platil mesačne poplatok za čítanie kníh a novín,
alebo za ich zapožičanie. Zo stanov sa nám, žiaľ, nepodarilo zis-
tiť, kde mal spolok sídlo alebo aké priestory v meste využíval.
Predsedom spolku bol Cyril Kresák, v tej dobe významný pezin-
ský občan. Stanovy boli schválené 6. marca a zaregistrované
Ministerstvom československej republiky s plnou mocou pre
Slovensko 5. apríla 1919.

Stanovy sú jediným historickým materiálom, ktorý mesto Pe-
zinok má ako doklad o prvej knižnici na území mesta. Tento člá-
nok je preto zároveň aj prosbou o zverejnenie prípadných ďalších
informácií, dokumentov či fotografií, ktoré sa možno dochovali
v niektorých pezinských rodinách.

„Cieľ spolku

občanskej besedy je poučné, vzdelávateľné so zásadami česko-

slovenskej republ. sa shodujúce obcovanie, pestovanie národné-

ho povedomia, usnadnenie a rozširovanie čítania medzi občan-

stvom“

(OS)

�

�

Román som nevedela dlho do-
končiť. Pôvodne som chcela pí-
sať veselú knižku, ohlásila som
ju ako optimistickú, napísala
som aj takú anotáciu. Lenže mi
zomrela mama a bolo po vese-
losti. Bola som doma, aby som
to nejako prehltla a spracovala,
pretože celé trápenie trvalo je-
den a pol roka. Sedela som a ne-
prítomne som sa pozerala pred
seba... Potom som odrazu v
priebehu desiatich dní celý ro-
mán prerobila, či skôr napísala
odznova. Ľudia sa ma často pý-
tajú, či je pre mňa písanie tera-
piou, či mi pomáha, keď sa z ne-
jakého smútku vypíšem. Pomô-
že to len čiastočne. Ale tým, že
som o svojom smútku začala pí-
sať, že som dávala na papier ve-
ci, o ktorých som bežne neho-
vorila, predsa len sa dostavila
nejaká úľava.

Keď som sa starala o chorú ma-
mu, zobrala som si neplatené
voľno. V tom čase som navštívi-
la riaditeľku Literárneho infor-
mačného centra Mirku Vaľovú s
nápadom, že by som napísala
knižku o rôznych spisovateľoch.

Vyšli ti dve knižky krátko za
sebou, Freska v dome a
Medzerový plod. Čo by si o
nich povedala? Medzerový
plod je zvláštny názov, z kto-
rého sa dá ťažko niečo vyde-
dukovať.

Čo by si povedala o druhej
knižke, o Freske?

Vrátila som sa práve zo Šale, zo
študentskej súťaže Jána Joha-
nidesa, kde som bola členkou
poroty. Rozprávala som, ako k
nám kedysi Ján Johanides cho-
dieval, aj všelijaké iné zážitky
a spomienky na spisovateľov a
umelcov. Mirka Vaľová sa na
tom veľmi bavila a povedala –
Verona, prečo o tom nenapí-
šeš? Najprv sa mi nezdalo, že
by sa práve o mojich zážitkoch z
detstva niekomu chcelo čítať,
ale Mirka ma presvedčila, že by
bolo zaujímavé napísať o ľu-
ďoch, ktorých som ešte ako
dieťa zažila. Spomenula som
si aj na fresku, ktorá bola v Kel-
lenbergerovom dome... A Danu
Podhradskú zasa napadlo,
že by kniha mohla mať fresku v
názve.

Zatiaľ mám pozitívne ohlasy,
ľudia knižku čítajú. A vnímajú
ju skôr ako prózu, nie ako ese-
jistický žáner. Môj syn napríklad
z rozprávania pozná Ruda Slo-
bodu, Iľju Zeljenku, ale neviem
posúdiť, nakoľko sa takáto kniž-
ka bude prihovárať mladej ge-
nerácii, ktorá týchto umelcov
priamo nezažila. Rovnako by
som bola rada, keby sa knižka
prihovorila Modranom, pretože

� Aké máš na knižku ohlasy?
Myslíš si, že môže osloviť aj
mladú generáciu, ktorá neza-
žila spisovateľov ako bol tvoj
otec, Rudo Sloboda a ďalších
umelcov tejto éry?

v nej je kus Modry. Spomína sa
v nej Ilečko, Kraicová... Možno
ani samotní Modrania nevedia,
koho všetkého sme tam v
Modre mali.

Ako obyčajne nie. Otec bol
možno naozaj posledný klasik
slovenskej literatúry, ako ho na-
zývajú. V Modre má pamätnú ta-
buľu aj ulicu hocikto, ale on nie.
Odo mňa táto iniciatíva vyjsť ne-
môže, ale takáto ulica alebo pa-
mätná tabuľa tam už mohli byť.
V Dubovej majú knižnicu Vin-
centu Šikulu, majú jeho pamät-
nú tabuľu na dome, kde sa naro-
dil, Dubovania sa k nemu hlásia,
ale Modrania...

Naši napríklad robili v dome v
Hamrštíli sympóziá. Ľudia si
dnes predstavujú, že sa tam len
pilo, ale spisovatelia tam naozaj
aj pracovali. Napríklad Rudo
Sloboda tam priniesol svoju po-
viedku a všetkým ju čítal, potom
o nej debatovali...

Som optimistka. Vo Freske v
dome mám text o pani Aničke
Čepcovej, ktorá pracovala v
Modranskej knižnici a zakladala
ju. Prišla som do knižnice, sedel
tam pán Ilečko, Jožo Mihalkovič
a môj tato, voňala kávička, ciga-
retový dym a oni sa spolu roz-
právali. Cítila som sa tam ako do-
ma a chodila som tam každý
deň. Teraz zhodou okolností ro-
bím v knižnici, na detskom odde-
lení. Keď som sem nastúpila, bo-
la som trochu sklamaná, že nie
som na oddelení pre dospelých.
Dnes som však šťastná, že sa
nám podarilo podchytiť pezin-
ské školy a skamarátiť sa s pe-
zinskými slovenčinárkami. Za-
čali sme robiť vec, ktorá ma veľ-
mi baví.

�

�

�

Zaznamenala si teda pozi-
tívnu odozvu v Modre?

Mladosť, ktorú si prežila me-
dzi umelcami, musela byť zau-
jímavá. Keď si tieto časy po-
rovnáme s dnešným spôso-
bom života, je až nepredstavi-
teľné, ako intenzívne sa vtedy
tvoriví ľudia stretávali.

Myslíš si, že aj dnešná mla-
dá generácia a dnešné deti
majú záujem o knihy? Vyras-
tú z nich čitatelia?

�

�

Začali sme intenzívnu spo-
luprácu so školami. Obvolávala
som školy a volala ich, aby prišli,
aby sme sa porozprávali o neja-
kej knižke, ktorú práve čítajú a
preberajú. Že im premietneme
film alebo urobíme výstavu foto-
grafií. Nazvali sme tieto progra-
my „Čítanie je in“. Zvykli si na to,
takže dnes majú sami záujem a
keď čítajú knižku, chcú, aby
sme zavolali autora. Väčšinou
je to na kamarátskej báze, pre-
tože nemáme peniaze na neja-
ké veľké honoráre, ale preplatí-
me aspoň cestu a deti vidia živé-
ho spisovateľa. Keď tu bol na-
príklad Braňo Jobus, priniesol si
svoje bláznivé hudobné nástro-
je a šiel s nimi trebárs aj do školy
do Orešia. Prišiel aj na Noc s
Andersenom.

Deti potrebujú podnet, našťas-
tie sa k nám pridali aj učiteľky a
rodičia. Deti veľa vedia a sú ra-
dy, že sa s nimi o tom niekto roz-
práva. Máme tematické cykly
ako Keramika sa nás týka, Čo
sa tají v čaji alebo naposledy
Papierový svet. Denne sa nám
na týchto podujatiach vystrieda-
jú dve alebo tri triedy. Deti si poži-
čiavajú knižky, máme stúpajúcu
návštevnosť. Teraz začíname
cyklus o rozprávkach pri príle-
žitosti výročia narodenia Hansa
Christiana Andersena. Bude-
me hovoriť o ňom alebo o Dob-
šinskom a vždy si aj niečo pre-
čítame. Robíme hodiny knižnič-
nej gramotnosti, aby sa deti ve-
deli v knihách orientovať, aby
vedeli, ako ich máme zorade-
né, ako knižky vznikajú, kto je
spisovateľ, kto je ilustrátor...
Robíme to tak, že si ľahneme
na podušky medzi deti a ony
počúvajú. A odchádzajú spo-
kojné. Hovorím im často, že
na veľa vecí, čo sa v škole nau-
čia, neskôr aj zabudnú, ale na
rozprávky, ktoré im mama roz-
práva pod perinou, na tie sa
nezabúda. Ani na červenú čia-
počku, na kozliatka ani na dva-
násť mesiačikov. Človek si to pa-
mätá celý život.

Čo konkrétne pre malých a
mladých čitateľov robíte?

Čo deti najviac baví?

(kam)

Rozprávky z detstva si človek pamätá celý život
Často sa o dnešnej mladej
generácii hovorí, že už nemá
záujem o čítanie a o knihy.
Nemusí to byť vždy pravda.
Podstatné je, aby záujem o
literatúru niekto v deťoch zo-
budil. A je obzvlášť na-
mieste, ak sa tejto úlohy
zhostí spisovateľ. Prozaička
Veronika Šikulová, hoci po-
chádza z Modry, pomáha v
deťoch prebudiť záujem o pí-
sané slovo na pôde Malokar-
patskej knižnice v Pezinku.
O jej práci aj o jej najnov-
ších knihách sa s ňou poroz-
prával spisovateľ Márius
Kopcsay.

Veronika Šikulová, spisovateľka: Medzi sviatkami aj hneď po nich
som šla do práce, do našej, mojej, vašej pezinskej knižnice.

Beatrica Čulmanová napísala a Svetozár Košický ilustroval no-
vú knihu „Slovenské povesti“, ktorú vydalo vydavateľstvo Príroda
koncom minulého roka. V knihe je aj povesť „Pezinský zámok“ o
tajnej oberačke vo vinici a vodnej panej zo zámockej vodnej prie-
kopy. Kniha je pre nás zaujímavá aj tým, že jej autorka píše v prí-
hovore, že: ...

Antológia Programy a manifesty v slovenskej literatúre po roku
1945 je zaujímavé a poučné čítanie nielen pre literárnych vedcov
či študentov, ale aj pre tých, čo sa chcú viac dozvedieť o období,
ktoré mnohí z nás prežili a majú ho ešte v živej pamäti.Aj keď do-
minantnou témou antológie je literatúra, veľa dokumentov sa do-
týka napríklad aj výtvarného umenia, ale najmä všeobecného so-
ciálneho kontextu.

Na publikácii sa významnou mierou podieľal aj prof. René Bílik
ako zodpovedný riešiteľ za Pedagogickú fakultu Trnavskej uni-
verzity. Z množstva zaujímavých viet a myšlienok aspoň toto:

Tieto slová nenapísal nikto
menší ako básnik Milan Rúfus.

Ukrajinské vydavateľstvo Timpani vydalo v
ukrajinskom preklade román Ľuboša Juríka, slo-
venského spisovateľa žijúceho v Pezinku. V kni-
he SMRŤ MINISTRA je zachytený príbeh života,
väznenie a poprava Vladimíra Clementisa a poli-
tické procesy v päťdesiatych rokoch vo vtedaj-
šom Československu.

V pezinskom Mestskom múzeu sa 23. januára uskutočnila inau-
gurácia knihy Diany Duchoňovej a Michala Duchoňa nazvaná
Zločin v meste s podtitulom Kriminalita a každodennosť v ranono-
vovekom Pezinku. Kniha mladých manželov – erudovaných his-
torikov, sa zaoberá trestným právom a jeho výkonom v 17. storočí
v našom meste. Jedná sa o mimoriadnu knihu aj v širšom, nielen
regionálnom a celoslovenskom, ale i medzinárodnom kontexte,
pretože prináša spracovanie problematiky, ktorá bola v mnohom
identická aj v iných mestách Uhorského kráľovstva. Hrdelné prá-
vo, právo meča, telesné a peňažné tresty, vyhostenie, ich apliká-
cie či „náhradné“ tresty boli neoddeliteľnou súčasťou života na-
šich predkov a súviseli s významnými samosprávnymi výsadami
a právomocami vtedajších slobodných kráľovských miest.

Publikácia je významnou súčasťou a vzácnym doplnkom po-
četnej doterajšej odbornej i populárno-vedeckej literatúry, venujú-
cej sa bohatej histórii nášho mesta. Je určená nielen odbornej ve-
rejnosti, ale všetkým záujemcom o dejiny nášho mesta, zasade-
né do širšieho stredoeurópskeho kontextu. V tejto podobe dokon-
ca ešte nebola problematika mestskej súdnej moci u nás publiko-
vaná. Kniha je doplnená bohatým odkazovým materiálom a obra-
zovými prílohami. Je možné si ju zakúpiť v predajni Artfórum na
Kollárovej ulici.

