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1. poschodie

Inzercia

Inzercia

Už v minulom čísle Pezinča-
na sme písali o úmysle spo-
ločnosti Brilant SK vybudovať v
našom meste splyňovacú elek-
tráreň. Stretnutie pezinskej ve-
rejnosti s navrhovateľmi záme-
ru sa uskutočnilo formou verej-
ného prerokovania večer 28. ja-
nuára v Pezinskom kultúrnom
centre. Predstavitelia spoloč-
nosti si pozvali na prerokovanie
aj odborníkov z Rakúska.

Domáci zástupcovia odbor-
nej verejnosti poukázali na to,
že tento projekt je pre naše mes-
to nežiaduci. Asi tristo prítom-
ných Pezinčanov sa pýtalo aj na
existenciu takéhoto zariadenia
u nás alebo v blízkom zahraničí.

Splyňovacia elektráreň NEBUDE!

Základná škola na Kupec-
kého ulici získala dekrétom
Ministerstva školstva čestný
titul Základná škola Jána Ku-
peckého. Slávnostné odo-
vzdanie titulu sa uskutočnilo
16. februára v Pezinskom kul-
túrnom centre. Súčasťou sláv-
nosti bolo aj divadelné pred-
stavenie o živote tohto vý-
znamného barokového ma-
liara, ktoré nacvičili učitelia so
svojimi žiakmi. Verejnosti bo-
lo predstavené aj nové logo
školy. Zároveň boli odovzda-
né ocenenia žiakom, ktorí sa
úspešne zúčastnili výtvarnej
súťaže „Kupeckého svet“. V
Malej galérii bola následne
otvorená výstava prác žiakov
pezinských škôl a ich hostí z
Mladej Boleslavi. K udeleniu
titulu ako prvý blahoželal ria-
diteľke školy Mgr. Kataríne
Volankovej primátor Oliver
Solga, ktorý pripomenul vý-
znam nášho slávneho rodáka
v dejinách umenia a jeho stá-
le aktuálny príklad aj pre sú-
časnú mládež. (ra)

Blahoželanie škole

ORBIS
HARMONIAE
14. a 15. marca 2015

Program
str. 7

Vo februári sa pani zima predviedla v plnej kráse

Dňa 7. februára 2015 sa konalo referendum o rodine.
Z celkového počtu zapísaných voličov v okrese Pezinok

51 239 sa zúčastnilo na voľbách 10 079 voličov, čo predstavuje
19,67%-nú účasť. Z celkového počtu zapísaných voličov

19 446 sa zúčastnilo na voľbách 3 282 voli-
čov, čo predstavuje 16,87%-nú účasť.

Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo na-
zývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným
mužom a jednou ženou? Odpoveď áno: 3 048 - 92,87%. Odpo-
veď nie: 198 - 6,03%. Neplatné hlasy: 36 - 1,09%.

Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb
rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí
a ich následná výchova? Odpoveď áno: 2 984 - 90,92% . Odpo-
veď nie: 251 - 7,64%. Neplatné hlasy: 47 - 1,43%.

Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať
účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či euta-
názie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vy-
učovania? Odpoveď áno: 2 895 - 88,20%. Odpoveď nie: 328 -
9,99%. Neplatné hlasy: 59 - 1,79%.

v meste Pezinok

Odpovede na otázky referenda v PEZINKU:
Otázka č. 1:

Otázka č. 2:

Otázka č. 3:

Výsledky referenda o rodine

Vo štvrtok 5. februára, sa najmä v centre mesta začal šíriť intenzívny zápach, ktorý sa nápadne
podobal na odorant, ktorým SPP „prifarbujú“ zemný plyn. Primátor okamžite informoval Hasičský a
záchranný zbor, ktorý urobil prvé meranie a potvrdil, že sa nejedná o nebezpečné látky. Infor-
movaný bol aj OÚ a SPP. Vo štvrtok popoludní SPP oficiálne vylúčil, že by sa jednalo o únik plynu.
V piatok urobilo meranie aj Krajské chemické laboratórium z Nitry, ktoré potvrdilo, že v ovzduší sa
nenachádza žiadne nadlimitné množstvo nebezpečných látok, ktoré by ohrozovali zdravie či životy
občanov. V správe sa doslovne uvádza:

Mesto podalo trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa pre podozrenie zo spáchania činu všeobecne nebezpečného.

Mrzí nás, že na sociálnych sieťach sa v tejto súvislosti objavilo niekoľko zavádzajúcich dezinfor-
mácií a nepravdivých komentárov, z ktorých sa však ani jeden nezakladal na pravde.

„V odobratých vzorkách ovzdušia sa nepotvrdila merania-

mi zvýšená koncentrácia presahujúca hygienické limity. S vysokou pravdepodobnosťou prišlo k in-

tenzívnej kontaminácii pôdy alebo iného zdroja (voda v kanalizácii) neodborným alebo úmyselným

zámerom zbaviť sa nepotrebných rozpúšťadiel.“

(ra)

Neznámy zápach v meste

Vedenie mesta Pezinok po-
zýva všetkých pezinských uči-
teľov na tradičnú oslavu Dňa
učiteľov. Uskutoční sa v pon-
delok 30. marca o 19.00 hod
v Pezinskom kultúrnom cen-
tre a jeho súčasťou bude diva-
delné predstavenie Shirley
Valentine skvelej slovenskej
herečky Zuzany Krónerovej.
Pozvanie platí aj pre učiteľov
– dôchodcov. Vstup pre učite-
ľov je bezplatný, lístky si mož-
no prevziať na Mestskom úra-
de – na oddelení školstva.

Pozvánka na
Deň učiteľov

Takéto zariadenie na spaľova-
nie komunálneho odpadu a
štiepky však na Slovensku nee-
xistuje. Zo strany navrhovateľov
boli bagatelizované aj vplyvy na
životné prostredie, dopravná zá-
ťaž a mnohé ďalšie problémy.
Prezentácia, ktorá trvala viac
ako hodinu bola podľa viace-
rých prítomných neprofesionál-
ne pripravená.

Jednoznačne bol vyvrátený
aj argument, že splyňovacia
elektráreň bude riešiť problém
komunálneho odpadu Pezinka
a okolitých obcí. Zástupca in-
vestora nedokázal odpovedať
na opakovanú otázku primáto-
ra Olivera Solgu, prečo sa roz-

hodli tento projekt, ktorý nemá
na Slovensku obdobu, realizo-
vať práve v našom meste. Pri-
mátor ani občania sa odpovede
nedočkali.

V pondelok
23. 2. v popoludňajších hodi-
nách, oznámilo Ministerstvo ži-
votného prostredia primátorovi
mesta Pezinok, že spoločnosť
BRILANT SK požiadala o ukon-
čenie procesu posudzovania
navrhovanej činnosti „Splyňo-
vacia elektráreň Pezinok“. Z tej-
to informácie vyplýva, že pro-
jekt splyňovacej elektrárne,
ktorý sa stretol s veľkým odpo-
rom Pezinčanov sa realizovať

.

Po uzávierke:

nebude (r)

FOTO (pb)
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Dôležitý krok
k zhodnocovaniu odpadov

Mimoriadny, 25. snem Únie miest Slovenska sa konal 30. januá-
ra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláce v Bratislave. Viedol ho
viceprezident ÚMS Oliver Solga, ktorý sa na sneme oficiálne
vzdal svojej funkcie. Delegáti snemu zvolili úplne nové orgány ÚM-
S. Prezidentom sa stal bratislavský primátor Ivo Nesrovnal, prvou
viceprezidentkou Andrea Turčanová, primátorka Prešova, ďalší-
mi viceprezidentami sú Andrej Hrnčiar (Martin), Jozef Švagerko
(Poprad) a Miroslav Kollár (Hlohovec).Nový prezident poďakoval
pezinskému primátorovi za dlhoročnú obetavú prácu v prospech
Únie a vo svojom záverečnom prejave načrtol smerovanie a úlohy
ÚMS v nadchádzajúcom období. (r)

Nové vedenie ÚMS

Záchytné parkovisko Pezinok v rámci projektu
Integrovaného dopravného systému

Ďalším významným krokom k využívaniu a zhodnocovaniu

odpadu je nový výrobno-prevádzkový areál, súčasťou ktoré-

ho je aj triediaca linka odpadu. Vybudovala ju spoločnosť

Marius Pedersen a má hodnotu 2,2 milióna eur. Do prevádz-

ky ju uviedli 10. februára a pásku spolu slávnostne prestrihli

primátor Oliver Solga a generálny riaditeľ spoločnosti Oliver

Šujan.

Jej sídlo je na Viničianskej ceste č. 25. Moderný závod má

význam najmä preto, že podstatná časť komunálneho odpa-

du už neskončí na skládkach. Po spracovaní a lisovaní do ba-

líkov budú najmä papier, kartonáž, fólie, PET fľaše a iné mate-

riály odvezené na ďalšie využitie ako druhotná surovina. Na

veľkokapacitnom lise sa bude spracovávať až 14 druhov od-

padu. Súčasťou areálu je aj sklad na nebezpečný odpad

a sklad na elektrozariadenia.

Táto prevádzka nebude slúžiť len Pezinku, ale aj mestám a

obciam celého regiónu. Znamená výrazné zhodnotenie odpa-

dov z domácností nielen v rovine ekonomickej, ale najmä eko-

logickej. (ra)

28. januára 2015 sa konalo v Bratislave
na pôde spoločnosti Dopravoprojekt,a.s.,
pracovné rokovanie k pripravovanej stav-
be „ ŽST Pezinok – záchytné parkovisko
pre IAD “ , zrozumiteľnejšie povedané k zá-
chytnému parkovisku na ul. Za dráhou, kto-
ré naväzuje na už zrekonštruovanú želez-
ničnú stanicu v rámci projektu výstavby ter-
minálov integrovanej dopravy. Parkovisko
je navrhnuté na pravej strane železničnej

stanice v smere od Bratislavy na nezasta-
vanom území a prístup je situovaný z
miestnej komunikácie, ul. Za dráhou.
Prepojenie železničnej stanice a parkovis-
ka bude riešené predĺžením jestvujúceho
podchodu.

Predpokladaný termín začatia realizácie
je rok 2017 a samotná stavba bude prebie-
hať v dvoch etapách, s celkovou kapaci-
tou 300 parkovacích miest s kolmým stá-

tím. Mesto Pezinok oceňuje, že bolo zara-
dené medzi štyri mestá, v ktorých, v rámci
Integrovaného dopravnému systému, dôj-
de k vybudovaniu záchytného parkoviska
a podporuje realizáciu stavby, cieľom kto-
rej nie je len zatraktívniť cestovanie želez-
ničnou dopravou, ale aj odbúrať stále na-
rastajúce zaťaženie komunikácií.

Oddelenie životného prostredia,
komunálnych služieb a dopravy

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

Mesto Pezinok oznamuje obyvateľom, že v súvislosti s rekon-
štrukciou objektu Mestský dom na ulici Holubyho č. 22 došlo k
dočasnej zmene organizácie dopravy.

. Zmena sa týka hlavne obmedzenia
chodcov pred objektom "Mestský dom". Čiastočne bude ob-
medzený aj odstavný pruh autobusov. Prosíme verejnosť o po-
chopenie a strpenie obmedzení v týchto miestach.

Toto obmedzenie je
predĺžené do 30. 03. 2015

(ra)

Dopravné obmedzenie – predĺženie

Začiatkom roku 2015 sa ko-
nalo niekoľko stretnutí na pô-
de nášho mesta a Bratislav-
ského samosprávneho kraja
za účelom rozšírenia cyklodo-
pravy na území Pezinka aj ce-
lého Malokarpatského regió-
nu. Konkrétne sa pripravuje
komplexná štúdia na pokračo-
vanie úspešného cykloprojek-
tu Juravy cez Pezinok s pokra-
čovaním na Vinosady, ktorá

bude spájať obce Malokarpat-
ského regiónu od Bratislavy až
po Trnavu. Jednotlivé mestá a
obce, ktorých sa dotýka, sú ne-
odmysliteľnými partnermi toh-
to projektu a ich hlavnou úlo-
hou je vhodne vytýčiť trasova-
nie v konkrétnom území. Od-
súhlasená štúdia bude pod-
kladom pre vypracovanie vyko-
návacích projektov pre samot-
nú realizáciu diela. Projekt by

mal byť financovaný z európ-
skych štrukturálnych fondov.
Z tohto hlavného ťahu budú ná-
sledne prepájané aj okolité ob-
ce, ktoré nie sú priamo dotknu-
té hlavným trasovaním. Z náš-
ho mesta pôjde o prepojenie
obcí Viničné, Limbach a Slo-
venský Grob.

Súbežne s touto štúdiou mes-
to pripravuje projektovú doku-
mentáciu realizácie na vybu-

dovanie bezpečného cyklo-
chodníka z Pezinka do Lim-
bachu. Neodmysliteľnými a ak-
tívnymi účastníkmi týchto roko-
vaní a návrhov trasovania cyk-
lociest a chodníkov sú aj zá-
stupcovia Cyklokoalície v na-
šom meste. O konkrétnom tra-
sovaní cyklochodníkov bude-
me našich čitateľov priebežne
informovať.

zástupca primátora
Miloš Andel,

Cykloprojekty rátajú aj z územím Pezinka a okolia
Aj v tomto roku pokračuje možnosť nahlasovania podnetov a

postrehov priamo od občanov prostredníctvom mobilných apli-
kácií, tak isto ako tomu bolo v roku 2014, bez zmenených pod-
mienok. Týmito podnetmi občania môžu hlásiť neželané stavy
a situácie v našom meste bezplatne, promptne, zo svojho mo-
bilného telefónu.Aplikácia je nenáročná na používanie a obča-
nia si ju môžu stiahnuť z Apple App Store (iOS) alebo Google
Play (Android). Viacej o možnosti využívania City Monitor sa
dozviete na . Doteraz prišlo cel-
kovo 147 podnetov, z ktorých bolo 134 vyriešených, 7 je v rie-
šení a 6 je evidovaných. Nespornou výhodou tohto systému
je, že zadávateľ má informáciu vo svojom telefóne ako sa s
podnetom pracuje.

Samozrejme, kto nemá možnosť použiť mobilné aplikácie
môže kontaktovať mestský úrad a jeho zamestnancov priamo
e-mailom, telefonickou komunikáciou alebo osobnou náv-
števou.

www.pezinok.sk/?yggid=917

(ra)

CITY MONITOR pokračuje

Koncom januára bolo vydané Stavebným úradom v Pezinku
stavebné povolenie na spevnené plochy, komunikácie a chod-
ník na ulici Na Rozálke, ktoré sú súčasťou stavby „Zimný štadi-
ón s príslušenstvom“. S realizáciou stavby sa začne v jarných
mesiacoch. Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom
ostatnom zasadaní predĺžilo nájomnú zmluvu s investorom na
40 rokov. (ra)

Informácie o hokejovom štadióne

Stretnutie troch primátorov

Jarná brigáda

Stretnutie primátora Modry Juraja Petrakoviča, primátora Svä-
tého Jura Šimona Gaburu a domáceho Olivera Solgu sa uskutoč-
nilo 17. februára na Mestskom úrade v Pezinku. Vzhľadom na
to, že v obidvoch našich susedných mestách sú noví primátori,
bolo o čom hovoriť. Výsledkom stretnutia bolo deklarovanie
snahy o oveľa užšiu spolupráca troch miest najmä v oblasti
cestovného ruchu, vinohradníctva a vinárstva, propagácie podu-
jatí, ale aj spoločných stavebných úradov, likvidácie odpadov,
dopravy a spoločného postupu v riešení ostatných problémov
nášho regiónu. (ra)

Verejno-prospešné aktivity, ktoré organizuje vedenie mesta
Pezinok a Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov vstu-
pujú do šiesteho ročníka svojej existencie. Za doterajších päť
ročníkov dobrovoľníci vyčistili 3,5 kilometra melioračných ka-
nálov, odburinili stovky metrov štvorcových mestských po-
zemkov, opravili staré kamenice a studničky. Význam práce
dobrovoľníkov je však najmä v protipovodňových aktivitách a v
likvidácii náletových drevín a invazívnych rastlín. V tejto čin-
nosti chcú ešte intenzívnejšie pokračovať aj v tomto roku a v
celom novom volebnom období. Prvá tohoročná jarná brigáda
sa uskutoční . Zraz
je pri Fajgalskom moste, (začiatok „betónky“, hokejbalový
areál). Všetkých občanov, ktorí chcú pomôcť prírode a svojmu
mestu na túto brigádu srdečne pozývame. Zabezpečené bude
aj malé občerstvenie a pezinské vínko.

v sobotu 28. marca od 8.00 do 14.00 hod

(ZPVV)

Vandali na cintoríne
Zlosť, smútok a beznádej – to všetko pocítili návštevníci pezin-

ského cintorína 20. februára. Neznámy vandal poškodil náhro-
bok národného umelca hudobného skladateľa a pezinského ro-
dáka Eugena Suchoňa, ktorý sa nachádza pri hlavnom kríži. Pre
krádež kríža z lesklého kovu poškodil vandal aj okolité mramoro-
vé platne. Krádež už vyšetruje aj polícia a my prosíme prípadné-
ho náhodného svedka o pomoc pri odhalení a potrestaní tohto
odsúdeniahodného činu. Netreba sa čudovať, že niektorí z prí-
tomných vandalovi želali po dolapení stredoveký trest. Vtedy sa
aj v Pezinku krádež trestala odseknutím ruky. (ra)

V časopise Naše novinky č. 3/2015 boli v článku „Klubovne slú-
žia mladým“, ktoré sa týkali činnosti Skautského oddielu a OZ
Slovenský orol v dome na Cajlanskej 88, ktorý je vlastníctvom
mesta, uvedené nepravdivé informácie. Redaktor R. Blaško v pod-
titule „Chcú predať budovu“ uvádza klamstvo, ktoré poškodzuje
Mesto, Zastupiteľstvo i primátora. Mesto túto budovu nepredáva.
Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj budovy v roku 2013 s tým,
že skautom i orlom ponúklo adekvátne náhradné priestory. Do-
konca ponúklo skautom odpredaj za oveľa nižšiu cenu, ako bol
znalecký posudok. Celý tento proces sa odohral na pôde zastupi-
teľstva. K realizácii predaja však nedošlo. K ostatným tvrdeniam
R. Blaška, ktoré v závere článku uvádza, sa nevyjadrujeme. Sú
ilustráciou nekompetentnosti a neprofesionality autora. (ra)

Stanovisko mesta

Pracovné stretnutie so zástupcom Transparency Internatio-
nal Slovakia sa uskutočnilo 21.1. na MsÚ v Pezinku vo veci pro-
jektu Otvorená samospráva. Primátor Oliver Solga už v minu-
lom roku deklaroval snahu mesta Pezinok byť v budúcnosti v
hodnotení tejto významnej organizácie minimálne v prvej de-
siatke slovenských miest. Mesto urobilo už prvé kroky k naplne-
niu jednej z troch požiadaviek a tým bol Etický kódex zamest-
nanca. Druhým bodom rokovania bolo zverejňovanie zápisníc
zo zasadnutia komisií. Tretím, problematickým bodom, bolo pri-
deľovanie mestských bytov. Tu jasne TIS preferuje prideľova-
nie bytov losovaním. Vedenie mesta však tento spôsob odmie-
ta, pretože je neadresný a náhodný. Žiadosť na pridelenie bytu
môže tak podať každý občan, aj ten, ktorý nie je v sociálnej a by-
tovej núdzi, stačí aby splnil kritériá určené ŠFRB. „Pezinský“
spôsob prideľovania bytov je adresný, sociálny a absolútne
transparentný. Každú žiadosť totiž fyzicky skúmajú pracovníci
sociálneho oddelenia priamo „v teréne“, následne žiadosti posu-
dzuje Komisia sociálnej starostlivosti a až potom pridelenie by-
tu schvaľujú poslanci MsZ. (ra)

Rokovanie s TIS

MESTO PEZINOK
Obsadzuje voľné pracovné miesto

Bližšie informácie poskytne osobne, prípadne telefonicky
Mgr. Miroslav Šebesta - prednosta MsÚ (033/6901 110) resp.
Ing. Ľubica Mezeiová (033/6901 400) - vedúca oddelenia in-
vestičnej výstavby, realizácie a územného plánu.

