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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Súdne procesy
s Pezinčanmi

v minulom režime
str. 8

to uro-
biť z tepla svojho domova. Tých
služieb sú viac ako štyri desiat-

Prvá štvrtina volebného ob-
dobia je za nami. Pätnásteho
novembra práve uplynul rok
od minuloročných komunál-
nych volieb. Rok je dostatoč-
ne dlhá doba na bilancovanie
a preto sme presvedčení, že je
dôvod opýtať sa primátora
mesta Olivera Solgu na dote-
rajšie výsledky, na úspechy,
ale i problémy, ktoré sprevá-
dzali prvú štvrtinu volebného
obdobia 2014 – 2018.

Red.:

O.S.:

Začneme teda prvou
otázkou, a tou sú dosiahnuté
úspechy. Čo vy, ako primátor, po-
važujete za najväčší úspech toh-
to prvého roka?

Jednoznačne a bezkon-
kurenčne je to generálna rekon-
štrukcia dvoch základných škôl,
a to ZŠ J. Kupeckého a ZŠ Na
Bielenisku. Opisovať problémy,
ktoré sme museli riešiť s dodá-
vateľskými firmami, by vystačilo
na dobrodružný román. To, že
sa nakoniec podarilo „vysúťažiť“
dodávateľa na ZŠ Kupeckého
bol naozaj zázrak, po dvoch zru-
šených verejných obstaráva-
niach a odstúpeniach firiem, to-
mu nikto neveril. Firma, ktorá do
tohto išla a odviedla dobrú robo-
tu, nám spadla priam z neba.
O problémoch, ktoré sprevádzali
rekonštrukcie by vedeli hovoriť
nielen moji kolegovia, ale aj ria-
diteľky škôl. Nakoniec však, ako
v rozprávke, všetko dobre do-
padlo a nám sa podarilo za 1,7
milióna eur z dotácie Európskej
únie dokončiť nielen spomína-
né školy, ale aj revitalizovať a
„poľudštiť“ časť sídliska Sever.

Druhým veľkým úspechom
mesta je, že sme ako jedno z
piatich miest na Slovensku (Nit-
ra, Žilina, Malacky, Stupava)
úspešne ukončili projekt Elek-
tronizácia samosprávy. V praxi
to znamená, že od 1. januára
budúceho roka už občan nemu-
sí ísť na Mestský úrad zaplatiť
napríklad dane, ale môže
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V dňoch 11.-13. decembra 2015 Mesto Pezinok v spoluprá-
ci s Pezinským kultúrnym centrom pripravuje tradičné
Vianočné trhy. Centrum mesta dostane tak, ako každý rok ná-
dych vianočnej atmosféry, kde majú možnosť Pezinčania i
návštevníci trhov stretnúť sa pri punči či varenom vínku.

Stánkový predaj je v (11.12.) od 10.00 do 20.00 hod.,
v (12.12.) od 09.00 do 20.00 hod., v (13.12.) od
10.00 do18.00 hod.

o 16.00 hod. DH GRINAVANKA o 16.00, 17.00 a
18.00 h. – Živý vianočný orloj z nárožného arkiera Starej radnice

o FS POLENO, o MŠ LIEN-
KA, o ARION

o 15.00 hod. – ĽUDOVÁ HUDBA

piatok
sobotu nedeľu

Piatok 11.12.

Sobota 12.12.

Nedeľa 13.12.

Kultúrny program počas Vianočných trhov
na Radničnom námestí:

,

11.00 h. – 16.00 h. –
18.00 h. –

Pezinské kultúrne centrum v spolupráci s Mestom Pezinok po-
zývajú všetky deti na ktoré sa
uskutoční

Pre deti bude pripravený program, kde sa na vás
tešia Mikuláš s čertom, anjelom a sladkosťami. Potom spoločne
slávnostne rozsvietime vianočný stromček.

VÍTANIE MIKULÁŠA V MESTE,
v sobotu 5. decembra 2015 o 17.00 h na Radnič-

nom námestí.

(pb)

Vítanie Mikuláša na Radničnom námestí

Nezvyčajne vysoké teploty vrcholiacej jesene podnietili mnohých na prechádzky po okolí Pezinka alebo hoci „len“ do Zámockého parku, ktorý žiaril všet-

kými jesennými farbami a kde niekto z lístia vytvoril „čo mal na srdci“.

Vianočné trhy 2015

FOTO: (pb)

ky, no hlavné, tzv. „povinné“,
sú a budú napojené na centrál-
ny register štátnych orgánov a
budú povinné pre všetky sa-
mosprávne a štátne úrady na
Slovensku. Peniaze vo výške
500 000 eur sme taktiež získali
z EÚ.

Za taký malý úspech, ktorý
ma ale tiež teší, považujem na-
príklad to, že sa mladým pe-
zinským futbalistom pod našim
vedením PSČ, podarilo postú-
piť o súťaž vyššie, a to ešte stá-
le riešime aj problémy, ktoré
v klube zanechalo bývalé ve-
denie PŠC. Aj samotný šta-
dión vyzerá podstatne lepšie
a tiež fanúšikov chodí na fut-
bal viac.

Red.:

O.S.:

Ačo považujete za prob-
lém, alebo čo sa vám nepodarilo?

Za najväčší problém v
súčasnosti považujem „ťahani-
ce“ v mestskom zastupiteľstve o
zimný štadión. Predĺženie zmlu-
vy, presnejšie termínu výstavby
a kolaudácie štadióna neprešlo
o jeden hlas(!). Je to nešťastné
rozhodnutie a poslanci, ktorí sa
zdržali hlasovania, nesú plnú
zodpovednosť v prípade, že k vý-
stavbe napokon nepríde, alebo
spoločnosť bude žiadať náhradu
škody. Vieme presne, ktorí sa
zdržali a ja verím, že pri ďalšom
hlasovaní svoje rozhodnutie pre-
hodnotia. Ich tvrdenie, že nemali
dostatok informácií (jeden z nich
prišiel bezprostredne po zastupi-

teľstve za mnou a tvrdil, že on
nie je proti „zimáku,“ len sa zdr-
žal, lebo nemal dostatok infor-
mácii) a ďalšie nezmysly, ktorý-
mi chcú prekryť svoje politikár-
čenie, môžu teraz revidovať, pre-
tože majú, tak ako doteraz,
dostatok času, aby si všetko na-
študovali a dali vysvetliť. Rea-
lizátor výstavby dal v poslednom
liste, ktorí všetci poslanci dostali,
také podmienky a záruky, ktoré
naozaj nemožno odmietnuť.

Takže budeme čakať, ako sa
rozhodnú pri ďalšom hlasovaní.
Ich tvrdenia o nedodržaní uzne-
sení MsZ a neúplných podkla-
doch sú trápne, ak zároveň nena-
píšu, čo majú konkrétne na mysli.

Ďalším problémom mesta je aj
prenos kompetencií zo štátu na
samosprávy, no najmä fakt, že sa
tak deje bez toho, aby štát záro-
veň s povinnosťami „preniesol“ aj
finančné prostriedky. Štát sa jed-
noducho zbavuje záťaže, povin-
ností aj pracovníkov na úkor
miest a obcí. Týka sa to dlhodobo
nielen sociálnej oblasti, ale najno-
všie napríklad matrík. Dôsled-
kom toho je nárast agendy, počtu
pracovníkov a väčšia finančná zá-
ťaž na rozpočet mesta.

Pokračovanie na strane 2

Rok po voľbách...
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MESTO PEZINOK
vyhlasuje

(v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ve-
rejnom záujme)

Mesto Pezinok, Mestský úrad, Radničné ná-
mestie č. 7, 902 14 Pezinok

vedúci odde-
lenia školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu v Pezinku

vysokoškolské vzdelanie II. stup-
ňa sociálneho, resp. pedagogického smeru, prax v predmetnej
agende minimálne 5 rokov

orientácia v problematike kompe-
tencií samosprávy v oblasti sociálnej starostlivosti a školstva, ria-
diace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita,
znalosť práce s PC, vodičský preukaz skupiny B

žiadosť, životopis, fotokópia dokladu o ukon-
čenom vzdelaní, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

žiadosti
spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste
osobne do na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám.
č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla:

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/
6901 110) Mgr. Miroslav Šebesta – prednosta MsÚ.

,

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie miesta
vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti

Mestského úradu v Pezinku,
s týmito predpokladmi a požiadavkami:

I. zamestnávateľ:

II. funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním:

III. kvalifikačné predpoklady:

IV. iné kritériá a požiadavky:

V. požadované doklady:

VI. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK:

7. 12. 2015

Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozva-
ní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v
Pezinku, Radničné nám. č. 7, I. poschodie, č. dv. 12,

„VK – vedúci OŠaSS “

dňa 16.
12. 2015 v čase od 9.00 hod.

Poslanci mestského zastupi-
teľstva združení v klube Srdce
Pezinka vyjadrujeme nesúhlas
s informáciou uverejnenou na
oficiálnej stránke Mesta Pe-
zinok v súvislosti s rokovaním
MsZ konaného dňa 26.10.2015
o predĺžení lehoty výstavby kry-
tej ľadovej plochy so zázemím

a považujeme ju za neobjektív-
nu a účelovo zavádzajúcu.

K vyjadreniam primátora
Olivera Solgu smerujúcim proti
nášmu slobodnému výkonu po-
slaneckého mandátu uvádza-
me, že predĺženie lehoty vý-
stavby zimného štadióna sme
nepodporili z dôvodov : zmeny

projektu oproti odsúhlasenému
poslancami, nedodržania uzne-
sení mestského zastupiteľstva,
ako aj neúplných podkladov
predložených na rokovania
mestského zastupiteľstva a vy-
jadrenia zástupcu spoločnosti
ARÉNA Pezinok s.r.o. priamo
na zasadnutí MsZ pred hlaso-

vaním, ktorým negarantoval ani
nový, predĺžený termín ukonče-
nia výstavby zimného štadióna.
Naďalej podporujeme výstavbu
zimného štadióna v Pezinku pri
dodržaní podmienok schvále-
ných mestským zastupiteľ-
stvom. Členovia poslanec-
kého klubu Srdce Pezinka

Stanovisko poslancov klubu „Srdce Pezinka“ k vyjadreniu zverejnenému na webovej stránke
Mesta Pezinok k prijatému uzneseniu mestského zastupiteľstva dňa 26. 10. 2015

o „Návrhu na predĺženie doby ukončenia výstavby zimného štadióna“

Vedenie mesta Pezinok v rámci zvyšovania kapacít predškol-
ských zariadení začalo proces obstarávania projektovej dokumen-
tácie na prístavbu Materskej školy na ul. gen Pekníka. K jestvujú-
cej budove bude pristavený objekt troch tried s príslušenstvom,
čím sa zvýši kapacita o 66 miest. Mesto Pezinok získalo už v minu-
lom roku z rezervy Úradu vlády dotáciu vo výške 110-tisíc eur. Cel-
kové náklady na prístavbu budú okolo 400-tisíc eur, vrátane nutnej
rekonštrukcie severného pavilónu dnešnej stavby. (MsÚ)

Dostavba MŠ gen. Pekníka

Je však našou povinnosťou,
aby sme sa s touto záťažou vypo-
riadali a aby to naši občania nija-
ko nepocítili.