Slovenské povesti

Programy a manifesty

Kniha Ľuboša Juríka na Ukrajine

Zločin v meste

„celé moje detstvo ma spájalo s hradmi a zámkami.

Vyrastala som v Pezinku neďaleko zámku s prekrásnym parkom,

v ktorom sme sa veľmi často ako deti hrávali. Romantické zákutia

či rybníky s labuťami nám pripadali ako niečo samozrejmé a letné

prázdniny som si ani len nevedela predstaviť bez schovávačky v

parku... “

„...pokladáme za veľkú povinnosť umenia vypĺňať dôstojné

priestranstvá v človeku. Voľakedy sa tým priestranstvám s páto-

som do zošklivenia hovorilo duša. Dnes im zasa akosi just nevie-

me prísť na meno, mlčíme o nich, dúfajúc v staré porekadlo: Zíde

z očí, zíde z mysle. A ono – nezíde. “

(OS)

Nové knihy
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Barokový maliar Ján Kupecký, ktorý sa narodil v roku 1666 v
Pezinku, patril medzi najvýznamnejších portrétistov svojej epo-
chy. Jeho život bol naplnený nielen kvalitnou umeleckou tvor-
bou, úspechmi a poctami, ale aj ťažkým životným osudom a tra-
gédiami. Ján Kupecký prežil posledné desaťročia svojho života
v nemeckom Norimbergu, kde 16. júla 1740 zomrel. Dňa 16.
februára si po prvýkrát pripomenieme 275. výročie jeho úmrtia v
Pezinskom kultúrnom centre na slávnostnej akadémii, počas
ktorej bude zástupcom Ministerstva školstva Základnej škole
na Kupeckého ulici odovzdaný čestný názov „Základná škola
Jána Kupeckého“. Súčasťou osláv bude aj odovzdanie cien ví-
ťazným prácam medzinárodnej súťaži portrétnej tvorby žiakov
základných škôl. (r)

275. výročie úmrtia Jána Kupeckého

Keď bol Juraj Bindzár v roku
2012 finalistom prestížnej literár-
nej ceny Anasoft litera, telefono-
val mi môj priateľ a kolega, lite-
rárny vedec; vraj, či neviem nie-
čo viac o autorovi prózy

Je to
Pezinčan a ten román práve číta
jeho (kolegova) manželka (spi-
sovateľka), ktorá tvrdí, že je to
jedno z najzaujímavejších diel,
ktoré reflektujú našu – sloven-
skú – históriu. Priznám sa, že
ma to trocha zaskočilo. Mal som
ten román doma dal mi ho Oliver
Solga, no nemal som ho prečíta-
ný. Súčasne som vedel, že Juraj
Bindzár stál pri koreňoch Pezin-
ského rozprávkového divadla, o
tom mi zas kedysi rozprával Lajo
Slimák a videl som film

To bolo asi všetko. Je jas-
né, že to „viac“, o ktoré ma kole-
ga žiadal, nejestvovalo a ja som
nemohol poskytnúť vlastne nič.
Súčasne som však vedel, že ocit-
núť sa medzi finalistami Anasoft
litera, to nie je len tak. Preto som
si Bindzárov román prečítal a
bez ťažkostí som dal kolegovej
manželke za pravdu.

Toto všetko mi prebehlo hla-
vou, keď som koncom minulé-
ho roka dostal do rúk CD nosič

ktoré jeho
autor Juraj B (Bindzár) Jakub
ponúkol záujemcom spolu s kni-
žočkou

(Vo vydava-
teľstve Divis – SLOVAKIAvyda-
la Jana Lišaníková, 2014). V
podtitule oboch je napísané, že
sú to „balady blús“ a „hrdin-
ské odrhovačky“. Je to pravda
a napriek tomu, že by tento pod-
nadpis mohol v čitateľovi a po-
slucháčovi vyvolávať dojem, že
autor zámerne zľahčuje a zne-
važuje svoju prácu, nie je to tak.
Označenie textov za balady a
odrhovačky je veľmi výrazným
signálom pre tých, ktorí budú čí-
tať a počúvať. Je to signál o au-
torovej dobrej orientácii v tradí-
cii toho typu písania a spieva-

Bez

dúhy (Plebejský román).

Okresné

blues.

Pezinské pesnyčky,

Malý spevnýček pezin-

ských pesnyček.

&

nia, ktorý na nosiči i v „spevný-
ku“ ponúka a súčasne je to sig-
nál, ktorý aktivizuje našu – čita-
teľskú a poslucháčsku – kultúr-
nu (žánrovú) pamäť. Toto tvrde-
nie si vyžaduje krátke vysvetle-
nie. Tradícia európskej balady
má korene už v stredoveku, no
jej plný rozkvet začína v 18. sto-
ročí. Balady nesú v sebe výraz-
né epické (dejové) jadro a na
konci tohto baladického diania
je zdôraznený lyrický stav toho,
kto hovorí či spieva i toho, kto
počúva. Tento stav charakteri-
zujú také pocity ako hrôza,
strach, smútok, melanchólia,
ale aj ironický úsmev či vedo-
mie parodického zosmiešne-
nia. V baladických piesňach na-
chádzame tradíciu senzač-
ných, často kriminálnych príbe-
hov, ktoré sa nazývajú „moritá-
ty“, tradíciu českej a nemeckej
„kramárskej piesne“, ktorá sa
tiež orientovala na „senzačné“
udalosti (u nás išlo o jarmočnú
pieseň), a to rovnako na úrovni
„všedného dňa“ (krádeže, zabi-
tia, vraždy, nehody), ako aj na
úrovni veľkých dejín (historické
porážky, veľké bitky a pod).
Toto všetko má svoje bohaté li-
terárne dejiny, veď balady písali
Goethe, Schiller, Brecht, Villon,
u nás napr. Botto (najmä balady
vážne) či Ch. Morgenstern (ba-
lada parodická). Rovnako boha-
té sú aj dejiny hudobné a pes-

ničkárske. Spomeňme si v tejto
súvislosti na hudobnú zložku
známeho seriálu o pražskom
podsvetí

na pesničky oživujúce
práve pražský mestský folklór a
kramársku pieseň v podaní sku-
piny Šlapeto či na tradíciu praž-
ského Osvobozeného divadla
(Werich, Voskovec, napr.

či na časť
tvorby J. Suchého (napr. Kle-
mentajn, Škrhola a i.). Ak na
Bindzárov spevník i realizova-
né piesne pozeráme z tohto
uhla pohľadu vidíme, že je v so-
lídnej spoločnosti a aj jeho tex-
tová a hudobná ponuka je rov-
nako solídna. V „spevnýčku“ i
na nosiči sú texty dôsledne na-
písané a spievané v pezinčine,
ktorá podčiarkuje onen „ľudo-
vý“ rozmer baladických „odrho-
vačiek“. Nájdeme tu ponášku
na tradičnú folklórnu (pričom
myslím aj na u nás málo zastú-
pený mestský folklór) baladu s
motívom nešťastnej či nenapl-
nenej lásky

ale aj drsnejšiu iro-
nicko – parodickú baladu

baladu o tragickej
situácii, keď matka prežije svo-
je deti

či klasický moritát
(podľa mňa jeden z vrcholov
CD i „spevnýka“)

Hříšní lidé města praž-

ského,

Píseň

strašlivá o Golemovi)

(Išla Anyčka na trá-

vu, Náučné spíváný o vysokých

kamenných schodoch, Bílý an-

del nebeský,

Tá

moja stará),

(Moja babička zmeškala

Tytanyk)

Balada pre-

smutná o strašlivej smrci stroj-

vodcu Zbudzilu).

Bronzový zvon, Pekarský

majster P. G. a Sulika Sulíková.

(Bronzový zvon)

„Vyzlékli ju

z habitu/čepec jej z hlavy vza-

li/A do cvernovky do Znojma/ju

potom šikovali“

Pekarský

majster P. G.,

„ked už bol znárodnený/

nevedel pochopit/ že tá jeho pe-

kárna jeho neny“.

Bez dúhy.

Najlepší je
však Bindzár v textoch a pes-
ničkách, v ktorých sa dotýka na-
šich dejín, najmä v „odrhovač-
kách“

Tu sa ukázal ako majster histo-
rickej skratky schopný „natla-
čiť“ zlomový dejinný moment
do dvoch – troch veršov. V bala-
de o „napravenej pobehlici“, kto-
rá chcela dožiť život v kláštore

je takýmto zlo-
movým momentom „odkaz“ na
likvidáciu kláštorov:

. Najvydarenej-
šie je však riešenie, ktoré Bin-
dzár zvolil v balade

odkazujúcej na
pezinského pekárskeho maj-
stra Godoviča. Tu autor v skve-
lej pointe vystihol napätie me-
dzi historickým dianím a „zdra-
vým rozumom“. V spievanej ver-
zii balady na CD nosiči má taký-
to text o majiteľovi prvej pezin-
skej parnej pekárne: (majster
P. G.)

Bindzár tu
naznačuje spôsob, ktorý ne-
skôr naplno rozvinul v už spo-
mínanom románe
Jeho pohľad a prístup k deji-
nám je pohľadom „zdola“, cez
ľudské prežívanie historických
udalostí, cez ľudské pokrytec-
tvo, zbabelosť, i cez akoby ne-
povšimnuté (a často skutočne
nepovšimnuté) každodenné
ľudské hrdinstvá. Jeho pohľad
je preto v dobrom zmysle slova
„plebejský“, a preto zrozumiteľ-
ný. Je to však plebejstvo zalo-
žené intelektuálne a intelektom
aj kontrolované. Princípom tej-
to „kontroly“ je irónia a sebairó-
nia ako signál, ktorý nám zves-
tuje, že autor sa vo veci vyzná,
vie, čo robí a že to, čo robí, robí
rád. Preto po tejto „štreke musí
mašírovat dál...“ René Bílik

„Po štreke lásky večnej musím špacírovat dál“XXI. Ples Farnosti Pezinok
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 od 7. januára 2015

František Féder

fff@rsb.sk

14. ročník benefičného koncertu, ktorého výťažok je venova-
ný deťom s psychickými poruchami sa uskutočnil v Kláštornom
kostole v Pezinku v nedeľu 18. januára. Koncert organizoval už
tradične pezinský chrámový zborAd Una Corda. V programe za-
zneli diela A. Vivaldiho, J. S. Bacha a G. F. Händla. Účinkovali
Eva Šušková, Štefan Horváth, Matúš Trávniček, Matúš Šimko,
Mirka Trávničková, Marián Šipoš a Komorný chrámový or-
chester. Chrámový zborAd Una Corda sa nedávno vrátil z ume-
leckého turné v Izraeli. (ra)

Cesty k sebe

V sobotu 17. Januára 2015
sa konalo slávnostné otvore-
nie výstavy obrazov maliara a
tvorcu hier - Ondreja Pijáka
(32) v pezinskej Pralinkárni
(M.R. Štefánika 27, pasáž
Galaxia).

Ondrej Piják rád kreslil už
ako malé dieťa, rodičia ho pri-
hlásili na výtvarný krúžok a tam sa začal prejavovať jeho talent.
Neskôr mal síce prestávku ale pred pár rokmi sa ku svojmu detské-
mu koníčku znova vrátil. Na svojich obrazoch zachytáva mestá zo
svojich snov alebo vytúžené krajinky, ktoré hneď pritiahnu pozor-
nosť svojou farebnosťou, pestrosťou a rozprávkovým nádychom.

Ondrej Piják sa okrem maliarstvu venuje tvorbe logických hier.
Jeho najznámejšia hra sa volá Escape House. Ide o hru, pri ktorej
sa hráč snaží o únik z miestnosti za pomoci vylúštenia hádaniek.
Súčasťou vernisáže bolo aj vyriešenie novej logickej hry O.
Pijáka, venovanej Pralinkárni. Účastníci dostali papier s pokynmi
a obrázkami. Ten, kto rozlúštil logickú hru ako prvý, dostal sladkú
odmenu.

Obrazy O. Pijáka budú vystavené v Pralinkárni do 31.03.2015.
Budeme radi, keď si obrazy príde pozrieť každý, kto by sa chcel

inšpirovať pri maľovaní. K dispozícií pre našich návštevníkov má-
me aj hru, pre tých, ktorí hľadajú okrem umeleckého zážitku aj lo-
gické hádanky a pobavenie. Ľ ,Ing. ubomíra Lacková
www.pralinkaren.sk pralinkaren@pralinkaren.sk, , tel. 0907 507 507

Vernisáž výstavy obrazov
Ondreja Pijáka

Občianske združenie Pezinský kreatív, voľné združenie

absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku vystavuje

v malej galérii PKC svoje výtvarných diela, fotografie, ume-

lecké remeslá a čipkárske práce až do 7. februára. Kvalita

vystavených prác je iste pre mnohých príjemným prekva-

pením, pretože sa jedná o autorov, ktorí sa v minulosti vý-

tvarníctvu nevenovali. Talent i túžbu vytvárať pekné veci je

u nich spojená s kurzami, ktoré absolvovali v rámci Aka-

démie tretieho veku. Na výstave je množstvo kvalitných

diel, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani profesionálne škole-

ný výtvarník. (ra)

Výstava ktorú treba vidieť

V historickej sále Starej radnice usporiadalo Mesto Pezinok
a Pezinské kultúrne centrum 10. januára 2015 Novoročný kon-
cert. Pôvodne malo vystúpiť rakúsko – slovenské TRIO ARCO-
BALENO, avšak pre ochorenie avizovaných účinkujúcich prišlo
k zmene. Účinkovali: Rea Slawiski (spev), koncertný majster
Viliam Cibula (husle) a Martin Christov (klavír). Aj napriek zmene
programu to bol umelecky veľmi hodnotný koncert. (ra)

Novoročný koncert

Jedna z krajiniek,
ktorú namaľovala pani Marta Švorcová
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Od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015 je v platnosti nový železničný
cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú odchody zo že-
lezničnej stanice Pezinok:

Vysvetlivky: - ide v pracovných dňoch, - ide v pracovných
dňoch, nejde od 22.12. do 6.1.