REFERENT ODDELENIA INVESTIČNEJ VÝSTAVBY,
REALIZÁCIE A ÚZEMNÉHO PLÁNU MsÚ v PEZINKU

vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru znalosť práce s
PC vodičský preukaz skupiny B bezúhonnosť

Termín nástupu: 20. 4. 2015, resp. dohodou

Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom
vzdelaní zasielajte poštou do 20.03.2015 na adresu:

,

prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ alebo pošlite
elektronickou poštou na adresu: .

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len vy-
braným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

Požadované predpoklady:

Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14, Pezinok

msu@msupezinok.sk

· ·
· ·
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Podľa ust. § 5 ods. 14 písm.
a) zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
v spojitosti s ust. § 3 ods. 1
Vyhlášky MŠ SR č.306/2008
Z. z. o materských školách s
odkazom na ust. § 59 zákona
č.245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov

Vyplnenú

s potvrdením od

žiadosti na prijatie detí do ma-
terských škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti Mesta Pe-
zinok na šk. rok 2015/2016 sa
budú prijímať dňa 11. 3. 2015
(streda), v čase 8.00 - 11.00 h.
a 14.00 - 17.00 h. na Mest-
skom úrade, Radničné ná-
mestie č. 7, Pezinok, na 1.
posch, č. dv. 12.

1.

Zákonný zástupca dieťaťa
pri zápise predloží nasle-
dovné dokumenty:

Žiadosť„ na prija-
tie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie do materskej ško-
ly v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Pezinok na šk. rok
2015/2016 “

všeobecného lekára pre deti a
dorast o zdravotnom stave
dieťaťa a jeho spôsobilosti
navštevovať MŠ; prosíme žia-
dosť predložiť dvojmo (origi-
nál a 1 kópiu). Bez lekárske-
ho potvrdenia nie je žiadosť
kompletná a nemôže byť pre-
vzatá!

Rodný list dieťaťa

Občianske preukazy zá-
konných zástupcov dieťaťa,
alebo potvrdenie o trvalom po-
byte zákonných zástupcov die-
ťaťa

Ak má dieťa špeciálne vý-
chovno-vzdelávacie potreby,
predloží zákonný zástupca aj
vyjadrenie príslušného zaria-
denia výchovného poraden-
stva a prevencie. V prípade
zmyslového alebo telesného
zdravotného postihnutia aj vy-
jadrenie príslušného odbor-
ného lekára.

Ak je dieťa zo sociálne zne-
výhodneného prostredia, pred-
loží zákonný zástupca odporú-
čanie Oddelenia školstva a so-

2.

3.

4.

5.

(k na-

hliadnutiu).

(k nahliadnutiu - v zmysle

ust. § 2 ods. 2 VZN Mesta

Pezinok č. 8/2012).

ciálnej starostlivosti MsÚ v Pe-
zinku.

Formuláre žiadosti sú k dis-
pozícii v materských školách,
na MsÚ v Kancelárii prvého
kontaktu a na .
Prevzatá môže byť iba kom-
pletne vyplnená žiadosť vráta-
ne potvrdenia od lekára. Pre
dieťa je možné podať iba jednu
žiadosť. Do MŠ sa spravidla
prijímajú deti od 3 do 6 rokov.
Mladšie dieťa môže byť prijaté
iba vo výnimočnom prípade.
Poradie na zápise nerozhodu-
je o prijatí dieťaťa do MŠ.

Podľa ust. § 3 ods. 2
Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008
Z.z. o materskej škole

deti, kto-
ré dovŕšili piaty rok veku (k
31.08.2015), deti s odloženou
povinnou školskou dochádz-
kou a deti s dodatočne odlo-
ženou povinnou školskou do-
chádzkou. Ostatné podmien-
ky prijímania detí do MŠ určí
jej riaditeľ.

- sú zverejne-
né v materských školách, ZŠ
s MŠ, vývesných tabuliach

www.pezinok.sk

pred-
nostne sa prijímajú

Riaditeľky MŠ a
riaditeľ ZŠ s MŠ určili ostat-
né podmienky

Mesta a na .
o prijatí príp. ne-

prijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok
2015/2016 vydajú riaditelia
škôl spravidla do 30. 4. 2015.

Bystrická-40; gen.
Pekníka-60; Svätoplukova-
40; Vajanského-10; Za hrad-
bami-35; Záhradná-10; na ZŠ
s MŠ Orešie-22.

základné hygie-
nické návyky (používanie WC,
umývanie a utieranie rúk, če-
sanie, používanie vreckovky);
nemá mať plienky; samostat-
ne jesť (používať lyžicu) a piť z
hrnčeka; malo by byť pri oblie-
kaní aktívne (nie je nevyhnut-
né, aby sa vedelo celkom sa-
mé obliecť, vyzliecť, uviazať si
šnúrky - odporúča sa suchý
zips); má si poznať svoje ve-
ci; má vydržať pri jednej aktivi-
te minimálne 10-15 minút; ma-
lo by vedieť počúvať a byť v ko-
lektíve; malo by vedieť chodiť
po schodoch; malo by sa ve-
dieť na určitý čas zaobísť bez
rodičov.

www.pezinok.sk
Rozhodnutie

Predpokladaný počet voľ-
ných miest k začiatku šk. roka
je na MŠ:

Dieťa by malo pri nástupe do
MŠ ovládať:

Informácia o zápise detí do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2015/2016

Riaditeľka:

pri vyš-
šom počte prihlásených de-
tí ako je možné prijať, pred-
nostne prijíma:

Ostatné podmienky prijatia:

MŠ Bystrická 1,
MŠ gen. Pekníka 2, MŠ Svä-
toplukova 51, MŠ Vajanské-
ho 16, MŠ Za hradbami 1,
MŠ Záhradná 34,

- deti, ktoré dovŕšili piaty rok
veku (k 31. 8. 2015), deti s
odloženou povinnou škol-
skou dochádzkou a deti s do-
datočne odloženou povin-
nou školskou dochádzkou;
(podľa ust. § 3 ods. 2
Vyhlášky MŠ SR č. 306/
2008 Z. z. o materskej škole)

- dieťa, ktorého zákonný zá-

stupca má pracovný pomer
v materskej škole, do ktorej
sa dieťa hlási;

- dieťa a jeden z jeho zákon-
ných zástupcov majú trvalý
pobyt v Pezinku, dieťa v ka-
lendárnom roku dovŕši tri ro-
ky a je zo sociálne znevý-
hodneného prostredia, (na
základe písomného odporu-
čenia Oddelenia školstva a
sociálnej starostlivosti MsÚ
v Pezinku – odporučenie
predložiť pri zápise);

- dieťa a jeden z jeho zákon-
ných zástupcov majú trvalý
pobyt v Pezinku, dieťa v ka-
lendárnom roku dovŕši tri ro-
ky, (postupnosť od najstar-

šieho po najmladšie dieťa);
- ostatné deti podľa voľných

kapacít materskej školy.

deti, ktoré dovŕšili piaty rok
veku (k 31.08.2015), deti s
odloženou povinnou školskou
dochádzkou a deti s doda-
točne odloženou povinnou
školskou dochádzkou; (podľa
ust. § 3 ods. 2 Vyhlášky MŠ
SR č. 306/2008 Z.z. o mater-
skej škole)

- dieťa, ktoré má trvalý pobyt v
Pezinku a má staršieho súro-

·

Riaditeľ pri
vyššom počte prihlásených
detí, ako je možné prijať,
prednostne prijíma:

Ostatné podmienky prijatia:

ZŠ s MŠ Orešie

denca v ZŠ s MŠ Orešie;
dieťa a jeden zákonný zá-
stupca majú trvalý pobyt v
Pezinku, dieťa je zo sociál-
ne znevýhodneného pros-
tredia; (na základe písom-
ného odporučenia Oddele-
nia školstva a sociálnej sta-
rostlivosti MsÚ v Pezinku –
odporučenie predložiť pri zá-
pise);

- dieťa a jeden z jeho zákon-
ných zástupcov majú trvalý
pobyt v Pezinku, dieťa v ka-
lendárnom roku dovŕši tri ro-
ky, (postupnosť od najstar-
šieho po najmladšie dieťa);

- ostatné deti podľa voľných
kapacít materskej školy.

·

Podmienky na prijatie dieťaťa na predprimárnu výchovu do materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2015/2016

Ing. Miloš Andel, poslanec za volebný
obvod č. 3 a zástupca primátora

(r)

Našli sme spoloč-

nú reč!

Teší ma, že naša komunálna práca nie
je o politike. Riešime vecné problémy
Pezinka a Pezinčanov. Našou prioritou
sú deti a školstvo, seniori a zdravotníc-
tvo, rozvoj a životné prostredie. Som rád,
že postupne sa nám to darí. Rovnako
ma teší a povzbudzuje, keď pozitívne vý-
sledky vidím nielen ja, ale hlavne ľudia, s
ktorými sa stretávam. Pozitívne pociťu-

jem, ak mi to aj sami povedia. To mi dodáva ďalšiu energiu a utvr-
dzuje ma v tom, že veci, ktoré robím aj so svojimi kolegami, majú
zmysel. Som presvedčený, že jedine cestou spolupráce a otvo-
renosti dokážeme posunúť veci verejné k lepšiemu, a preto pod-
porujem v našom meste už niekoľkoročný projekt „Spoločne pre
Pezinok“. Teší ma, že dnes môžem povedať:

Čo by som rád dosiahol? Želanie byť úspešný je prirodzené.
Mojou snahou ale je, aby bolo úspešné aj naše mesto, v ktorom
žijem. Len sotva sa môžeme cítiť dobre v prostredí, ktorého kva-
lita nezodpovedá našim potrebám a predstavám. Práve z tejto
motivácie pramení aj moje úsilie ovplyvňovať život v našom mes-
te k lepšiemu. Je mojím prianím pracovať v kolektíve s ľuďmi po-
dobného zmýšľania, kde môžem poskytnúť svoje skúsenosti a
odovzdať ich nášmu mestu. Kontaktujte ma pri svojich problé-
moch a nápadoch, chcem spolu s vami prispieť k tomu, aby bol
náš Pezinok úspešné mesto. tele-
fón: 0917 612 332

milos.andel@msupezinok.sk,

Predstavujeme poslancov MsZ
Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie sú-

časným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:

Komenského 25, Pezinok

V školskom roku 2015/2016 sa otvára
pre deti s odloženou školskou dochádzkou (narodené 1. 1. 2009
- 31. 8. 2009.)

grafomotorických zručností
zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások

www.szspk.sk

Edukácia:

PRÍPRAVNÝ ROČNÍK

SPOJENÁ ŠKOLA matematických predstáv
sebaobslužných a pracovných zručností
samostatnosti v školskej práci
reči a komunikačných schopností
zdravého telesného vývinu
logopedická intervencia

V prípade záujmu kontaktujte: – vedúca CŠPP,
– psychológ CŠPP,

0911 971 652
0905 495 001 csppporadnapk@gmail.com

Materská škola Orešie sa na-
chádza v časti Grinavy, ktorá
je priamo v prírode. Pred budo-
vou nám žblnkoce potok, deti
sa na dvore hrajú medzi stro-
mami, na našom školskom
dvore majú hniezdo hrdzavé
veveričky. Občas cez plot na-
kúkajú aj zvedavé srnky.

Sme škôlka rodinného pros-
tredia. Dôkazom toho je ús-
pešná spolupráca učiteliek s ro-
dičmi, ktorí sú nápomocní pri
organizácii mnohých akcií, na
ktoré sa naše deti veľmi tešia.
Už niekoľko rokov prebieha u
nás hravou formou výučba an-
glického jazyka. Deti sa učia zá-

klady jazyka cez pesničky, rie-
kanky, tanec a vo výučbe an-
glického jazyka pokračujú aj v
ZŠ Orešie.

Deti majú možnosť navšte-
vovať viaceré krúžky, o ktoré
je veľký záujem. Šikovné uči-
teľky z Centra voľného času
sa starajú o pohyb na krúžku

výtvarné schop-
nosti si rozvíjajú vo

a koľko kreativity sa v nich
skrýva, zisťujú v krúžku

.
Rodičom sa táto spolupráca

MŠ s CVČ páči, pretože nemu-
sia deti prepravovať v doprav-
nej zápche do CVČ v Zámoc-

Rock and roll,
Výtvarníč-

ku
Diva-

delníček

kom parku. S deťmi sa zúčast-
ňujeme aj sezónnych akcií ako
korčuľovanie, lyžovanie a plá-
vanie. Deti sa na tieto aktivity
vždy veľmi tešia.

Staráme sa i o zdravie detí.
Do školy pozývame lekárov a
takto deti pripravujeme na
zdravotné prehliadky v zdra-
votných strediskách. Už ab-
solvovali program a
najnovšie aj vyšetrenie zraku.

O tom, že sú deti veľmi krea-
tívne, svedčia vyzdobené šat-
ne s ich skvelými výtvarnými
prácami.

Najstaršia veková skupina
sa aktívne pripravuje na zápis
do základnej školy, v čom nám
pomáha i pani psychologička.

Zubárka

Hneď za budovou materskej
školy je krásne prostredie vino-
hradov, kde s deťmi radi cho-
díme na prechádzky. Na neďa-
lekej lúke majú možnosť spo-
znávať kvety a bylinky a v lete
často zájdeme až ku Grinav-
ským jazerám, popri ktorých
zbierame černice, lesné jaho-
dy a maliny.

Sme za každú spoluprácu,
radi sa zapojíme do akcií orga-
nizovaných mestom i samot-
nou Grinavou. Veď sme skvelý
kolektív, v ktorom si dokážeme
navzájom pomôcť v dobrých
aj v zlých časoch!

Materská škola Orešie
Stanislava Strezenická,

Materská škola Orešie

MESTO PEZINOK
PREDÁVA

dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku

v zapečatenej obálke do štvrtka 26. 3. 2015 do 11.00 hod.

Informácie:

Pozemky majú celkovú výmeru 3.202 m2. Minimálna kúpna
cena je 60.000 eur.

Predaj nehnuteľností sa uskutoční formou obchodnej verejnej
súťaže.

Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) je potrebné doručiť

na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pe-
zinok, s označením hesla „SÚŤAŽ - predaj domu Za dráhou 19
NEOTVÁRAŤ“

Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční vo štvr-
tok 26. 3. 2015 o 14.00 hod.

web: http://www.pezinok.sk, tel.: 033/6901203,
e-mail: matej.tarbaj@msupezinok.sk

Mesto Pezinok sa tak ako
každoročne zapojí do ce-
losvetovej akcie „Vlajka pre
Tibet“, s cieľom upozorniť
na dlhodobé porušovanie
ľudských práv v tejto kraji-
ne. Preto bude 10. marca viať tibetská vlajka nielen na budove
Mestského úradu v Pezinku, ale aj pred sídlom BSK v Bratislave
a v iných mestách a obciach nášho kraja. Vyvesenie vlajky je vy-
jadrením našej solidarity s utláčaným tibetským ľudom. (ra)

Vlajka pre tibet

Dňa 20. 2. sa uskutočnilo riadne zasadanie zastupiteľstva Brati-
slavského samosprávneho kraja. Okrem iného prerokovalo a
schválilo poskytnutie dotácií z rozpočtu BSK, predaj a prenájom ne-
hnuteľností z majetku BSK a odpočet aktivít kancelárie BSK v Bru-
seli. Poslanci schválili aj pristúpenie BSK do európskeho zoskupe-
nia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh a schválili tiež Doho-
du o spolupráci medzi BSK a Spolkovou krajinou Burgenland.
Poslancov za naše mesto René Bílika a Olivera Solgu zaujímal aj
plán rekonštrukcie ciest v majetku BSK, konkrétne v našom meste
a okrese. V tomto roku bude realizovaných 6 nasvietených precho-
dov (už realizované možno vidieť napr. pri pezinskom gymnáziu),
hydrogeologický prieskum na ceste II/503 Pezinok – Baba - Pernek
a sanácia zosuvov na šiestych úsekoch rovnomennej cesty. Ná-
klady na tieto práce predstavujú viac ako 230 000 eur. (ra)

Zastupiteľstvo BSK rokovalo
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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 31. 3. 2015

Inzercia

Mám súdom určené výživné. Po celú
dobu, od kedy sme sa s bývalým man-
želom rozviedli mi na deti neprispieval v
celej výške ako určil súd. Posledné dva
mesiace však neplatí vôbec. Čo mám ro-
biť? Mám nárok na nejaké dávky?

Ak si Váš bývalý manžel neplní riadne
vyživovaciu povinnosť k deťom a neza-
platí tri po sebe nasledujúce mesiace, re-
sp. neplatil vyživovaciu povinnosť dlhšie
obdobie v plnej výške a súčet dlžného vý-
živného dosiahol výšku trojmesačného výživného, môžete po-
dať trestné oznámenie za neplnenie si vyživovacej povinnosti.
Zároveň máte možnosť s právoplatným rozhodnutím o určení
výživného navštíviť exekútorský úrad. Exekútor následne
začne dlžné výživné vymáhať. V prípade neúspešného exe-
kučného konania, ktoré trvá najmenej tri mesiace (napr. bývalý
manžel nepracuje, nemá úspory a pod.), Vám vydá exekútor-
ský úrad o tom potvrdenie.

Následne môžete navštíviť príslušný Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, oddelenie dávok v hmotnej núdzi, kde po splnení
podmienok môžete žiadať náhradné výživné.

Touto dávkou prispieva štát na zabezpečenie výživy nezao-
patreného dieťaťa v prípade, že si povinná osoba neplní vyživo-
vaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu.

K žiadosti o náhradné výživné bude potrebné priložiť právo-
platné rozhodnutie súdu, potvrdenie exekútora, potvrdenie ško-
ly o tom, že dieťa si riadne plní povinnú školskú dochádzku, re-
sp. potvrdenie strednej alebo vysokej školy o sústavnej prípra-
ve na povolanie štúdiom a tiež Vaše potvrdenie o príjme.

Ďalšou podmienkou pre vyplácanie náhradného výživného
je, aby Váš mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych
mesiacov nepresiahol 2,2- násobok sumy životného minima.

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej právoplat-
ným rozhodnutím súdu najviac však vo výške 1,2-násobku su-
my životného minima pre nezaopatrené dieťa. Presný výpočet
výšky výživného ako aj Vaše ďalšie povinnosti Vám dôkladnej-
šie vysvetlia pracovníci príslušného úradu, preto Vám navrhu-
jem úrad osobne navštíviť.

Takže, zhrnutie na záver. Môžete na polícii podať trestné ozná-
menie za neplnenie si vyživovacej povinnosti. Ďalej môžete
navštíviť exekútorský úrad a počkať či bude exekučné konanie
úspešné. V prípade, že nie, navštívte ÚPSVaR a po splnení pod-
mienok môžete žiadať o náhradné výživné.

Je to dlhší proces a bez chýbajúcich peňazí sa žije dosť ťažko
Vám aj deťom. Preto Vám prajem trpezlivosť a odporúčam čím
skôr začať túto záležitosť vybavovať.