Dlhodobým problémom, s kto-
rým sa boríme už piaty rok, je
územný plán. Aj minulý týždeň
sme boli spolu s právnikmi na
Ministerstve hospodárstva na
„dorokovaní“ s Obvodným ban-
ským úradom. To je v súčasnosti
náš najväčší problém, pretože
ak by sme súhlasili s ich formulá-
ciou stanoviska, mohlo by sa
stať, že nám bude hroziť obno-
venie procesu a možno aj povo-
lenie skládky komunálneho od-
padu v Novej jame. Každému
súdnemu obyvateľovi Pezinka je
azda jasné, o čo tu ide a prečo aj
na súdoch ťaháme za kratší ko-

Dokončenie z 1. strany niec. Aj rozsudok Najvyššieho
súd v júni sa „netočil“ okolo ničo-
ho iného, len okolo Novej jamy,
pričom niektoré citácie z rozsud-
ku sa podľa nášho názoru vôbec
nezakladajú na skutočnosti. Te-
raz je novou „módou“ našich sú-
dov pojednávať bez účasti
dotknutých strán, asi aby sa
nám nemuseli pozerať do očí.
Neschválenie nového územné-
ho plánu preto považujem za vô-
bec najväčší problém tohto obdo-
bia, ale urobím, všetko preto,
aby sme ho dotiahli do úspešné-
ho konca.

Pán primátor, spomenuli
ste súdy. Mestský podnik služieb
nedávno prehral pracovnopráv-
ny spor s bývalým zamestnan-
com plavárne Ľ. Hidašim. Aký je
váš názor na tento rozsudok?

Red.:

Nezvyknem komento-
vať rozhodnutia súdov, v takom-
to prípade je len povinnosť splniť
to, čo súd nariadi v rozsudku.Ale
nedá mi, aby som sa nevyjadril,
aj keď sa tento pracovno-právny
spor týkal Mestského podniku
služieb (MPS) a nie Mestského
úradu a bývalý riaditeľ MPS bol
aj v tejto súvislosti z funkcie odvo-
laný. Výrok súdu považujem za
škandalózny. Neviem totiž o jedi-
nom prípade, keď by súd bez ve-
rejného pojednávania, teda bez
účasti „dotknutých“ strán vynie-
sol rozsudok, ktorý určí povin-
nosť zamestnávateľovi vyplatiť
60 platov (!!!) za obdobie 5 ro-
kov. Bežné rozsudky súdov v ta-
kýchto prípadoch určili náhradu
vo výške 9 - 12 platov. Tých 60
platov (cca 38 000 € plus odvody
a súdne trovy), musel MPS vy-
platiť človeku, ktorý mal podľa
našich zistení stabilnú prácu
(podnikal v stavebníctve) ba do-

O.S.: konca viac pracovných príleži-
tostí, takže nebol v núdzi. Ako
výsmech potom vyznelo rozhod-
nutie Ľ. Hidašiho, ktorý trval na
tom, že nastupuje na miesto ve-
dúceho plavárne, hoci v rozsud-
ku mal jednoznačné určené, že
musí nastúpiť ako plavčík, preto-
že na miesto vedúceho plavárne
neabsolvoval výberové konanie,
teda na túto funkciu zo zákona
nemal kvalifikáciu, a ani pred pia-
timi rokmi ju nemohol vykoná-
vať, čo uznal aj súd. Na to Ľ. Hi-
daši, mimochodom priaznivec
Srdca Pezinka, okamžite ukončil
na vlastnú žiadosť pracovný po-
mer na plavárni, z čoho podľa
nás vyplýva, že o túto prácu ne-
mal a nemá záujem.

Samozrejme, že sa proti také-
muto rozhodnutiu súdu budeme
brániť všetkými možnými pros-
triedkami a pevne veríme, že sa
domôžeme spravodlivosti, alebo
aspoň morálnej satisfakcie. (r)

Rok po voľbách...
Dňa 16. 10. 2015 bol Mestu Pezinok doručený rozsudok

Krajského súdu v Bratislave v právnej veci navrhovateľa Ľuboš

Hidaši proti odporcovi Mestský podnik služieb, p. o. (ďalej len

„MPS, p. o.“) o určenie neplatnosti skončenia pracovného

pomeru výpoveďou a náhradu mzdy. Uvedeným rozsudkom

súd určil, že výpoveď daná odporcom navrhovateľovi je ne-

platná, pracovný pomer medzi navrhovateľom a odporcom

naďalej trvá a MPS, p. o. je zároveň povinný zaplatiť navrhova-

teľovi náhradu mzdy za celé obdobie.

Celá kauza sa začala ešte v roku 2010, kedy došlo k zmene

vedenia MPS, p. o. (pôvodný riaditeľ bol odvolaný). V súvislosti

s tým bola v MPS, p. o. vykonaná hĺbková kontrola, ktorá odha-

lila nedostatky v uzavretých pracovných vzťahoch – pracovné

zmluvy na vedúce pracovné miesta boli uzavreté bez zákonom

stanoveného predchádzajúceho výberového konania, a teda

boli v rozpore s platnou legislatívou. Uvedený stav bol operatív-

ne riešený. MPS, p. o. vyhlásil výberové konania na vedúce

miesta a s „vedúcimi“, ktorí vykonávali svoje funkcie v rozpo-

re so zákonom sa dohodol na „legalizácii“ ich právnych pome-

rov. Zamestnávateľ sa postupne dohodol so všetkými, okrem

p. Ľ. Hidašiho, ktorý trval na výkone svojej vedúcej funkcie.

Za účelom vyriešenia protiprávneho stavu bola p. Hidašimu

práca prideľovaná „príkazmi riaditeľa“, ale keďže nesúhlasil

s novou pracovnou zmluvou a náplňou, podľa ktorej mal vy-

konávať prácu na pozícii plavčíka, zamestnávateľ mu doručil

výpoveď z pracovného pomeru.

Nakoľko Ľ. Hidaši odmietol akceptovať ukončenie pracovné-

ho pomeru, obrátil sa so svojou požiadavkou na Okresný súd,

ktorý jeho nároky uznal (v duchu ustanovenia Zákonníka prá-

ce, že neplatnosť právneho úkonu nemôže byť na ujmu za-

mestnanca). Následne na základe odvolania MPS, p. o. voči

tomuto rozhodnutiu odvolací súd určil, že uzatvorená pracov-

ná zmluva je v rozpore so zákonom a podľa Občianskeho

zákonníka je takýto právny úkon absolútne neplatný, na čo

musí súd prihliadať. Odvolací súd preto rozsudok Okresného

súdu zrušil a vec mu vrátil na nové konanie.

Súdy nakoniec skonštatovali, že medzi Ľ. Hidašim a MPS,

p. o., príkazom riaditeľa (na výkon funkcie plavčíka) pracov-

ný pomer vznikol, a to aj bez uzavretia písomnej pracovnej

zmluvy, len samotným prideľovaním a plnením pracovných

úloh, tzv. konkludentne (mlčky), a teda jeho pracovný pomer

naďalej trvá.

Na záver uvádzame, že zamestnávateľ MPS, p. o. p.

Ľ. Hidašimu v zmysle právoplatného rozsudku vyplatil všet-

ky mzdové nároky a vyzval ho k nástupu do práce tak, ako

to určili súdy (na pracovnú pozíciu plavčíka).

a to napriek tomu, že mu súd priamo

funkciu plavčíka v rozsudku určil! Na základe uvedeného bol

dňa 2. 11. 2015 na jeho žiadosť vzájomnou dohodou jeho pra-

covný pomer ukončený.

Hoci ide o konečný rozsudok súdu, proti ktorému nie je mož-

né podať odvolanie, vzhľadom na uvedené fakty využije MPS,

p. o. všetky dostupné právne prostriedky na to, aby súd vec opä-

tovne posúdil a dospel k záveru, ktorý bude vzhľadom na špe-

cifiká prípadu pre MPS, p. o. primeranejší a prijateľnejší.

prednosta MsÚ

právnička MsÚ

Napriek tomu, že MPS, p. o. i Mesto Pezinok rešpektujú

výsledok súdneho konania, považujeme za nutné pouká-

zať na skutočnosť, že p. Hidaši so zaradením na pracovnú

pozíciu plavčík nesúhlasil po celú dobu, a to nielen pred

začatím súdneho konania, ale aj počas jeho trvania a do-

konca aj po jeho skončení, čím prejav vôle smerujúci k uza-

vretiu tzv. konkludentnej pracovnej zmluvy z jeho strany

absolútne chýba.

Zároveň je zarážajúca i skutočnosť, že súdy odmietli

návrh MPS, p. o. na skúmanie majetkových pomerov

p. Ľ. Hidašiho a nevyužili svoje právo znížiť jeho mzdové

nároky len na obdobie nepresahujúce 12 mesiacov (hoci

v priebehu súdneho konania bol preukázateľne zamestna-

ný a poberal mzdu). Napriek uvedenému mu priznali náhra-

du mzdy za takmer 5 rokov, pričom toto všetko prebehlo na

neverejnom pojednávaní.

Miroslav Šebesta,

Martina Sedláčková,

Na spoloč-

nom stretnutí Ľ. Hidaši opätovne oznámil, že nikdy nepodpísal

pracovnú zmluvu na plavčíka, nesúhlasí s takýmto pracov-

ným zaradením a navrhol skončenie pracovného pomeru

na miesto vedúceho

Mestský podnik služieb
prehral súd so zamestnancom

Opäť choré Srdce
Od volieb uplynul práve

rok. Väčšina poslancov, najmä
za OI Spoločne pre Pezinok, bo-
la už dlho presvedčená, že tre-
ba zabudnúť na špinavú kam-
paň „srdciarov“ a treba si sad-
núť za jeden stôl. Tak sa aj stalo
a R. Bílik, O. Solga a M. Andel
na jednej strane a M. Grell,
K. Štrbová a R. Šmahovský na
strane druhej si spolu niekoľko-
krát sadli a dohodli sa, že si
sporné veci vždy prekonzultujú
a pokúsia sa nájsť konsenzus.
Nestalo sa!

Vyšlo novembrové číslo časo-
pisu Srdce Pezinka, v ktorom
sme sa dozvedeli, akí sme...
ako sme „popravili“ ich poslan-
cov len preto, že sme úplne le-
gálne, tak ako inokedy, uverejni-
li ich mená pri nepodporení vý-
stavby zimného štadióna.Asi sa
im ťažko vymýšľali výhovorky
pre svojich voličov. Primitívne
„výlevy“ o financovaní športu na-
pádajú prof. Alexyho, ktorý ani
nebol poslanec, keď sa schva-
ľovalo VZN o športe, ktoré tvorili
a podporili aj ich poslanci.

Dnes mu vyčítajú, koľko do-
stávajú stolní tenisti, ale zamlču-
jú koľko dostávajú ročne futbalis-
ti. Dokonca (Vencel a Borza) pou-
žili zavádzajúci graf, z ktorého vy-
plýva, že „ich“ klub CFK Cajla po
dva roky nedostal od mesta pe-
niaze, ale chlapsky nepriznajú,
že to bolo preto, lebo nesplnil ani
triviálne podmienky, ktoré sta-
novuje VZN. Mimochodom, nikto
z poslancov, ani predsedov klu-
bov za tie roky nikdy nepredložil
zásadnejší návrh na zmenu
VZN o dotáciách mesta na šport.
Aj dnes VZN drvivej väčšine
klubov vyhovuje, len nie týmto
dvom pánom zo Srdca Pezinka.