- ide v nedeľu a 6.1., 6.4., 1.9., nejde
21.12., 28.12., 4.1., 5.4., 5.7.-30.8. - ide v piatok a 23.12., 2.4.,
30.4., 7.5., 31.8., nejde 26.12., 2.1., 3.4., 1.5., 8.5. -

X A

D
E

F

B
C

G

- ide v sobotu, nedeľu a štátom
uznané sviatky, v období od 20.12. do 6.1. denne - nejde od
25.12. do 27.12., 1.1.

ide v pon-
delok - štvrtok a 2.1., nejde 23.-25.12., 1.1., 6.1., 2.4., 6.4., 30.4.,
7.5., 31.8., 1.9., 15.9., 17.11. - nejde od 24.12. do 26.12.,
31.12. zrýchelný spoj rýchlik

Nový vlakový cestovný
poriadok 2014 - 2015

1953
Pri spisovaní pamätnej knihy

so zreteľom na vymedzený

úsek Pezinok - Sv. Jur neboli

prevedené žiadne podstatné

zmeny vzhľadom na predchá-

dzajúce roky. Samotná stanica

takisto ostala bez podstatných

zmien, ktorých by ovšem v dô-

sledku vzmáhajúcej sa prepra-

vy bolo žiaduce, aby po stránke

technickej, tak aj po stránke vý-

stavby.

Mesto Pezinok stalo sa okres-

ným mestom, čoho dôsledkom

je, že v Pezinku sa skoncentro-

val obchodný ako aj priemysel-

ný ruch, čo ma priamy následok

vzrast prepravný v porovnaní k

minulým rokom. Preprava tova-

ru sa zvýšila na 110 600 ton a

preprava osôb(cestujúcich) na 1

355 739.

Vývojová krivka v priemysle a

hospodárstve má rýchlu stúpa-

júcu tendenciu a dá sa očaká-

vať, že v tomto roku ako aj v ro-

koch budúcich sa bude prepra-

va zvyšovať a požiadavky na že-

leznicu budú čo raz väčšie. Táto

preprava bude hlavne spočívať

v prepravovaní hotových prie-

myselných výrobkov v rámci plá-

novaných jednotlivými podnik-

mi, ako aj v prepravovaní ne-

spracovaných výrobkov. Pre-

prava vína bola uskutočňovaná

len prostredníctvom Malo-

karpatských vinárskych závo-

dov np. Pezinok, v tomto roku

ovšem v menšom rozsahu a to v

dôsledku živelných pohrom, kto-

ré postihli miestne vinohrady a

to zmrznutie a zničenie vinohra-

dou perenosporou. Tieto živel-

né pohromy priamo dotkli zdroj

výživy miestneho obyvateľstva,

nakoľko pestovanie vinnej revy

je vo väčšej miere podstatný

zdrojom výživy.

Po stránke osobnej treba za-

znamenať zmeni vo vedení sta-

nice v tom smysle, že doterajší

náčelník stanice František Paš-

ko bol preložený na iné miesto,

vedenie stanice prevzal Ľudovít

Šindelár a dňom 28. I.1953 me-

novaný náčelník stanice Gejza

Baran.

Vzdor všetkému úsiliu nepo-

darilo sa mu zistiť dáta potrebná

do pamätnej knihy od roku 1948

do r. 1952, nakoľko do tej doby

táto nie je vedená.

V smysle nariadenia Správy

dráhy ako aj v snahe zachytiť

všetky vývojové udalosti týkajú-

ce sa úseku Pezinok- Sv. Jur a

hlavne žst. Pezinok pokračujem

v spisovaní pamätnej knihy nad-

väzujúc na rok 1953.

Behom roku 1954 nenastali

žiadne zmeny, ktoré by mali pod-

statný vplyv na samotnú stanicu

ako aj hore uvedený úsek. Ako

už bolo uvedené v r. 1953 vývo-

jová krivka v priemysle a hospo-

dárstve v meste Pezinok znač-

ne stúpla, čo mala za následok

zvýšenia prepravy a boli klade-

né väčšie požiadavky na želez-

nicu zo strany výrobcov- pre-

1954

pravcov. Tieto požiadavky stú-

pajú pomerne vo zvýšenej mie-

re, naproti tomu technické zaria-

denie stanice nie sú dostatočné,

aby tieto úkoly mohly byť splne-

né, bez toho, aby nebola naru-

šená plynulosť práce predpo-

kladané plánom stanice a grafi-

konom vlakovej dopravy.

V roku 1954 zvýšila sa prepra-

va vína, v dôsledku dobrej úro-

dy hrozna vzhľadom na minulé

roky.

Od. 1. okt. 1954 v dôsledku re-

organizácie prepravy kusového

tovaru snížil sa stav zamestnan-

cov v komerčnej službe. Kusový

tovar prepravuje ČSAD a v sta-

nici Pezinok je zriadená sberna.

V tomto roku boli prevedené

voľby do národných výborov. Zo

stavu zamestnancov žel. stani-

ce Pezinok bol zvolený jeden za-

mestnanec Ján Hajšel, výprav-

ca ako Člen do národného výbo-

ru.

Pracovný kolektív zamestnan-

cov zlepšil svoju prácu v roku

1954, čo sa prejavilo vo vyjadre-

ní pochvalného uznania Správ-

cu dráhy za posledný štvrťrok

1954.

Stanica Pezinok dostala od

Oddelenia Bratislavskej dráhy

pridelený miestny rozhlas na

zlepšenie a z kvalitnejšie pre-

pravy cestujúcich.

Keď pokračujem v zazname-

návaní udalostí týkajúcich sa

stanice Pezinok a jej priľahlých

úsekov za rok 1955, musím po-

znamenať, že v uvedenom roku

bola prevedená menšia adap-

tačná práca na samotnej prijí-

macej budove. Oddelenie bra-

tislavskej dráhy v smysle uzne-

senia vlády v rámci skvalitnenia

a zlepšenia služby cestujúcim

uvoľnilo čiastku Kčs 84 106,86

na najnutnejšie opravy stanice.

Tieto opravy boly prevedené

okresným stavebným podnikom

1955

Malacky. Uvedené opravy spo-

čívali v nátere okien, dvere na

dopravnej kancelárii boly vyme-

nené, nad perónom opravená

celá strecha, nad oknom do-

pravnej kancelárie a osobnej po-

kladne v peronovej streche boly

urobené svetlíky, čím sa dostá-

va priamo do uvedených miest-

ností svetlo čo do tých čias nebo-

lo a tým trpeli zamestnanci ne-

dostatkom denného svetla. Pri

zamračenom počasí muselo sa

v uvedených kanceláriach aj

cez deň svietiť elektrickým svet-

lom. Ďalej bolo opravené zá-

bradlie a novo zhotovené kveti-

nové žľaby, vymalované kance-

lárie, čakáreň a vonkajšia fasá-

da. Tieto práce boly prevedené

k 1. Máju 1955 ako aj v súvislos-

ti s prvou celoštátnou spartakia-

dou v mesiaci jún 1955. Pre-

prava účastnikov prvej celoštát-

nej spartakiády bola zvládnutá

bez podstatných závad podľa

vopred dobre pripraveného plá-

nu. V samotnom meste Pezinok

bola okresná spartakiáda, ktorá

po stránke prepravy účastníkov

spartakiády prebehla v úplnom

poriadku a bez akýchkoľvek zá-

vad.

V uvedenom roku bol daný do

prevádzky miestny rozhlas, kto-

rý slúži k spríjemneniu služby

cestujúcej verejnosti, ako aj k in-

formovaniu vo veciach osobnej

dopravy, prípadne iných rôz-

nych informácií.

V súvislosti so zvýšením na-

kládky v žel. stan. Pezinok od

22.5.1955 bol zavedený pre-

stavný vlak - obsluha vlečiek,

ktorý z väčšej časti prevádza po-

sun, prístavbu vlečiek a iné po-

trebné manipulačné práce v sta-

nici.

Texty z pamätnej knihy

neprešli redakčnou úpravou.

Mgr. Stanislav Horváth
zdroj: Archív ŽSR,

Zbierka pamätných kníh

Po predchádzajúcej sérii článkov o histórii pezinskej sta-
nice, ktorá zachytila povojnové obdobie prvej ČSR, vám pri-
nášame pohľad do obdobia 50. rokov minulého storočia.

Prvý zápis po februári 1948 je až z roku 1953. Napriek sna-
he vedenia stanice o doplnenie chýbajúcich rokov nikdy sa
to nepodarilo. Predkladané roky 53 – 55 sú charakteristické
zvyšovaním prepravných výkonov, ktoré neustále stúpali.
V týchto rokoch sa okrem iného pristúpilo aj k rekonštrukcií
samotnej výpravnej budovy. Pokrok prišiel aj do Pezinka,
a preto od roku 1955 má stanica vlastný rozhlas.

Päťdesiate roky boli v znamení plnenia plánov
Pezinok 1940 - strážny dom železnice

Dňa 13. decembra 2014 v
priestoroch Denného centra na
Kollárovej ulici rokovali členo-
via Základnej organizácie Slo-
venského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov. Na svojej vý-
ročnej schôdzi privítali vzácnych
hostí, a to predsedu Ústrednej ra-
dy SZPB Ing. Sečkára predsedu
Oblastného výboru SZPB pána
Krnu, generálporučíka Vojteka
ako aj šéfredaktora zväzového
dvojtýždenníka Bojovník pána
Mikundu.

Na rozdiel od predstaviteľov
samosprávy a miestnej štát-
nej správy prišli rokovanie
pozdraviť žiaci Základnej ume-
leckej školy Eugena Suchoňa
a svojím profesionálnym prog-
ramom spríjemnili rokova-
nie výročnej schôdze, za čo
odbojári ďakujú predovšet-
kým samotným protagonisto-
m, pod vedením pána Mráza s
kolegyňou, ale aj pani riaditeľ-
ky ZUŠ.

V rámci pracovného rokova-
nia si členovia Základnej orga-
nizácie SZPB vypočuli správu
o činnosti organizácie za obdo-
bie rokov 2012 až 2014, ktorú
prečítala p. Mgr. Mária Marke-
ová, správu o hospodárení a re-
víznu správu účtov ZO SZPB,
ktorú predniesol revízor účtov
Ján Mravec. Tieto základné
dokumenty vyvolali širokú roz-
pravu, ktorá vyústila do prijatia
plánu činnosti ZO SZPB na ob-
dobie rokov 2015 až 2018.
Výročná schôdza sa venovala
aj oceňovaniu svojich dlhoroč-
ných členov. Na návrh výboru
ZO SZPB Ústredná rada SZPB
prepožičala dvom členkám ZO
SZPB pamätné medaily Jána
Nálepku ktoré sa podľa smerni-
ce Ústrednej rady SZPB prepo-
žičiavajú členom SZPB povola-
ním učiteľ. Pamätné medaily z
rúk predsedu Ústrednej rady
Ing. Sečkára si prevzali dlho-
ročné členky našej organizácie

Marta Sláviková a Mária Mar-
keová k čomu im všetci členo-
via ZO blahoželajú a súčasne
ďakujú za ich doterajšiu prácu v
prospech organizácie, ale aj ce-
lého zväzu, mesta a obcí Lim-
bach, Slovenský Grob a Vino-
sady. Ďalším oceneným bol
Ing. Peter Vojtek bývalý náčel-
ník Generálneho štábu Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky
a súčasný podpredseda Klubu
generálov SR, ktorý si z rúk pá-
na Sečkára prevzal čestný
odznak SZPB Za prácu v
prospech SZPB.

Výročná členská schôdza
podľa Stanov SZPB sa usku-
točňuje raz za tri roky a volí na
obdobie ďalších troch rokov
svoj výbor. Aj naša výročná
schôdza tak urobila a výbor ZO
SZPB omladila, keď do výboru
boli zvolení dvaja mladší čle-
novia, a to Peter Witgúber a
Mária Bončová. Zvolili sa aj de-
legáti na Oblastnú konferenciu

SZPB ktorá sa uskutoční 6.-
marca 2015 v Bratislave a na-
šu ZO SZPB budú na nej za-
stupovať Miroslav Kralovič,
Rastislav Blaško a Dušan Vilim.