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Sociálna poradňa

Ukazovateľom náročnej práce

hasičov sú štatistické údaje o vy-

konaných zásahoch a výjaz-

doch k mimoriadnym udalos-

tiam. Za obdobie roka 2014

uskutočnili príslušníci okresné-

ho riaditeľstva zo svojich hasič-

ských staníc v Pezinku a v Sen-

ci 709 výjazdov. V okrese Pezi-

nok bolo z celkového počtu vý-

jazdov 136 k požiarom,110 k

technickým zásahom, 73 k do-

pravným nehodám. Zásahov, pri

ktorých sa vyskytli nebezpečné

látky, bolo 13. Vykonaných bolo

10 taktických cvičení, v 21 prípa-

doch jednotka nemusela už za-

sahovať a v jednom prípade do-

šlo k zneužitiu jednotky. Rých-

lym a profesionálnym zásahom

hasiči pri požiaroch uchránili

hodnoty vo výške 2 367 750 €.

Celková škoda pri požiaroch

predstavuje 416 650 €.

Oddelenie požiarnej preven-

cie ako súčasť okresného riadi-

teľstva HaZZ vykonáva kontrol-

nú činnosť, posudzuje projekto-

vé dokumentácie stavieb z hľa-

diska požiarnej bezpečnosti a

zúčastňuje sa kolaudačného ko-

nania. Vykonáva preventívno –

výchovnú činnosť, rieši pries-

tupky a ukladá pokuty pri poru-

šení predpisov o ochrane pred

požiarmi.

Za obdobie roka 2014 vykona-

lo okresné riaditeľstvo 218 kon-

trol, pri ktorých bolo zistených

1032 nedostatkov. Kontroly boli

zamerané aj na objekty, ktoré sú

zaradené do zoznamu kultúr-

nych pamiatok. V súvislosti s kon-

trolnou činnosťou bolo ulože-

ných 8 blokových pokút a rieše-

ný bol 1 priestupok. V oblasti sta-

vebnej prevencie vydalo okres-

né riaditeľstvo 1053 stanovísk.

Na obciach bolo vykonaných

7 komplexných a 2 následné

kontroly.

V preventívno - .výchovnej ob-

lasti okresné riaditeľstvo za-

bezpečilo rôzne akcie pre deti,

mládež a verejnosť. V spo-

lupráci s Dobrovoľnou požiar-

nou ochranou Pezinok – mes-

to, Policajným zborom SR,

Mestskou políciou a Malokar-

patským múzeom Pezinok, bol

zorganizovaný deň hasičov.

Oslavy sv. Floriána sa uskutoč-

nili na námestí v Pezinku, kde

bola prezentovaná práca hasi-

čov a ich technika spolu s ukáž-

kami práce polície. Okresné ria-

diteľstvo sa podieľalo pri orga-

nizovaní výstavy „ Horí, horí! 3 “

pri príležitosti 140. výročia DPO

Pezinok – mesto. Príslušníci vy-

konávali besedy spojené s

ukážkami práce hasičov a ich

techniky priamo na školách

okresov Pezinok a Senec a ex-

kurzie na hasičských staniciach

v Pezinku a v Senci. V spo-

lupráci s DPO bola vyhlásená

súťaž pre deti v kreslení. Pre-

ventívno – výchovná činnosť bo-

la realizovaná nielen pre deti

ale aj pre starších občanov – dô-

chodcov.

V mesiaci september sa v spo-

lupráci s DPO Pezinok - mesto

uskutočnila súťaž o pohár mes-

ta Pezinok.

Takýmito a podobnými akcia-

mi by sme chceli prispieť k in-

formovanosti detí a občanov o

fyzicky ale i psychicky náročnej

práci hasičov.

V novom roku prajeme obča-

nom veľa zdravia, šťastia, lásky

a porozumenia a aby pomoc ha-

sičov potrebovali čo najmenej.

Eva Orlická

Rok 2014 na OR HaZZ v Pezinku

Zima má byť pod snehom. Až

vtedy je to tá pravá zima. Na

sneh sa tešia nielen deti, ale aj

dospelí športovci, ktorí si vy-

tiahnu lyže alebo bežky, pripra-

vené už od decembra. A ak k

snehovej perine zasvieti aj sl-

niečko, je to priam zimná roz-

právka.

Menej radosti majú tí, ktorí sa

musia postarať o očistenie

chodníkov a dopravných komu-

nikácií.Aby som sa dostala z do-

mu von, musím ráno odhrabať

sneh, ktorý, čuduj sa svete, vy-

tvára najviac závejov pri bráne

a vchodovej bránke. Tak pocti-

vo odhrabem najprv východy z

domu, potom aj chodník na uli-

ci. Pretože nemám, kam by

som ten sneh uložila, vyrábam

na chodníku 2-3 kopy snehu,

kde ho navŕšim niekedy aj do

výšky jedného metra. Spokojná

so svojou prácou odchádzam

domov, keď sa objaví snežný

pluh. Ešte nikdy neprišiel predo

mnou. Pluh je prispôsobený na

odpratávanie snehu na ceste

tak, že svojou šikmou radlicou

odhŕňa sneh na chodník. Keď

prefrčí okolo mňa, zostanem v

šoku. Môj krásny vyčistený

chodník sa zaplní všetkým sne-

hom z ulice. Keď po dvoch minú-

tach zavriem ústa od údivu, vrá-

tim sa späť a začínam vytvá-

rať ďalšie kopy, pričom sa sna-

žím, aby nebol sneh pri bráne a

bránke, pri poštovej schránke,

pri meračoch elektriny a plynu.

Ďalej aby nebol na mieste,

kam budem musieť vytlačiť

smetný kôš a nesmiem za-

budnúť na miesto, kam vystúpi

prípadná návšteva, alebo nebo-

daj opravár, ak sa mi niečo po-

kazí.

Pozorovala som, ako to robia

susedia. Možno sa podučím,

ako sa to robí. Znovu sa mi

otvoria ústa. Niektorí muži zobe-

rú lopatu a nahádžu sneh ma-

lebne nazad na ulicu s odôvod-

nením: „však to autá rozjazdia“.

Nuž, tlačí sa mi do úst príslovie:

Ako ty mne, tak ja tebe“. Tejto

logike veľmi nerozumiem.Ak to-

tiž mrzne, nič sa neroztopí a

snehový pluh tu bol zbytočne.

Minimálne ráno po mrznúcej no-

ci sa z tohto snehu na ulici sta-

ne veľmi hrboľaté klzisko.

A tak sa mi natíska otázka, či

má zmysel používať snehový

pluh na ulici, ak to, autá rozjaz-

dia?“ Alebo ďalšia otázka, ako

by sa týmto susedom, ktorí sú

mimochodom všetci vodiči mo-

torových vozidiel, páčilo, ak by

pluh vôbec neprišiel? To by sa

asi ľahšie „rozjazdilo“. A vôbec.

Veď je to škoda peňazí, platiť za

odstránenie snehu z ulice, na

ktorú je následne treba znovu

„

posypať kamienkami, lebo tie

kamienky, čo už na ulici boli, sta-

li sa súčasťou snehu, ktorý pluh

odhrnul na chodník.

Nuž neviem, čo mám robiť.

Voľakedy dávno, bolo to asi

pred 50 rokmi, videla som od-

straňovanie snehu autami s

kontajnerom, do ktorého sa

sneh z ulice priamo nakladal.

Videla som aj taký spôsob od-

pratávania snehu, že za plu-

hom s radlicou išla snežná fré-

za, ktorá, ak nemala kontajner,

sypala cez veľkú rúru sneh do

nákladného auta idúceho za

ním. Uznávam, je to už dávno a

pokrok ide dopredu. Len škoda,

že v tejto oblasti pokrok nepo-

stúpil v prospech zákazníkov,

ktorí za túto službu platia. Bol

by vyriešený nekonečný prob-

lém medzi obyvateľom a firmou

odpratávajúcou sneh. Alebo sa

vrátilo príslovie Krok vpred a

dva kroky vzad“?

„

Stanislava Hlaváčová

A zase nám nasnežiloDOM ZA CENU BYTU
www. domyvinicne.sk

0903 529 501

Inzercia

Vážená redakcia Pezinčana,

dovoľujem si vám zaslať krát-

ky opis skutočnej udalosti a

prostredníctvom vás oboznámiť

aj verejnosť.

Keď konečne napadol sneh,

tešili sa deti i dospelí – no také

množstvo, ako napadlo najmä

na západnom Slovensku, zme-

nilo moju radosť na obavy.

Náš starší rodinný dom má

rovnú strechu a tá pod stále pri-

búdajúcim snehom ťažko vzdy-

chala - naviac predpovede sľu-

bovali ďalšie sneženie v noci a

v nasledujúci deň.

Som po osemdesiatke a ne-

dokázal som si sám poradiť a

ani v okolí som nenachádzal ni-

koho, koho by som požiadal o

pomoc.

Rozhodol som sa volať hasi-

čov, no operačný dôstojník mi

povedal, že majú vážnejšie po-

vinnosti, ale poradil mi požiadať

o pomoc Dobrovoľný hasičský

zbor v Pezinku a dal mi tellefón-

ne číslo na pána Adamčíka.

Po rozhovore s ním nabrali uda-

losti rýchly spád. Ani nie o pol

hodinu prišli dvaja muži (skôr

chlapci) urastení, usmiati a bez

rozmýšľania sa dali do práce.

Skôr, ako si slečna, ktorá ich

sprevádzala (asi mali na večer

iný program) vypila šálku bylin-

kového čaju s mojou manžel-

kou, boli s prácou hotoví.

Zbavili nás veľkého problému

a odmietli akúkoľvek odmenu s

tým, že ich úlohou je pomáhať

každému, kto to potrebuje.

Moja veľká vďaka Vám, mladí

muži a Vám pán Adamčík, že v

radoch Dobrovoľného hasič-

ského zboru máte takých krás-

nych a ušľachtilých ľudí ako sú

Viktor BEDEČ a Jozef POLÁ-

ČEK!

Vďačný dôchodca,

Ladislav Halama

Poďakovanie za pomoc
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Inzercia

Mesto Pezinok v spolupráci s Mestským podnikom služieb –
Mestskou plavárňou a Plaveckým klubom Pezinok pozývajú
všetkých plávajúcich Pezinčanov i ostatných plavcov z okolia na
jubilejný X. ročník „24-hodinovej NONSTOP plaveckej štafety“,
ktorá sa uskutoční v termíne Oficiálne otvo-
renie primátorom mesta je naplánované na piatok 27. marca krát-
ko pred obedom a o 12.00 hod. prvými plávajúcimi štafetovým
spôsobom budú členovia Plaveckého klubu Pezinok. Ukončenie
podujatia je v sobotu 28. marca o 12:00 hod. Slávnostné vyhláse-
nie výsledkov bude krátko po skončení posledného plávajúceho
o 12.30 hod. Miestom konania je Mestská plaváreň v Pezinku na
Komenského ulici. Celkový rozpis bude uvedený na stránkach

, a na plagátoch.
Cieľom organizátorov je zapojiť do štafety čo najviac plavcov –

širokú verejnosť - ktorí si prídu zašportovať a prispejú k možné-
mu vytvoreniu rekordu či už v počte plavcov alebo počte odpláva-
ných km. Pre každého účastníka bude nachystané drobné ob-
čerstvenie a pre najrýchlejších plavcov – víťazov v jednotlivých
kategóriách – budú pripravené vecné ceny. Tešíme sa na vás.

27.-28. marca 2015.

www.pezinok.sk www.plavaren-pk.sk

Pozvánka na Pezinský plavecký maratón 2015

Od štvrtka 29. januára do ne-
dele 1. februára 2015 sa konal
už 21. ročník medzinárodného
veľtrhu cestovného ruchu ITF
SLOVAKIATOUR 2015 v bra-
tislavskej Incheba Expo Aréne.
Súčasťou bol tiež XXII. ročník
výstavy POĽOVNÍCTVO A
ODDYCH, 22. ročník DA-
NUBIUS GASTRO a VII. ročník
výstavy WELLNESS A FIT-
NESS.

Ani 21. ročník medzinárod-
ného veľtrhu cestovného ruchu
ITF Slovakiatour sa nezaobišiel
bez účasti Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a Pezinka.
Prezentácii nášho mesta patril
práve prvý deň veľtrhu. Mesto
spolu s Malokarpatským múze-
om predstavilo svoje pozoru-
hodnosti zamerané na vinár-

stvo a cestovný ruch. Ne-
chýbala ani nezisková organi-
zácia Barbora a Jirko Vitáloš,
ktorí prezentovali bohaté ba-
nícke tradície.

Popoludní sa uskutočnilo aj
slávnostné odovzdávanie oce-

není Najkrajšie mesto a obec
SR a najpopulárnejší primá-
tor či starosta. Ocenenie za
tretie miesto v súťaži Naj-
krajšie mesto SR prevzal v prí-
tomnosti niekoľkých desiatok
hostí pezinský primátor Oliver

Solga. Stánok BSK navštívil aj
prezident SR Andrej Kiska,
predseda BSK Pavol Frešo,
veľvyslankyne Vietnamu a
Bulharska a mnoho ďalších
hostí.

RVsVaPR

ITF SLOVAKIATOUR 2015

História Pezinka je od nepamäti sprevádzaná kvalitným ví-

nom. V posledných rokoch sa však nielen lokálni vinári musia

vysporiadať s konkurenciou lacných vín z dovozu a zvyšujú-

cimi sa nákladmi, ktoré si starostlivosť o vinohrad vyžadujú.

Nie je preto len frázou, ak napíšeme, že pitím domácich vín

podporujeme miestnych vinárov a zachovanie stáročnej tra-

dície vinohradníctva. V tejto súvislosti vzniklo pred siedmimi

rokmi podujatie Pezinské vínne pivnice (PVP), aby predsta-

vilo Slovensku čaro mesta Pezinok a kvalitu jeho vinárstiev.

Tohtoročné podujatie sa konalo 14. februára 2015 na deň

zaľúbených, a tak sa kúpa vstupenky stala zhmotneným pre-

javom lásky. Svoje vína odprezentovalo 32 vinárov z Pezinka

a blízkeho okolia na 24 stanoviskách v širšom centre mesta.

Je na diskusiu, prečo, žiaľ, nemáme dostatok pezinských vi-

nárstiev, aby sa v budúcnosti tohto podujatia mohli zúčastniť

len domáci. Napriek tomu môžeme povedať, že prevaha pe-

zinských vinárov a zároveň i historických pivníc, z ktorých sa

mnohé otvárajú len pri príležitosti PVP, radia toto podujatie

medzi najúspešnejšie ročníky. Dôkazom je veľký záujem ve-

rejnosti, vypredané vstupenky a spokojní návštevníci.

Občianske združenie Museum Vinorum a Malokarpatské

múzeum v Pezinku, ktoré podujatie organizujú, chcú poďa-

kovať za spoluprácu Združeniu pezinských vinohradníkov a

vinárov, Mestu Pezinok a samozrejme všetkým, ktorí ste kú-

pou vstupenky a lokálnych vín podporili zúčastnených viná-

rov. Dovidenia o rok. Martin Hrubala

PEZINSKÉ VÍNNE PIVNICE 2015

Pezinčania aj na Ferien Messe vo Viedni
Pezinčania mali svoje zastúpenie aj na viedenskom veľtrhu ces-

tovného ruchu nazvanom Ferien Messe. Naše Malokarpatské
múzeum sa úspešne predstavilo v stánku Bratislava City and
Region. Propagovalo najmä vinárstvo, gastronómiu a hoteliér-

stvo. Expozícia poukázala nielen na dynamický rozvoj Malokar-
patského regiónu, ale aj na jeho skrytý potenciál, ktorý v ostat-
nom čase v čoraz väčšej miere začali objavovať aj návštevníci zo
susedného Rakúska. (ra)

Dejiny slovenského pekárstva

V deň slávnostného otvorenia medzinárodného festivalu ces-
tovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave sa uskutočnila aj
inaugurácia a prezentácia publikácie „História slovenského pe-
kárstva“. Mimoriadne významnú a záslužnú knihu napísal ne-
stor slovenského pekárstva Ing. Vojtech Semeš. Prvotriedny od-
borník, ktorý sa pekárstvu venuje 65. rokov, je autorom viac ako
troch desiatok publikácií, učebníc a skrípt. My, Pezinčania, po-

známe autora knihy ako stále aktívneho kolegu v Cechu pekárov
a cukrárov bývalého Západoslovenského kraja a z mnohých
podujatí, na ktorých sa podieľalo aj mesto Pezinok. Informácie do
kapitoly o histórii pekárskeho remesla v Pezinku poskytla do kni-
hy aj Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea. Okrem iné-
ho sa v knihe dočítate, že v našom meste bol, ako v jednom z pr-
vých desiatich v Uhorsku, založený cech pekárov, a to už v 17.
alebo 18. storočí. Knihu, ktorá má 367 strán a 590 obrázkov po-
krstil minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. (ra)

Obdobie plesov je za nami. V Pezinku ich tento rok bolo päť a k

tomu ešte niekoľko fašiangových zábav. Najväčší čo do počtu

účastníkov i kapiel bol už tradične Ples farnosti. Výťažok z tohto

plesu išiel, tak ako každý rok, na opravu Farského kostola.

K Plesu vinárov a Plesu pezinského Gymnázia (bol to mimoriad-

ne úspešný už 16. ročník), pribudol v tomto roku ešte ples priaz-

nivcov OZ Srdce Pezinka. Zoznam plesov uzatváral Maškarný va-

lentínsky ples železničiarov. Aj z tohto výpočtu vyplýva, že v na-

šom meste bol dostatok príležitostí na zábavu a tanec i stretnutia

priateľov a známych. Popolcovou stredou začalo obdobie pôstu.

Zábava sa teda skončila, dôvod na dobrú náladu a úsmev však

určite nie. (r)

Doplesali sme...

FOTO: (pb)

FOTO: (MMvPK)



KULTÚRA A UMENIE / INZERCIA6 FEBRUÁR 2015 PEZIN ANČ

Úspešný cyklus výstav na-
zvaný „Návšteva po rokoch“ po-
kračuje v mestskom múzeu v
Starej radnici výstavou výtvar-
ných umelcov, ktorí sa vo svo-
jom diele inšpirovali naším mes-
tom. V expozícii sú zastúpení
maliari a grafici, ktorí sa v
Pezinku narodili, žili tu a tvorili,
alebo len vo svojom diele re-
flektovali tvár Pezinka. Zastú-
pené sú diela umelcov, ktoré
vznikli v 18. – 20. storočí. Sú
medzi nimi napr. zakladateľské
osobnosti modernej slovenskej
maľby Gustáv Mallý alebo Šte-
fan Polkoráb, ale aj Augustín
Zabadal, Fridrich Moravčík a
iní. Diela sú zapožičané zo zbie-
rok Národnej galérie, Galérie

mesta Bratislavy, Malokarpat-
ského múzea, alebo sú majet-
kom nášho múzea. Výstava je
súčasťou dlhodobého záujmu
mestského múzea mapovať a
spracovávať diela a osobnosti
nášho mesta a regiónu.

Z tohto pohľadu považujeme
za potrebné požiadať pezinskú
verejnosť o poskytnutie infor-
mácií o živote a diele niekto-
rých umelcov, o ktorých máme
len málo údajov. Budeme
vďační za možnosť odfoto-
grafovania alebo zoskenova-
nia obrazov či grafík. Ako prí-
klad možno uviesť absolútny
nedostatok informácií o pe-
zinskom rodákovi maliarovi
Jánovi Tumovi, ktorý bol absol-

ventom pražskej akadémie a
celý život pracoval ako výtvar-
ník – aranžér v ateliéroch bra-
tislavského PKO. Boli by sme
preto radi, keby sa prihlásila
múzeu rodina maliara alebo

niekto, kto o ňom má viac infor-
mácií. Rovnako nás zaujímajú
aj informácie o iných výtvarní-
koch, aj o tých, ktorí nie sú na
výstave zastúpení.