Myslím si, že nemá zmysel
ďalej zaťažovať občanov a
vyvracať nezmysly a nepravdy,
ktorými Srdce Pezinka opäť za-
ťažilo verejnú mienku. A rovna-
ko nemá zmysel sa s poslanca-
mi Srdca Pezinka ďalej stretá-
vať. Preto skončím tam, kde
Milan Grell vo svojom úvodníku
začal – v Afrike. Aj to je príklad
toho, ako sú naše mentálne, so-
ciálne a odborné svety vzdiale-
né. Ja celé roky chodím do ko-
lísky civilizácie, kresťanstva,
kultúry a umenia – do Talian-
ska. Milan Grell ako sám napí-
sal – chodí doAfriky.

Oliver Solga

Mesto Pezinok za-
bezpečilo na mest-
skom cintoríne vý-
stavbu betónového
kolumbária, ktoré bu-
de slúžiť na uloženie
urien. Má kapacitu
dvanásť miest a ob-
čania Pezinka si bu-
dú môcť miesta zakú-
piť od 1. decembra

tohto roka v kancelárii Záhradného štúdia na mestskom cintoríne.
Poplatok za prenájom miesta na uloženie urny na desať rokov je
330 eur, na ďalších desať rokov 17 eur. Čelnú mramorovú dosku si
môžu občania objednávať individuálne, predpísaný je len jednot-
ný rozmer. Podľa záujmu občanov bude mesto budovať aj ďalšie
kolumbáriá. (MsÚ)

Nová služba na cintoríne
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Gabriel Guštafík, poslanec za volebný
obvod č. 3

Gabriel Guštafík

Budeme mať čoskoro rok od posled-
ných komunálnych volieb. Pokúsim sa
ohodnotiť terajšie zastupiteľstvo. Toto je
moje tretie volebné obdobie, môžem te-
da porovnávať. Žiaľ, musím skonštato-
vať, že takto polarizované nikdy nebolo.
Naplno sa to prejavilo pri poslednom mi-
moriadnom zastupiteľstve, kde sme hla-
sovali o predĺžení termínu dostavby zim-
ného štadióna pre spoločnosť Aréna

Pezinok s. r. o. Táto spoločnosť sa dostala do problémov nie
vlastnou vinou (odchod strategického partnera z projektu).
Avšak zmluvu neporušila, snažila sa nájsť východisko z tejto si-
tuácie a včas požiadala o predĺženie termínu dokončenia. Všet-
ci poslanci sme pred voľbami sľubovali krytú ľadovú plochu, ko-
nečne sa našla spoločnosť, ktorá ju chce vybudovať a mesto by
to nestálo ani euro, poskytli sme len pozemok. Bohužiaľ, nedali
sme im šancu. ZA hlasovalo len 14 poslancov (Spoločne pre
Pezinok a nezávislí). Chýbal jeden hlas. Ja však verím, že spo-
ločnosť Aréna Pezinok halu dokončí, aj keď možno neskôr, in-
vestovala do projektu už veľa peňazí, stavebné povolenie a
územné rozhodnutie má, môže stavať.

Aj mne sa veľa vecí nepáči, keby som mohol, zmenil by som
ich, ale je to len môj názor. Napríklad v Pezinku sa na môj vkus
veľa stavia a postupne sa mení charakter mesta, malého mesta
z mojej mladosti. Na druhej strane to svedčí o tom, že ľuďom sa
v našom meste páči a dobre žije. Preto ma zaráža, keď poču-
jem niektoré reakcie ľudí na život v Pezinku. Napríklad pred ča-
som, keď som ešte chodil na Facebook, ma zaujala jedna mla-
dá žena bývajúca na Severe, ktorá keď počula popoludní zvoniť
zvony na Cajle, tak zúrivo napísala: „pôjdem tam a zbúram vám
tú vežu“. Táto pani si neuvedomuje, že keby sme im my, starí
Pezinčania, Cajlania, Grinavania neposkytli naše pozemky na
výstavbu domov a bytov, dnes by tu nebývala. Mnohým ľuďom
boli v minulosti pozemky a dokonca aj domy vyvlastnené a vykú-
pené za smiešne ceny, tak ako aj mojej rodine. Dnes sa toto,
chválabohu, už nedeje.

Osobne mi záleží na harmonickom rozvoji celého mesta,
predsa len mám svoje priority (sídlisko Sever, dobrovoľní hasi-
či, vinohradníctvo a vinárstvo), ktoré sa snažím iniciatívne pre-
sadzovať. Samozrejme som si vedomý, že sám nedosiahnem
nič a musím pre svoju myšlienku získať vedenie mesta a väčši-
nu poslancov. Na sídlisku Sever bývam od roku 1984, dobre si
pamätám na časy, keď tam nebola žiadna občianska vybave-
nosť, školy, škôlky, obchody, parkoviská, zeleň, dokonca sme
nemali ani poriadnu kotolňu. Zo začiatku nám byty vykurovala-
nevykurovala pojazdná kotolňa na mazut, až neskôr vybudovali
kotolňu na uhlie. Preto sa teším všetkému, čo sa na Severe vy-
budovalo za posledné roky. Viem si veľa vecí, ktoré
treba ešte na Severe urobiť, ale už sa začínajú ozývať hlasy, že
treba robiť aj v iných častiach mesta.

Čo sa týka dobrovoľných hasičov, som rád, že sa nám podari-
lo získať späť celú starú zbrojnicu. Teší ma to o to viac, že zahla-
sovali za nás všetci prítomní poslanci naprieč celým politickým
spektrom. Máme už dve autá, špeciálne vybavené prívesy, mô-
žeme získať ďalšie veľké hasičské auto. Zbrojnicu potrebuje-
me, pretože autá nemáme kde garážovať. Rád by som pripo-
menul, že starú zbrojnicu postavili naši predchodcovia v roku
1925 zo zbierok a darov Pezinčanov. Zbrojnica zostane aj naďa-
lej v majetku mesta, my sme ju dostali na 20 rokov do prenájmu.

V posledných rokoch sa podarilo dostať spoluprácu mesta a
vinohradníkov a vinárov na podstatne vyššiu úroveň. Je to vďa-
ka primátorovi a vedeniu mesta a ZPVV. Po veľmi dlhom čase
Mesto investuje peniaze do revitalizácie krajiny vo vinohra-
doch. Oprávnene, veď aj vinohradníci platia dane za svoje po-
zemky. Robíme brigády, udržiavajú sa cesty, vodné toky, za-
viedli sme povolenia na vjazd motorovými vozidlami len pre ma-
jiteľov viníc. Riešime majiteľov, ktorí neobrábajú svoje vinohra-
dy, v ktorých sa zdržuje premnožená zver, snažíme sa riešiť čier-
ne stavby vo vinohradoch. Organizujeme podujatia spojené
s vinárstvom a agroturistikou. Je toho veľa. Som veľmi rád, že
v pripravovanom územnom pláne sú vinohrady chránené, dú-
fam, že to tak zostane aj v budúcnosti. Čo ma však neteší, je
fakt, že je to moje už tretie volebné obdobie, čo pripravujeme
nový ÚPN. Nie je to naša vina, že stále nie je schválený, ako sa
to niektorí ľudia snažia prezentovať. Je to pre trestuhodnú ne-
činnosť niektorých štátnych úradníkov.

Na záver vám chcem všetkým popriať veľa zdravia a hlavne
spokojný a príjemný život v našom krásnom meste.

predstaviť

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:

Zhruba pol stovky dobrovoľní-
kov nastúpilo v sobotu 24. ok-
tóbra na brigádu organizovanú
vedením mesta a Združením pe-
zinských vinohradníkov a viná-
rov. Pomáhali aj poľovníci – čle-
novia PZ Podkarpatské pole a
pracovníci Mestského podniku
služieb. Pracovalo sa v lokalite
Škridláky, kde sa čistil meliorač-
ný kanál od náletových drevín,
kríkov a invazívnych rastlín. Za
slnečné sobotné dopoludnie sa
podarilo vyčistiť 180 metrov meli-
oračného kanála. Po tejto brigá-
de nastúpila ťažká technika, kon-
krétne autobager ÚDS, ktorý z
kanálov vybagroval naplavenú
zeminu a dočistil ich. Zmyslom
týchto brigád, ktoré zavŕšili sied-
my rok svojej existencie, je obno-

viť bývalé melioračné kanály a
potoky tak, aby voda neodpla-
vovala úrodnú zem z vinohra-
dov, neničila cesty a zároveň zo-
stávala v krajine. Významnou
súčasťou brigád je aj dosiahnu-

tie estetického vzhľadu kraji-
ny, ako je tomu vo vyspelých vi-
nárskych štátoch. Vedenie mes-
ta touto cestou srdečne ďakuje
všetkým, ktorí sa nielen tejto,
ale aj ostatných brigád pravi-

delne zúčastňujú a odvádzajú
v prospech mesta kus dobrej
roboty.

P.S. Ďalšia brigáda sa usku-
točnila, po našej uzávierke, 14.
novembra. Ďakujeme! (MsÚ)

Brigáda vo vinohradoch sa opäť vydarila

Školský úrad v Pezinku upozorňuje, že v dôsledku novely
zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) sa posúvajú termíny zá-
pisu detí do základných škôl a do materských škôl.

Zápis do základných škôl v Pezinku bude v dňoch
Zápis do materských škôl bude

7. a 8.
apríla 2016. v polovici mája
2016. Podrobné informácie k obidvom zápisom budú zavča-
su zverejnené.

Oznam o zápise do ZŠ a MŠ

V mesiaci november 2015 sa
na pôde Mestského úradu Pe-
zinok uskutočnilo pracovné
stretnutie vedenia mesta Pezi-
nok s riaditeľmi štyroch základ-
ných škôl, ktoré pôsobia v na-
šom meste.

Dôvodom týchto pracovných
stretnutí bolo vytvoriť jednotný
postup riešenia ochrany majet-
ku (budov, športových zariade-
ní) nachádzajúcich sa v areá-
loch základných škôl. Nedosta-
točné zabezpečenie areálov zá-
kladných škôl na území mesta
Pezinok priestorovou ochra-
nou, predovšetkým neuzamy-
kania vstupných brán v noč-
ných hodinách uvedených ob-
jektov a neriešená regulácia
vstupov na športoviská resp. do
areálov škôl osobami v čase mi-
mo vyučovacieho procesu, dá-
valo priestor pre páchanie rôz-
nej delikvencie. Mestská polí-

cia v minulosti zaznamenala prí-
pady poškodzovania zariade-
ní školy, ako napríklad rozbitie
sklenených výplní okien, po-
striekanie resp. pomaľovanie
fasád školy, ale aj krádež vlá-
maním do školy. Často mest-
ská polícia zasahovala voči oso-
bám, ktoré v areáli školy v ne-
skorých nočných hodinách kon-
zumovali alkohol.

Riaditelia základných škôl bo-
li informovaní o nedostatočnom
zabezpečení ochrany majetku
mesta – konkrétne objektov v
areáloch ZŠ pred možným po-
škodením alebo zničením oso-
bami, ktoré sa do uvedeného
areálu dostali v ktorýkoľvek deň
a hodinu.Areál školy bol de fac-
to nepretržite prístupný verej-
nosti. Mestská polícia zvýšila v
mesiacoch august a september
2015 výkon kontrol možnosti
voľného vstupu (kontrolu uza-

mykania brán) do areálov zá-
kladných škôl, pričom zistila, že
problém s neuzamykaním brán
pretrvával na všetkých základ-
ných školách.