Členovia ZO SZPB v Pezinku
na záver svojho rokovania vy-
slovili presvedčenie, že ich prá-
ca, ktorá síce neprináša mestu
ani susediacim obciam žiadne
ekonomické benefity, je pre spo-
ločenstvo občanov potrebná už
len z toho dôvodu, že ich čin-
nosť aj v spolupráci s inými ob-
čianskymi združeniami priazni-
vo pôsobí na strednú, hlavne
však na mladú generáciu. Ve-
ria v silu myšlienky, ktorá sa aj
v roku 70.výročia ukončenia II.
svetovej vojny v Európe bude
pertraktovať, a to „Odpúšťať
ale nezabudnúť“ .

Predseda ZO  SZPB  Pezinok
JUDr. Dušan Vilim,

redakčne krátené

Pezinskí odbojári rokovali

Klub sprievodcov už niekoľko rokov organizuje pre svojich čle-
nov a priateľov klubu exkurzie a návštevy v priebehu celého ro-
ka do rôznych miest na Slovensku i v zahraničí.

Na záver roka to býva spravidla návšteva sviatočne vyzdobe-
ného hlavného mesta a Vianočných trhov, ktoré majú v obľube i
Pezinčania.

Garantom prechádzok po našom hlavnom meste je tradične
náš najskúsenejší sprievodca MVDr. Peter Weiss. I v tomto ro-
ku popri komentovanej prechádzke historickým centrom Bra-
tislavy pripravil návštevu Vianočných trhov na hlavnom a
Hviezdoslavovom námestí kde bola výborná ponuka rôznych
špecialít s bohatým kultúrnym programom. Peter Ronec

Návšteva vianočnej Bratislavy

ATV Pezinok otvára vo februári 2015 letný se-
mester. Prosíme účastníkov, aby v pokladni MsÚ
Pezinok uhradili poplatok za letný semester ATV
najneskôr do 28. 2. 2015.

Po uhradení poplatku v pokladni MsÚ je nutné
zastaviť sa na prízemí v kancelárii č. 21 u koordinátorky ATV
Bc. Jarmily Horváthovej, ktorá po preukázaní sa dokladom o
zaplatení poplatku vydá „Preukaz študentaATV“.

Pondelok 7.30 - 11.30 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 11.30 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 11.30 12.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 11.30 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 11.30 12.30 - 14.30

Informácie o Rozvrhu ATV pre frekventantov z jednotlivých
odborov nájdete:
- vo výveske na MsÚ Pezinok ,
- na stránke: www.pezinok.sk
- v mesačníku Pezinčan.

koordinátorka ATV

ÚRADNÉ HODINY V POKLADNI MsÚ PEZINOK

Bc Jarmila Horváthová,

Oznam pre frekventantov
Akadémie tretieho veku

SMER BRATISLAVA

4,37

5,32 Bratislava,
5,58
6,07 A

6,37
6,58 Bratislava, hl. stan. X
7,07 X

7,37 Kúty A
7,37 Bratislava, hl. stan. B
7,58 Bratislava, hl. stan. A

15,37 Malacky X

16,37 Malacky

17,37 Bratislava, hl. stan.

23,00 Bratislava, hl. stan.

Bratislava, hl. stan.

hl. stan.
Bratislava, hl. stan. A
BANové Mesto

Malacky

BANové Mesto

18,37 Kúty A
18,37 Bratislava, hl. stan. B

7,25 A

5,18 Bratislava, A

6,18 X

7,18 Bratislava, C

15,12 Kúty A

16,12

17,12 Kúty

hl. stan.

Bratislava, hl. stan.

hl. stan.

Kúty A

A

BANové Mesto

8,18 Bratislava, hl. stan. X
8,37 Bratislava, hl. stan.

Malacky

19,37 Kúty
20,37 Bratislava, hl. stan.

9,37 Bratislava, hl. stan. X
10,37 Bratislava, hl. stan.
11,37 Bratislava, hl.stan. X
12,37 Bratislava, hl. stan.
13,37 X
14,37 Malacky

19,02 Bratislava, hl. stan. D

21,17 Bratislava, hl. stan. D

SMER TRNAVA

4,35
5,23 Leopoldov A
6,23 Leopoldov
6,57 Trnava A
7,23 Leopoldov A

8,23 Leopoldov X
9,23 Leopoldov
10,23 Leopoldov X
11,23 Leopoldov A

12,23 Leopoldov X
13,23 Leopoldov

14,23 Leopoldov X

15,23 Leopoldov A

16,23 Leopoldov A
16,23 Trnava B

17,23 Leopoldov A

18,23 Leopoldov

19,23 Leopoldov

Leopoldov

7,23 Leopoldov B

11,23 Leopoldov B

15,23 Leopoldov B

17,23 Leopoldov B

20,23 Trnava
21,23 Leopoldov
22,23 Trnava X
23,23 Leopoldov

13,34 A
13,57 X

14,34

14,57 Trenčín F

15,34 A
15,57 Nové Mesto n/V X

16,57 Leopoldov X

17,33 A

Trnava
Nové Mesto n/V

Trnava

Leopoldov

Trnava A

18,57 Leopoldov G

14,57 Košice E
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Aj počas tohtoročných via-
nočných sviatkov množstvo
návštevníkov (býva ich okolo
20 000) obdivovalo drevený po-
hyblivý slovenský betlehem
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. Asi veľa Pezinča-
nov však nevie, že tento betle-
hem vznikol v Pezinku, hoci od
roku 1969 je v Prešove. Sta-
vajú ho kurátori najviac až dva
týždne (podľa toho, koľko ich
príde), lebo potrebujú čas na
opravu prípadnej chyby, čo
niekedy trvá aj dva dni. Spúšťa
sa až na Vianoce a prístupný
pre verejnosť je do konca ja-
nuára v čase svätých liturgií
v katedrále alebo na požiada-
nie aj v inom čase.

Autorom betlehemu je kňaz –
redemptorista o.

CSsR (31. 12. 1894
Drysice, Morava – 2. 1. 1974
Pezinok), ktorý od roku 1958
pôsobil v Pezinku ako duchov-
ný správca Charitného domo-
va i Kapucínskeho kostola
(krátko tu bol ešte aj trikrát pred-
tým, ale bol neustále preklada-
ný do rôznych internačných
kláštorov). Pôvodne bol rím-
skokatolíckym kňazom, ale v ro-
ku 1926 prijal gréckokatolícky
obrad a pôsobil v kláštoroch v
Stropkove a v Michalovciach,
kde sa pričinil o krásnu stavbu
Baziliky Svätého Ducha. Po-
čas pôsobenia v Pezinku sa pri-
činil o viaceré opravy v kláštore
(zavedenie ústredného kúre-
nia, vodovodu, úprava záhra-
dy...) Ako zručný rezbár vyho-
tovil viaceré obrazy, betlehem
v Kapucínskom kostole v
Pezinku, ale je autorom aj betó-
nových modelov hradov v kláš-
toroch v Pezinku a v Báči. Jeho
vyrezávaný drevený betlehem
s mnohými postavami chceli
získať pre štátne múzeum, ale
on ho daroval Kapucínskemu
kostolu v Pezinku. Vyrezať po-
hyblivý betlehem ho motivoval
jeho spolubrat o. Ján Mastiliak
CSsR. Pre prešovskú katedrá-

Cyril Ján
Zakopal

lu betlehem objednal bazilián
o. Ján Marián Potaš OSBM, kto-
rý tam v tom čase pôsobil ako
kaplán. Autor betlehem vyho-
tovil bezplatne, ale Prešov-
čania sa mu odvďačili darom
30 000 korún pre Charitný do-
mov v Pezinku.

Betlehem bol do prešovskej
katedrály prevezený v roku
1969 v ôsmich veľkých deb-
nách. Využité bolo prázdne au-
to, ktoré týmto smerom viezlo
bryndzu. Otec Zakopal vtedy
práve ochorel a nemohol prísť
osobne do Prešova, preto po-
slal fotografie, podľa ktorých
betlehem zložil vtedajší kurátor
Andrej Šambronský. Betlehem
bol inštalovaný v bočnej Ka-
plnke sv. Kríža. Keďže jej pries-
tory boli malé, museli kurátori
betlehem zmenšiť, aby sa tam
vošiel. Zmenšili železnú kon-
štrukciu i podlahu, ale počet fi-
gúrok zostal zachovaný, len v
menšom priestore. Druhýkrát
bola jeho konštrukcia prerobe-
ná, keď sa do Kaplnky sv. Kríža
umiestnili pozostatky blahosla-
veného biskupa Pavla Gojdiča
a betlehem sa inštaloval v pro-
tiľahlej Kaplnke sv. Kríža, preto
musel byť zúžený. Po blahore-
čení biskupa Vasiľa Hopku boli

jeho pozostatky umiestnené
práve v tejto kaplnke a betle-
hem bol umiestnený vo Farskej
kaplnke Ochrany Presvätej
Bohorodičky napravo pri vstu-
pe do Katedrály, kde je dodnes.
Tento priestor je však ešte men-
ší a betlehem sa mu musel
prispôsobiť, hoci sa lavice z
kaplnky vynášajú von.

Betlehem z lipového dreva vá-
ži tonu, sa skladá zo 120 poly-
chrómovaných drevených figú-
rok (výška 20-30 cm) na ploche
16 m3 a je obdivuhodným die-
lom nielen po stránke rezbár-
skej, ale aj elektrotechnickej.
Jeho základ tvorí zelená kovo-
vá konštrukcia z nosníkov na
výrobu regálov, na ktorú sa kla-
die podlaha z dosiek. V pohybe
je stredná časť i remeselníci, či-
že 14 častí betlehemu. Dielo je
v pôvodnom stave, len niektoré
súčiastky elektrického vedenia
museli byť vymenené. Každá
postava mala totiž vlastný mo-
torček na 3,5 volta, čo dlho ne-
vydržalo, preto kurátori v roku
1985 celú mechaniku prerobili
za 12 voltovú. V súčasnosti te-
da jeden motorček vďaka pre-
vodom poháňa 6 figúrok na pra-
vej a 6 figúrok na ľavej strane.
Pohyblivý je aj centrálny kruh

okolo jasličiek, kde sú umiest-
nené postavy, prinášajúce da-
ry. Striedavo sa k nemu pripá-
jajú remeslá alebo pastieri s
ovečkami na dvoch menších
kruhoch. Autor betlehemu pou-
žil materiály, ktoré mal k dispo-
zícií, napríklad aj kolesá z bi-
cykla. Z drevených častí je vy-
menená len maštaľ, keďže pô-
vodná sa rozsypala.

Nad betlehemom je zavese-
ných päť obrazov, ktoré zná-
zorňujú života Ježiša Krista od
narodenia až po 12 rokov. Na
vyvýšenom mieste stojí Hero-
desov palác, ktorého predlo-
hou je Bojnický zámok (posta-
va Herodesa sa otáča zo stra-
ny na stranu akoby od zlosti, že
sa narodil nový kráľ), Chrám
sv. Petra v Ríme či miniatúra
jednoduchého kostola. Je tam
aj dvanásť remesiel, napríklad
pekár, šuster, roľník, krajčír, ko-
váč, vinohradníci, priadka, gaz-
diná mútiaca maslo, sv. Jozef v
tesárskej dielni, ale aj veterný
mlyn, vodný mlyn a lisovňa na
víno. V centre betlehemu je
maštaľka so Svätou rodinou a
pohyblivé postavy v sloven-
ských krojoch, prinášajúce da-
ry okolo nej.

Peter Sandtner

Prešovský pohyblivý betlehem vznikol v Pezinku

Radosť v detských očiach, keď sa im
splnia želania a dostanú krásny darček,

je nenahraditeľný pocit pre každého rodiča. Nie všetci rodičia majú
príležitosť plniť deťom ich sny. Nadácia REVIA si je toho vedomá,
preto sa už pred 10 timi rokmi rozhodla aspoň čiastočne pomáhať
deťom zo sociálne slabších pomerov. Nakoľko kniha patrí medzi
najkrajšie dary a správnym časom kúziel a plnenia snov sú
Vianoce, organizuje nadácia Revia v období sviatkov projekt Otvor
srdce, daruj knihu.

Ako to kúzlo funguje? Nadácia REVIA osloví základné, stredné
školy, krízové centrá, centrá pre rodinu v malokarpatskom regióne
a tie zašlú do nadácie mená detí zo sociálne slabších pomerov s
ich knižnými želaniami. Spolupracujúce kníhkupectvá objednajú
knižku presne podľa prianí detí. Takáto knižka je na pultoch
kníhkupectiev označená a vy ju môžete zakúpiť. My v nadácii
knižky zabalíme a zabezpečíme, aby deti knihy dostali ešte pod
vianočný stromček.

Ďakujeme všetkým darcom a spolupracujúcim subjektom,
vďaka ktorým bolo počas týchto vianočných sviatkov
obdarovaných 193 detí knižnými darmi v hodnote 1 737 €.

Od roku 2005 dostalo knižku celkovo 1 363 detí zo sociálne
slabších pomerov. Celková hodnota doteraz darovaných kníh bola
11 066 €.