(OS)

Návšteva po rokoch

Radostníci v rozlete

A je to tu! Speváci a speváčky Folklórneho speváckeho súboru
RADOSŤ z Pezinka pod hudobným vedením Miroslava Rajta, sa
dočkali prezentácie svojho speváckeho umenia nielen v Rádiu
Regina, ale najnovšie aj v televízii SENZI TV, keď nahrali v utorok
3.2.2015 desať videoklipov k svojim pesničkám z CD-čka nazva-
ného „Ó víno, Boh ti nebo daj“. Videoklipy budú prezentované vo
vysielaní SENZI TV a budú tiež publikované na YouTube. Po-
vzbudení svojím výkonom, podľa televízneho štábu na profesio-
nálnej úrovni, snívajú Radostníci o svojom vlastnom CD s ná-
slednou nahrávkou videoklipov pre SENZI TV. A keďže platí, že
želanie je matkou úspechu, ich sen sa možno splní čo nevidieť.
Kto vie? Eva Frťalová

Na počesť veľkého stredoeurópskeho umelca a Pezinčana

Dňa 28.1.2015
sa konalo v Cen-
tre voľného času
v Pezinku okres-
né kolo celoslo-
venskej súťaže v
prednese slo-
venskej povesti,
Šaliansky Mať-
ko. Víťazi podľa
veku:

2.-3. ročník ZŠ
1. miesto -Adela Balcová - ZŠ Fándlyho, Pezinok
2. miesto - Michaela Lišková - ZŠ Ľ. Štúra, Modra
3. miesto - Petra Kurucová - ZŠ Kupeckého, Pezinok

4.-5. ročník ZŠ
1. miesto - Natália Ježíková - ZŠ Kupeckého, Pezinok
2. miesto - Vera Kerekesová - ZŠ Vištuk
3. miesto - Martin Kováč - ZŠ Ľ. Štúra, Modra

6.-7. ročník ZŠ, prima a sekunda OGY
1. miesto - Gréta Fedora Homzová - OGY Modra
2. miesto - Juraj Ilavský - ZŠ Fándlyho, Pezinok
3. miesto -Adriana Jakabovičová - ZŠ Budmerice

1. KATEGÓRIA

2. KATEGÓRIA

3. KATEGÓRIA

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom blahoželáme
CVČ Pezinok

Súťaž v prednese povesti

,vedúca súboru

Folklórny spevácky súbor RADOSŤ sa ospravedlňuje
svojim priaznivcom, že koncert naplánovaný na piatok
27. marca v Pezinskom kultúrnom centre sa z vážnych
technických dôvodov prekladá na máj. Veríme, že nám to
Pezinčania prepáčia – za to im sľubujeme parádny jubilej-
ný koncert s cimbalovou muzikou, ako sa patrí. Presný
termín koncertu včas oznámime.

Mária Miškeríková

Folklórny spevácky súbor RADOSŤ
sa ospravedlňuje

Výstava
Akademický maliar a grafik Igor Piačka vystavuje svoje výtvar-

né dielo v Gallery Slovakia na Mierovej 202, Bratislava – Ružinov.
Otvorenie výstavy, ktorá nesie názov „Pravá koža“ bolo 5. feb-
ruára. (r)

Inzercia

16. február 2015 sa do histó-
rie Základnej školy na Kupec-
kého ulici v Pezinku zapíše veľ-
kými písmenami. Z rúk predsta-
viteľa Ministerstva školstva, ve-
dy, výskumu a športu Sloven-
skej republiky som prevzala cer-
tifikát, ktorý oprávňuje školu
niesť vo svojom názve meno
významného pezinského rodá-
ka, jedného z najvýznamnej-
ších maliarov obdobia baroka.
Svoju ďalšiu históriu bude teda
škola písať ako Základná škola
Jána Kupeckého. Prepožičanie
čestného názvu prijímame ako
významné ocenenie práce celé-
ho kolektívu zamestnancov ško-
ly, súčasného, ale aj tých minu-
lých. Je to pre nás výzva nepo-
ľaviť, udržať si dobré meno a zá-
roveň záväzok šíriť meno a od-
kaz Jána Kupeckého, či už
prostredníctvom výtvarnej súťa-

že Kupeckého svet, alebo Dní
Jána Kupeckého, ktoré sú
spestrením vyučovacieho pro-
cesu.

Slávnostný akt odovzdania
čestného názvu bol súčasťou
slávnostnej akadémie, venova-
nej spomienke na neľahký
osud , životnú cestu a dielo spo-
mínaného umelca. Moja veľká
vďaka patrí všetkým žiakom a
kolegyniam, ktoré sa zaslúžili o

zaujímavé multimediálne diva-
delné predstavenie, predovšet-
kým pani učiteľke Kataríne
Horváthovej, autorke scenára a
režisérke.

Ďakujem všetkým, ktorí nám
pri príprave našej školskej sláv-
nosti pomohli: pánu primáto-
rovi Oliverovi Solgovi, Mestu
Pezinok, pracovníkom Pezin-
ského kultúrneho centra, Zá-
kladnej umeleckej škole v Pe-

zinku, firme Impalex, firme Mu-
rat, pánu Hanúskovi, pani Ha-
núskovej, pani Mikluškovej.

Moje poďakovanie patrí aj ro-
dičom účinkujúcich žiakov za
ich podporu a pochopenie, že
prispôsobili svoj rodinný pro-
gram a umožnili deťom zúčast-
ňovať sa nácvikov aj počas ví-
kendov.

riaditeľka školy
Mgr. Katarína Volanková,

T

V zariadení opatrovateľskej
služby na Komenského 23 sa
konalo fašiangové posedenie v
utorok 10. februára. V priesto-
roch jedálne si ho mohli užiť
klienti i zamestnanci zariade-
nia. Prípravy prebiehali už od rá-
na, na výzdobe zariadenia sa
zúčastnili samotní klienti.

Budovou sa šírila nezabudnu-
teľná vôňa vanilkových a škori-
cových fániek, ktoré pripravi-
la opatrovateľka Evička Hinero-
vá. Samozrejme okrem slad-
kých fániek dostali klienti aj iné
občerstvenie. Posedenie sprí-
jemnilo rozprávanie o zážitkoch
seniorov o tom, ako prežívali to-
to veselé obdobie v minulosti.

V Domove sociálnych služieb
sa fašiangové posedenie kona-
lo o dva dni neskôr, 12. februá-
ra 2015. Zariadenie privítalo ob-
ľúbený spevácky súbor Obstr-
léze, ktorý, tak ako vždy, pred-
viedol pekný program. Členo-

ohtoročné fašiangy boli v
porovnaní v minulým rokom
kratšie. Skončili sa na popol-
covú stredu 18. februára, keď-
že Veľká noc pripadá už na pr-
vý aprílový víkend. Napriek
tomu mesto Pezinok a jeho
obyvatelia zažili počas fa-
šiangov viacero krásnych
podujatí.

via na úvod zaspievali známu
pieseň „Fašiangy Turíce, Veľká
noc ide...“, potom vtipnými bás-
ňami priblížili sviatky hojnosti a
záver Fašiangov – pochováva-
nie basy.

Fašiangové zvyky na dedine
a v meste priblížili zaujímavým
a vtipným rozprávaním obyva-

telia Domova. Pohostili sa do-
mácou klobásou, chlebom,
šiškami a čajom.

Na záver si obyvatelia Do-
mova dokonca i zatancovali,
keďže členovia súboru Obstrlé-
ze opäť zaspievali známe ľudo-
vé piesne. Súbor pod vedením
Kamily Némethovej výdatnou

mierou prispel ku krásnemu
programu, ktorým obyvatelia i
zamestnanci DSS oslávili naj-
veselšie sviatky roka.

Samotným záverom Fašian-
gov bolo pochovávanie basy v
utorok 17. februára. Napriek
smutnému názvu podujatia nie
je dôvod na zármutok, rozlúčka
bola dôstojná a veselá, ako sa
na ukončenie fašiangov patrí.
Veselý bol aj tradičný sprievod
masiek pred Domom kultúry v
Pezinku, vyhodnotenie tých naj-
vtipnejších, tombola a samotný
akt pochovania našej milej ba-
sy, ktorá nás tak rada po celý
rok zabávala. Opäť nadišiel čas
jej zaslúženého odpočinku.

Celé milé podujatie tradične
zorganizoval folklórny súbor
Obstrléze a Únia žien Pezinok.
Výborná tanečná zábava, o kto-
rú sa postarala hudobná skupi-
na pod vedením Jána Petráša,
skončila úderom gongu v hodi-
ne dvanástej, čím začali plynúť
prvé minúty popolcovej stredy a
tým aj celého pôstneho obdo-
bia.

Ako sa hovorí, odpočívaj v po-
koji, basa naša milá, aby si sa
po pôste znovu prebudila.

Alena Černáková,
Dana Hreusová

Darina Kontárová

Fašiangy boli veselé aj pre seniorov

Gustáv Mallý: Pezinský trh

FOTO: (pb)
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PAFF 2015 20-21. marec
Všetkých milovníkov filmu po-

zývame už na

známeho
pod skratkou PAFF. Amatérsky
film nie je nutne to isté, čo film
zlý. V našom ponímaní to sú níz-
korozpočtové, nezávislé alebo
študentské filmy, ktoré ale doká-
žu divákov zaujať svojím vti-
pom a originalitou. Na našom
festivale premietame výber nie-
len domácej pezinskej tvorby,
ale aj filmov zo širšieho okolia,
vrátane filmov zahraničných.
Počas dvoch dní striedame via-
ceré žánre, od filmov animova-

11. ročník Pe-
zinského Amatérskeho Fil-
mového Festivalu

Pezinské kultúrne centrum
Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová

a Jirko Vitáloš vás pozývajú na
ORBIS HARMONIAE
v dňoch

Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42

Vstupné: 6 eur/deň, 9 eur/dva dni

SOBOTA 14. marca
Spoločenská sála:

Salónik:

Zrkadlová sála:

Spoločenská sála:

Salónik:

Zrkadlová sála - WORKSHOPY:

Zmena programu vyhradená!

16. ročník

Malá sála:

Kontakt: lingua@astro–relax.sk
www.astro-relax.sk

Mgr. Dária Fehérová: , 0905
387 230, 0911 204 991,

14. a 15. marca 2015

Program

Základy ajurvédskej filozofie. Keď je vaša stra-
va nesprávna, lieky nepomôžu, keď je strava
správna, lieky nie sú potrebné - Pavol Majerčák
Sloboda mysle - staroveká indo-tibetská múd-
rosť - Lene Handberg, Dánsko, Sandrine Gou-
sset, Francúzsko
Sebapoznanie, osobný duševný rast a nevidi-
teľné truktúry moci - RNDr. Emil Páleš,CSc.
Bioenergie - zabudnuté poznanie a jeho pôso-
benie na živý organizmus. Videnie bez očí ale-
bo dermo-optique Antonín Pončík, Kanada

Tachyónová energia ako nástroj pomoci. Ako si
správne pomáhať a neublížiť - Ing. Milan Repák
Zlepšenie zraku je možné v každom veku
- MVDr. Sylvia Ďurovková
Tajomstvá korenín, rias, rastlín, čo posilnia nás
- Ľubica Balážová
Pes ako kamarát aj terapeut - PhDr. Petra
Moncman, Ing. Zuzana Škapcová, Stanislava
Šípková, Andrea Vašková, Martina Greková,
Pavel Moncman
Čajovanie s Dušanom Blahom z Čajovne Za
Rohom - Dušan Blaho

Tajomstvo tibetských božstiev - láma Tibor
Meditácia Milujúcej láskavosti s videoprojekciou
- Džonang skupina
Tibetský buddhizmus očami ženy - Darshan
Koncert meditačnej hudby - Kövi Szabolcs,
Maďarsko
Sväté buddhistické miesta Indie a Nepálu.
Rozprávanie s videoprojekciou
Liečivá sila zvuku. Koncert tibetských mís
Tibetský rituál na ochranu

Rodinné konštelácie - Anna Gažovičová
HOJO-KASHIMA SHINDEN JIKISHINKAGE-
RYU. Cvičenie, ktoré má pôvod v boji s me-
čom, harmónia tela, koncentrácia mysle - Mi-
roslav Klimek
Eurytmia pre radosť - pohybové umenie - So-
ňa Daubnerová Valachovičová
Šamanizmus včera a dnes - Kruh šamanov
DRUM CIRCLE -objavovanie ľudského poten-
ciálu a budovanie komunity. (Korporatívne bub-
novanie) - Miro Randuška

Ako numerológia pomáha nášmu životu - Eva
Baková R
Zabudnuté tiene slovanských predkov. O zaml-
čanej histórii Slovanov, súčasnej kríze hodnôt
a výhľadoch do budúcnosti - Věra Várady, ČR
Vziať si život do vlastných rúk - Monika Šinde-
lárová-Sperlik
Zámer bohočlovek - Eva Baková R
Láska a partnerské vzťahy - láma Tibor

Mozog - neobmedzené psychické energie - Ing.
Ján Keresteš, CSc.
Autopatia - harmónia nielen z vlastnej sliny
Miriam Piršelová
Duševný ivot a jeho rôzne oblasti z pohľadu
Novej jogovej vôle - Vlado Wagner, škola jogy
Ásana
Esenciálne oleje. Prepojenie a význam fyzic-
kých a emocionálnych účinkov - Michaela Zač-
ková, Mária Homolová
Kladivo na choroby a návod na zdravší ivotný
týl - Jozef Lupták

Starotibetské cvičenia od hlavy po päty - Juraj
Melicherčík
Pilates - Ivka Pischová
Liečivý hlas - RAMIVANA
AnandaDance, pohybovo tanečný workshop
- Nina Jassingerová
Čakry ako orgány duše v praxi Novej jogovej
vôle - Matej Štepita, škola jogy Premena

ajovňa Zelená Tara, terapie, masáže, poradenstvo, kon-
zultácie, zdravá výživa, tachyóny, výklad tarotu, mandaly, astro-
lógia, numerológia, feng shui, falun gong, predaj prírodných
prípravkov, drahých kameňov, terapeutické pomôcky a ďalšie
zaujímavosti.

9.30 - 11.00 h

11.15 - 13.30 h

13.45 - 15.45 h

16.00 - 17.30 h

9.30 - 11.00 h

11.15 - 12.45 h

13.00 - 14.30 h

14.45 - 16.15 h

16.30 - 18.00 h

10.00 - 11.00 h
11.00 - 11.20 h

11.30 - 12.30 h
13.00 - 14.00 h

14.00 - 15.00 h

15.00 - 16.00 h
16.00 - 16.30 h

9.00 - 11.00 h
11.15 - 12.00 h

12.15 - 13.45 h

14.00 - 15.30 h
15.45 - 17.15 h

9.00 – 10.30 h

10.45 – 12.15 h

12.30 – 13.45 h

14.00 - 15.30 h
16.00 - 18.00 h

9.30 - 11.00 h

11.15 – 12.45 h

13.00 - 14.30 h

14.45 - 16.00 h

16.15 - 17.30 h

9.00 - 10.30 h

10.45 - 12.00 h
12.15 - 13.45 h
14.00 - 15.30 h

15.45 - 17.15 h
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Program k 15. výročiu založenia Spoločnosti priateľov Tibetu
a Džonang Taši ling

Sprievodné podujatia v priestoroch Pezinského kultúrneho cen-
tra:

Čö

, Č

, Č

Č

NEDEĽA 15. marca

ORBIS HARMONIAE 2015
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V minulom čísle Pezinčana
tlačiarenský škriatok prekrstil
vašu knižnicu z Malokarpat-
skej na Mestskú. Zrejme to
však nie je iba formalita. Kto-
ré funkcie vám vyplývajú z fak-
tu, že ste nielen mestská ale
aj regionálna knižnica?

V čom spočíva vaša spo-
lupráca s nimi?

Podľa Zákona o knižniciach pl-
níme funkciu obecnej – v našom
prípade mestskej – knižnice pre
Pezinok. Predovšetkým požičia-
vame knihy, ale zabezpečujeme
aj informačné, bibliografické, kul-
túrne a vzdelávacie služby. Zá-
roveň však plníme aj funkcie re-
gionálnej a krajskej knižnice.
Naším zriaďovateľom je Brati-
slavský samosprávny kraj. Jeho
špecifikom je fakt, že je v ňom aj
hlavné mesto a s verejnými kniž-
nicami na jeho území pracuje
Mestská knižnica v Bratislave.
My máme na starosti všetky ve-
rejné knižnice v ostatných okre-
soch, teda v okresoch Pezinok,
Senec a Malacky. Je ich 64, aj
keď tri z nich sú momentálne za-
tvorené.

Pomáhame zriaďovateľom
týchto knižníc, ale predovšet-
kým knihovníkom. Dávame im
inštrukcie a rady ako postupo-
vať, ako sa knihy požičiavajú či
vyraďujú, ako by mohli motivo-
vať obyvateľov obce a pracovať
s nimi. Druhou časťou našej re-
gionálnej pôsobnosti je budova-
nie fondu regionálnych doku-
mentov. Znamená to, že zbiera-
me knihy a periodiká, ktoré majú
vzťah k nášmu regiónu a k jeho
obciam. Takisto máme databá-
zu všetkých osobností, kde sú
podchytené zmienky o každom,
kto sa tu narodil, kto tu býva a pô-
sobí. Samozrejme, snažíme sa

robiť aj určitý výber, pretože
osobnosťou nie je každý, kto sa
zjavil v televíznej predpovedi po-
časia a odsťahoval sa do Ivanky
pri Dunaji.

Vraví sa, že všetko záleží od
človeka, v tomto prípade od kni-
hovníka.Aod zriaďovateľa, teda
od obce. Ale keď sa objaví
dobrý knihovník, ktorý pracuje s
ľuďmi, postupne ich do knižnice
naláka a potom už aj obec pre-
javí ochotu investovať a kupo-
vať nové knižky. Navyše sa kniž-
nica môže stať priestorom, kde
sa stretávajú ľudia, povedzme
dôchodcovia, záhradkári, alebo
rodičia s deťmi. Hovorí sa, že
knižnica má byť naším tretím
miestom – prvým je domov a
druhým naše pracovisko, prí-
padne škola. Knižnica môže re-
flektovať životné návyky v obci.
Ak je v nej veľa rybárov alebo mi-
lovníkov prírody, môže ich pod-
chytiť, ak tu žije veľa seniorov,
môže pracovať s nimi. Naprí-
klad v Chorvátskom Grobe je ve-
ľa ľudí, ktorí sa tam prisťahova-
li, takže knižnica sa môže sú-
streďovať na deti.

V roku 1919, po vzniku Česko-
slovenskej republiky, bol ako je-
den z prvých pod číslom 430 pri-
jatý zákon o knižniciach. Ten sta-
novil každej obci povinnosť zria-
diť a prevádzkovať knižnicu.
Dokonca určil, akou sumou na
obyvateľa, má mesto alebo
obec na tento účel prispievať.
Takýto prelomový zákon sa už
nikdy potom neschválil. Keďže
na Slovensku bola vtedy hospo-
dárska a sociálna situácia hor-
šia, odložila sa platnosť zákona

�

�

Akú majú knižnice vo vašej
pôsobnosti úroveň?

Aká je história Malokarpat-
skej knižnice v Pezinku?

na rok 1925. V tomto roku vznik-
li aj v Pezinku dve knižnice, slo-
venská a nemecká. Sídlili v
Mestskej radnici a podľa údajov
z roku 1933 mala slovenská 86
čitateľov a nemecká 125. Po 2.
svetovej vojne bola nemecká
knižnica zatvorená, slovenská
pokračovala a jej zbierky prešli
do zbierok Okresnej ľudovej
knižnice, ktorá vznikla v roku
1953.