Na základe zistených sku-
točností boli prijaté potrebné
bezpečnostné opatrenia, na zá-
klade ktorých riaditelia základ-
ných škôl zabezpečili, že všet-
ky brány, ktoré umožňujú vstup
do areálu základnej školy od
18.00 do 6.00 h budú zamknu-
té, pričom len dve brány základ-
nej školy Kupeckého a základ-
nej školy Bielenisko zo strany
od potoka Saulak; hlavná brána
do základnej školy Fándlyho z
Fándlyho ulice a hlavná brána
z ulice Oriešie základnej školy
s materskou škôlkou Orešie
môžu byť otvorené, a to len do
22.00 h, z dôvodu športových
aktivít v telocvični alebo jazyko-
vých kurzov v škole.

a porušenie zákazu vstupu do
areálov základných škôl je mož-
né orgánmi polície postihovať v
zmysle príslušných platných
právnych predpisov.

umiest-
nený na viditeľných miestach –
na vstupných bránach škôl.

Od 22.00 h do 6.00 h v pra-
covné dni a od 21.00 do 6.00 h
v sobotu, nedeľu a počas štát-
nych sviatkov areál základnej
školy nie je verejnosti prístupný

Regulatív s uvedením reži-
mu vstupu do areálov základ-
ných škôl bude vo forme ozná-
menia – upozornenia

Prísnejšia ochrana majetku mesta

Zrejme tú dilemu poznáte sa-
mi. Niekto o vás verejne či poza
chrbát tvrdí veci, ktoré sa neza-
kladajú na pravde a vy sa roz-
hodujete, či adekvátne zarea-
govať alebo veľkoryso nechať
vec bez povšimnutia, nemrhať
časom ani energiou. U mňa ten-
to raz vyhrala prvá alternatíva.
Keď už nič iné, nech Pezin-
čania aspoň vidia, ako sa veci
majú.

V aktuálnom vydaní občasní-
ka Srdce Pezinka sa v článku
„Tri otázky“ len tak medzi rečou
dočítate, že primátor si dal
schváliť plat

vrátane

Hoci sa neuvádza, ktoré usta-
novenie kódexu som mal hla-
sovaním porušiť, ide o veľmi tvr-
dé obvinenie, pod ktoré sa, ako
sme si už mohli zvyknúť, ne-
podpísal nik konkrétny, ale rov-
no Redakcia Srdca Pezinka.
Pýtam sa: je azda nežiaduce,
aby čitatelia zistili, kto všetko
prispieva do pamfletu Srdce
Pezinka, kto chce silou-mocou
ovplyvňovať verejnú mienku v
našom meste a začali sa pýtať,
čo tým vlastne sleduje?

Vari nekritizovali len nedávno
podaktorí zo „Srdciarov“ časo-
pis Pezinčan, že niektoré prí-
spevky nie sú podpísané? Ak
kritizovali, nemali by sami ísť
príkladom a dôsledne sa podpi-
sovať pod články? Vlastným
menom, nie skratkami, značka-
mi a pseudonymami. Ale vráť-
me sa k meritu veci.

ČO TVRDIASRDCIARI?

„svojimi poslanca-
mi “ „syna Adama (kto-
rý týmto hlasovaním porušil etic-
ký kódex)“.

Kľúčové v podobných situáci-
ách je ustanovenie čl. III ods. 1
Etického kódexu volených pred-
staviteľov samosprávy Mesta
Pezinok. V ňom sa dočítame,
že

Súkromný záujem podľa tohto
ustanovenia

Prevedené do zrozumiteľ-
nejšieho jazyka: konflikt záuj-
mov nastane, ak uprednostníte
súkromný záujem pred verej-
ným a chcete „prihrať“ sebe, ro-
dine, priateľom, obchodným
partnerom alebo politickým súk-
meňovcom nejakú tú
Aj podľa ďalších ustanovení kó-
dexu (napr. čl. I ods. 5) je takéto
zvýhodňovanie s cieľom získať
priamy alebo nepriamy osobný
prospech neprípustné.

Plat ako odmenu za vykona-
nú prácu nemožno považovať
za výhodu. A je jedno, či hlasu-
jete o plate pre svojho otca, de-
da, tetu, bratranca alebo kama-
ráta. O výhodu nejde! A prípad-
né zvýhodňovanie? Pýtam sa,
koho pred kým?

Sotva tu teda môže ísť o poru-
šovanie platného etického kó-

ČO HOVORÍ KÓDEX?

AKÁ JE REALITA?

„konflikt záujmov je situácia,
keď z osobných dôvodov alebo
z dôvodu súkromného záujmu
je alebo mohol byť narušený ale-
bo ohrozený nestranný a objek-
tívny výkon funkcie a plnenie
úloh voleného predstaviteľa.“

„ zahŕňa možnú
pre voleného predstavite-

ľa, jeho rodinu, priateľov, blízke
osoby a právnické alebo fyzické
osoby, s ktorými má volený pred-
staviteľ súkromné, obchodné
alebo politické vzťahy.“

vý-
hodu

výhodu.

dexu, ale kuriózne je, že ak by
platila „logika“, ktorú nám tu kto-
si nepriamo podsúva, potom by
za plat primátora – jedno v akej
výške by bol navrhnutý, lebo
podľa tejto prekrútenej „logiky“
by bol vždy výhodou a jeho ur-
čenie formou zvýhodňovania -
nemohla hlasovať drvivá väčši-
na poslancov MsZ v Pezinku,
keďže majú alebo mali, niekto-
rých Srdciarov nevynímajúc, s
primátorom väčšinou priateľ-
ské vzťahy.Absurdné, však?

Možných odpovedí, prečo si
Srdciari museli len tak medzi re-
čou „kopnúť“ a obviniť ma z po-
rušenia etického kódexu, je
viac a nemá zmysel venovať sa
každej zvlášť. Napokon, čosi
podobné na internete predvie-
dol aj im spriaznený „aktivista“
Mizerák.

Podľa môjho názoru totiž ide
primárne o ďalší nevyberaný
osobný útok, ktorých je pamflet
Srdce Pezinka od svojho vzni-
ku plný. A je potom už jedno, či
sa zakladajú na pravde, polo-
pravde alebo na vyloženej lži.
Napokon, nie nadarmo sa hovo-
rí, že stokrát opakovaná lož sa
stáva pravdou.

Na septembrovom zasadnutí
MsZ sa v programe ako bod
33.08 písm. b) skrýval návrh, v
zmysle ktorého chcela firma
VPS, ktorej konateľom je Milan
Pavelka, zakladajúci člen OZ
Srdce Pezinka, odkúpiť poze-
mok v lokalite Narpochy za navr-
hovanú cenu 1,5 €/m2 . Nie, nie
je to preklep: navrhovaná cena

PREČO?

ČEREŠNIČKANATORTE

bola naozaj 1,5 €/m2. Overiť si
to môžete v zápisnici z MsZ.

Za návrh boli napokon iba
šiesti poslanci.Aké to prekvape-
nie, že všetci sa hlásia k Srdcu
Pezinka! Podľa výsledkov hla-
sovania zverejnených na pezi-
nok.sk menovite: M. Grell, B.
Mizerová, R. Šmahovský, K. Štr-
bová, V. Tahotná, E. Žárska.

Priamo na zasadnutí som
predtým Splnomocnenkyni pre
etiku (nebola prítomná osobne)
adresoval otázku, či jej niektorý
z poslancov v zmysle etického
kódexu oznámil

keďže
podľa môjho názoru vzniklo pri-
najmenšom nebezpečenstvo,
že by mohol hroziť konflikt záuj-
mov. Nikoho som neobviňoval
ani neosočoval (a nerobím to
ani teraz), len som sa pýtal.
Mali ste však počuť ten šum a
ruch v poslaneckých laviciach
okupovaných „Srdciarmi“!

Ak by niekto náhodou chcel
upodozrievať ostatných po-
slancov MsZ, mimo spomína-
nej šestice, že pozemok
Pavelkovej firme nepredali prá-
ve preto, že ide o Srdciara - za-
kladateľa, tak narazí na skutoč-
nosť, že poslanci v inom prípa-
de (bod programu 33.08 písm.
a) predaj iného pozemku firme
VPS schválili, no za úplne inú
cenu. Nie za 1,5 €/m2.
Nuž, o tomto všetkom sa inde
asi nedočítate a minimálne pre-
to malo zmysel napísať tieto riad-
ky. Všetky vyššie uvedené fakty
si môžete ľahko overiť a názor si
potom určite utvoríte sami.

poslanec MsZ

reálny alebo
možný konflikt záujmov,

Adam Solga,

Kto porušil etický kódex?

Prístup detí a mládeže na
ihriská v sobotu a v nedeľu
bude zabezpečený od 8.00
do 17.00 h (v zime) a od
8.00 do 20.00 h (v lete) pra-
covníkom MPS

. (MsP)
od 1. mar-

ca 2016
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� Glazúrovanie vaní. Tel: 0905 983 602

Inzercia

Inzercia

Dňa 15.10. 2015 sa v DSS a ZPS Pezinok uskutočnilo stret-
nutie našich obyvateľov so spisovateľkou Veronikou Šikulovou
a jej hosťom Eduardom Prechtlom. Besedu moderovala Vero-
nika Šikulová. Pán Prechtl rozprával o tom, ako to bolo kedysi,
keď bol mladý a rukoval na vojnu, opísal všetky strasti aj
radosti vojenského života, prečítal niečo z vojenského denníka,
aj zamilované listy svojej milej. Beseda sa niesla v príjemnej
atmosfére a naši hostia sa u nás cítili príjemne. Tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu s pracovníkmi Malokarpatskej knižnice v
Pezinku. DSS a ZPS, Hrnčiarska 37Dana Hreusová,

Stretnutie so spisovateľkou
a jej hosťom v DSS Pezinok

Keď sa sen stane skutočnosťou
ZŠ Na bielenisku patrí medzi

najmladšie školy v Pezinku.
Dlhé roky sa investovali finan-
cie, ktoré postačovali len na jej
bežnú údržbu. Učitelia, rodičia,
žiaci, všetci sme si priali mať
školu peknú, modernú, energe-
ticky úspornú, s novými okna-
mi, s nezatekajúcou strechou,
s multifunkčným ihriskom,...
A stalo sa! Mesto Pezinok zís-
kalo finančné prostriedky v rám-
ci projektu ISRMO a začal sa
kolobeh verejných obstaráva-
ní, rokovaní s dodávateľskými
firmami, stavebného dozoru,
kontrolných dní, telefonátov a
emailových komunikácií, ale aj
stresu a starostí. 26. októbra

2015 sa sen Bieleniska stal sku-
točnosťou a po úspešnej kolau-
dácii sa môžeme pýšiť moder-
nou školou. Vedenie školy spo-
lu so všetkými zamestnancami,

žiakmi aj rodičmi by chcelo tou-
to cestou vyjadriť svoje uznanie
a poďakovanie

Mestu Pezinok, p. primátoro-
vi, viceprimátorom i celému od-

deleniu investičnej výstavby za
mesiace neúnavnej práce a
stresu. Výsledný efekt ale stál
za to! Ďakujeme!

Ingrid Jurčová, riaditeľka školy

Stav pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii i s multifunkčným ihriskom.

V Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského ul. 23, sme
našim seniorom pripravili príjemné posedenie pri príležitosti úcty
k starším. Dňa 22.10. vystúpili žiaci zo ZŠ Fándlyho s bohatým
programom pod vedením p. uč. Rozbeskej, dňa 28.10. zaspievali
žiaci zo ŠZŠ na Komenského ul. a dňa 29.10. vystúpili najmenší
účastníci z MŠ na Bystrickej ul. Naši starkí boli obdarovaní aj pek-
ným vyznaním a darčekmi. Za príjemné chvíle pri hudbe a speve
boli žiaci odmenení sladkosťou.