Nadácia REVIA vám praje, aby čaro vianoc netrvalo len pár krát-
kych okamihov, ale aby ste na svojich blízkych, priateľov mysleli po-
čas celého nového roku 2015 a hoc aj drobnými dobrými skutkami
pomáhali tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

Ďakujeme vám v mene 193 detí zo
sociálne slabších pomerov za knihy v
hodnote 1 737 €.

Nadácia REVIA

Úspešný 10. ročník projektu
Otvor srdce, daruj knihu

FOTO: archív autora

V rámci vianočných trhov v Pezinku sa
v charitatívnom stánku nadácie REVIA
vyzbieralo 380 €. Finančný výťažok
má už svojich adresátov. Ďakujeme.

Už 11. rokov je stánok nadácie REVIA súčasťou vianočných tr-
hov v Pezinku.

Sladké koláče, ktoré napiekli naše dobrovoľníčky, boli odmenou
za finančný príspevok každému darcovi. Aj takýmto spôsobom
sme pripomenuli ľuďom dobročinný rozmer Vianoc. Veríme, že tie-
to sviatky mali pre vás čarovnú moc, posilnili ste rodinné putá, ob-
novili narušené vzťahy. Dúfame, že charitatívny stánok nadácie
REVIA sa za tie roky stal aj vašou milou rodinnou tradíciou. Veľmi
sa tešíme, že aj napriek predvianočnej dynamike ste si našli čas,
zastavili sa pri našom stánku a prispeli na dobrú vec. Koláčiky, kto-
ré ste mali možnosť v našom stánku ochutnať napiekli naše dobro-
voľníčky z Pezinka, menovite: Dana Kopálová, Eva Lupová, Eva
Šišková, Jarka Černayová, Natália Kadarová, Petra Pospechová,
Daniela Tóthová, Ria Mácsová, Romana Krasulová, členky spolku
Venuša a Matice Slovenskej v Pezinku. V obľúbenom vianočnom
orloji sa v kostýmoch predstavili deti z Centra pre rodinu v Pezinku
a študenti z Pedagogickej a kultúrnej akadémie v Modre. Už tra-
dične sa orloj odohrával v akrieri budovy Mestského múzea v
Pezinku a ozvučenie orloja zabezpečila TV Pezinok.

Vianočný orloj a charitatívny bazár

Aj vďaka vašej pomoci a podpore sa v charitatívnom bazári, ktorý
spolu s vianočným orlojom pritiahol pozornosť návštevníkov vianoč-
ných trhov, celkovo vyzbieralo 380 eur. Z tejto čiastky bola suma 250
eur určená na podporu aktivít pre seniorov v rámci projektu
Komunitná akadémia zážitkov a skúseností, ktorú organizuje nadá-
cia REVIA v spolupráci s partnerskými subjektmi – mestom Pe-
zinok, ZŠ Kupeckého a Jednotou dôchodcov Slovenska, pobočkou
v Pezinku. Čiastka 130 eur poputovala pre združenie týraných žien a
ich detí. Ďakujeme. Nadácia REVIA

Deti z viano živého orloja.čného

Riaditeľstvo školy a Rada rodičov vás srdečne po-
zývajú na 16. ples Gymnázia v Pezinku v piatok 6.
februára 2015 o 19.00 hod. v Pezinskom kultúrnom
centre. Do tanca bude hrať hudobná skupina
Gintonic. Vstupné je 25 eur (večera v cene), priprave-
ná je aj bohatá tombola.

Pozvánka na ples

Inzercia
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Lions club Pezinok - Bozin

ďakuje všetkým dobrovoľ-

ným prispievateľom na Pe-

zinských vianočných trhoch

za

O použití výťažku z tejto

akcie vás budeme informo-

vať v niektorom z nasledu-

júcich čísiel Pezinčana.

lionský punč.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
2.2. Prázdninová klubovňa.

5.2. Mama, ocko poď sa hrať- Karnevalová škraboška.

12.2. Mama, ocko poď sa hrať- Valentínske srdiečko.

18.2. Tvorivé popoludnie - maľovanie hrnčekov.

19.2. Mama, ocko poď sa hrať- Zvieratko.

26.2. Mama, ocko poď sa hrať- Zubaté slniečko.

27.2. Slávnostné vyhodnotenie Európy v škole.

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

V deň polročných prázdnin od 7.30
do 16.30 hod. pre deti od 7 rokov. Deň spojený s výletom plný krea-
tivity, hier a zábavy. Cena 7 € (v cene je zabezpečený aj obed).

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Pozývame
mládež a dospelých na tvorivý workshop, ktorý sa uskutoční v ča-
se od 17.00 do 19.00 hod. Bližšie informácie na telefónnych
číslach alebo osobne v CVČ.

Tvorivé kreatívne po-
poludnie pre deti. Na každej dielničke si môžu vlastnoručne vyro-
biť milé darčeky so zimnou a vianočnou tematikou. Podujatie sa
uskutoční v čase od 14.30 do 18.00 hod.

Tvorivé krea-
tívne popoludnie pre deti. Na každej dielničke si môžu vlastno-
ručne vyrobiť milé darčeky so zimnou a vianočnou tematikou.
Podujatie sa uskutoční v čase od 14.30 do 18.00 hod.

Slávnostné
vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej súťaže Európa v
škole spojené s odovzdávaním cien. Pre verejnosť o 13.00 hod.

na alebo
na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

Pri predvianočnom zhone sa mnohým z nás stalo, že niekde
niečo zabudneme, stratíme či nestíhame všetko vybaviť ako by
sme chceli. Obchodníci pracujú v plnom nasadení a v tlači sa
objavujú tradičné články upozorňujúce na špekulantov a zlode-
jov, ktorí sú v tomto období tiež v pohotovosti. Napriek tomu je
toto obdobie naplnené zvláštnym mierumilovným pocitom a ob-
čas sa dejú veci, ktoré nie sú počas roka bežné.

Inokedy agresívni vodiči si pri oškretom laku a zohnutom blat-
níku podajú ruky a slušne sa dohodnú. Niekto nájde na chodní-
ku peňaženku a vráti ju majiteľovi, alebo pani V.T. z Pezinka, kto-
rá prišla do redakcie zreferovať, ako niekto našiel v TESCU jej
cennú náušnicu a odovzdal ju na informácie. Pani V.T. poctivé-
mu nálezcovi týmto ďakuje a my ďakujeme jej. My, pesimisti, za
to, že nám povedala o malom zázraku a my, optimisti, za to, že
môžeme viac dúfať v časy, kedy si nebudeme musieť zamykať
bicykel o stĺp. Podobne ako Rakúšania do roku 1989. (pb)

A-klinik - špecializovaná ne-
mocnica, otvorila 8. januára
2015 ortopedické pracovisko
pre dospelých aj v Pezinku.
Ambulancia je v priestoroch bý-
valej Polikliniky Pezinok, Hollé-
ho 2, v Starej budove na 1. po-
schodí, dv.č. 14.Ambulantné ho-

diny sú každý štvrtok od 13.00
do 18.00 hod. Objednať sa mô-
žete na tel.č. 0940 404 100 ale-
bo e-mailom .

Ordinujúci ortopéd
a zdravotná

sestra pani pri-
chádzajú do nášho mesta zo

aklinik@aklinik.sk
MUDr.

Peter Hreusík
Andrea Hollá

špecializovaného ortopedické-
ho pracoviska v Bratislave, Je-
lačičova 8. Toto pracovisko v
Bratislave vykonáva operácie
pohybového aparátu, estetickej
a plastickej chirurgie zabez-
pečuje rehabilitačný program,
reumatologické a neurologické

vyšetrenia. V krátkej dobe spúš-
ťa program všeobecnej chirur-
gie a urológie. V oblasti ortopé-
die, rehabilitácie a urológie po-
skytuje zdravotnú starostlivosť
aj deťom. Všetko o špecializo-
vanej nemocnice nájdete na jej
stránke, .www.aklinik.sk (JP)

Nová ortopedická ambulancia v Pezinku

Iný prístup k zdraviu človeka môže byť aj u nás
Pri príležitosti spustenia pre-

vádzky dlhoočakávanej ortope-
dickej ambulancie v Pezinku
sme sa porozprávali s MUDr.

, absolven-
tom Lekárskej fakulty UK v Bra-
tislave. Jeho prvým pracovis-
kom sa na štyri roky stalo orto-
pedické oddelenie Nemocnice
Jihlava. Nasledovala I. Ortope-
dicko-traumatologická klinika v
Bratislave, kde sa špecializoval
na operačné ošetrenie končati-
nových poranení,absolvoval AO
(Arbeitsgemeinschaft für Osteo-
synthesefragen) kurzy pre za-
čiatočníkov a pokročilých.
o

Prácou na I. OTK som získal
širokospektrálny prehľad orto-

Petrom Hreusíkom

Aké ďalšie výzvy boli pred
vami?

pedickej chirurgie vrátane onko-
ortopédie a spondylochirurgie.
Sústreďoval som sa na operač-
né ošetrenie v oblasti deformít
prednej nohy (vybočený palec,
kladivkovité prsty). Zapojil som
sa do programu Austrian Ame-
rican Foundation a absolvoval
som seminár v Salzburgu, od-
bornú stáž na Univerzitnej klini-
ke pre úrazovú chirurgiu a špor-
tovú medicínu v Innsbrucku so
zameraním na ošetrenie kolen-
ného kĺbu. Spolupracoval som s
odborníkmi európskeho až sve-
tového významu.
o

Chcel som si vyskúšať prácu a
podmienky na zahraničnom pra-
covisku a zároveň sa zdokonaliť

Potom ste opäť odišli pra-
covať do zahraničia. Prečo?

v cudzom jazyku. Absolvoval
som kurzy na klinikách v Berlíne
a Mníchove a v dennodennej
praxi som zažíval výhody a mož-
nosti pri ošetrení pacientov v kra-
jine s lepšími socioekonomický-
mi podmienkami ako na Slo-
vensku, s iným prístupom k ľud-
skému zdraviu pri jeho ochrane
a obnove.
o

Áno, oslovili ma z novovznika-
júcej A-klinik v Bratislave, ktorá
má tie najvyššie ambície pri lieč-
be pacientov. Chcem poskyto-
vať svoje vedomosti a zdravot-
nú starostlivosť na vysokej úrov-
ni v príjemnom prostredí a záze-
mí modernej špecializovanej ne-
mocnice. Mojou prioritou je ar-

V súčasnosti ste opäť na
Slovensku...

troskopicky asistované ošetre-
nie kolena a pleca. Stále vidím
priestor pri rozširovaní diagnos-
tických a terapeutických postu-
pov, ktoré sú v zahraničí už štan-
dardnou liečbou. Ide hlavne o re-
konštrukčnú chirurgiu chrupa-
viek a väzov kolena, ostotómiu v
oblasti kolena, ošetrenie nesta-
bilít jabĺčka ako aj rekonštrukcie
rotátorovej manžety a nestabili-
ty v oblasti plecového kĺbu.
o

Ľudský prístup je rovnako dôle-
žitý ako to, aby pacient odchá-
dzal z našej ambulancie s vedo-
mím, že dostal zodpovedajúce
vyšetrenie, informácie a ošetre-
nie na úrovni medicíny 21. sto-
ročia.

Máte medicínske životné
krédo?

(r)

pre dospelých každý utorok v prístavbe 18.00 - 19.30 h
pre školákov každý druhý piatok v mesiaci 14.00 -

17.00 h
- krúžok pre školákov od 9 r., každú stredu 17.00 -

18.00 h
- krúžok pre školákov od 9. r., každý pondelok

17.00 - 18.00 h

Novinky v CVČ
Hata joga
Klub Netopier

Reportéri

Mladý ITečkár

Malá ukážka kaderníckej zručnosti
Dňa 20.1. 2015 sa konala v

SOŠ na Komenského ulici v
Pezinku školská súťaž v kader-
níckej tvorbe. Prváci predviedli
techniku natáčania vlasov, dru-
háci vytvárali dámsky denný no-
siteľný účes a tretiaci, ktorí sa v
tomto roku pripravujú na záve-
rečné skúšky, sa museli popa-
sovať s plesovým účesom.

Prváci - kaderníci len necelých
6 mesiacov - ukázali dobrú prí-
pravu, podobne ako žiaci tretie-
ho ročníka. Porota mala ťažkú
úlohu pri prideľovaní bodov za
techniku práce, čistotu účesu,
kvalitu predprípravy, oblečenie,
líčenie, celkový vzhľad, čas...-
Získané body určili ako víťazku
spomedzi prvákov

a spomedzi tretia-
kov . V 2. roč-
níku patril stupienok víťazov

. Osobit-
nou kategóriou boli žiačky matu-
ritného ročníka, ktoré sú už drži-
teľkami výučných listov, tak
dobre zhotovený účes k danej
téme bol samozrejmosťou. Sú-
ťažná úloha - plesové líčenie.
Prvé miesto získala

(viac na ).
Stredná odborná škola na

Komenského 27 v Pezinku v
ostatných rokoch zápasí s ma-
lým počtom žiakov - tak, ako
všetky stredné odborné školy.
Pokles počtu žiakov na základe
demografickej krivky pocítili aj
iné typy stredných škôl. Ruše-

Katarínu
Kováčikovú

Nicole Peškovú

Kataríne Pätoprstej

Diana Sil-
ná www.soskompk.sk

nie tried, pracovných miest či
škôl sledujeme každý rok.