Intenzívne sa venujeme de-
ťom a usilujeme sa ich podchytiť
od najmladšieho veku. Niekoľko
rokov sme si vychovávali školy
a škôlky a aj učiteľky, aby sme
ich získali pre pravidelné
návštevy knižnice, aby sem cho-
dili na vzdelávacie a čitateľské
podujatia. Napríklad v rámci cyk-
lu „Čítanie je in“ si vždy s učiteľ-
kami vyberieme nejakú knižku,
o ktorej potom hovoríme. Teraz
máme vzdelávacie a literárne
podujatia rámcované konkrét-
nymi témami, ako je vinohrad-
níctvo, keramikárstvo, ľudové
rozprávky. Podľa témy zostaví-
me vzdelávacie pásmo s infor-
máciami, piesňami a básnička-
mi, ktoré s ňou súvisia. Teraz
prebieha cyklus o rozprávkach
a je oň taký záujem, že máme
obsadené termíny do konca
apríla. Spolupracujeme aj so
strednými školami, vyberáme
spisovateľov, ktorí sú mladší,
provokatívni a môžu zaujať mla-
dú generáciu, a pozývame ich
na besedy.

Jednak tým, ako deti alebo štu-
denti reagujú na samotnom po-
dujatí. A potom, čo je dôležitej-
šie, že prídu do knižnice a poži-
čiavajú si určité typy kníh. Na-
príklad od autorov, ktorých sme
im predstavili, alebo o témach,
ktoré sme prezentovali. Často
ide aj o odbornú literatúru, pre-
tože napríklad besedách s ved-
cami som prekvapená, aké ve-
domosti deti dnes majú.

Samozrejme, vidíme, koľko re-
zervácií a výpožičiek máme na
daný titul a podľa toho dopĺňa-
me a nakupujeme nové knihy.
Na detskom oddelení je záujem
o fantasy, o Harryho Pottera, kto-
rého chcú čítať už prváčikovia...
Populárne sú príbehy Grázlika

�

�

�

Na aký typ podujatí sa špe-
cializuje vaša knižnica? Čo sa
teší najväčšej popularite?

Ako zistíte, že vaše úsilie
padlo na úrodnú pôdu a má
úspech?

Aké knihy majú najväčší
úspech? Nakupujete podľa
úspešnosti aj nové tituly?

Gaba, zo slovenských autorov
je obľúbená Gabika Futová či
Braňo Jobus a Janko Uličian-
sky. Stále sa, chvalabohu, číta
slovenská a česká klasika, teda
Danka a Janka, Smelý zajko,
alebo aj O psíčkovi a mačičke.
U väčších detí je obľúbený ra-
kúsky autor Thomas Brezina a
jeho kluby záhad, alebo tiež prí-
behy o Troch pátračoch.

Určite áno. Deti získajú pre-
hľad o literatúre, dostanú sa k
náročnejším knihám, hoci mu-
sím uznať, že niekedy sú na ich
vek až príliš ťažké. Azda sa im
aspoň niečo uloží v pamäti a vrá-
tia sa k týmto titulom neskôr.
Keď som čítala Timravu ako po-
vinné čítanie, určite som z nej
nemala taký zážitok ako po
dvadsiatich rokoch, keď som sa
k tejto autorke vrátila. Možno by
sa povinné čítanie nemuselo tak
otrocky spájať s dejinami litera-
túry.Amožno by sa ani na stred-
ných školách nemusela učiť lite-
ratúra chronologicky, ale skôr s
ohľadom na to, čo žiak v danom
veku pochopí a čo ho zaujme.
Reštavrácia od Jána Kalinčiaka
alebo Antigona ťažko oslovia
mladých študentov. Ale naprí-
klad dnes si chodia ako povinné
čítanie pýtať aj Charlesa Bu-
kowského.

Veľmi ma na strednej škole
ovplyvnil Bitúnok č. 5 od Kurta
Vonneguta, najmä vnímanie ľud-
skosti, násilia, ale aj krátkosti ži-
vota. Táto kniha ma podnietila k
systematickému čítaniu angloa-
merickej literatúry.

Áno, a dokonca sa číta aj
ruská klasika. Často to závisí aj
do filmov, ktoré idú v televízií ale-
bo v kinách. Filmové adaptácie
napríklad klasických diel logicky
zvýšia záujem aj o pôvodnú lite-
rárnu predlohu.

Určite nie. Nakoniec vždy, aj v
Starom Ríme, sa horekovalo
nad mladou generáciou a nad
tým, že speje k záhube. Existo-
vanie v internetovom priestore
je len iná forma vnímania kultú-
ry. A potom, prieskumy hovoria,
že polovička ľudí číta a polovič-
ka nečíta. To z dlhodobého hľa-
diska platí.

�

�

�

�

Aj dnes majú deti na ško-
lách povinné čítanie. Má pod-
ľa vás zmysel?

Aká knižka zapôsobila na
vás?

Číta sa Vonnegut a Heller aj
dnes?

Takže to so vzťahom mla-
dých k literatúre nie je také
beznádejné?

(kam)

Aj knižnica môže byť naším domovom
Vraví sa, že záujem o

literatúru klesá a naj-
mä mladá generácia
čerpá informácie z in-
ternetu a z televízie.
Keď však človek nav-
štívi priestory Ma-
lokarpatskej knižnice
v Pezinku, nikdy nezí-
vajú prázdnotou. Lás-
ka ku knihám zrejme
potrebuje správne
podnety. A o tie sa
úspešne starajú za-
mestnankyne a za-
mestnanci knižnice
pod vedením riaditeľ-
ky Daniely Tóthovej.

ných, filmov s nadsázkou humo-
ru, až po filmy experimentálne a
taktiež rôznych formátov, od fil-
mov celovečerných, krátko-
metrážnych až po filmy 5 se-
kundové.

Po minuloročnom úspechu sa
bude PAFF opäť konať

Veľkou novinkou je pre-
sun do veľkej kinosály, čo určite
umocní zážitok z filmov a hlav-
ne prinesie väčší komfort pre
návštevníkov. Bufet, stánky, vý-
stavy a Tuli zóna bude tento rok
vo veľkej hale na prízemí KC
Pezinok.

dva dni
a to piatok a sobotu 20.-21.
marca.

a prinesie najprv pás-
mo filmov a večer uzavrie kon-
cert pesničkárky Katarzie.

to už bu-
de klasický filmový maratón,
prešpikovaný viacerými hosťa-
mi. Po úspešnej minuloroč-
nej premiére dostane

priestor aj tento rok
a opäť predstaví film z trochu
inej perspektívy. Jeho pred-
náška bude na tému Najväč-
šie filmové chyby. Na poste mo-
derátora celej akcie sa pred-
staví čoraz známejší

.

V piatok začne program o
18.00 h

V sobotu od 15.30 h

Peter
Konečný

Pišta
Vandal

Viac informácií nájdete na na-
šej stránke .www.festivalpaff.sk
Tešíme sa na Vás!

O.Z. Kine koč
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Šťastie praje poisteným (I) – zásady
Ako sa hovorí, nešťastie necho-

dí po horách, ale po ľuďoch. Kaž-
dému sa môžu prihodiť náhodné
udalosti, nehody a havárie. Môže
vám padnúť strom na auto, vyto-
piť pivnicu alebo vám ukradnú bi-
cykel. Pre všetky prípady je vhod-
né byť poistený. Poradíme vám,
akým chybám sa máte vyhnúť.

Málo sa vie, že poisťovne berú
v úvahu i bezpečnosť lokality,
kde váš dom či panelák stojí.
Existuje kategorizácia z pohľadu
bezpečnosti bývania a prevencie
kriminality. Poisťovňa zohľadňuje
či nehnuteľnosť stojí v záplavo-
vej oblasti. Ďalej dbá na stupeň
zabezpečenia nehnuteľnosti ale-
bo automobilu, laicky povedané
koľko a akých prekážok musí zlo-
dej prekonať, aby ku krádeži vô-
bec došlo. Certifikované bezpeč-
nostné dvere alebo fólie na okná
a balkónové dvere dokážu vylep-
šiť vaše „bodové ohodnotenie",
vaše „skóre" a teda i získať lep-
šie poistné podmienky. Určite ale
skutočnosť neprikrášľujte, môže
to byť vyhodnotené ako poistný
podvod.

Polícii, ale aj poisťovni môže po-
môcť pri majetkových krádežiach
záručný list, fotografie ukradnu-
tých predmetov, výrobné čísla,
čiarové kódy a iné identifikačné
znaky. Ak bol odcudzený auto-
mobil, určite je potrebné nahlásiť

Bezpečná a nebezpečná loka-
lita

Čo môže poisťovni pomôcť?

evidenčné číslo vozidla, typ, far-
bu a rok výroby, čísla motoru a
identifikačné číslo vozidla, tzv.
VIN-kód, nápadné odlišnosti na-
inštalované mimo sériovej výro-
by (napr. tuning, strešný nosič, tó-
nované sklá..) a popis nainštalo-
vaného bezpečnostného systé-
mu a jeho dodávateľa.

Chyby, ktoré ľudia zvyknú robiť
pri poistení majetku a rodinných
príslušníkov sa opakujú so želez-
nou pravidelnosťou. V prvom rade
sú podpoistení. Ako uvádza
Daniel Štubniak, konateľ spoloč-
nosti Kamerové systémy, s.r.o. a
špecialista na bezpečnosť:

Okrem poistenia proti prírod-
ným živlom a katastrofám odpo-
rúčame poistiť sa i voči vlámaniu,
lúpeži a vandalizmu. Pozor, pri

Zásadné chyby pri poisťova-
ní majetku a osôb

Poistenie proti krádeži

„Poist-
ku klienti často uzatvorili pred nie-
koľkými desaťročiami, pričom ča-
som prišlo k zmenám na majetku,
jeho opotrebení, zmenilo sa vyba-
venie domácnosti, napríklad pri-
budla prístavba. Zmenila sa mena
z korún na eurá, iná je inflácia a
celková ekonomická situácia.
Poistné krytie tak zďaleka nepo-
krýva súčasnú hodnotu poistené-
ho majetku. Vždy klientov upozor-
ňujeme na tzv. indexáciu, čo je
vlastne pravidelná úprava výšky
poistnej sumy, ktorá zohľadňu-
je spomínané meniace sa pod-
mienky. "

vlámaní ide o prekonanie spomí-
naných prekážok (dvere, mreže,
zámky) a pri lúpeži o odcudzenie
vecí pod nátlakom zlodeja. V kaž-
dom prípade dohliadnite na to,
aby zabezpečenie proti vlámaniu
bolo v súlade s poistnými pod-
mienkami poisťovne.

Overte si, či náhodou nemáte
nejaké poistenie k platobným kar-

tám. Banky majú zvyčajne doho-
du s poisťovňou a napríklad k pla-
tobnej karte môžete výhodne zís-
kať cestovné poistenie vrátane
poistenia proti strate a krádeži ba-
tožiny. V súčasnosti už niektoré
banky preplácajú aj náklady na
vydanie novej karty, všetkých
ukradnutých dokladov či na vý-
menu zámkov na dverách.

Desatoro o poistení majetku

Viete, že...

Vaši špecialisti na bezpečnosť,

1. Dobre si prečítajte všeobecné poistné podmienky uvedené
zväčša drobným písmom. Nechajte si vysvetliť pojmy, kto-
rým nerozumiete. Poisťovne napr. rozlišujú povodeň a zá-
plavy, poistenie nehnuteľnosti a poistenie vybavenia ne-
hnuteľnosti, poistenie bytových a nebytových priestorov.
Sú to odlišné predmety poistenia s odlišným poistným plne-
ním.

2. Informujte sa na rôzne bonusy a výhody k poistnej zmluve.
3. Informujte sa o výlukách z poistného krytia a obmedzeniach.
4. Overte si, či váš už poistený majetok nie je podpoistený ale-

bo naopak duplicitne poistený.
5. Vždy vyhľadávajte odborníkov a pýtajte si potvrdenia, po-

sudky a pečiatky. Zvyšujete tým dôveryhodnosť voči pois-
ťovni a jej poisťovacím agentom.

6. Žiadajte fyzickú obhliadku vašej nehnuteľnosti, najmä ak
ide o veľmi drahý dom alebo byt.

7. Po vzniku poistnej udalosti čo najskôr kontaktujte poisťovňu
alebo svojho finančného poradcu, ktorý zmluvy uzatváral.

8. Vypĺňajte formuláre poisťovní svedomito, škodové udalosti
popisujte objektívne ako užívateľ. Odborný popis zabezpečia
hasiči, polícia, pracovník poisťovne či iná oprávnená osoba.

... len banka Sberbank zablokuje aspoň raz ročne približne
5% všetkých vydaných kariet najmä kvôli krádeži alebo stra-
te? Buďte ostražití a svoje osobné doklady, peniaze a karty ne-
spúšťajte z očí. Zároveň si cennosti poistite na takú sumu, kto-
rá zodpovedá ich hodnote.

www.specialistinabezpecnost.sk

Dňa 6. februára 2015 v Den-
nom centre na Kollárovej ul.
č. 1 Pezinok o 17.00 hod. za-
zneli slová jednej z najstarších
piesní, ktorú si banícky stav vy-
volil za svoju hymnu v rámci ce-
lej strednej Európy.

Hymna odznela na úvod ro-
kovania Výročnej členskej schô-
dze Malokarpatského banícke-
ho spolku v Pezinku, ktorej sa
zúčastnilo zo 48 členov celkom
34 členov spolku a 5 členov bolo
ospravedlnených.

Ako každá iná výročná schô-
dza občianskeho združenia
tak aj schôdza Malokarpatské-
ho baníckeho spolku mala vo
svojom rokovacom programe
správu o činnosti spolku za rok
2014 z ktorej vyplynulo, že spo-
lok a jeho členovia v priebehu ro-
ka uskutočnili a zúčastnili sa na
50 akciách, čo v priemere pred-
stavuje skoro jednu akciu v ka-
lendárnom týždni. Čo je však naj-
podstatnejšie, členovia spolku re-
prezentujú svoje mesto nielen
doma, ale na území celého Slo-
venska, Čiech a v krajinách
strednej Európy ako mesto s bo-
hatou baníckou tradíciou. Pezi-
nok stredná Európa už nepozná
len ako centrum Malokarpatské-
ho vinohradníctva, ale aj ako cen-
trum baníctva v Malých Karpa-
toch. 48 členov spolku s obme-

dzenými finančnými prostried-
kami dokázalo a dokazuje pozi-
tívne propagovať naše mesto a
celý región doma i v zahraničí.

Zo správy o hospodárení s fi-
nančnými prostriedkami baníc-
keho spolku za rok 2014 sa čle-
novia spolku dozvedeli, že na
účet spolku z 2% zaplatených
daní členovia spolku a ich sym-
patizanti prispeli doteraz naj-
väčšou sumou v celkovom ob-
jeme 2 237 Eur, za čo je po-
trebné poďakovať všetkým
prispievateľom, ktorí odviedli
svoje 2% v prospech činnosti
spolku. Hospodárenie spolku a
jeho činnosť nepozostáva len z
uvedených prostriedkov. Spo-
lok na svoju bohatú činnosť zís-
kava prostriedky aj z dotácií od
orgánov samosprávy mesta a
župy. Všetky finančné pros-
triedky spolok používa na akti-
vity spolku, mimo iného na bu-
dovanie stálej expozície Pezin-
ského baníctva, na ktorej ku
dňu konania výročnej členskej
schôdze doteraz odpracovali
bez nároku na odmenu celkom
503 brigádnických hodín s cel-
kovou hodnotou práce viac ako
4 000 Eur. Nakladanie s finan-
ciami spolku preverila revízna
komisia spolku, ktorá konštato-
vala, že ich používania je v sú-
lade so všeobecne záväznými

právnymi predpismi a vo vede-
ní účtovníctva nezistila žiadne
pochybenia.

Program schôdze pokračoval
v súlade so Stanovami spolku
(čl. VIII. ods.1 písm. c ) voľbou
predsedu spolku. Spolok si volí
predsedu každý druhý rok. Z
troch navrhnutých kandidátov
po sčítaní všetkých odovzda-
ných hlasovacích lístkov vo-
lebná komisia konštatovala, že
na

. Veríme,
že jeho zvolením sa činnosť
spolku neutlmí, ale ešte viac
zaktivizuje, k čomu prispejú
všetci jeho členovia vrátane
dvoch nových členiek, a to p.
Mgr. Gabriely Tichej a Mgr. Lu-
cie Šurinovej, ktoré svojím ve-
kom omladia členstvo v spolku
a súčasne prispejú k rozšíreniu
zastúpenia žien v spolku.

V pláne činnosti spolku na rok
2015, ktorý výročná členská
schôdza schválila, sa najväčší
dôraz kladie na dobudovanie
stálej baníckej expozície tak,
aby táto bola uvedená do užíva-
nia širokej verejnosti najneskôr
28.11.2015 pri príležitosti kona-
nia Svätobarborského šachtá-
gu, ktorý spolok organizuje raz
za dva roky. V tomto kalendár-
nom roku aj za spoluúčasti pro-

najbližšie funkčné obdo-
bie sa predsedom spolku
stal Štefan Granec

fesorského a študentského zbo-
ru z družobnej Ostravy. Členo-
via spolku sa v roku 2015 okrem
dobudovania expozície zaobe-
rali a zaoberajú aj myšlienkou
uskutočnenia 11. Stretnutia ban-
ských miest a obcí Slovenska v
roku 2018, keď si mesto Pe-
zinok bude pripomínať 810. vý-
ročie prvej písomnej zmienky o
ňom. V roku 2008 sa v Pezinku
uskutočnilo vôbec prvé Stretnu-
tie banských miest a obcí Slo-
venska a boli by sme radi, keby
sa toto celoslovensky význam-
né podujatie každých desať ro-
kov vracalo do Pezinka.

Na výročnej členskej schôdzi
sa rozhodlo, a to hlasmi všet-
kých prítomných členov spolku,

Táto poc-
ta p. Mišutovi patrí za jeho neú-
navnú prácu v prospech spolku.

Výročná členská schôdza na
záver rokovania vyslovila úprim-
né poďakovanie za spoluprácu a
podporu orgánom samosprávy
mesta, predovšetkým p. primáto-
rovi Mgr. Oliverovi Solgovi, pred-
staviteľom župy a všetkým spo-
ločenským organizáciám, s kto-
rými na území Pezinka spolupra-
cuje.

podpredseda spolku

že Jozef Mišuta, doterajší
predseda a zakladajúci člen
spolku a stáva sa čestným
predsedom spolku.

JUDr. Dušan Vilim,

Banícky stav buď vždy velebený

Kométa Lovejoy sa nám pomaly ale isto stráca z dohľadu

a slabne. Pri troche šťastia a pri jasnej oblohe ju ešte za-

čiatkom marca môžeme vidieť ďalekohľadom. Na večernej

predjarnej oblohe nás však upútajú objekty mimoriadne

jasné a dobre viditeľné: planéty našej Slnečnej sústavy.

A presne 20. marca, na prvý jarný deň, zažijeme vzácny

úkaz, zatmenie Slnka.

(kam)

Najjasnejším objektom na oblohe, ktorý zažiari nad západ-

ným obzorom hneď po západe Slnka, je planéta Venuša. Jej

obežná dráha je bližšie k Slnku než obežná dráha Zeme, preto

sa Venuša nazýva vnútornou planétou, podobne ako Merkúr,

ktorý je k Slnku najbližšie.

Pre vnútorné planéty platí, že ich nikdy nevidíme celú noc. Je

to logické, keďže z pohľadu Zeme sú vždy v blízkosti Slnka.