Taktiež sa naši klienti zo Zariadenia opatrovateľskej služby zú-
častnili v piatok dňa 30.10. v Dome kultúry na vystúpení Jozefa
Benedika, na programe pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. Alena Černáková

Úcta k starším v ZOS Komenského

Náhla zmena
počasia pred-
stavuje pre
ú č a s t n í k o v
cestnej pre-
mávky rôzne

nástrahy na ceste. Práve hmlis-
té počasie, námraza a nepozor-
ná jazda sú príčinou tragických
dopravných nehôd v tomto roč-
nom období. V tomto období sa
taktiež zvyšuje počet doprav-
ných nehôd s účasťou chodca
alebo cyklistu, ktorých príčinou

je znížená viditeľnosť. Polícia
preto vyzýva občanov, aby:
- zvýšili opatrnosť na cestách,
- znížili rýchlosť, prispôsobili

rýchlosť jazdy svojim schop-
nostiam, vlastnostiam vozidla
a nákladu, poveternostným
podmienkam,

- opatrnejšie a pomalšie vchá-
dzali do zákrut,

- sa v hmle držali čo najbližšie pri
stredovej čiare, nie pri krajnici,

- si nechávali väčšie odstupy
od druhých vozidiel,

- si vymenili zimné pneumatiky,
ak tak ešte neurobili,

- si z vozidla pred jazdou od-
stránili námrazu, ktorá by im
mohla brániť vo viditeľnosti,

- sa správali na cestách dis-
ciplinovane a ohľaduplne,

- nepodceňovali používanie re-
flexných prvkov chodcami za
zníženej viditeľnosti,

- predvídali, prechádzali cez
cestu na miestach na to urče-
ných, vyhýbali sa rizikovým
úsekom.

Hrozbu na cestách v tomto roč-
nom období predstavuje najmä:
- odpad na ceste z jesenných

poľnohospodárskych prác,
- mokré opadavé lístie,
- lesná a poľná zver,
- ranné a nočné primŕzanie,
- hmla,
- nedostatočne viditeľný cho-

dec, cyklista.
Predvídavosťou možno pred-

chádzať mnohým dopravným
nehodám!
kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Jesenné nástrahy na cestách

Záver Mesiaca úcty k starším
patril v Pezinku kultúrno-spolo-
čenskému podujatiu, ktoré pri-
pravil Mestský úrad v spolupráci
s Pezinským kultúrnym cen-
trom. V spoločenskej sále do-
mu kultúry sa 30. októbra stretlo
vyše dvesto seniorov. Po prího-
vore zástupcu primátora Ing.

Miloša Andela sa začal hlavný
program. Spevák a herec Jozef
Benedik zaspieval dobre zná-
me piesne skladateľa, priekop-
níka slovenskej populárnej hud-
by Gejzu Dusíka. Zabavil divá-
kov aj vtipným komentárom.
Jeho hudobný program pokra-
čoval melódiami talianskych au-

torov a vyvrcholil melódiami zo
známych muzikálov. Vďačný
potlesk divákov a poďakovanie
organizátorov nezostalo bez
odozvy a nasledoval prídavok v
podobe obľúbenej piesne z mu-
zikálu Cyrano z predmestia.

Valné zhromaždenie Orga-
nizácie spojených národov vy-

hlásilo október za Mesiac úcty k
starším v roku 1990. Podujatia
pre seniorov sú vítanou príleži-
tosťou na stretnutia a oživova-
nie sociálnych kontaktov, ktoré
v starobe strácajú. Našu lásku,
pochopenie a pomoc však po-
trebujú po celý rok.

(so)

Jozef Benedik potešil seniorov

Dňa 30.10. 2015 si naši seniori v DSS a ZPS v Pezinku pripome-
nuli sviatok seniorov Mesiac úcty k starším. V programe vystúpili
speváci folklórnej skupiny Obstrléze z Pezinka a naši obyvatelia.
Nechýbali ľudové piesne, básne a veselé hovorené slovo. S pro-
gramom vystúpila žiačka zo ZŠ Kupeckého Viktória Kopítková.
Piesňou Tulák roztlieskal prítomných náš obyvateľ pán Alojz
Sloboda a obyvateľka pani Gavenčiaková citlivo zarecitovala bá-
seň Jána Kostru: Každý deň stretnúť človeka.

Na záver členovia súboru Obstrléze zablahoželali októbrovým
oslávencom a zaspievali ľudové piesne na želanie. Naši seniori
prežili pekné októbrové dopoludnie, na ktoré budú dlho spomínať.

DSS a ZPS Hrnčiarska PezinokDana Hreusová,

Členovia Obstrléze spievali seniorom z DSS Hrnčiarska

� Dám do prenájmu na parcele č. 3180/3 časť vinice v rozlohe
663 m2 za Koníčkom v intraviláne Pezinok. Tel. č. 0949 802 018

V dňoch 15. až 17. októbra sa uskutočnil zber objemného
odpadu v Technickom a skladovom areáli MPS na Faj-
galskej ceste. Pezinčania vozili odpad zo svojich domác-
ností, tu sa ihneď pod dozorom pracovníkov Mestského
podniku služieb triedil do kontajnerov alebo na plochu.
Veľká časť dovezeného odpadu sa zhodnotila alebo uložila
ako inertný odpad a neskončila na skládke v Senci. Z celko-
vého dovezeného množstva 144,55 ton sa odviezlo na
zhodnotenie 5,26 t suchého komunálneho odpadu, 16,96 t
pneumatík, 2,1 t skla, 1 t kovového odpadu. Na zhodnote-
nie čakajú ešte vytriedené práčky, chladničky, televízory
a drobné domáce spotrebiče, ktoré zatiaľ neprevzala spra-
covateľská firma. Na skládku inertného odpadu sa odviezlo
94,44 t drobného stavebného odpadu. Biologický odpad
(konáre, drevený nábytok) zmluvná firma poštiepkuje
na svoje náklady priamo v areáli. Zvyšný odpad, ktorý sa
nedal zhodnotiť, sa v množstve 24,79 t odviezol na skládku
v Senci.

Pri jesennom zbere objemného odpadu opäť vyšla v
ústrety Mestu firma ecorec Slovensko s. r. o, ktorá poskytla
počas zberu kontajnery na suchý komunálny odpad. Pre-
nájom kontajnerov a odber suchého komunálneho odpadu
a pneumatík bol pre Mesto bezplatný. OM-OŽP, KS a D

Výsledky jesenného upratovania
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Mnohí Pezin-
čania iste nav-
števujú Vianoč-
né trhy aj v
iných mestách.
V Bratislave bu-
dú tohtoročné
Vianočné trhy
otvorené 20.
11. a budú trvať
do 23. 12.

Pre tých, ktorí
sa chcú vybrať ďalej, je informácia o Vianočných trhoch vo
Viedni pred radnicou.

Otvorené sú už od 14. novembra denne, v nedeľu-štvrtok
od 10.00 do 21.30 h a v piatok-sobotu od 10.00 do 22.00 h s
výnimkou Štedrého dňa, kedy bude otvorené do 18.00 h.

Vo Viedni sa každoročne konajú vianočné trhy vo viace-
rých mestských častiach súčasne, čo je aj u nás roky zná-
ma záležitosť. Pre rôznorodosť návštevníkov z celého sve-
ta sa môžeme vo Viedni započúvať do množstva cudzích ja-
zykov a čo je ešte zaujímavejšie aj do množstva slangov z
okolitých krajín. Pre anonymitu susedného veľkomesta sa
ľudia menej ostýchajú hovoriť nárečím, a tak tam popri zá-
horáčtine, slováčtine, brnenskom hantecu či trnavčine za-
znie neraz aj pravá pezinčina. (pb)

Vianočné trhy u susedov
V sobotu 7. novembra sa v

mestskej časti Pezinka v Gri-

nave v pivnici " U Štefana " ko-

nalo už tradičné Svätomartin-

ské požehnanie mladých vín

spojené s ich ochutnávkou. Po-

zvanie organizátorov celého

podujatia prijalo viac ako 50 vi-

nárov, vinohradníkov a milovní-

kov vína z Pezinka a blízkeho

okolia.

Organizátor podujatia Spolok

priateľov dobrého vína

pripravil 70 vzoriek

vína na posvätenie od miest-

nych vinárov. K hosťom sa pri-

hovoril predseda spolku p. Jo-

zef Krasňanský. Mladé vína po-

svätili a za úrodu poďakovali

kňazi z oboch miestnych cirkví,

p. farár Evanjelickej cirkvi augs-

burského vyznania v Grinave

Grinav-

ský hrozen

Mgr. Róbert Mišových a p. farár

Rímskokatolíckej cirkvi far-

nosť Grinava Mgr. Miroslav Mi-

ka. Pozvanie za Mesto Pezinok

prijal aj p. viceprimátor Ing. Ján

Čech a poslanci.

Podujatie trvalo do neskorých

nočných hodín, počas ktorých

si účastníci vymieňali skúse-

nosti a názory na pestovanie vi-

niča a výrobu vína a konštato-

vali, že rok 2015 bol na pesto-

vanie viniča hroznorodého veľ-

mi priaznivý. Organizátori ďaku-

jú všetkým návštevníkom a

priaznivcom za podporu a tešia

sa na kvalitné vína ročníka

2015. Drahomír Šmahovský

Svätomartinské požehnanie mladých vín v Grinave

Na Martina v Mestskej vinotéke požehnali nové víno

V Pezinku sme ako prví na Slovensku vyskúšali minulý rok ob-
noviť starú tradíciu viech. Povzbudení pozitívnou reakciou ve-
rejnosti sa Malokarpatské múzeum v spolupráci miestnymi vi-
nárstvami rozhodlo toto podujatie zopakovať. Oproti predošlé-
mu roku sa Pezinských viech zúčastnilo viac vinárov, konkrétne
11, čo ich urobilo atraktívnejšími. K tomu prispelo aj dlhšie časo-
vé trvanie akcie, od sv. Urbana (25. máj) do konca októbra.
Veríme, že viacerí z vás viechy navštívili a odchádzali spokojní.
Nosnou myšlienku bolo spojiť

starobylú tradíciu, osobné spozna-
nie vinárstva a degustovanie vína v autentickom prostredí.
Rovnako sme chceli ponúknuť domácim obyvateľom alterna-
tívnu voľnočasovú aktivitu. Do Pezinských viech 2015 sa zapo-
jili: Farebné vinárstvo, Víno Matyšák, Víno Rajnic, Víno Tretina,
Víno Satko, Vinohradníctvo a vinárstvo Krasňanský, Skovajsa,
Čavojský, Vinohradníctvo Pavelka a syn, Ing. Pavol Boriš a fir-
ma Hacaj s.r.o. Pevne dúfame, že spoločnými silami sa podarí
zorganizovať aj tretí ročník. Ďakujeme všetkým zúčastneným
a návštevníkom.

do zaujímavého produktu ces-
tovného ruchu pre turistov

Martin Hrubala

Pezinské viechy úspešne
ukončili druhý ročník

FOTO: Eva Amzler

Na deň sv. Martina, 11. no-

vembra, v Mestskej vinotéke

Svätomartinským požehnaním

vína odštartovala sezóna de-

gustácie mladých vín. Toto obľú-

bené podujatie začalo tento rok

písať tretiu desiatku svojej his-

tórie. Tradične sa ho zúčastnili

obidvaja predstavitelia cirkví –

farári Vladimír Kmošena a Ján

Ragula, ktorí požehnali nové ví-

na, ale aj prítomným vinohrad-

níkom a vinárom. Poďakovali

tiež za Božiu pomoc a ochranu i

za dobrú úrodu. Zúčastnených

hostí privítala predsedníčka

ZPVV Oľga Bejdáková a uply-

nulý rok z pohľadu vinohradní-

kov vyhodnotil predseda KVV

pri MsZ Gabriel Guštafík. Ho-

vorilo sa aj o tom, aké problémy

ešte stále trápia vinohradníkov,

a to najmä o nevypočítateľnom

počasí, škodcoch i o škodách,

ktoré každoročne vo vinohra-

doch na jar i v čase zberu úrody

spôsobuje zver. Primátor Oliver

Solga sa kriticky vyjadril k prípa-

du, ktorí riešia orgány mesta.