Nízky počet žiakov v triede je
výborný východzí moment pre
učiteľa - môže využiť princíp in-
dividuálneho prístupu a spätnej
väzby v plnej miere. Preložené
do bežnej reči, vyučujúci sa mô-
že venovať každému žiakovi
osobitne, každý žiak má mož-
nosť reagovať na preberanú te-
matiku, pýtať sa, odpovedať,
prejaviť svoj názor či uhol po-
hľadu. Ak je učiteľ kreatívny a
má autoritu a žiaci majú záujem
a učiteľa rešpektujú, výsledok
sa dostaví pomerne rýchlo - uči-
vo zvládnu, možno nie všetci
výborne, ale každý z nich je
„v obraze“. Precvičovanie zís-
kaných vedomostí priamo na vy-
učovaní, využívanie simulácie,
názornosť (na stredných od-
borných školách v úzkej spo-
lupráci s praktickým vyučova-
ním) majú totiž pri malom počte

žiakov niekoľkonásobnú účin-
nosť. A absolvent vstupuje na
trh práce pripravený. Má to je-
den malý háčik - finančné za-
bezpečenie. Na pochopenie
stačí jednoduchá matematika:
viac žiakov = viac peňazí. Ma-
nažment každej školy hľadá
možnosti na získavanie finanč-
ných prostriedkov z mimoroz-
počtových zdrojov. Jednou z
ciest je prenájom voľných pries-
torov iným subjektom.

SOŠ sa v roku 2013 chopila
príležitosti a so súhlasom zria-
ďovateľa, ktorý je vlastníkom
areálu na Komenského 27 v
Pezinku, prenajala priestory
Súkromnej cirkevnej základnej
škole Narnia.

Budova školy je prítomnosťou
Narnie absolútne využitá, škol-
ská kuchyňa získala 140 vďač-
ných stravníkov, školský inter-
nát ďalších ubytovaných za-
mestnancov školstva (aj zo za-

hraničia) a zo športovej haly sa
ozýva detský džavot v rámci ho-
dín telocviku. Nájomca pomôže
preklenúť prenajímateľovi ťaž-
ké obdobie, ba možno položí zá-
klady dlhodobejšej spolupráce
v oblasti vzdelávacích progra-
mov, čo je iný level ako nájom-
ný vzťah.

Okrem toho, riešenie ne-
dostatku financií nájomnými
zmluvami nemôže byť trvalým
stavom. To, čo škola potrebuje,
sú žiaci. V každej triede mini-
málne 20. Žiaci potrebujú kva-
litné vzdelávanie pre život.
SOŠ stavia na kvalite odborné-
ho výcviku, gastronomických a
kaderníckych službách.

V školskom roku 2015/2016
ponúka deviatakom odborné
vzdelávanie v učebných odbo-
roch kuchár, čašník a kaderník
a následné štúdium v študij-
ných odboroch spoločné stra-
vovanie a vlasová kozmetika -
absolvent získa úplné stredné
odborné vzdelanie (maturitné
vysvedčenie).

Škola je členom Slovenskej
živnostenskej komory, usporia-
dateľom medzinárodnej kader-
níckej súťaže Cena Mesta
Pezinok.

Ak máte záujem zistiť viac,
navštívte nás - informácie podá-
vame každý deň.

Elena Jurčíková
Foto: Monika Khayat

Koniec úspešného roku 2014
zastihol Folklórnu skupinu
Obstrléze v dobrej pohode.
Absolvovali sme rad vystúpení
s Flečnerkou a Čertovou dierou
v Dome kultúry v Pezinku i pred
ním, pre dospelých, i pre žiakov
Základnej školy na Kupeckého
ulici. Nezabudli sme ani na pe-
zinských seniorov. V novembri
sme navštívili Dom seniorov v
Kučišdorfskej doline. Vystúpe-
nie s Flečnerkou prinieslo pre-
dovšetkým imobilným senio-
rom vítané kultúrne oživenie
„ priamo v dome “ . V decembri
sme piesňami oživili predvia-

Obstrléze zavítali k seniorom

nočnú atmosféru v Klube dô-
chodcov Cajla, Dome seniorov
v Kučišdorfskej doline a v
Domove sociálnych služieb na
Hrnčiarskej ulici, kde sme sa s
veľkým potešením stretli s

Alojzom Svobodom, bývalým
sólistom Obstrléze. Spolu s ním
sme si zaspievali a spomínali
na dávnu i nedávnu minulosť sú-
boru.

FS Obstrléze

Lions club Pezinok
Bozin – ďakuje

Naše poďa-
kovanie patrí
všetkým, kto-
rí nám počas
celého uply-
nulého roka
fandili, a svo-
jou účasťou a potleskom nás podporili na Vianočných koncer-
toch. Aj v tomto roku pripravuje pre Vás GRINAVANKA viacero
koncertov a vystúpení. Tešíme sa na stretnutia pri dychovke v
roku 2015. Peter Feder

Dychová hudba GRINAVANKA – poďakovanie

Slušnosť občas aj prekvapí

KATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

EVANJELICKÉ SLUŽBY BOŽIE

Dolný kostol

Kapucínsky kostol

Cajla

Kaplnka sv. Lukáša

ký

Evanjelické služby Božie v Grinave

(Premenenia Pána)
7.00 h,17.00 h (zimný čas), 19.00 h (letný čas)

7.00 h
(ak je dňom prac. pokoja) 7.00 h,

9.00 h, 11.00 h, 17.00 h (zimný čas),19.00 h (letný čas)
(ak je pracovným dňom) 7.00 h, 9.00 h, 17.00 h

(zimný čas),19.00 h (letný čas)
(Najsvätejšej Trojice)

– piatok 6:00 h, 18.00 h
6.00 h, 18.00 h (s nedeľnou platnosťou)

(ak je dňom prac. pokoja) 8.00 h,10.00 h
(pre rod. s deťmi), 18.00 h

(ak je pracovným dňom) 6.00 h, 18.00 h
(Povýšenia sv. Kríža)
18.00 h

(ak je dňom prac. pokoja) 11.00 h
(ak je pracovným dňom) 17.30 h (letný čas),

18.30 h (zimný čas)
(v Pinelovej nemocnici)

sobota 15.30 h (s nedeľnou platnosťou)

. h . , . h – v .
16.00 h v Pinelovej nemocnici

nedeľa 10.30 h

pondelok – piatok
sobota
nedeľa a prikázaný sviatok

prikázaný sviatok

pondelok
sobota
nedeľa a prikázaný sviatok

prikázaný sviatok

streda
nedeľa a prikázaný sviatok
prikázaný sviatok

nedeľa
Prvý štvrtok v mesiaci

Evanjelic a. v. kostol v Pezinku
9 00 – hlavné služ Božie 17 00 e erné služ Božieč

Bohoslužby v Pezinku
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

70-roční

75-roční

80-roční

Emília Pilátová 1.1.
Lidia Šipošová 1.1.
JUDr.Alžbeta Silná 5.1.
Oľga Mikovičová 5.1.
MUDr. Marián Skalinský 6.1.
Agneša Kostrianová 6.1.
Emília Sušienková 7.1.
Damián Klamo 20.1.
Jozefína Juráková 20.1.
Ladislav Benkovský 22.1.
Ing. Štefan Vajda 23.1.
Anton Kuttner 26.1.
Viera Hanúsková 27.1.
Antónia Majerčíková 31.1.

Anna Kostková 1.1.
Anna Janošťáková 6.1.
Mária Geršičová 7.1.
Dominik Ramšík 9.1.
Jaroslav Diviak 15.1.
Ľudovít Kavjak 23.1.
Anna Kudlejová 23.1.
Amália Hupková 27.1.
Pavlina Maderičová 30.1.
Mária Hozenštoková 30.1.

Alžbeta Follrichová 7.1.
Alžbeta Satková 11.1.
Anna Tyková 16.1.
Agnesa Biznárová 19.1.

JANUÁR 2015 PEZIN ANČ

Edita Tyková 23.1.
Anna Doliňuková 29.1.

Františka Sandtnerová 1.1.
Anna Kapcová 15.1.
Richard Svrček 15.1.
Mária Šebeňová 25.1.

Ernestína Švarcová 4.1.
Františka Horváthová 13.1.

JozefínaAxamitová 6.1.
Elena Kapcová 14.1.
Irena Wendelingová 20.1.
Veronika Krištofčáková 29.1.

Veronika Ondrovičová 3.1.

Rudolf Turanský 16.1.
Helena Gašparová 19.1.

Júlia Vicenová 22.1.

Ján Ďuriš 21.1.
Ružena Kamanová 27.1.

Janka Pepichová 14.1.

85-roční

90-ročné

91-ročné

92-ročná

94-roční

95-ročná

96-roční

102-ročná

31. Veľká šestka ....................................... 17.00 h. ........ USA
1. Veľká šestka 3D .................................. 17.00 h. ........ USA
31.-1. Charlie Mortdecai ............................................... USA
3.-4. Kód Enigmy ................................................................. VB
5.-6. Nezlomný ............................................................................. USA
7. Spongebob vo filme:Huba na suchu ...... 17.00h ....... USA
7. Jupiter na vzostupe 3D USA
8. Spongebob vo filme:Huba na suchu 3D ..17.00h ....... USA
8. Jupiter na vzostupe .................................................. USA
10. Fk: Zázraky ................................................................ TAL
11. Whiplash ................................................................... USA
12. Päťdesiat odtieňov sivej ........................................... USA
14. Veľká šestka ........................................ 17.00 h. ........ USA
14.-15. Päťdesiat odtieňov sivej ............................................ USA
17.-18. Foxcatcher ................................................................ USA
19.-20. Americký ostrelovač .................................................. USA
21. Cililing a Zver-Nezver ........................... 17.00 h. ...... USA
21.-22. Kingsman: Tajná služba ............................................ USA
22. Cililing a Zver-Nezver 3D ...................... 17.00 h. ...... USA
24. Fk: Divoké historky ........................................... ARG.ŠPA
25.-26. Birdman .................................................................... USA
27.-28. Teória všetkého ......................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

......

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Naš i jub i lant i

KINO DOMU KULTÚRY január - február

► 4.2. MARTINA MONOŠOVÁ:
PERLY TEJ DRUHEJ a LEKCE Z NENÁVISTI.

► 6.2. PLES GYM-
NÁZIAPEZINOK.
► 7.2. ŠACHOVÁ LI-
GA.
►13.2. – XXI. PLES
FARNOSTI PEZINOK.
► 15.2. AHOJ ROZPRÁVKA.
Dnes: O PSÍČKOVI A MAČIČKE.

► 16.2.
POCTAKUPECKÉMU.

►17.2. POCTA KU-
PECKÉMU.
►17.2. POCHOVÁ-
VANIE BASY.

►19.2. KONCERT
KOMORNEJ HUDBY.
► 20.2. KOMÉDIA 3x2.

►21.2. VEĽKÁ CENA
PEZINKA.

►22.2. FILMOVÝ FESTIVAL
EXPEDIČNÁ KAMERA.

►23.2. VALENTÍNSKAKVAPKA
KRVI.
►26.2. PETER BLACK II.

►28.2. DETSKÝ
ROZPRÁVKOVÝ KARNEVAL.

►1.3. FRANTIŠEK a
VOJTA NEDVĚDI s KAPELOU.

( ) o 17.00 h v salóniku DK –
Uvedenie do života

novej knihy z vydavateľstva Marenčin PT a českého prekladu ďalšej
knihy z nakladatelství Brána pezinskej autorky, ich prezentácia a auto-
gramiáda. Knihy uvedie do života: Beáta Dubasová.

(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK -

(sobota) o 14.00 h v zrkadlovej sále DK –
Klub šachu Pezinok

(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK
Hlavný organizátor: František Féder.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále –
Účinkuje: Řád červených nosů.

Predstavenie v slovenčine. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 16.30 h vo veľkej sále a v minigalérii DK –

Slávnostná akadémia pri príležitosti odo-
vzdávania certifikátu čestného názvu „Základná škola Jána Ku-
peckého“. Po ukončení akadémie vernisáž výstavy KUPEC-
KÉHO SVET. Víťazné práce výtvarnej súťaže zo základných
škôl, ZUŠ Pezinok a VI. ZŠ Mladá Boleslav

(utorok) o 9.00 a 11.00 h vo veľkej sále DK–
Pre žiakov ZŠ Jána Kupeckého.

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

a programom. Organizátori: FS Obstrléze a Únia žien MO Pezinok.
(štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK

ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok.
(piatok) o 19.00 h v malej sále DK – Tri

príbehy z manželského života – vtipné manželské zvady a
udobrovania troch generácií, ktoré žijú v partnerskom vzťahu.
Účinkujú: CSONGOR KASSAI, ZUZANA MARTINKOVÁ-ZNÁ-
ŠIKOVÁ. Veselohra z cyklu „Malé, ale milé“.

(sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK–
Slovenská extraliga vo volenom mariáši. Hlavný orga-

nizátor: Mariášový klub Pezinok.
(nedeľa) 16.00 h v malej sále DK –

Premietanie filmov o dobrodružstve,
divokej prírode, poznávaní nového, o extrémnych zážitkoch a
športoch. Hlavný garant: Michal Knitl.

(pondelok) o 8.00 h v salóniku DK –
Odber krvi. Organizátor: Slovenský Červený kríž MO Pezinok.
(štvrtok) o 10.30 h vo veľkej sále DK –

Divadelné centrum Martin. Predstavenie pre ZŠ v jazyku anglickom.
(sobota) o 15.30 h v spoločenskej sále DK–

Karneval detí v maskách s pro-
gramom. ŠPOT PARTY SHOW. Organizátor: PKC. Pozor! Kar-
neval je pre deti do 6 rokov. Karneval pre staršie deti od 6 rokov je
13. 2. 2015 v CVČ.

(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK–
Růže z papíru, Skládanka,

Kytka, Podvod, Stánky... Koncert známej folkovej kapely.

streda

–

Radovan Kadáčik a Elena Gajliko-
vá • Matej Kulich a Lucia Boriová

Dňa 4. 1. 2015
sme si pripome-
nuli 6. výročie od
smrti nášho dra-
hého

ktorý zomrel vo veku 63 r. S lás-
kou naňho spomína manželka,
dcéra, synovia, 3 vnučky a ne-
vesty. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

Františka
VIRGOVIČA,

Tibor Kormos 55 r.
František Pucher 64 r.
Jaroslav Jablonický 85 r.
Hedviga Benčuriková 93 r.
Mária Strážayová 74 r.
Blanka Vašečková 86 r.
Marian Štefek 51 r.
Zuzana Wittgrúberová 92 r.
Emília Barantalová 87 r.
Helena Beberová 90 r.
Miroslav Hranický 66 r.
Anna Matúšková 58 r.
Michal Slezák 83 r.
Viktoria Czajová 67 r.
Jozef Stríž 83 r.
Jarmila Dočkalová 83 r.

Lukáš Mikuš 15.11.
Mia Kelecová 27.11.
Viktória Kánová 1.12.
Katarína Klochanová 3.12.
Martin Kročka 3.12.
Branislav Deák 4.12.
Timotej Sloboda 5.12.
Šimon Džačovský 6.12.
Amélia Lišková 6.12.
Lenka Kuželová 8.12.
Pavol Obinna Okonkwo 8.12.

Mia Moravčíková 9.12.
Krišpín Libant 9.12.

Doris Vavrová 12.12.
Sebastián Liška 15.12.
Michal Konušiak 16.12.
Nina Sedláčková 16.12.
Dorota Fialová 16.12.
Tomáš Jurčík 17.12.
Agáta Zvariková 17.12.

Hana Rapčanová 19.12.
Dominika Chudá 21.12.

Daniel Huslica 3.1.
Milan Špoták 5.1.

Adriána Brečka 8.12.

Lukáš Jákob Lacko 10.12.

Sarrah Gottschallová 17.12.

Adriana Figurová 25.12.
Soňa Mihaliková 27.12.
Michal Puskailer 29.12.
Henrieta Bubeníková 30.12.
Lukáš Bodiš 30.12.
Adam Ďuriš 30.12.
Alžbeta Bobeková 1.1.

Olívia Kapustová 3.1.
Katarína Nociarová 3.1.
Barbora Cvachová 4.1.
Simona Demovičová 5.1.
Daniel Kroitzvirt 5.1.

Dňa 8. 12. 2014
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá
mama, babka, teta
a kamarátka

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

Zdenka
STREZENICKÁ.

Dňa 29. 1. 2015
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
našej drahej ma-
mičky a babičky

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

Valérie
KOVÁČIKOVEJ

Kto žije v našich
srdciach, neumie-
ra.

Navždy ostaneš s nami. Ľú-
bime ťa.

Dňa 21. 1.
2015 sme si pripo-
menuli 1. výročie
od smrti našej dra-
hej mamy, starej

mamy a prababičky

Kto ste ju poznali, venuj-
te jej, prosím, tichú spomienku.
S láskou a úctou na ňu spomína-
jú manžel Ľudovít a deti s rodina-
mi.

Hedvigy HORVÁTHOVEJ.

Dňa 1. 1. 2015 sme
si pripomenuli 2.
výročie od úmrtia
nášho drahého
manžela, otca a
dedka

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

Jána BEDEČA.

Dňa 22. 1. 2015
sme si pripomenuli
10. výročie, čo nás
navždy opustila
naša drahá man-
želka, matka a
babka

.
S láskou spomína manžel, syn s
rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Ďakujeme všetkým.

Hermínka SKOVAJSOVÁ

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 22. 1. 2015
sme si pripomenuli
5. výročie od úmrtia

našej milovanej

Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Manžel s deťmi.

Marty PROKEŠOVEJ.

Márne ťa naše oči
hľadajú, márne
slzy po tvári steka-
jú. Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, ne-
vie zabudnúť. Zo-
stanú iba spomienky a v srdci
veľký žiaľ. Dňa 3. 1. 2015 sme si
pripomenuli 8. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý

S úctou spomína smútiaca man-
želka a deti s rodinami.

Karol LISÝ.

Odišli cestou, ktorou musí ísť
každý sám, len dvere spomienok
nám nechali dokorán. 16. 1. 2015
sme si pripomenuli 20. výročie od
úmrtia nášho otca

a 6. 1. 2015 18. výročie úmrtia
našej mamy

Michala VARGU

Zuzany VARGOVEJ

Jaroslava
VARGU.

a 7.1. 2015 11. výročie úmrtia
nášho brata

S láskou spomí-
najú deti a súro-
denci s rodinami

Dňa 29. 12. 2014
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

S úctou a láskou
spomínajú dcéry a

synovia s rodinami.

Ján JANÁS.

Dňa 5. 1. 2015 uplynuli 4 roky, čo
nás opustila naša drahá mama a
17. 1. 2015 uplynulo 11 rokov, čo
nás opustil náš drahý otec. Na
obidvoch rodičov, starých rodi-
čov a prarodičov

s láskou spomínajú syn a dcéra s
rodinami. Ďakujem všetkým, kto-
rí im spolu s nami venujú tichú
spomienku.

Františku a Jána NOVÁKA

Odišiel si tíško a
niet ťa medzi nami,
ale v srdciach na-
šich žiješ spomien-
kami. Dňa 25. 12.
2014 uplynuli 4 ro-
ky, čo navždy do-
tĺklo láskavé srdce nášho
drahého manžela, otca a dedka

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Man-
želka Marta, dcéry s rodinami.

Milana ZEMKU.

Dňa 28. 1. 2015
uplynul rok, čo nás
navždy opustila
naša milovaná
Eva JAROŠOVÁ
rod. Bartoňová.

Venujte jej tichú spo-
mienku. Spomínajú manžel a deti.

Dňa 1. 2. 2015 si
pripomenieme 60.
výročie úmrtia náš-
ho otca

S láskou spomí-
najú deti Ruženka, Emil a Juraj s
rodinami.

Štefana
ONDROVIČA.

Dňa 27. 1. 2015
uplynulo 50 rokov,
čo nás navždy
opustil náš naj-
starší brat

z Grinavy. S láskou
spomínajú súrodenci s rodinami.

Ján NOSKOVIČ

Nezomrel ten, kto v
našich srdciach
zostáva. Dňa 13. 1.
2015 sme si pripo-
menuli 17. výročie,
keď nás navždy
opustil náš drahý

a dňa 18. 2. 2015 si pripome-
nieme jeho nedožitých 92 rokov.
S láskou a úctou spomína dcéra
s rodinou.

František VARGA.

Dňa 17. 2. sme si
pripomenuli nedo-
žité 100. narode-
niny nášho drahé-
ho otca

S láskou spomíname. Kto ste ho
poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku. Deti s rodinami.

Vincenta
ČAJKOVIČA.

15. februára 2015
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy o-
pustil

S láskou a úctou
spomínajú, man-

želka a deti s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí si naňho
v dobrom spomenuli.

František JERGL.

Dňa 14. 1. 2015
sme si pripomenuli
25. výročie smrti
nášho milovaného
otca a dedka

z Pezinka - Cajle. S
láskou a úctou naňho spomínajú
synovia a dcéra Eva s rodinami.

Michala JURIŠA

Odišiel tíško, niet
ho medzi nami, no
v našich srdciach
žije stále spomien-
kami. Dňa 11. 1.
2015 uplynuli 4 ro-
ky, čo nás navždy
opustil vo veku 86 rokov

S láskou a úctou na neho spomí-
najú deti Dana a Ivan s rodinami.

Ivan GOLJER.

Ako ticho ste žili, tak ticho ste
odišli. Skromní vo svojom živote,

veľkí vo svojej
láske a dobrote. V
mesiaci január sme
si pripomenuli 5.
výročie úmrtia na-
šej drahej mamy

a 17. výročie od
úmrtia nášho dra-
hého otca

S láskou a úctou
spomína dcéra
Gabriela s rodinou.

Gizely
KRAUSOVEJ

Jozefa-Jána
KRAUSA.

Osud je občas veľmi
krutý, nevráti, čo raz
vzal... To, že sa rana
zahojí, je iba klamné
zdanie, navždy nám
v srdci zostane len
bolesť a tiché spo-

mínanie. Dňa 8. januára uplynulo
bolestných 15 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná

S láskou spomínajú dcéry s rodi-
nami.

Elena LOIPERSBERGEROVÁ.

Tomáš Bartoš 6.1.
Richard Minarech 9.1.
Soňa Straková 10.1.

Program Malokarpatskej knižnice – február

Beseda s Máriusom Kopcsayom –

Kamaráti zo Snehuliakova 2:

Deti Hviezdoslavovi: XI. ročník recitačnej súťaže pre žiakov
základných škôl

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti:

Kontakt:

24. február 2015 o 17.00 h
v čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5

krst knihy pezinského spisovateľa
Júliusa Belana – 27. februára 2015 o 14.00 h. v odd. pre deti,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– 18. februára 2015 o 10.00 h. v odd. pre deti,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315,
;

,

dospele.odd@-
kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
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Po dlhých 11 rokoch sa do
Pezinka vracia celoročná liga v
malom futbale, ktorá sa napo-
sledy hrávala v sezóne 2004 na
hádzanárskom ihrisku v zá-

mockom parku. Koncom júna sa v Pezinku uskutočnili 3.
Majstrovstvá Slovenska v malom futbale, a práve táto uda-
losť dala impulz organizátorom znovuotvoriť celoročnú ligu
v malom futbale.

Plánovaný začiatok súťaže je
. Hrávať sa bude vždy pondelok večer. Dĺžka stretnu-

tia je 2 x 25 minút v zložení „5+1hráč“. Prihlásiť sa do súťa-
že môžete na najneskôr do ne-
dele 15.marca 2015. Najlepší tím vyhrá pečené prasa
a účasť na Majstrovstvách Slovenska v Košiciach. Tak
neváhaj, prihlás sa a dokáž, že si najlepší!!! Viac info na

pondelok 23. marca
2015

(jg)

www.malyfutbalpezinok.sk

www.malyfutbalpezinok.sk

V Pezinku sa od januára 2015 rozbieha
PBL, PEZINSKÁ BEDMINTONOVÁ LIGA
pre amatérskych hráčov.

každý (aspoň 18r.) na
, kto si chce zahrať bedminton, spo-

znať nových spoluhráčov a trochu sa zdo-
konaliť. Liga bude rozdelená do niekoľkých skupín (v každej
najviac 5 hráčov). Čím viac bude registrovaných hráčov,
tým sa vytvorí viac skupín. Potom nemusíte mať obavy, že
dostanete silného súpera a vôbec si nezahráte. Každá sku-
pina bude rozdelená podľa výkonnosti hráčov. Kategori-
zácia skupín však chvíľu potrvá. Každý hráč, ktorý vyhrá sku-
pinu, postúpi o skupinu vyššie a aj naopak (prvého, každý ka-
lendárny mesiac je nové rozlosovanie). Veríme, že sa pridá-
te, nazbiera sa pekná skupina ľudí a bude to aj poriadna zá-
bava. Tešíme sa na vás.

Registrovať sa
môže nepretržite a zdarma počas roka

Martin Veneni

www.bedminton-
liga.sk

Od marca sa do Pezinka
vracia malý futbal

V minulom roku pretekári KOB Sokol Pezinok viackrát získali po-
predné umiestnenia, čo im prinieslo na konci roka 1. miesto v sú-
ťaži o Pohár Predsedu Slovenského zväzu orientačných športov,
v ktorom sa vyhodnocujú výsledky mládežníckych kategórií.