Vidíme ich po jeho západe – za súmraku, kým takisto nezapad-

nú za obzor – alebo krátko pred jeho východom, pokým sa ne-

začne rozvidnievať. Práve preto mimoriadne jasná Venuša

dostala dve pomenovania: nazývame ju buď Večernica alebo

Zornička.

vysvetľuje Alexander Pravda, amatérsky astronóm a IT špe-

cialista Mestského úradu v Pezinku.

Kto má dobré oči, alebo aspoň malý triéder poruke, zistí, že sa

Venuša nejaví ako „guľôčka“, ale že môže mať fázy podobne

ako Mesiac. Známa je príhoda astronóma, ktorý chcel potešiť

svoju matku a cez ďalekohľad jej ukázal kosáčik Venuše. Matka

ho prekvapila komentárom:

Máte teda príležitosť otestovať váš zrak,

alebo sa aspoň pokochať pohľadom na Venušu na večernej ob-

lohe za večerného súmraku. V tieto dni dokonca má Venuša aj

sprievodcu: v jej blízkosti vidno oveľa slabší Mars.

Náš červený a bájami opradený sused dokáže takisto jasne

žiariť na nočnej oblohe, ale iba v čase, keď sa k nám najviac

priblíži. Momentálne je jeho jasnosť nižšia, no spolu s Venušou

tvoria počas týchto dní neprehliadnuteľný pár.

Na východnej strane oblohy večer zasa vychádza mimoriad-

ne jasný Jupiter. Je najväčšou planétou Slnečnej sústavy a po-

zostáva z plynného skupenstva.

hovorí Alexander

Pravda.

Kým planéty nás sprevádzajú na oblohe viac-menej vždy,

20. marca na prvý jarný deň zažijeme úkaz naozaj nevšedný:

čiastočné zatmenie Slnka. V našich končinách sa začne okolo

pol desiatej dopoludnia a vyvrcholí o pol jedenástej. V tieni Me-

siaca, ktorý vstúpi medzi Zem a Slnko, sa skryje takmer 70 per-

cent slnečného kotúča. Obyvatelia Špicbergov či Faerských

ostrovov budú môcť zatmenie pozorovať ako úplné. Pozor, pri

sledovaní zatmenia sa nesmieme pozerať do Slnka voľným

okom: treba použiť osvedčené pomôcky ako sú špeciálne okulia-

re, prípadne zváračské sklo, inak hrozí trvalé poškodenie zraku.

Jasnú oblohu, silné zážitky pod ňou a šťastný začiatok jari

vám praje mesačník Pezinčan.

„Niekedy je Venuša natoľko jasná, že sa dá vidieť aj cez deň,“

„Musí však byť mimo-

riadne jasno a musíme vedieť, na ktorom mieste oblohy ju pres-

ne hľadať. Len čo z nej spustíme zrak, už ju zasa ľahko stra-

tíme.“

„To je zvláštne, normálne ten kosá-

čik vidím naopak.“

„Malým ďalekohľadom sú vidieť štyri najväčšie Jupiterove me-

siace: Europa, Io, Ganymedes a Callisto,“

„Ako prvý ich pozoroval Galileo Galilei a práve preto,

že rýchlo menia svoju polohu, logicky dospel ako jeden z prvých

k záveru, že mesiace obiehajú okolo planét a planéty zasa

okolo Slnka. Preto ich voláme aj Galileiho mesiace. Dajú sa vi-

dieť dokonca i voľným okom – síce nie konkrétne bodky, ale

aspoň rovina, v ktorej sa nachádzajú.“

Na oblohe žiaria planéty,
čaká nás aj zatmenie Slnka

Nové knihy

V salóniku Pezinského kultúrneho centra sa 4. februára usku-
točnila prezentácia dvoch nových kníh Pezinčanky

. Knihy s názvom a
uviedla speváčka a moderátorka Beáta

Dubasová. Autorkine knihy sú známe a populárne, a to nielen
u dámskych čitateliek aj preto, že dôverne pozná a opisuje
osudy súčasných žien v prirodzených životných situáciách,
bez náznaku idealizovania alebo záujmu len o tie úspešné,

Martiny
Monošovej Perly tej druhej Lekce z nená-

visti (vyšla v češtine)

ktoré sú väčšinou súčasťou súčasného mediálneho celebritné-
ho cirkusu.

Nová kniha vyšla trojja-
zyčne vo vydavateľstve TelMi. Kniha s textami v slovenčine,
nemčine a angličtine sa venuje mestám a obciam Malokar-
patského regiónu, najmä zaujímavostiam z ich bohatej histórie.
Kniha je ilustrovaná štyridsiatimi starými pohľadnicami a foto-
grafiami. B. Chovana poznáme z minulosti aj ako autora knihy

ktorá sa tiež venovala
histórii nášho kraja.

Branislava Chovana V kraji vína

Na krížnych cestách svätého Urbánka,



RÔZNE / INZERCIA9 FEBRUÁR 2015 PEZIN ANČ

Detskí delikventi
výčíňajú aj v našom meste

Zo zvodiek Mestskej polície Pezinok

Maloletí sprejeri
Príslušníci mestskej polície z oddelenia referátu objasňovania

priestupkov objasnili prípad poškodenia viacerých objektov v

Meste Pezinok tzv. grafitmi. Konkrétne sa jednalo o poškodenie fa-

sády obytného domu na ulici 1. mája, kedy páchatelia z 9. na 10.

januára tohto roku, grafitmi popísali steny uvedeného objektu.

Druhý skutok sa stal ešte v roku 2014, kedy 13. decembra pácha-

telia poškodili grafitmi bočné steny premostenia na ulici Dona

Sandtnera. Pátracou činnosťou príslušníci referátu objasňonia

priestupkov zistili, že páchateľmi týchto majetkových deliktov sú

dvaja maloletí, obaja bytom v Pezinku. Nakoľko sa jedná o malo-

leté osoby, trestnoprávny postih nie je možný. Ich rodičia sú ale po-

vinní uhradiť vlastníkovi spôsobenú škodu. Spáchanie priestupku

bolo oznámené orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately.

Inzercia

Nočnú službu

prevzali od 6-9 Ján Kochan mes-

to, Samuele Bažík ulice, od 9-12

Samuel Bažík mesto, Ján

Kochan ulice, od 13-3 Samuel

Vršek mesto, Rafael Molnár uli-

ce, od 3-6 Rafael Molnár mesto,

Samuel Vršek ulice,

Dennú službu

prevzali od 6-12 Samuel Bažík

mesto, Ján Kochan ulice, od 12-

6 Samuel Vršek mesto, Rafael

Molnár ulice,

Nočnú službu

prevzali od 6-9 Ján Kochan mes-

to, Samuel Bažík ulice, od 9-12

Samuel Bažík mesto, Ján Ko-

chan ulice, od 13-3 Samuel Vr-

šek mesto, Rafael Molnár ulice,

od 3-6 Rafael Molnár mesto,

Samuel Vršek ulice,

Nočnú službu

prevzali od 5-10 Ján Kochan ki-

no, 10-12 mesto, od 6-12 Sa-

muel Bažík zábavu u Demoviča,

od 12-3 Samuel Vršek mesto,

Rafael Molnár ulice, od 3-6

Rafael Molnár mesto, Samuel

Vršek ulice,

Dňa 8/IV 1927.

Dňa 9/IV 1927.

Dňa 22/IV 1927.

Dňa 24/IV 1927.

hlása, že ve-

čer bola dodana Maria Daub-

nerova skrzeva potulovany na

mestský dom, inše ništ nové.

hlása o 1hod. od-

poledne bola vypustena Maria

Daubnerova, inše ništ nové.

hlása, že

František Mihalek bol chiteni o 2

hod. skrzeva kradež a odovzda-

ny četnikom, inše ništ nové.

hlása, že Ján De-

movič hostinsky nedodržal pol-

noční záverečnú hodinu mal

otvorene do 4 hod. rána, inše

ništ nové.

hlása, že

Jozef Rusek host z Petrova Ves

bol dodani na mestsky dom skr-

zeva opilost a nezaplaceni mýta

Dennú službu

prevzali od 6-12 Samuel Vršek

mesto, Rafael Molnár ulice, od

12-6 Rafaela Molnár mesto,

Samuel Vršek ulice,

Dňa 30/V 1927.

od koni a bol ponechaný od 5

hod odpoledna do 8 hod. rána

do vítrízvenia, inše ništ nové.

hlása, že o 9 hod. bolo Fra-

Nočnú službu

prevzali od 6- 9 Ján Kochan

ulice, od 9-10 kino, od 11-12

mesto, od 6-11 Samuel Bažík

mesto, od 11-12 ulice, od 12-3

Rafael Molnár mesto, Samuel

Vršek ulice, od 3-6 Samuel

Vršek mesto, Rafael Molnár uli-

ce,

Dňa 4/VI 1927.

novi N. s Kučišdorfu ukradnute

kolo s pod brani u Jelena, znač-

ku kola dotični neví.

O 10 hod. sa postrilal do hlavi

Antonin Sulovsky 21 ročný bi-

tem Bratislava na potočnej ulici

pri Demovičovej kolkárne, bol

Dr. Weissem ošetreni a do rána

bol ponechani na strážnici, inše

ništ nové. (MsPP)

Prípady z denníka policajnej stráže – mestskej polície
Mesta Pezinok z roku 1927

Nočný sprejer

Maloletí zlodeji

(MsPP)

Príslušníci mestskej polície dňa 9. februára 2015 v nočných hodi-

nách spozorovali prostredníctvom mestského kamerového systé-

mu na Holubyho ulici neznámu osobu, ktorá na stánok PNS a na

oplotenia budov vykonávala rôzne nápisy a tým poškodzovala cu-

dzí majetok. Po tom, ako táto osoba dokonala svoje dielo skazy,

odišla urýchlene z miesta na osobnom motorovom vozidle.

Operatívnou a pátracou činnosťou referátu objasňovania pries-

tupkov mestskej polície Pezinok bola v tomto prípade zistená kon-

krétna osoba. Páchateľom tohto majetkového deliktu bol 17 ročný

mladík z Pezinka. Vo veci bolo zahájené objasňovanie priestupku

proti majetku. Mladistvý páchateľ bude za svoje protiprávne kona-

nie niesť trestnú zodpovednosť. V prípade, ak spôsobená škoda

bude vyššia ako 266 eur, mestská polícia úradne odovzdá vec po-

dozrenia zo spáchania trestného činu – Poškodzovanie cudzej

veci, orgánom činným v trestnom konaní.

Príslušníci mestskej polície dňa 6. februára 2015 v rámci výkonu

hliadkovej služby zameranej na kontrolu záhradiek v lokalite

miestnej časti Glejovka spozorovali štyri rómske deti, ako prevá-

žajú na fúriku a káričke rôzne kovové predmety. Po tom, ako tieto

deti uvideli mestských policajtov, dali sa na útek do miestnej osa-

dy. Následne hliadka mestskej polície šetrením zistila mená malo-

letých rómskych osôb podozrivých z krádeže vecí pochádzajúcich

zo záhrad. Tohto protiprávneho konania sa dopustili tri dievčatá.

Mestskí policajti v rómskej osade informovali o zistených skutoč-

nostiach aj rodičov detí, ktoré sa dopustili uvedených majetkových

deliktov. Po vykonaných opatreniach informovali mestskí policajti

aj majiteľov odcudzených vecí, aby si tieto mohli prevziať. Mest-

ská polícia zahájila objasňovanie priestupkov proti majetku. Aj

v tomto prípade môže byť spôsobená vyššia škoda na majetku.

V prípade, ak spôsobená škoda bude vyššia ako 266 eur, mest-

ská polícia rovnako ako v predchádzajúcom prípade, úradne odo-

vzdá vec podozrenia zo spáchania trestného činu - krádeže, orgá-

nom činným v trestnom konaní. Spáchanie deliktu bolo oznámené

orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V čase okolo obeda dňa 10. 2. 2015 doposiaľ neznámy pá-

chateľ v jednej z predajní v meste Pezinok odcudzil 53- ročnej

Pezinčanke z nákupného vozíka dámsku kabelku.

Polícia na základe oznámenia poškodenej začala trestné

stíhanie vo veci prečinu krádeže, pátrame po páchateľovi ako

aj po odcudzených veciach a zároveň s cieľom predísť obdob-

ným prípadom upozorňujeme občanov, aby mali svoje kabelky,

peňaženky, príručné tašky, mobilné telefóny stále pod dohľa-

dom, nenechávali ich na voľne dostupných miestach, ale mali

ich stále na sebe či pri sebe. Nedajte príležitosť zlodejovi, ktorý

môže číhať len na vhodnú príležitosť a z vašej chvíľkovej nepo-

zornosti získa prospech.

29- ročný Pezinčan bol pristihnutý dňa 5. 2. 2015 v predajni

na Meisslovej ulici v Pezinku ako prešiel cez pokladničnú zónu

bez zaplatenia 2 kusov instantnej kávy v hodnote 14,78 eur.

Nakoľko v predchádzajúcich 12 mesiacoch už bol postihnutý

za obdobný čin, priestupok proti majetku, pokutou, teraz čelí

obvineniu z prečinu krádeže, za ktorý mu v prípade preukáza-

nia viny môže hroziť až dvojročné väzenie.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Zlodej nikdy nespí

Internet možno považovať za jeden z najväč-

ších fenoménov súčasnej doby, a to predovšet-

kým v oblasti komunikácie a informácií. Veľa ľudí

využíva internet denne a čoraz viac sa znižuje ve-

ková hranica jeho užívateľov. Internet je už aj pre

deti bežnou súčasťou života. Treba mať na pa-

mäti, že deti sú veľmi citlivé a zraniteľné, veľmi veľa negatívnych

javov vnímajú intenzívnejšie, a preto je ich potrebné chrániť nie-

len v bežnom živote, ale aj vo virtuálnom svete, ktorý prináša

množstvo rizík a nástrah.

Pri príležitosti Dňa pre bezpečný internet, ktorým bol 10. február

2015, príslušníci Policajného zboru vykonali v týždni od 9. – 13.

februára 2015 preventívne aktivity pre žiakov základných škôl

a stredných škôl k problematike bezpečného používania interne-

tu. Cieľom stretnutí bude poukázať na riziká hroziace deťom vo vir-

tuálnom svete a ako sa pred nimi chrániť.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Deň pre bezpečný internet

Text nebol redakčne upravovan

FOTO (MsPP)
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Klub sprievodcov mesta Pezinok za-
čal novú sezónu v roku 2015 zaujíma-
vou ponukou pre členov a priateľov klu-
bu. Pripravil exkurziu do najnavštevo-
vanejšieho slovenského kúpeľného
mesta Piešťany. Po krátkej a príjem-
nej ceste rýchlikom z Pezinka do
Piešťan a okružnej jazde mestskou do-
pravou sa vyše dve desiatky hostí
dostali do Balneologického múzea,
kde bola už od decembra 2014 výsta-
va nesúca výstižný názov „ Betlehemy
sveta “ . S veľkým záujmom a za sprie-
vodu odborného lektora sme si pozreli
jedinečnú výstavu zo zbierky Betle-
hemov manželov Viery a Jozefa Grus-
kovcov, ktorú postupne zhromažďo-

vali vyše 40 rokov . Zbierka obsahuje exponáty zo 7 kontinentov
a vyše 60 krajín sveta. Pre nás bolo potešujúce, že tu boli i kera-
mické betlehemy z Malokarpatského regiónu -od manželov Ha-
nuskových z Pezinka i majstra Mariána Lišku z Modry.

Manželia začali zberať najprv slovenské šúpoľové figúrky zo
Slovenska a postupne im pribúdali i betlehemy z iných materiá-
lov ako drevo, sklo, papier, kov nielen domáceho, ale i zahranič-
ného pôvodu. Obdivuhodné boli i rôzne rozmery exponátov od
najmenších, ktoré boli umiestnené na hlavičke zápalky až po
ľudské postavy v nadživotnej veľkosti.

Rovnako zaujímavé boli i exponáty dokumentujúce históriu
kúpeľníctva v Piešťanoch a na Slovensku. Zhodli sme sa na
tom, že sa v letnom období vyberieme do Piešťan opäť a
návštevu múzea spojíme s prechádzkou po parkoch a kúpeľ-
nom meste. Peter Ronec

Na prehliadke Balneologického múzea

2.3.- 6.3. Prázdninová klubovňa.

12.3. Jarné kvietky- Mama, ocko poď sa hrať.

13.3. Jarné tvorivé dielne.

19.3. Motýlik- Mama, ocko poď sa hrať.

20.- 21.3. Babinec.

26.3. Veľkonočné pečiatky- Mama, ocko poď sa hrať.

„ČAČKY –
HRAČKY“.

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

Bohatý program pre školá-
kov počas jarných prázdnin (výlety, súťaže, zábava).Otvárame
pri minimálnom počte 8 detí na deň. Cena na jeden deň je 10 €
za dieťa. Je v nej zahrnutá strava, program a materiál.

Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Tvorivé kreatívne popoludnie pre
deti. Na každej dielničke si môžu vlastnoručne vyrobiť milé ve-
cičky. Podujatie sa uskutoční v čase od 14.30 do 18.00 h.

Stretnutia s rodičmi
a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-
dičmi strávia tvorivé popoludnie.

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

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

CVČ Pezinok pripravuje výstavu pre verejnosť
Ak máte doma čokoľvek z rokov 1970- 1980, čím

by ste mohli prispieť na túto výstavu, budeme radi, ak to prines-
te do CVČ. Zbierka trvá do 13.3.2014.

na ale-
bo na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Pre študentov a verejnosť:

Týždeň slovenských knižníc (23. – 28. 3. 2015)

Kontakt:

Beseda o spoločných knihách: Ľubomír Feldek a Peter
Uchnár

Rozprávka má krídla

Beseda so spisovateľom Júliusom Balcom

Boris Filan – beseda so spisovateľom a publicistom

Slávnostné vyhodnotenie celoročnej Literárno-výtvarnej sú-
ťaže za rok 2014

Jarný maratón s knihou: beseda so spisovateľom Jurajom
Šebestom a Kamilou Šebestovou

Noc s Andersenom

Veľkonočné kuchtenie so Silviou Pilkovou

– 9. marec 2015 o 17.00 hod. v radnici, ul. M. R. Štefáni-
ka 1, Pezinok.

– 23. marec 2015 o 10.00 hod. v odd. pre
deti a mládež Malokarpatskej knižnici.

– 24. marec 2015
o 10.00 hod. v odd. pre deti a mládež v Malokarpatskej knižnici.

– 24. ma-
rec 2015 o 17.00 hod. v čitárni Malokarpatskej knižnice.

– 25. marec 2015 o 10.00 hod. v odd. pre deti a
mládež v Malokarpatskej knižnici.

– 26. marec 2015 o 10.30
hod.v odd. pre deti a mládež v Malokarpatskej knižnici.

– 27. - 28. marec 2015 v odd. pre deti a mlá-
dež v Malokarpatskej knižnici.

(autorka kuchárok
Poklady slovenskej kuchyne) – 31. marec 2015 o 17.00 hod. v či-
tárni Malokarpatskej knižnice.

Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315,
;

,

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

Foto: O. Mišutová

Pridajte sa k nám, bude vám veselo
Nadácia REVIA vstupuje do štvrtého ročníka úspešného pro-

jektu Komunitnej akadémie zážitkov a skúseností v spolupráci s
mestom Modra, mestom Pezinok, Pedagogickou a kultúrnou aka-
démiou v Modre, Mestským centrom sociálnych služieb v Modre
a regionálnymi pobočkami Jednoty dôchodcov Slovenska.