Jednalo sa o situáciu, keď zrej-

FOTO: (pb)

me samotný majiteľ vinohradu

dovolil do svojho vinohradu vy-

viezť desiatky ton odpadu zo

stavby a tiež zeminu. Primátor

sa vyjadril aj k poškodzovaniu

vinohradov zverou, keď pouká-

zal na fakt, že na jednej strane

neobrábané, spustnuté a za-

rastené vinohrady umožňujú

zveri sa tu celoročne zdržovať a

na druhej strane podaktorí vino-

hradníci, ktorí sú zároveň aj po-

ľovníci, zrejme lákajú prikrmo-

vaním zver do vinohradov. Len

preto, aby si v poľnom poľov-

nom revíre, teda vo vinici, mohli

streliť napríklad aj daniela. Pri-

mátor pripomenul, čo všetko ro-

bí mesto pre vinohradníkov a

požiadal prítomných, aby sa aj v

rámci vlastnej organizácie sna-

žili „pritlačiť“ na svojich členov,

ktorí sa dopúšťajú negatívneho

konania. Na druhej strane poďa-

koval všetkým tým, ktorí sa pra-

videlne už sedem rokov zúčast-

ňujú brigád na čistení meliorač-

ných kanálov a na ostatných ve-

rejno-prospešných prácach.

Na záver nasledoval ten naj-

príjemnejší a najdlhší bod pro-

gramu, a to samotná degustá-

cia nových vín. Boli výborné. (r)

FOTO: Martina Krasňanská

FOTO: (pb)



6 NOVEMBER 2015 PEZIN ANČKULTÚRA A UMENIE / INZERCIA

22. a 23. októbra 2015 sa sláv-
nostnou znelkou otvorila brána
XI. ročníku festivalu Eugena
Suchoňa. V tichosti do nej vstú-
pili nádejné hudobné talenty z
celého Slovenska. V tichosti,
aj keď už stáli na tom najvyš-
šom stupni víťazov na význam-
ných slovenských alebo aj me-
dzinárodných súťažiach ZUŠ.
Pod taktovkou svojich pedagó-
gov, s nádejou, že sú nainfiko-
vaní smädom po hudbe, ktorá
môže otvárať ich dušu po celý
život. Počas dvoch festivalo-
vých večerov sa nám svojím
interpretačným umením pred-
stavili tí najlepší z najlepších.
Áno, viem, koľko krehkosti a po-
minuteľnosti je v tomto slove.
Faktom však je , že všetci účin-
kujúci boli už zlatom ocenení.
Ideou nášho festivalu nie je boj
kto z koho. Naším prianím bolo
umožniť prežiť zmysluplné chví-
le v objatí tónov, ktoré vychá-
dzajú zo srdiečka, z vnútra a z
poctivej práce našich mladých
ľudí a ich pedagógov.

Odborná porota, zložená z
významných osobností na kon-
certnej ale aj pedagogickej scé-
ne - predseda poroty Mgr.art
Zuzana Suchánová,ArtD., čle-
novia Mgr.art. Karol Nitran,
ArtD., Mgr. art. Ján Prievozník -

mala ťažkú úlohu. Nakoniec
rozhodla nasledovne: Laureát
v sólovej hre Eva Husseinová –
eufónium, ZUŠ Istrijská, Brati-
slava, Laureát v komornej hre –
akordeónové duo Martin a Ja-
kub Smičekovci, ZUŠ Stupava.
Cena poroty Pavol Bohdan Zá-
potočný – klavír, ZUŠ Martin.
Cenu primátora získal Kristián
Mrva, ZUŠ Eugena Suchoňa
Pezinok. Cena riaditeľky ZUŠ
E.Suchoňa - Matej Šabík – kla-
vír, ZUŠ Sereď. Okrem týchto
ocenení porota vybrala z oboch
festivalových koncertov ďal-
ších mladých interpretov, ktorí
si budú môcť zahrať v predvia-
nočnej atmosfére v Koncertnej
sále Eugena Suchoňa na Kon-
zervatóriu v Bratislave.

Vo štvrtok 22. októbra sme sa

stíšili v spomienke pri hrobe na-
šich rodákov – profesora a skla-
dateľa Eugena Suchoňa a Ľu-
dovíta Rajtera.

Okrem súťažnej časti festiva-
lu je snahou našej ZUŠ Eugena
Suchoňa ukázať deťom a ich
pedagógom zaujímavostí náš-
ho regiónu. Tento rok sme pre-
žili jesenné slnečné dopoludnie
v historických priestoroch kaš-
tieľa v Dolnej Krupej. Započú-
vali sme sa do tónov aj slova vy-
nikajúcej slovenskej klaviristky
Veroniky Lovranovej.

„...hudba je najskutočnejšia
poézia. Vyžaduje ohnivú fantá-
ziu, vznešenú nadvládu harmó-
nie. Musíš mať ľudí rád. Ne-
sebecky, oddane, do takej mie-
ry, že musíš s nimi prežiť a
pretrpieť každý ich cit. Muzikant

je ako hudobný nástroj, ale na
tomto nástroji zahrá melódiu
iba ľudský osud...“ tak odprevá-
dza Neffe mladého Beethove-
na do Viedne, a týmito slovami
sme aj my odprevádzali našich
mladých priateľov na ich pokra-
čujúcej hudobnej ceste...

Dvojdňový festival sme mohli
zrealizovať vďaka finančnej do-
tácii oficiálnych sponzorov:
Mesto Pezinok, OZ pri ZUŠ E.
Suchoňa, ZUŠ Eugena Sucho-
ňa, PKC. Aj touto cestou všet-
kým ďakujeme. Moje veľké ďa-
kujem patrí aj neoficiálnym
sponzorom – mojim kolegom a
každému, kto akýmkoľvek spô-
sobom pomohol vytvoriť ohrom-
nú atmosféru a „nakŕmiť dušu i
telo“.

riaditeľka ZUŠ E. Suchoňa
Mária Neuszerová,

Festival Eugena Suchoňa – XI. ročník

na
predstavenie pod názvom do Domu
kultúry v Pezinku dňa Príďte sa poba-
viť a zasmiať.

ZO FSS OBSTRLÉZE vás všetkých srdečne pozýva

27. 11. 2015 o 18.00 h.
Kamila Németová

Lúče pezinského slnka

Tešíme sa na stretnutie.

Pozvánka na večer s Obstrléze

Dňa 29. 10. 2015 živeniarky privítali hosťa PhDr. Ľubomíru
Mihálikovú, CSc, z Modry, ktorá prišla porozprávať o Sloven-
skom národnom buditeľovi, kodifikátorovi spisovnej slovenčiny,
politikovi, filozofovi, historikovi, jazykovedcovi, pedagógovi, spi-
sovateľovi, básnikovi, publicistovi a redaktorovi Ľudovítovi
Velislavovi Štúrovi. Pani Ľubka nám úžasne pútavým roz-
právaním priblížila život Ľ. Štúra od narodenia, štúdium doma
i v zahraničí, jeho zaujímavý veľmi plodný život. Keďže sme
za ten krátky čas, nášho stretnutia nemohli spomenúť všetko,
ani jeho tragický koniec, pripomenieme si Ľudovíta Štúra aj
pri výročí jeho úmrtia (12.1.1856) v januári 2016.

Alžbeta Strapáková

Živena si pripomenula
200. výročie narodenia Ľ. Štúra

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

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

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

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

Ďalšie informácie o plese na tel. čísle 0905 342 261 alebo
e-mail .
Cena vstupenky: 1 osoba - hlavná sála 15 €, vo foyeri 14 €, ve-
čera 7 €.

Kúpou vstupenky a občerstvenia počas plesu prispievate na
opravu farského kostola. Zisk z plesu už 21 rokov putuje na ten-
to účel. Občerstvenie a bohatá tombola sú pripravené.

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

29. januára 2016 XXII. Ples
farnosti Pezinok v Dome kultúry

Vstupenky si možno zakúpiť v predpredaji od
1. do 23. decembra 2015 a od 4. januára 2016

František Féder.

fff@rsb.sk

XXII. Ples Farnosti Pezinok

V utorok 27. októbra naši seniori spolu s členkami Matice slo-
venskej z Pezinka navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre,
kde si pozreli expozíciu k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štú-
ra – jedinečnej osobnosti slovenských národných dejín. Zaujali
nás fotografie pamätných miest, kde žil a tvoril Ľ. Štúr ako aj vy-
stavené exponáty z doby, v ktorej žil. Naši obyvatelia navštívili
aj modranský cintorín, kde na hrobe Ľ. Štúra zapálili sviečku a
položili veniec. Týmto pamätným dňom sme zavŕšili stretnutia
uskutočnené počas roka v DSS v spolupráci s Maticou sloven-
skou. DSS a ZPS Pezinok

Za Ľudovítom Štúrom do Modry

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku pripravuje výstavný pro-
jekt, ktorý predstaví vojenské de-
jiny v oblasti dnešného Brati-
slavského kraja.

môže ve-
rejnosť vidieť unikátne archeo-
logické nálezy, rímsky oltár z vo-
jenského tábora v Rusovciach
ale i brnenie či uniformy.

Výstava

potrvá Jej
súčasťou budú prednášky i
vzdelávacie programy pre škol-
ské skupiny. Všetky ďalšie informácie nájdete na stránke

Od 27. novembra

Do zbrane! Bitky a
bojiská Bratislavského kraja

do 31. marca 2016.

Miroslava Kišoňováwww.muzeumpezinok.sk

Bitky a bojiská Bratislavského kraja

Blížiaci sa záver roka poskytuje okrem predvianočnej hekti-
ky aj čas spomaliť a stráviť adventné obdobie s rodinou.
Preto počas dvoch decembrových popoludní budeme v
Malokarpatskom múzeu tvoriť vianočné svietniky, piecť via-
nočné oblátky a spoznávať pôvod zvykov, ktoré sami udržia-
vame.

Program je určený pre rodiny s deťmi vo
veku od 5 do 12 rokov. Uskutoční sa v Malokarpatskom mú-
zeu Na aktivitu je
potrebné (počet miest je limitova-
ný) osobne v múzeu u p. Chvostekovej, telefonicky na č.
0911 404 053 alebo e-mailom na

. Vstupné pre dieťa je 1 €.

Vianoce v múzeu

5. a 19. decembra od 14.00 do 16.00 hod.
nahlásiť sa 5 dní vopred

Miroslava Kišoňová

monika.chvostekova@
muzeumpezinok.sk

-

VIANOČNÉ PROGRAMY PRE RODINY
v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

Folklórny spevácky súbor
RADOSŤ z Pezinka žije v tých-
to dňoch intenzívne prípra-
vami svojho koncertu, ktorý sa
uskutoční dňa

v Pezinku. Je
známe, že Lucia otvára tzv.
„strídžie dni“, keď sa, podľa tra-
dície, ľudia snažili pomo-
cou rôznych prostriedkov ma-
gickej ochrany zabezpečiť svo-
je domácnosti pred zlými sila-
mi.