Výrazný úspech tiež zaznamenali na vyhlasovaní výsledkov
rebríčka oblasti Západ za uplynulý rok, v ktorom sa vyhodnocova-
li umiestnenia na 16 pretekoch v oblasti Západ v roku 2014. Pre-
tekári KOB Sokol Pezinok získali víťazstvo až v polovici vyhlaso-
vaných kategórií a 7 ďalších popredných umiestnení. Celkové ví-
ťazstvo vo svojej kategórii za celý rok 2014 dosiahli A. Mikloš ml.,
T. Fedor, J. Fedor, I. Oravec st., K. Fedorová a I. Pijáková. Dru-
hým alebo tretím miestom nás potešili J. Fraňo, S. Njambi, D. Dit-
ri, V. Piják, A. Hojková, D. Poláčková a výnimočný výkon minulý
rok podala Ema Havlíková, ktorá vyhrala svoju vekovú kategóriu
a zároveň aj obsadila 3. miesto medzi staršími pretekárkami. Vy-
hlasovanie sa uskutočnilo na tradičných Trojkráľových pretekoch
v Pezinku 6.1.2015, ktoré zorganizoval KOB Sokol Pezinok a do-
máci pretekári tu opäť potvrdili svoju silnú pozíciu. Preteky boli zá-
roveň 1. kolom rebríčka oblasti Západ v tomto roku, takže prete-
kári si okrem dobrého pocitu z umiestnenia odniesli aj prvé cenné
body do hodnotenia v roku 2015. Na snehovo-zablatené trate v
okolí Kejdy sa odvážilo vybehnúť až 181pretekárov z okolia Pe-
zinka, Bratislavy, Nitry a dokonca aj Viedne. V takejto silnej kon-
kurencii sa členom KOB Sokol Pezinok podarilo vybojovať viace-
ro popredných umiestnení. Absolútne víťazstvo získali S. Njambi,
J. Fedor, I. Oravec st., M. Mikloš, S. Kavecká a tiež K. Fedorová
v hlavnej ženskej kategórii a druhé alebo tretie miesto vo svojej ka-
tegórii obsadili T. Charvát, N. Kutišová a I. Pijáková.

Neskôr po úspechu na Trojkráľových pretekoch sme sa zúčast-
nili pretekov Yeti Zima Cup v Bratislave, čo bolo zároveň 2. kolo
oblastného rebríčka Západ v roku 2015. Pretekári KOB Sokol
Pezinok potvrdili formu a víťazstvo vo svojej kategórii si odniesli T.
Fedor, J. Fedor, V. Piják, T. Charvát, E. Havlíková, E. Pijáková a
druhé alebo tretie miesto vybojovali J. Fraňo, N. Ditri, P. Kebis st.,
I. Oravec st., A. Jančovičová, B. Pijáková a I. Pijáková. Aj vďaka
týmto úspechom máme skvele rozbehnutý oblastný rebríček pre
rok 2015, takže veríme, že aj tento rok výsledkami potvrdíme, že
patríme medzi najlepších.

Za tieto úspechy ďakujeme aj Mestu Pezinok, ktoré dlhodobo
podporuje náš šport v Pezinku, a tiež ZŠ Kupeckého, ZŠ Fán-
dlyho a Súkromnému CVČ v Modre, ktoré podporujú našu prácu
so žiakmi v krúžkoch orientačného behu.

v Motokrosovom areáli v Šenkviciach.
Viac info môžu záujemcovia o orientačný beh nájsť na

alebo .

Zároveň vás pozývame vyskúšať si orientačný beh alebo
aspoň povzbudiť ostatných na pretekoch, ktoré organizuje-
me v sobotu 21. 2. 2015

Veronika Vachová
www.so-

kolpezinok.sk zapad.orienteering.sk

Orientační bežci opäť nesklamali

V telocvični a stolnotenisovej
hale ZŠ Na bielenisku sa konal
už 9. ročník Štefanského turna-
ja o pohár mesta Pezinok v stol-
nom tenise. Turnaj už po devia-
ty raz otvoril primátor mesta
Pezinok Mgr. Oliver Solga, kto-
rý každoročne preberá nad tur-
najom záštitu. Podujatie, ktoré
si od začiatku kladie za cieľ v pr-
vom rade ponúknuť možnosť
sviatočno-športového stretnu-
tia nadšencov zelených stolov v
priateľskej atmosfére aj tento
rok splnilo svoj cieľ. Turnaj zís-
kal popularitu nielen medzi vý-
konnostnými stolnými tenista-
mi, ale čoraz viac si ho obľubujú
aj rekreační športovci, ktorých

sa na turnaji tento rok zišlo tak-
mer 40. Všetkých šesť kategórií
hralo systémom dvojstupňové-
ho turnaja – prvý stupeň skupi-
nový, druhý stupeň vylučovací.
V popoludňajších hodinách tur-
naj vyvrcholil semifinálovými a
finálovými bojmi o medailové
umiestnenia, v ktorých nebola
núdza o krásne stolnotenisové
výmeny, dokazujúce vysoké
športové majstrovstvo, najmä v
podaní finalistov registrova-
ných stolných tenistov Amela
Demíra a Rolanda Gregu, ktorí
pri nejednej loptičke zožali búr-
livý potlesk. Miesta na stup-
ňoch víťazov si v jednotlivých
kategóriách vybojovali:

Registrovaní stolní tenisti,
kategóriaA:

Registrovaní stolní tenisti
kategória B:

Neregistrovaní športovci:

1. Amel Demír, Trnovec nad
Váhom, 2. Roland Grega, Ister
Bratislava, 3. Dávid Jakubec,
STK Pezinok, Roman Macháň,
Trnovec nad Váhom

1. Tomáš Čechánek, STK
Borský Svätý Jur, 2. Martin Li-
tavský, STK Pezinok, 3. Tomáš
Velich, STK Pezinok, Peter Stra-
čár, STK Nitra 08

1. Juraj Pavelek, Šurianky, 2.
Jaroslav Dolinský, Bratislava,
Bachova, 3. Boris Just, Brati-
slava, Rudolf Herda, Pezinok

IX. ročník Štefanského turnaja v stolnom tenise
a III. ročník turnaja o pohár Petra Valku

Zdravotne znevýhodnení špor-
tovci (turnaj o pohár Petra
Valku):

Starší žiaci a dorast:

Najmladší a mladší žiaci:

1. Vladimír Ballai, Nitra, 2. Ka-
tarína Šturmová, Pezinok

1. Jakub Takáč, STK Devínska
Nová Ves, 2. Dávid Jakubec,
STK Pezinok, 3. Matúš Sklenár,
STK Pezinok, Andrej Freund,
MSK Malacky

1. Benjamín Mikluščák, ŠKST
Karlova Ves, 2. Andrej Freund,
MSK Malacky, 3. Sára Bilko-
vičová, MSK Malacky, Peter
Krajčovič, STK Pezinok

Pavol Alexy

Na sobotu 20. decembra
bol naplánovaný vianočný
turnaj v hokejbale, kde sa
stretlo 8 tímov, ktoré boli roz-
delené do dvoch skupín.
Hralo sa 2x12min. Víťazi
skupín postúpili priamo do
semifinále a tímy na 2. a 3.
mieste v skupine bojovali o
postup do - finále. Do finá-
le sa prebojovali hráči
Vitamínov „B“ a Jokeritu Pe-
zinok, z výhry sa tešili Vi-
tamíny „B“. V zápase o 3.
miesto sa z víťazstva tešili
Vitamíny „A“, nad Pezbe-
chom Petržalka. (pv)

Mužský Vianočný
hokejbalový turnaj

Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok

Koncom roka 2014 (19. 12. –
21. 12. 2014) sa v Dolnom
Kubíne konali Majstrovstvá SR
juniorov a seniorov v krátkom
bazéne, na ktorých sa zúčast-
nila aj Pezinčanka

. Svoje účinkovanie
na týchto pretekoch vyšperko-
vala ziskom 8 medailí.

V kategórii juniorov sa stala
majsterkou Slovenska na 100m
znak, získala 2 strieborné me-
daily (50 m znak + 200 m znak)
a 2 bronzové medaily (100m
a 200 m polohové preteky).

V seniorskej kategórii sa v
konkurencii kompletnej sloven-
skej elity takisto nestratila a zís-

Simona
Mičudová

kala 3 pódiové umiestnia: strie-
bornú medailu na 100 m znak a
bronzové medaily na 50 m a
200m znak.

Okrem osobných úspechov
svojimi výkonmi pomohla ma-
terskému klubu SPK Bratislava
k víťazstvu v Slovenskom pohá-
ri družstiev za rok 2014.

Simona Mičudová týmto vy-
stúpením ukončila svoje účin-
kovanie v juniorskej kategórii a
od tohto roku bude súťažne vy-
stupovať iba medzi seniormi.

Spoločne prajeme Simone
veľa úspechov v ďalšom súťa-
žení na slovenskej a medziná-
rodnej úrovni. (PM)

Simona Mičudová s kompletnou zbierkou medailí

Hokejbalový Vianočný turnaj žiakov
V piatok 19. decembra sa

uskutočnil Vianočný hokejbalo-
vý turnaj žiakov základných
škôl okresu Pezinok pod zášti-
tou primátora mesta Pezinok.
Prihlásilo sa 6 mužstiev, pezin-
ské ZŠ Kupeckého, ZŠ Orešie,
Gymnázium Pezinok, ďalej Ré-
ca, Modra a Budmerice. Tímy
boli rozdelené do dvoch skupín
po tri, kde odohrali medzi sebou
zápasy v základných skupi-
nách. Hrací čas bol 2x10 min.
Po ich odohratí nasledovali zá-
pasy o konečné umiestnenie.

V zápase o 5. miesto sa z vý-
hry tešili modranskí žiaci, ktorí
si poradili so ZŠ Kupeckého. V
súboji o bronz sa stretli prekva-

pujúco chlapci z Orešia, ktorým
sa podarilo vďaka obetavosti vy-
hrať po nájazdoch nad pezin-
skými gymnazistami. Do finále
postúpili tímy víťazov oboch
skupín: Budmerice – Réca. Fa-
voritom boli Budmeričania, kto-
rí vyhrali oba zápasy a nedosta-
li ani gól. Na druhej strane do fi-
nále Récu posunulo, že strelili o
gól viac než ako Gymnázium.
Finálový súboj priniesol kvalit-
ný hokejbal z oboch strán, ale
nakoniec o všetkom rozhodol
dvomi gólmi Viliam Lakatoš a z
víťazstva sa tak mohli tešiť hrá-
či z Réce.

Organizátori si pripravili tiež
dve disciplíny v súťažiach pres-

nosti a rýchlosti. Do každej súťa-
že každá škola mohla nomino-
vať jedného svojho hráča. V
presnosti na bránu do vyreza-
ných otvorov bol najúspešnejší
Dávid Mišovich z Modry a v sú-
ťaži na čas s vedením loptičky
po určenej trase bol najrýchlejší
Janez Kečler z pezinského gym-
názia.

Finále:

o 3. miesto:

o 5. miesto:

ZŠ Réca – ZŠ Budmerice 2:0
(1:0)

ZŠ Orešie – ZŠ Gymnázium
Pezinok 2:1sn (0:0)

ZŠ Kupeckého – ZŠ Ľ. Štúra
Modra 2:3 (1:2)

Konečná tabuľka:

Vyhodnotenie najlepších jed-
notlivcov:

1. Réca
2. Budmerice
3. ZŠ Orešie
4. Gymnázium Pezinok
5. ZŠ Ľ. Štúra Modra
6. ZŠ Kupeckého

Viliam Lakatoš (Réca)

Martin Sabo (Budmerice)

Martin Polyák (Gymnázium PK)

Dávid Mišovich (Modra)

Janez Kečler (Gymnázium PK)

Najlepší strelec:

Najlepší v kanadskom bodovaní:

Najlepší obranca:

Súťaže zručnosti:
Najlepší v presnosti:

Najrýchlejší s vedením loptičky:

Pezinská bedmintonová liga

Po zimnej prestávke, ktorá trvala približne mesiac, pokračovala
v polovici januára súťaž 14. kolom základnej časti. Odohratím 15.
kola sa skončí prvá polovica súťaže a od 16. kola nasleduje odvet-
ná časť. Po skončení zápasov základnej časti nasledujú play off
zápasy, kde postupuje prvých 8 teamov, ktoré budú bojovať o titul
Malokarpatskej hokejbalovej ligy Pezinok.

Počas jesennej časti prišlo postupne k úpravám v areáli hokej-
balového ihriska na Fajgalskej ceste. Oficiálne a slávnostne bol
pre verejnosť otvorený Vitamin Pub a pre hráčov i rozhodcov da-
né do užívania šatne, sprchy a toalety. Na oboch stranách ihriska
boli natiahnuté nové siete za bránkami a nainštalované osvetle-

nie. Výhodou je, že hokejbalisti budú môcť ihrisko využívať na ve-
černé tréningy. (pv)

Výsledky - 15. kolo
Draci Pezinok

Vitamíny A
Watberg Senec
HC Chilli
Jokerit
Haliganda Pezinok
ŠHbK Račištorf

– Buldogs ...................................................................... 9:0
Carpathians – ..................................................................... 4:8

– Hurons Budmerice ................................................... 7:2
– Obri Grinava ...................................................................... 15:1

– HBK Panteri Budmerice ......................................................... 5:4
– Pezbech Petržalka ........................................... 10:6

– Hancop .................................................................... 6:3
Diabli Réca – Vitamíny B ...................................................................... odl.