V jarných mesiacoch by sme vám radi ponúkli Akadémie počí-
tačov na PAKA. Prihlásiť sa môžu pokročilejší seniori ale aj úplní
začiatočníci. Výučbové listy sa budeme snažiť maximálne prispô-

sobiť prihláseným frekventantom. U pokročilejších sa zameriame
na prácu s fotkou, možnosti využívania sociálnych sietí a mož-
nosti samoštúdia prostredníctvom internetu. Počítačové kurzy sa
budú konať v termínoch 17. a 18. marca 2015 od 8:00 – 13:00
hod. a 14. – 16. apríla 2015 od 8:00 – 13:00 hod.

Okrem Akadémie počítačov pripravujeme pre vás aj Akadémiu
kvízov, poézie a kreatívne popoludnie týkajúce sa Veľkej noci. O
termínoch budeme informovať prostredníctvom sociálnych sietí,
plagátov na vývesných plochách miest a mestského rozhlasu či
TV Pezinok. Viac informácií získate: , 0905 960
797.

revia@revia.sk
Tešíme sa opäť na vás.

Pamätáte si pokoj-
nú jarnú atmosfé-
ru v otvorených zá-
hradách či mlá-
dežnícke nadšenie

Pezinskej akčnej kopy? Ale-
bo letnú anglickú čitáreň v zá-
hrade pani Dugovičovej, či
skautskú hru Bozin? Alebo
ste vy či Vaši starkí navštívili
naše Akadémie kulinárstva,
maľovania, počítačov či mno-

hé ďalšie? Aj tieto projekty
mohli byť zrealizované vďa-
ka finančnej podpore Nadá-
cie REVIA.

Už 18 rokov podporujeme
pestré myšlienky obyvateľov a
občianskych združení v našom
regióne. Inak tomu nebude ani
v roku 2015. Už teraz môžete
rozmýšľať, čo tu ešte nebolo a s
čim novým nás prekvapíte.
Termíny, ku ktorým môžete po-

dávať žiadosti sú pre rok 2015
tieto: 20. marec 2015, 31. máj
2015, 20. september 2015.
Odporúčame využiť možnosť
konzultácií najneskôr dva dni
pred uzávierkou žiadostí.

Nakoľko rok 2015 je aj rokom
osláv 200. výročia narodenia
Ľudovíta Štúra, nadácia REVIA
podporí aktivity zamerané na
štúrovskú tematiku a súvisiace
s plánom podujatí k Roku Ľudo-

víta Štúra. Termín uzávierky je
20. marca 2015 a pre žiadosti
platia rovnaké pravidlá ako pre
ostatné projekty. Projekty zame-
rané na seniorov prijímame prie-
bežne počas roka.

Tlačivá a kritériá pre podanie
žiadostí nájdete na stránke:

.http://revia.sk/na-stiahnutie

REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia

Nadácia REVIA: Podporíme vaše tradičné i netradičné nápady

REVIA – Malokar-
patská komunitná
nadácia v roku 2014
v rámci

podporila 24
projektov v sume . a pre-
rozdelila na

nadácia zís-
kala sumu , ktorá bude
použitá konca roka 2015.
Minuloročné prostriedky boli po-
užité na dobrovoľnícke projekty
obyvateľov a inštitucionálne za-
bezpečenie organizácie.

Projektom
anonymní darcovia pros-

tredníctvom kníhkupectiev Libri
Pezinok a Modra,Artforum Pe-

zinok a Folly Modra obdarovali
knihami 193 detí zo sociálne
slabších rodín v sume 1 737 €.

Projekty spájajúce komunitu
sa zrealizovali v podobe

otvoreného
grantového pro-
gramu

5 841 €
18 769 € účelovo

viazané projekty podľa želaní
darcov.

Z % daní FO a PO
54 881 €

Otvor srdce, daruj
knihu

Via-

nočného bazára

Komunitnej akadé-
mie zážitkov a skúseností

220 €

744 dobrovoľ-
níckych hodín

347 seniorov, 116
juniorov a 18 lektorov.

a živého via-
nočného orloja v arkieri Starej
radnice. Pripravené dobroty pri-
niesli výťažok 420 € určený na
podporu

a
čiastka bola určená pre
Krízové stredisko pre týrané že-
ny a ich deti. V spolupráci s
Pedagogickou a kultúrnou aka-
démiou v Modre, Mestským
centrom sociálnych služieb a
Jednotou dôchodcov v Modre
sa v rámci Komunitnej akadé-
mie zážitkov a skúseností zrea-
lizovalo 11 Akadémií, bolo od-
pracovaných

a na projekte sa
zúčastnilo

Naše
video o Komunitnej akadémii
zážitkov a skúseností vyhralo
2. Miesto v súťaži Tell me your
story krajín V4, Poľsko,

.

www.-
youtube.com/watch?v=v2eY-
lqnzP-4&feature=youtu.be

je prí-
kladom medzisektorovej inicia-
tívy v Modre. 4 roky sa revitali-
zoval priestor najvyťaženejšie-
ho detského ihriska v Modre.
Zorganizovalo sa 13 brigád, 2
olympiády a 3 charitatívne stán-
ky. Bolo odpracovaných viac
ako 15 tisíc dobrovoľníckych ho-
dín. Nové hracie a iné exterié-
rové prvky v sume 23 070 €
sme odovzdali mestu Modra do
správy a užívania. bol
finančný vklad projektu PHO do
zveľaďovania priestoru ihriska.
Nadácia manažuje aj

V roku 2014 nadácia
manažovala

Podľa rozsahu a cen-
nosti zachovaných archívnych
dokumentov patrí Štátny archív
v Bratislave, pobočka Modra k
najdôležitejším regionálnym ar-
chívom na území Slovenska.
Fond bol vytvorený za účelom
získania finančných prostried-

Park hrania a oddychu

35 923 €

niekoľko
fondov.

Fond Modranský
archív:

kov na vydanie publikácie k 60.
výročiu založenia uvedeného
archívu. V roku 2014 bolo
prostredníctvom

vyzbieraných
.

V rámci spolupráce nadácií
Slovenska sme zorganizovali
pravidelné každoročné stretnu-
tia a workshopy členov asociá-
cie. Komunitné nadácie v kraji-
nách Vyšehradskej štvorky pí-
šu svoju dvadsaťročnú históriu.
Pri tejto príležitosti zorganizo-
vali zástupcovia asociácií komu-
nitných nadácií s Centrom pre
filantropiu medzinárodnú kon-
ferenciu „ 20 Years of Com-
munity Foundations in V4
Countries “ v Bratislave.

Všetkým našim darcom, dob-
rovoľníkov a priaznivcom sr-
dečne ďakujeme.

správkyňa nadácie

Fondu Mod-
ranský archív
8 400 €

Drahoslava Finková,

ČO SA NÁM V ROKU 2014 PODARILO?

Využite možnosť priamo roz-
hodnúť o spôsobe použitia tejto
jedinej časti vašich daní a po-
môžte obohatiť životy ľudí,
skrášliť naše prostredie, po-
vzniesť ducha, priniesť radosť.
Šikovní ľudia v našom regióne
vedia tieto financie správne pou-
žiť tak, aby sa naše prostredie
skrášlilo, životy obohatili.

Nadácia REVIA už 13 rokov
premieňa aj malý príspevok na
ušľachtilé veci. Máme radosť,
ak inšpirujeme okolie, aby kaž-
dý z nás mohol prekročiť hrani-
ce obyčajnej práce, dávajúc do
projektov kus svojho najosob-
nejšieho „ja“. Snažíme sa úctu
k životu šíriť na všetkých úrov-
niach, aby rešpekt voči človeku
a jeho dôstojnosti nebol v našej
spoločnosti iba okrajovou zále-
žitosťou. Všetky aktivity pre ko-
munitu si okrem osobného na-
sadenia vyžadujú aj finančné

zázemie

že všetky
peniaze sa zmysluplnými pro-
jektmi vrátia do vášho regiónu.

, po-
žiadajte svojho zamestnávate-
ľa do 15. 2. 2015 o vykonanie
ročného zúčtovania zaplate-
ných preddavkov na daň a vy-
stavenie tlačiva

. Vyplňte tla-
čivo

. Na základe
riadku 3 Potvrdenia viete určiť
2% (3%)* z dane. Táto suma
musí byť minimálne

a svojimi % z daní
nám pri tom pomáhate.

REVIA je garancia,

obchodné meno: REVIA –
Malokarpatská komunitná na-
dácia, IČO: 36070181, právna
forma: Nadácia, sídlo: Pe-
zinok, 902 01, Moyzesova 26.

Ak ste a nepo-
dávate daňové priznanie

„ Potvrdenie o
zaplatení dane z príjmov zo
závislej činnosti “

„ Vyhlásenie o poukáza-
ní sumy do výšky 2% (3%)* za-
platenej dane “

3 €. Do 30.

Zamestnanec

4. 2015

odľa vášho
trvalého bydliska.

Ak ste mô-
žete poukázať 2 %

v období január 2014 -
marec 2015 darovali finančné
prostriedky

0,5 %

rovnaké
účely, aké sa vzťahujú na pou-
žitie 2 %.

1,5 % Do 31.
3. 2015

právnická oso-
ba

informácie o vy-
branom prijímateľovi

obe tlačivá zašlete ale-
bo odovzdáte výlučne na daňo-
vý úrad príslušný p

z dane zare-
gistrovaným prijímateľom, po-
kiaľ ste

na verejno-
prospešný účel, najmenej vo
výške zodpovedajúcej za-
platenej dane. Tento dar však
musí byť určený na

za vyššie uvedených pod-
mienok, môžete poukázať len

zaplatenej dane.
podávate daňové

priznanie ako
. Priamo v
uvediete

vašich
2% (1,5%).

Právnická osoba

Ak ste neposkytli
dar

daňovom prizna-
ní

Ak ste podá-
vate daňové priznanie

. Priamo v daňovom pri-
znaní uvediete

Va-šich
2% (3%)*. Riadne vyplnené da-
ňové priznanie doručte v lehote,
ktorú máte na podanie daňové-
ho priznania na váš daňový
úrad ( ) a v tom-
to termíne aj zaplaťte daň z príj-
mov. Ak ste poukázali 3%* z da-
ne, povinnou prílohou k Daňo-
vému priznaniu je aj Potvrdenie
o odpracovaní minimálne 40 ho-
dín dobrovoľníckej činnosti od
organizácie, pre ktorú ste dob-
rovoľnú prácu robili. Ak ste pra-
covali pre projekty nadácie RE-
VIA, potvrdenie vystavíme na
požiadanie. Kontakt:

; ; Moyze-
sova 26, Pezinok, 0905 960
797

správkyňa nadácie

Fyzická osoba

Podľa bydliska.

do 31. 3.
2015

informácie o vy-
branom prijímateľovi

Drahoslava Finková,

revia@re-
via.sk www.revia.sk

Nadácia REVIA: Od vás pre vás
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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

Mária Hejdušková 2.2.
Mária Sulanová 8.2.
Mária Mokrá 10.2.
Jozefína Tyková 12.2.
Ján Moravčík 14.2.
Anna Szlovaková 15.2.
Anna Čechová 16.2.
Alica Múčková 17.2.
Michal Geršič 21.2.
Alica Semančíková 26.2.

Viera Strýčková 1.2.
Mária Kopáčiková 2.2.
Jozefína Hincová 3.2.
Jozef Held 4.2.
Ján Klas 5.2.
Viktória Viznerová 6.2.
Irena Moravčíková 7.2.
Jozefa Slezáková 11.2.
Mária Hágerová 12.2.
Jozef Kaufmann 17.2.
Valéria Filipovičová 17.2.
Jozefa Okatá 18.2.
Juraj Krasňanský 19.2.
Veronika Sedláková 20.2.
Viktor Feder 20.2.
Ing. Branislav Kuchta 23.2.
Magda Gottschallová 26.2.
Jiří Tyahur 27.2.
Eva Slezáková 27.2.

Jolana Hančíková 8.2.
Božena Fehérová 9.2.

FEBRUÁR 2015 PEZIN ANČ

Ladislav Zachar 9.2.
Daša Kujovičová 13.2.
Helena Hornová 19.2.
Ing. Ivan Slovák 26.2.

Viola Godovičová 5.2.
Jozefína Buchalíková 12.2.
Emília Nídelová 24.2.
Zita Miklenčičová 27.2.

Valéria Fraňová 3.2.
Žofia Gavenčiaková 12.2.

Mária Pukančíková 2.2.

Helena Thierová 7.2.

Paula Pätoprstá 15.2.

85-ročné

90-ročné

91-ročná

92-ročná

93-ročná

3.-4. Focus ........................................................................ USA
5.-6. Päťdesiat odtieňov sivej ............................................ USA
7. Asterix: Sídlo bohov ........................... 17.00 h ....... FRA
8. Asterix: Sídlo bohov 3D .......................17.00 h .......... FRA
7.-8. Chappie ................................................................................ USA
10. Fk: Kukuričný ostrov ...................................... GEO, KAZ
11. Big Eyes USA
12.-13. Vybíjaná ...................................................................... ČR
14.-15. Divočina .................................................................... USA
17. Cesta nádeje .............................................................AUS
18.-19. Nočný bežec ............................................................. USA
24. Fk: Zoran, môj synovec idiot ...................................... TAL
25. Z temnoty .................................................................. USA
26.-27. Gunman: Muž na ostrel ............................................ USA
28. Konečne doma 3D .............................. 17.00h .......... USA
28. Rezistencia 3D .......................................................... USA
29. Rezistencia ............................................................... USA
31.-1. Mesto 44 ................................................................... POL

Začiatok predstavení je o 19.30 h

....

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

POĎAKOVANIE

Naši jub i lant i

KINO DOMU KULTÚRY marec

► 1.3. FRANTIŠEKAVOJTA
NEDVĚDI S KAPELOU.

► 7.3. SPOLO-
ČENSKÉ POSEDENIE.
► 9.3. SPOROFA -
SPOLOČNOSŤ ROZVINUTEJ FANTÁZIE.

►12.3. – MDŽ SO
SMER-om.
► 14.-15.3. ORBIS HARMONIAE.

► 18.3. NAJMENŠÍ
FESTIVAL.
►20.3. SILENT RHAPSODY.

►20.-21.3.
PAFF - PEZINSKÝ AMATÉRSKY FILMOVÝ FESTIVAL XVI. roč-
ník.

►21.3. PREDAJNÁ
AKCIA POUŽITÉHO DETSKÉHO OBLEČENIA A DETSKÝCH
POTRIEB.
► 22.3. LÁÁÁSKA

►25.3. VÝROČNÁ
SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV.

►26.3. JARNÝ
KONCERT.
►28.3. OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI.

►29.3. HOJ
ROZPRÁVKA. Dnes: FÍHA TRALALA.

►30.3.
DEŇ UČITEĽOV (SHIRLEY VALENTINE).

►31.3. FOLK TOUR JAR
2015 - PEPA NOS a Boris ČECHVALA s
Branislavom KŠIŇANOM.

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

Stánky... Koncert známej folkovej kapely.
(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK -

Organizátor:Alfa klub Pezinok.
(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

VERNISÁŽ výstavy -
umelecká rezbárska tvorba dreva. Hlavný garant: Mgr. Anton
Vizner. Kurátorka výstavy: Mgr. Mária Kovalčíková. Trvanie vý-
stavy: 9. 3. - 11. 4. 2015

(štvrtok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK
Vstup len na pozvánky.
(sobota-nedeľa) Dni zdravého

života - XVI. ročník.Hlavný garant: Darja Fehérová. Podrobný pro-
gram bude uvedený na plagátoch. (všetky priestory DK)

(streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK –
Prehliadka tvorivosti detí MŠ.

(piatok) o 17.00 h v malej sále DK–
Premiéra divadelného predstavenia Divadla Úsmev v réžii
Mattea Destro.

(piatok-sobota) vo veľkej sále a v dolnom foyer DK –

Organizátori: OZ Priatelia divadla a filmu a OZ Kinečko. Pod-
robný program bude uvedený na plagátoch.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK

Organizátor: Centrum pre rodinu - Pezinok.
(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK – . Účin-

kujú: MARTIN MŇAHONČÁK, MAREK MAJESKÝ, LENKA BA-
RILÍKOVÁ. Bláznivá komédia v réžii Michala Spišáka.

(streda) o 14.00 h v spoločenskej sále DK–
Organizátor: Jednota dô-

chodcov- MO Pezinok.
(štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
(sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK –

Organizátor: Mariášový klub Pezinok
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK – A

Divadlo na kolesách.
Vstup pre deti od 2 rokov. POZOR - každý divák bez výnimky veku
musí mať vlastnú vstupenku - predaj vstupeniek na miesta. Po-
kračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej a spoločenskej sále DK–
Kultúrny program a

ocenenie pre pedagógov mesta Pezinok. Hlavný garant: MsÚ
Pezinok a PKC. Pre verejnosť nepredajné.

(utorok) o 19.00 h v malej sále DK–
(Česká republika)

Koncert z celoročného cyklu - „ Jarný
folkový salón “

nedeľa

–

Christian Schützl a Karin Pecho-
vá • Lukáš Benko a Beáta Har-
šányová • Drahoš Lauda a Lucia
Kozmonová • Branislav Baďurík
a Denisa Tkáčová • Peter Ábel
a Mgr. Alexandra Novodomská
• Ing. Ján Kompír a Marcela Hlin-
ková

Vít Šottník 88 r.
Margita Svetláková 72 r.
Mária Jaššáková 60 r.
Walter Struhár 72 r.
Jozef Kocmál 51 r.
Marta Vavrinská 61 r.
Ružena Kamanová 95 r.
Elena Sandtnerová 64 r.
Mária Kolesárová 91 r.
Jozef Kujan 59 r.
Gizela Krčíková 90 r.
Otilia Nogová 89 r.
Anton Močol 68 r.
Jaroslav Chrapko 84 r.
Jozefa Hlavenová 82 r.
Dušan Šimonovič 57 r.
Oľga Sandtnerová 61 r.

Soňa Miháliková 27.12.

Adrián Brečka 8.1.

Max Galovič 9.1.

Lea Galovičová 9.1.

Tomáš Kugler 10.1.

Sofia Straková 10.1.

Dominik Jedlička 13.1.

Tomáš Capko 14.1.

Juraj Švec 14.1.

Linda Strečková 16.1.

Samuel Pecnik 19.1.

Tereza Rudzanová 20.1.

Simon Kišoň 20.1.

Petra Kečkéšová 21.1.

Miroslav Satko 24.1.

Alica Gazdarica 25.1.

Natália Hauskrechtová 28.1.

Leo Šimončič 30.1.

V srdciach tých,
ktorí vás milovali,
budete žiť stále.
Dňa 8. 1. 2015 uply-
nulo 5 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
mička, babička a prababička

a dňa 28. 3. 2015 si
pripomenieme 7. vý-
ročie od smrti náš-
ho drahého otecka.
dedka a pradedka

Ďakujeme všetkým, ktorí na nich
nezabudli a s láskou spomínajú
spolu s nami. Venujte im, prosím,
tichú spomienku. Dcéra Alena s
rodinou.

Zitka KLAMOVÁ

Dominika KLAMU.

Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami, ale
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 5. 2. 2012 uply-
nuli 2 roky, čo nás
navždy opustil náš

drahý a milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko

S láskou spomína manželka Má-
ria, dcéry Mária, Viera a Katarína
a syn Jozef s rodinami.

Jozef SLIMÁK.

Dňa 2. 2. 2015 uply-
nulo 22 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu

tichú spomienku. S láskou spomí-
najú dcéry Jana a Mária s rodina-
mi.

Ján PONIŠT.

Dňa 16. 2. 2015
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, starý otec a
prastarý otec

S úctou a láskou spomínajú man-
želka a dcéry s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Ing. Rudolf
ZÁMEČNÍK.