Radostníci sa rozhodli ponúk-
nuť svojim priaznivcom o-
chranu proti zlým silám pros-
tredníctvom krásnych ľudových
pesničiek. Do svojho vyše ho-
dinového koncertu zaradili tie
najúspešnejšie pesničky z mi-
nulých vystúpení, ale aj nové
pesničky, pomalé i rýchle, ktoré
pohladia dušu a potešia srdce

10. decembra
2015 o 18.00 h v Malej sále
Domu kultúry

každého milovníka ľudovej pies-
ne.

Radostníci veria, že ani Lucia
k nim nezostane ľahostajná a
všetky zlé sily tak stratia svoju
magickú moc. Srdečne preto
pozývajú všetkých priaznivcov

ľudovej piesne na tento svoj
koncert a sľubujú, že sa ani na
chvíľu nebudú nudiť ! Veria, že
ten zázračný náboj, ktorý slo-
venská ľudová pieseň ponúka,
nabije poslucháčov i spevákov
samotných potrebnou energiou

na zvládnutie dôstojnej prípra-
vy tých najkrajších sviatkov v ro-
ku.

Členovia folklórneho spevác-
keho súboru sa na vás tešia –
príďte ich podporiť aj vy, ne-
oľutujete. Eva Frťalová

RADOSŤ rozospieva Luciu cez „strídžie“ dni

Inzercia
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Od školských čias, možno už
od mojich desiatich rokov ma za-
ujímala história. Po skončení
gymnázia, keď som sa hlásil na
vysokú školu, neotvárali odbor,
o ktorom som sníval. Prihlásil
som sa teda na štúdium archív-
nictva, ktoré bolo k tejto mojej
túžbe najbližšie.

Od začiatku, teda odkedy som
skončil vysokú školu, celých
tridsaťšesť rokov.Archív vediem
od roku 2000.

Obhospodarujeme celý vi-
diecky región Bratislavského
kraja, teda okresy Senec, Ma-
lacky a Pezinok.Av rámci týchto
okresov všetky obce a mestá aj
inštitúcie, ktoré na tomto území
sídlia. Teda je to aj štátna sprá-
va, súdy, skrátka sa staráme o
všetky písomnosti týchto orga-
nizácií. Po istom čase by sa tieto
dokumenty mali dostávať k nám
a u nás sa uchovávajú. My ich
zhromažďujeme, spracúvame a
aj sprístupňujeme verejnosti.

Každá inštitúcia má takzvaný
registratúrny plán. Je tam pres-
ne rozpísané, aké má typy doku-
mentov a čo sa má s nimi stať po
uplynutí určitej doby. Ak ide na-
príklad o dokument s označením
A5, znamená to, že ide o listinu,
ktorá by sa k nám mala dostať
po piatich rokoch. Niektoré pí-
somnosti sem idú po desiatich,
dvadsiatich rokoch, ale naprí-
klad knihy z matrík až po sto ro-
koch. Musíme tiež odsúhlasiť,
ak chce inštitúcia nejaké svoje
písomnosti po čase vyradiť.
Cieľom je, aby sa všetky dôležité
dokumenty naozaj zachovali, aj
keď prax je trochu iná a nie všet-
ky inštitúcie na to dbajú. Neraz
sa dokumentácia povyhadzuje.

Máme, ale nás je v archíve
šesť zamestnancov a predstav-
te si, koľko je inštitúcií, ktoré
nám majú dávať dokumenty. Zo
samospráv napríklad ukladáme
zápisnice zo zasadania zastupi-
teľstva, rozhodnutia, skrátka pí-
somnosti označené písmenom
A, čo znamená archív. Písom-
nosti poukladáme a keď ich tu
uložíme, znamená to, že sú tu
na večné veky!

Obrovský. Sme často tým po-
sledným miestom, kde sa dá nie-
čo nájsť. Napríklad niekto chce
ísť po penzie, ale povedia mu,
že mu chýbajú odpracované ro-
ky. Sociálna poisťovňa nás oslo-

Ako ste sa dostali ku svojej
profesii? Ťažko si predstaviť,
že by napríklad dieťa malo
sen pracovať v archíve.

Odkedy pôsobíte v Modre?

Čo všetko do tohto archívu
patrí?

Ako to funguje v praxi?

Nemáte v tomto smere neja-
ké výkonné právomoci?

Aký zmysel má archivácia
týchto „praktických“ listín?

ví, či nemáme nejaké zápočtové
alebo mzdové listy. A naozaj je
ešte reálna šanca, že sa práve u
nás môžu nájsť. Máme tu vy-
svedčenia, stavebné povolenia,
rodné listy, skrátka rôzne veľmi
praktické dokumenty, ktoré mô-
že ešte niekto potrebovať. Po ro-
ku 1989 nastal napríklad čas reš-
titúcií, rehabilitácií, mnohé prí-
pady sú ešte stále na súdoch a
ľudia si nevymohli naspäť to, čo
im štát počas komunistického re-
žimu vzal. Ročne k nám prichá-
dzalo z takýchto dôvodov asi
1500 ľudí.

Stačí napísať mail, alebo prísť.
Žiadateľ povie, čo chce, napíše
žiadosť a my to skúsime nájsť.
Ak dokument nájdeme, urobíme
oficiálnu kópiu, ktorú opečiatku-
jeme a tá obstojí aj pred súdom.
Ale ľudia sem chodia nielen kvô-
li praktickým záležitostiam, nav-
števujú nás aj historici alebo štu-
denti, ktorí píšu diplomové prá-
ce.

Máme tu písomnosť už z roku
1461. Ide o pozemkovú knihu z
Modry, ktorá sa viedla od stre-
doveku. Všeobecne sú v na-
šom archíve najstaršími doku-
mentmi práve písomností niek-
dajších slobodných kráľov-
ských miest, ktorými boli Svätý
Jur, Pezinok a Modra. Medzi pí-
somnosťami Svätého Jura sa
nachádza testament z roku
1439, žiaľ, je vo veľmi zlom tech-
nickom stave. Výraznejší rozvoj
písomných dokumentov a ich
ukladania nastal až po roku
1500, dovtedy to nebolo zvy-
kom. Dokumenty z tejto doby
boli veľmi prozaické, obsahova-
li záznamy, ako sa platia dane,
takisto aj výsady miest, ktoré sa
museli starostlivo uchovávať
pre prípad sporu.

Najstaršia písomnosť, ktorá
sa týka Pezinka, je z roku 1511.
Pezinok mal tú smolu, že ho v ro-
ku 1826 zachvátil veľký požiar a
na Radnici uschovávané pí-
somnosti, žiaľ, ľahli popolom.
Z najstarších sa zachovalo len
niečo. V roku 1982 vyšla veľká
kniha dejín Pezinka, ale je mož-
né, že už je určitý plán, aby sa
napísalo niečo nové. V minulom
režime všetko prechádzalo cez
schvaľovanie a aj tí, čo písali,
mali v sebe určitú autocenzúru,
takže nové a objektívne dejiny
by si toto mesto zaslúžilo.
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Ako môže človek prísť bá-
dať do archívu?

Prenesme sa zo súčasnosti
do histórie. Aké najstaršie pí-
somnosti sú vo vašom archí-
ve?

Určite máte aj dokumenty
týkajúce sa Pezinka.

Laika možno bude zaují-
mať, podľa čoho sa rozhodu-
je, či nejakú písomnosť máte
vy alebo múzeá.

Múzeá by mali mať trojroz-
merné exponáty, ale nie doku-
menty. Môžu si písomnosti poži-
čať, keď ich chcú napríklad vy-
staviť. Máme tu rôzne privilé-
giá, teda výsadné listiny písané
na pergamene, knihy, daňové a
účtovné knihy, zápisnice mest-
ských rád, teda všetko, čo sa v
meste dialo a zapisovalo. Sú tu
dobové plány, fotografie a ma-
py, často také, ku ktorým sa bež-
ný človek nedostane. Z takých-
to materiálov dokážeme potom
spísať napríklad aj knihu o his-
tórii nejakého mesta alebo ob-
ce. Ako veľkú raritu spome-
niem, že na účtovných knihách
mesta Modry z roku 1660 pou-
žili na ich väzby staré stredove-
ké zlomky kníh a v spolupráci s
muzikológmi sme zistili, že tu
máme napríklad pergamenový
list z bratislavskej bohoslužob-
nej knihy z roku 1180!

Je to aj kvôli osobnému vzťa-
hu, pretože tam štyridsať rokov
bývam. Keď obce a mestá, osla-
vujú nejaké významné výročie,
ako je napríklad prvá písomná
zmienka, chcú vydať knihu.
Oslovia nás, či s nimi chceme
spolupracovať, pretože sa u nás
môžu nájsť pre takúto publiká-
ciu zaujímavé dobové materiály.
Je to aj prípad mesta Svätý Jur,
ktorý pri príležitosti 800. výročia
vydal reprezentatívnu knihu.

Písomnosti sa podľa predpi-
sov skladujú v tme pri teplote
cca 17 stupňov a pri stabilnej vlh-
kosti. V našom archíve sú ulo-
žené písomnosti, dĺžka ktorých
je takmer 5 kilometrov.

Práve naopak, je ich stále viac
a viac. Aj dnes musíte mať na
všetko písomné potvrdenie a pe-
čiatku, nestačí, že to máte v elek-
tronickej podobe. Musíte ukázať
dokument na papieri. Všeobec-
ne najviac písomností pochá-
dza práve z obdobia po roku
1945. Bude ich treba ešte raz
prejsť a tie bezcenné bude treba
dať preč, najmä ak tie nové už
nebude kam dávať. Nedá sa
každých desať rokov postaviť
sklad.

Zatiaľ máme dostatok priesto-
ru v horizonte pätnástich rokov.
Potom, keď nebude stačiť, bude-
me musieť postaviť iný sklad v
blízkosti, alebo sa písomnosti
budú uchovávať prevažne v digi-
tálnej podobe.
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Všimol som si, že mimo-
riadnu pozornosť venujete
Svätému Juru.

Ako sa dokumenty skladu-
jú?

Ubúda písomností v dne-
šnej digitalizovanej dobe?

Znamená to, že váš priestor
nebude pri takomto tempe pri-
búdania písomností stačiť?

Myslíte si, že dokumenty v
elektronickej podobe sú ulo-

žené bezpečne? Aký je vlast-
ne najspoľahlivejší moderný
spôsob archivácie?

Vediete si denník?

Ako sa bude budúcim gene-
ráciám javiť súčasnosť?

Aké máte obľúbené histo-
rické obdobie?

Márius Kopcsay

Najbezpečnejší spôsob je ukla-
danie na mikrofilmy. Napríklad v
Nemecku sa všetko mikrofilmu-
je. Tieto mikrofilmy sa dávajú do
vákuových sudov a tie sú ulože-
né v podzemí, zvyčajne v už ne-
používaných banských priesto-
roch. Súčasne preferované spô-
soby ukladania na disky či usb-
kľúče sú len dočasné riešenia,
ktoré o dvadsať rokov nemusia
platiť. Bude pribúdať chýb na
týchto nosičoch, v dôsledku čo-
ho sa informácie budú strácať.
Znamená to, že po dvadsiatich
rokoch ich bude treba znovu pre-
kopírovať. Digitalizácia je dnes
všeobecný trend, ale pre písom-
nosti nemusí znamenať spo-
ľahlivé riešenie. Mikrofilmy sa ja-
via ako lepšie.