Tak tíško odišla du-
ša tvoja, že nestih-
la si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 25. 2.
2015 uplynulo 7 ro-
kov, čo nás vo veku

47 rokov navždy opustila naša
milovaná mamička, manželka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, s nami tichú spomienku. Man-
žel Ondrej, synovia Andrej, Michal
a ostatná smútiaca rodina.

Marta PULŠČÁKOVÁ

Dňa 24. 2. 2015
sme si pripomenuli
4. výročie, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel a
otec

.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Viliam
KRAJČOVIČ

Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho
mal rád, nezabud-
ne. Žije v srdciach
tých, ktorí ho milo-
vali. Dňa 10. 2.
2015 sme si pripo-

menuli 8. výročie úmrtia nášho
drahého

.
S láskou na neho spomína man-
želka a dcéry s rodinami.

Jozefa ZÁRUBU

Dňa 22. 2. 2015
uplynulo 24 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, svokra a ba-
bička

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

Antónia
BUBENÍKOVÁ

Odišiel si náhle,
nečakane, na roz-
lúčku nebol čas,
tvoj odchod zabo-
lel všetkých nás.
Dňa 25. 2. 2015
uplynul rok, čo nás

náhle opustil náš drahý manžel,
otec a dedko

.
S láskou spomína manželka Ele-
na, traja synovia, vnúčatá a os-
tatná rodina.

Pavel SKOVAJSA

Dňa 18. 1. 2015
sme si pripomenuli
10. výročie od smrti
nášho drahého
manžela, otca,
dedka a pradedka

.
Kto ste ho poznali, venujte mu s
nami tichú spomienku. Manželka
a deti s rodinami.

Štefana STAŇU

Tak tíško odišla
duša tvoja, že si
nestihol povedať
ani zbohom rodina
moja. Dňa 14. 2.
2015 uplynulo 5
rokov, čo nás na-
vždy opustil milovaný otec a
dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Dcéra Anna a
syn Vladimír s rodinami.

Štefan HAJTMÁNEK.

Dňa 28. 2. 2015
uplynie 15 rokov, čo
nás opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

z Grinavy. Ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú s
nami. Smútiaca rodina, priatelia a
známi.

Jozef
KRASŇANSKÝ

Dňa 24. 2. 2015
sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

S láskou naňho spomína manžel-
ka, dcéry a syn s rodinami. Ve-
nujte mu tichú spomienku.

Ladislav
VIRGOVÍČ.11. 2. 2015 je už 15

rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mamička,
babička a man-
želka

S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí jej s nami venujú
tichú spomienku. Manžel Cyril a
deti s rodinami.

Anastázia
BOHÚŇOVÁ

rod. Kothajová.

Ťažko je vysloviť,
čo v srdci cítime.
Len ten, kto matku
stratí, vie, že nič na
svete mu ju nena-
hradí.Dňa 22. 2.
2015 uplynulo 13

rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná maminka, ba-
binka a prababinka

S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí ju mali radi a neza-
budli.Smútiaca rodina

Brigitka BALÁŽOVÁ

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.

Osud ti nedoprial s

nami dlhšie byť, ale

v našich srdciach

budeš stále žiť. Dňa
19. januára 2015
uplynulo 20 rokov
od úmrtia našej

drahej manželky, mamy, babky,
dcéry a sestry

Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Manžel a deti s
rodinami.

Jarmily WITTGRÚBEROVEJ
rod.Sulanovej.

Dňa 29. 2. 2015
budú tomu 3 roky,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, ded-
ko i pradedko

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

Rudolf TYKO.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli 27.1. rozlúčiť s naším dra-
hým

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Manželka a dcéry.

Jozefom KOCMÁLOM.

Dňa 25. 2. 2015
sme si pripomenuli
10. výročie, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko a pradedko

a 4. 3. 2015 si pripomenieme jeho
nedožitých 84 rokov. Kto ste ho
poznali, venujte mu s nami tichú
spomienku. S láskou a úctou
spomína manželka, syn a dcéra
s rodinami.

Jozef
DURDOVANSKÝ

Nezomrel ten, kto
ostáva v srdci.

Osud je občas
veľmi krutý, nevráti
čo raz vzal. Čas
plynie ako tichej
rieky prúd, kto ťa
mal rád nevie za-
budnúť. Dňa 12. 2.

2015 uplynuli 3 roky čo nás
navždy opustila naša drahá man-
želka a babka

S láskou a úctou spomína manžel
a deti s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí si na ňu v dobrom spo-
menuli.

Emília NÉMETOVÁ.

Dňa 24. 2. 2015
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný

Venujte mu prosím
tichú spomienku.

Spomínajú manželka a synovia s
rodinami.

Pavol SLEZÁK.

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Výstavy:
20. marec – 31. máj 2015. História predmetu – príbeh človeka.

Otváracie hodiny

55.rokov Malokarpatského múzea v Pezinku a príbehy ľudí pred-
stavené prostredníctvom predmetov

zatvorené, 9.00 -12.00 h a 13.00 - 16.00 h,
10.00 - 16.00 h, zatvorené

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

Stále expozície:

Pondelok: Utorok - piatok:
Sobota: Nedeľa:

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli 17.2. rozlúčiť s našou dra-
hou

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Dcéra a syn s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.

Františkou GLVÁČOVOU.
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Na 1. kole Slovenského pohára žiakov v plávaní, ktoré sa
uskutočnilo 24.01.2015 na 50m bratislavskom bazéne -
Pasienky sa predstavilo 327 plavcov vo veku 9 – 12 rokov z
30 slovenských klubov. Slovenský pohár žiakov v plávaní
je dlhodobou 5 – kolovou súťažou jednotlivcov kategtórie
mladších žiakov a žiačok. Plavecký klub Pezinok získal
3 medaily, ktoré vyplávali: (rok nar. 2006)
striebro na 100 m znak a bronz na polovičnej trati.

(rok nar. 2006), bronz na 100m prsia.
V priebežnom poradí sa Plavecký klub Pezinok umiestnil
na 9. mieste (celkovo 30 klubov zo SR). Pre veľa detí bol
50m bazén novou skúsenosťou.Bonusom pre všetkých
účastníkov bola účasť nášho reprezentanta Richarda
Nagya, ktorý spolu s prezidentkou SPF IrenouAdámkovou
dekoroval víťazov. Medailistom gratulujeme a celej skupi-
ne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu klubu.

Samko Ščevlík
Zuzka

Jakabovičová

(JŠ)

Slovenský pohár žiakov v plávaní

Úspechy pezinských džudistov

Počas vianočných sviatkov,
27. a 28. decembra sa v Senci
uskutočnil 3. ročník dvojdňové-
ho basketbalového turnaja,
International basket cup, ktoré-
ho sa zúčastnili aj deti z prí-
pravky BK Pezinok. Zverenci
trénera Dubána a trénera Duf-
falu súťažili v kategórii U11, kde
si zmerali sily s družstvom MBK
Karlovka Bratislava a domá-
cim tímom GABBO Senec. Na-
priek tomu, že títo mladí hráči
nemali žiadne hráčske skúse-
nosti, podali fantastické výko-
ny. Debutný zápas odohrali pro-
ti hráčom z Bratislavy. Pezinok
odohral vyrovnaný zápas, ale
nestačilo to na ich skúsenejších
súperov, ktorí na koniec vyhrali
42:38 (21:22). Po obede pezin-
skí prípravkári odohrali druhý,
posledný zápas prvého dňa tur-
naja proti domácim, GABBO
Senec. Opäť to bol veľmi vyrov-
naný a napínavý zápas. Pezi-

nok si celé stretnutie udržiaval
malý náskok, ktorý si udržal až
do konca, čím vyhral svoj prvý
zápas 35:34.

Druhý deň turnaja bol omno-
ho ťažší. Pezinskí basketbalisti
odohrali dva zápasy po sebe.
Prvý hrali, ako aj prvý deň, proti
bratislavskej Karlovke. Na roz-
diel od ich predošlého stretnu-
tia sa Pezinok okamžite ujal ve-
denia a postupne si ho navyšo-

val. Karlovka sa už nestihla vrá-
tiť do zápasu a mladí Pezinča-
nia si pripísali svoje druhé ví-
ťazstvo s veľkým rozdielom
40:23. Naši hráči nemali veľa
času na oddych - len niekoľko
minút po vyhratom zápase mali
pred sebou posledné stretnutie
tohto turnaja. Počas prvého du-
elu druhého hracieho dňa sa
zranil jeden z kľúčových hráčov
Pezinka, Adam Rajnoha, a na

Mladí pezinskí basketbalisti na International cupe v Senci
zápas so Sencom už nenastú-
pil. Aj tak sa družstvu darilo dr-
žať krok s domácimi. Počas tre-
tej štvrtiny si Senec vybudoval
malý náskok, ktorý sa už súpe-
rom nepodaril dobehnúť. Pe-
zinok prehral 45:36, čím si zais-
til 2. miesto.

Hráči BK Pezinok: Tamara
Kapinová, Viktória Repaská,
Adam Rajnoha, Šimon Šebo,
Samuel Čech, Viliam Šilhár,
Adrián Stríž, Erik Slimák, Denis
Roman, Tomáš Václavík, Matej
Blažkovič, Jakub Mrúzek, Se-
bastián Grainda.

1. GABBO Senec
2. BK Pezinok
3. MBK Karlovka Bratislava
Okrem tímového úspechu na-

šej prípravky sa podarilo dostať
našim dvom hráčom do " najlep-
šej päťky" turnaja, zranený
Adam Rajnoha a Šimon Šebo,
ktorý podržal Pezinok v posled-
nom zápase so Sencom. (BKP)

Výsledky v základnej skupineA:

-finále

Tabuľka:

Haliganda Pezinok – Wolfs Senica 1:2 (0:1) Gól: Gago
Haliganda Pezinok – Bukovinka Zvolen 1:0 (0:0) Gól: Kramarič

– Lizards Stupava 1:5 (0:2) Gól: Pečimut
– Vikings Skalica 3:0 (1:0) Góly: 3g Virág

Haliganda Pezinok – HBC Farma Petržalka 0:5 (0:1)

1. HBC Farma Petržalka, 2. Indiáni Skalica, 3. Univerzál
Košice, 4. Lizards Stupava, 5. Vikings Skalica, 6. Haliganda
Pezinok, 7. HBK Krupina, 8. Bukovinka Zvolen, 9. Wolfs
Senica, 10. Dream Team z Kysúc

Haliganda Pezinok
Haliganda Pezinok

(pv)

Pezinskí šachisti v sezóne 2014/2015
V novej sezóne 2014/2015 bo-

lo zo 66 ligových stretnutí odo-
hraných 39 zápasov v 2. 3. 4. a
5. lige. Pravidelné piatkové tré-
ningy veľmi pomáhajú mladým
šachistom, ktorí napredujú vo
svojich výkonoch. Náš klub má
problémy z dochádzkou silnej-
ších hráčov na ligové stretnutia
a potom to dopadá tak, že ako
prvý nasadený klub musí oku-
povať dolné časti tabuľky, v 3. li-
ge dokonca bojovať o záchra-
nu. V 2. lige sme zatiaľ na 8.
mieste z 12 účastníkov. Najlep-
ší hráči v tomto družstve: Martin
Maďar, Mikuláš Gaži, Ivan Sy-

rový, Silvio Michal, Patrik Kos-
náč. V 3. lige sme na predpo-
slednom mieste so 4 bodmi. Ve-
ríme, že ešte v posledných šty-
roch stretnutiach zabojujeme a
3. ligu aj udržíme pre Pezinok.
V 3. lige najlepší hráči: Silvio
Michal, Anton Žáčik, Danka
Petrigáčová, Ondrej Gábriš. V
4. lige máme dve družstvá C na
13. mieste zo 4 bodmi a D druž-
stvo na 8. mieste s 10 bodmi.
Najlepšími hráčmi v 4. Lige sú
Jozef Pták, Ján Mrkvík, Vladi-
mír Navara, ale tiež mladý Vla-
dimír Bochnička. V 5. Lige sú
dve družstvá E, kde hrajú naše

deti, o ktoré sa veľmi zodpoved-
ne stará Tibor Lenčucha. Všet-
ky ich partie podrobne s nimi ro-
zoberá na tréningu. Zatiaľ sú na
poslednom mieste, ale z tejto sú-
ťaže sa nevypadáva. Družstvo
F bojuje o 1miesto, zatiaľ je na
5. mieste so stratou 3 bodov na
prvého.Aj tu sú mladí hráči, kto-
rí idú svojou výkonnosťou do-
predu a určite pre budúcu sezó-
nu môžu posilniť mužstvá vo vy-
šších súťažiach. Najlepší hráči :
Peter Mlkvík, Martin Šandor,
Patrik Kosnáč, Denis Moravčík.
Piat-kové tréningy poctivo vedie
On-drej Gábriš. Pravidelne sa

ich zúčastňuje 15 – 20 detí.
Klub zabezpečuje aj šach na
školách, vyučujú to Ivan Syro-
vý, Jozef Pták na ZŠ Kupecké-
ho, pani Čermáková na Fán-
dlyho škole. Šachový klub uspo-
riadal v spolupráci s CVČ o-
kresné kolo v šachu mládeže a
Vianočný turnaj. Najbližšie ligo-
vé zápasy: 1. 2. 2015 sa hrá 2.
Liga z KŠN Bratislava, hrá sa u
súpera. 7. 2. sa hrá 4. liga do-
ma. Hrá ŠK Pezinok D: Tatran
B. Družstvo C hrá vonku so
Strelcom DNV a 8. 2. 3. liga von-
ku proti Slávia STU Bratislava.

Monika Ptáková

V termíne 24.-25. januára
2015 sa v Gajaroch uskutočnil
turnaj majstrov regionálnych líg
na Slovensku pod názvom
„Víkend hokejbalových šam-
piónov“. O titul kráľa sa pobilo
10 tímov (víťazi resp. finalisti
líg) zo Skalice (2 tímy), Senice,
Bratislavy, Stupavy, Zvolena,
Košíc, Krupiny, Kysúc a Pezin-
ka. Haliganda Pezinok ako 4xná-
sobný majster ligy reprezento-
vala nielen seba, ale aj Mestskú
hokejbalovú ligu v Pezinku.

Družstvá boli rozdelené do
dvoch skupín, kde hrací čas bol
2x10 čistý čas a hralo sa systé-
mom 5+1na plávajúcu modrú,
čiže iným štýlom ako sa hrá v
Pezinku. Do play off, hranom na
2x12 čistý čas, postúpili prvé 4
mužstvá zo skupiny. V skupine
„A“ súpermi pezinskej Haligan-
dy boli: (víťaz tur-
naja mesta Senica, klub hráva-
júci v Skalickej lige),

(víťaz Skalickej ligy),
(finalista I.

SHbL Bratislava-Záhorie) a

Wolfs Senica

Vikings
Skalica
Lizards Stupava

Bu-

kovinka Zvolen (víťaz mesta
Zvolen a zároveň 4.miesto v lige
v B. Bystrici). V základnej skupi-
ne sme zo 4 zápasov vyhrali dva
so Zvolenom a Skalicou a dva
prehrali so Senicou a Stupavou.
V stretnutiach boli vyhlasovaní aj
najlepší hráči zápasu. Z nášho
mužstva sa tejto pocty dostalo v
zápase s Bukovinkou Zvolen
brankárovi Jaroslavovi Kattošovi
a v zápase s Vikings Skalica
útočníkoviAdamovi Virágovi.

V štvrťfinálovom zápase s
Farmou sme dokázali držať krok
len polovicu zápasu, i vzhľadom
na to, že sme naň nastúpili 9 hrá-
či aj s brankárom. Duel predtým
nám zobral veľa síl a prevaha
hráčov súpera počas celého zá-
pasu bola evidentná. Zlomo-
vým momentom bol inkasova-
nie dvoch gólov behom minúty a
to rozhodlo o víťazovi.

Celkovo sme sa umiestnili na
slušnom 6. mieste a ako sa ne-
skôr ukázalo vo -finále sme pre-
hrali s neskorším celkovým víťa-
zom turnaja Farmou Petržalka.

Haliganda Pezinok na Turnaji majstrov
„Víkend hokejbalových šampiónov“

Zo zápasu Haliganda Pezinok-HBC Farma Petržalka.

FOTO:TOPhbl.sk

Malokarpatská hokejbalová liga v Pezinku začala svoju druhú
polovicu sezóny odvetnými zápasmi 16. kola. Po prvej časti je na
čele nováčik súťaže Watberg Senec, ktorý prišiel zo SCHbL ako
5xnásobný majster ligy a svoju suverenitu potvrdzuje aj v Pe-
zinku, keď stratil len 1b v doterajšom priebehu. Na druhom mieste
sú HC Chilli bod pred príjemným prekvapením súťaže ďalším no-
váčikom, pezinskými Drakmi. Tento ročník súťaže je vyrovnaný,
kvalitný a odvetná časť bude ešte zaujímavá do posledného kola,
kde do vyraďovacích bojov postúpi prvých 8 najlepších tímov.
Viac na

Jokerit – .................................................... 3:6
– Obri Grinava .................................................... 15:0

– Carpathians ..................................... 4:3
Buldogs – ................................. 0:10

- Vitamíny B .................................................. 5:4
Vitamíny A – ............................................... 0:5
Diabli Réca – Pezbech ........................................................... odl.

– Haliganda Pezinok .............................................. 5:4

www.hokejbalpezinok.sk (pv)

ŠHbK Račištorf
Hancop
Hurons Budmerice

HBK Panteri Budmerice
Draci Pezinok

Watberg Senec

HC Chilli

19. kolo

MHL Pezinok

Pezinským judistom sa darí, po-
čas druhého februárového víkendu
deti absolvovali až 3 turnaje a pek-
ný výsledok dosiahol na svetovom
A turnaji v Sofii aj . Po
troch víťazstvách a jednej prehre na-
koniec v boji o tretie miesto až v zla-
tom skóre podľahol pretekárovi z
Chile a obsadil tak

. Ďalší víkend sa bojovalo
už na domácej pôde. Na Olypiáde
žiakov 14 .2. v pezinskej JUDO ARÉNE sa zúčastbilo 136 džu-
distov z Bratislavskej župy z toho 27 domácich pretekárov.

Vojteková Katarína, Nitray Erik
Macejka Marek, Markovicsová Ema, Juraj Mikuš

Tománek Jozef, Tománková Patrícia, Tománková Len-
ka, Uhlár Martin, BabušíkAdam

Klobučník Matej, Buzinkay Filip
Zedníček Michal, Háger Samuel, Fábry Gabriel

Tománková Silvia, Tománková Patrícia,Tománek Jo-
zef, DubskýAnton, Časnocha Filip

Klobučník Matej, Dubský Karol, Rosíval Marko

Patrícia Tománková, Lenka Tománková, Karol Dubský,
Marko Rosíval, Filip Buzinkay, Matej Klobučník, Ela Markovicsová,
Martin Uhlár,Adam Babušík, Marek Macejka, Michal Tomáš

Gabriel Fábry, Ema Hupková, Erik Nitray
Július Steiner, Anton Dubský, Oliver Vadrna, Juraj Mi-

kuš, Juraj Šimko

Milan Randl

konečné piate
miesto

Umiestnenia detí na jednotlivých turnajoch:

Turnaj prípraviek GA7. 2. 2015
1.miesto:
2.miesto:

Malá cena Žiliny 7. 2. 2015
1.miesto:

2. miesto:
3. miesto:

Bruck an der Mur 8. 2. 2015
1. miesto:

2.miesto:

Pezinok 14. 2. 2015
1. miesto:

2. miesto:
3. miesto.

Pezinskí víťazi v Bruck am der Mur

Milan Randl