Nevediem a možno je to chy-
ba. Písomností je tak veľa, že sa
v nich človek niekedy topí. Po-
čas práce vidíte mnoho zaují-
mavých dokumentov. A keď si
nepoznačíte, kde ste ich našli,
po čase to jednoducho zabud-
nete a ťažko sa k tomu vrátite.
Takže ako mladý by som si písal
denník o tom, čo som kde v ar-
chíve našiel.

Občas ma to napadne, napo-
kon už časové rozpätie našich
písomností je okolo 500 až 600
rokov. Premýšľam, že o 200 ro-
kov tu bude niekto, kto bude
skúmať náš život a keď mu
nič nezanecháme, bude mať
skreslené predstavy o našej
dnešnej realite. Musím totiž po-
vedať, že aj na spôsobe, ako
pristupujeme k písomným doku-
mentom, sa prejavuje, že je
u nás kultúrne aj historické po-
vedomie na okraji. Ak sa po-
zrieme do Česka, Poľska ale
najmä do Maďarska, dáva sa
u našich susedov množstvo pe-
ňazí na konzervovanie a reš-
taurovanie písomností.

Pre všetkých ľudí je najkrajšie
to obdobie, ktoré práve žijú.
Niekedy majú ľudia predstavy,
že keby sa dalo cestovať v čase,
išli by sa pozrieť do nejakej inej
historickej éry... No keď si pred-
stavím, že by sa niekto dostal na-
príklad 500 rokov dozadu, veľmi
rýchlo by odtiaľ utiekol preč. Hy-
giena, jedlo, pitie, to sa nedá po-
rovnať s dneškom. Z vína spred
500 rokov by nám dnes bolo zle.
Nemám žiadnu dobu, do ktorej
by som sa chcel preniesť v čase.
Mali by sme byť spokojní s tou
dobou, v ktorej práve teraz žije-
me a snažiť sa, aby bola lepšia.
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Najkrajšia je doba, v ktorej žijeme
Archív si každý z nás predstaví
ako tiché miesto, na ktorom od-
počíva minulosť. Na policiach
ležia starostlivo naukladané do-
kumenty, umelecké i veľmi pro-
zaické. Keď si však predstaví-
me príbehy, ktoré v týchto listi-
nách ožívajú, odrazu sa nám aj
archívne priestory javia ako veľ-
mi dobrodružné. A Juraj Tur-
csány, riaditeľ modranskej po-
bočky Štátneho archívu v Bra-
tislave, vie o tomto svete veľmi
pútavo hovoriť.

Nové knihy
Mesto Pezinok z fondu PRO BOZEN finančne podporilo vyda-

nie dvoch zaujímavých kníh. Tou prvou je kniha
s podtitulom dejiny Okresného archívu v Modre.

Kniha, ktorú napísali a mimo-
chodom dlhoročný riaditeľ menovaného archívu, je určená nie-
len odborníkom, ktorí sa venujú archívnictvu a histórii, ale aj širo-
kej verejnosti, ktorú zaujíma história a to, ako sa uchováva pre
budúce generácie. Obsahuje aj množstvo zaujímavého obra-
zového materiálu, poteší aj svojím grafickým spracovaním.
Výtvarnú podobu jej dala Jela Palešová – IMPALEX a v knihe
sú použité aj fotografie Jána Štrbu. Možno na záver treba pripo-
menúť, že koncom minulého storočia bol okresný archív niekoľ-
ko desaťročí aj v Pezinku a viedol ho J. M. Dubovský, okrem iné-
ho autor dodnes neprekonaných Dejín mesta Pezinok z roku
1982.

Druhou knihou, ktorej vydanie mesto podporilo, je pútavo a s
vtipom napísaná kniha nášho najväčšie-
ho odborníka na víno, ale aj na gastronómiu a všetko čo s tým
súvisí, nazvaná Desať krátkych príbehov o
našej, malokarpatskej gastronómii, ale v svetových súvislos-
tiach a samozrejme vždy „ruka v ruke“ s vínom, ponúka táto kni-
ha, ktorá je dobrým tipom na dlhé zimné večery, ale aj inšpirá-
ciou niečo dobré si „ukuchtiť“ a otvoriť si k tomu fľašu dobrého
pezinského alebo modranského vínka. Dobrú chuť !

Mesto podporilo z dotácie fondu PRO BOZEN aj vydanie tre-
tej zbierky básní a knihu spomienok býva-
lého profesora pezinského Gymnázia

V tejto súvislosti by sme chceli poďakovať spoločnosti ORTO-
PROplus Košice a menovite konateľovi spoločnosti pánu

za sponzorský dar do fondu PRO BOZEN
vo výške 2500 eur. Vďaka štedrosti tejto spoločnosti budú pod-
porené štyri vyššie menované knihy. Chceli by sme aj touto ces-
tou vyzvať dobrovoľných darcov či sponzorov a požiadať ich o
finančný príspevok do fondu PRO BOZEN, pretože sa mesto
chystá podporiť aj vydanie ďalších kníh a opraviť niektoré histo-
rické pamiatky. Ako prvá by mala byť generálna rekonštrukcia
Kaplnky sv. Rozálie, ktorá by sa mala začať už na jar.

Číslo účtu na ktoré môžete posielať svoje príspevky je uverej-
nené nižšie. Ďakujeme.

Archív na

okraji mesta

Písané vidličkou.

Mária Nováková Juraj Turcsány,

prof. Fedora Malíka,

Mariny Mesárošovej
Ruda Krasulu.

Hanušovi Hlivkovi

Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen, slúži na záchranu historických pamiatok,

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

Ľúbostné spevy Andreja
Sládkoviča nedávno
vyšli v exkluzívnom výtvar-
nom sprievode Pezinčanky
Kataríny Vavrovej. Nevšedná
plnofarebná publikácia o lás-
ke k žene a vlasti predvádza
novú formu tohto diela, aká do-
teraz nebola publikovaná a
ktorá sa priam núka do pred-
vianočného obdobia svojím
darčekovým spracovaním.

Výtvarné kvality Kataríny
Vavrovej sú nesporné, úspe-
chy doma i v zahraničí sú vý-
sledkom talentu a pracovitosti
umelkyne, ktorá mala od detstva blízko k umeniu a počas štúdia
mala šťastie na dobrých pedagógov.

Marína

(pb)

Sládkovičova Marína
Kataríny Vavrovej

PhDr. Juraj Turcsány
(1956) vyštudoval archív-
nictvo na FFUK, vedie
modranskú pobočku Štát-
neho archívu v Bratislave.
Venuje sa regionálnym a vi-
nohradníckym dejinám, je
spoluautorom a zostavo-
vateľom monografií o via-
cerých obciach a mes-
tách, napr. publikácií De-
jiny Modry a Svätý Jur
1209 – 2009.
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V novembri si pripomíname
už 26. výročie pádu komunis-
tického režimu. Je to príleži-
tosť pripomenúť si na Pezin-
čanov, ktorí boli komunis-
tickým režimom odsúdení
a väznení v rôznych vykon-
štruovaných súdnych proce-
soch.

V súdnom procese Jozef
Reichbauer a spol.

V súdnom procese Titus
Zeman a spol.

boli Štát-
nym súdom v Bratislave 14. 6.
1950 okrem iných odsúdení aj
Pezinčania: Jozef Reichbauer
(7 rokov), Alojz Vozatár (18 me-
siacov) a Ján Ftáčnik (1 rok).
Odsúdení boli za rozširovanie
protištátnych letákov v roku
1949. Alojz Vozatár totiž ešte v
roku 1947 našiel na ulici „pro-
tištátny leták“, ktorý si vložil do
peňaženky. Keď však o rok ne-
skôr peňaženku stratil, nálezca
ju odniesol na bezpečnosť.
Preto bol ešte v roku 1949 po-
stavený pred Okresný súd v
Pezinku, ktorý jeho a ostatných
oslobodil. Po nástupe komunis-
tického režimu ho však obvinili,
že leták odovzdal na železnič-
nej stanici Jozefovi Reichbaue-
rovi, s ktorým sa ani nepoznal.
Podľa rozsudku však mal A.
Vozatár dostať leták od svoj-
ho spolužiaka Jána Ftáčnika
na Štátnom gymnáziu v Bra-
tislave, ktorý ho mal dostať ano-
nymne poštou. Jozef Reich-
bauer mal leták priniesť na
Oblastné riaditeľstvo ČSD a
ukázať ho spolupracovníkom.
Okrem toho mal J. Reichbauer
dostať leták s textom, aby že-
lezničiari protestovali proti
odobratiu režijných výhod, pas-
tiersky list biskupov proti tzv.
Katolíckej akcii a exkomunikač-
ný dekrét účastníkov Katolíckej
akcie. Navyše 12. 7. 1949 v hos-
tinci v Limbachu pred hosťami
zhodil zo steny na zem obraz
prezidenta Klementa Gottwal-
da a pošliapal ho. O mesiac bol
Alojz Vozatár opäť odsúdený v
súdnom procese Jozef Švarc a
spol. na ďalších 6 mesiacov.
Jozef Švarc bol pezinský foto-
graf, ktorý mal leták rozmnožiť.

bol Štátnym sú-
dom v Bratislave 22. 2. 1952
okrem iných odsúdený aj Pe-
zinčan, saleziánsky kňaz don
Štefan Sandtner (15 rokov).
Išlo o skupinu saleziánskych
kňazov a klerikov a diecéznych
kňazov, ktorí sa po vyvezení z
kláštorov pokúsili o útek do za-
hraničia cez rieku Moravu s cie-
ľom dokončiť teologické štúdiá,
dosiahnuť vytúžené kňazstvo

a pokračovať v rehoľnom živo-
te. Po nevydarenom úteku ŠtB
zatkla aj ľudí, ktorí im v tom po-
mohli, okrem iných aj dona Šte-
fana Sandtnera, ktorého pred
útekom saleziáni navštevovali
v nemocnici a on bol zapojený
do prípravy úteku. Rozširoval
správy a pokyny medzi nimi a
viacerým klerikom ponúkol, aby
sa k úteku pridali. Ďalší z tých,
ktorí im pomohli, boli odsúdení
v ďalších súdnych procesoch.
V súdnom procese Zdenka Ce-
cília Schelingová a spol. bola
Štátnym súdom v Bratislave 17.
6. 1952 odsúdená okrem iných
aj Pezinčanka Marta Sandtne-
rová (7 rokov), sestra Štefana
Sandtnera. Obvinená bola z to-
ho, že sa spolu s dnes už blaho-
slavenou sestrou Zdenkou
Schelingovou rozhodla zorga-
nizovať útek šiestich kňazov z
väznice, medzi nimi aj svojho
brata.

boli Krajským
súdom v Bratislave 7. 4. 1952
okrem iných odsúdení Pezin-
čania: Pavol Godovič (18 ro-
kov), Milan Čech (7 mesiacov)
a Ondrej Slimák (11 rokov). Boli
to príslušníci PTP, ktorí pri
Liptovskom Petri stavali vojen-
ské letisko Mokraď a boli obvi-
není, že v Liptovskom Hrádku
založili protištátnu skupinu, kto-
rá mala vykonať ozbrojený útek
do zahraničia a ak by sa nepo-
daril, mali sa stiahnuť do hôr
a vykonávať teroristické akcie.
V skutočnosti to súviselo so slo-
vami veliteľa roty, že politická si-
tuácia je veľmi vážna, na voja-
kov sa nemôžu spoľahnúť a pre-
to, keby prišlo k vojnovému kon-
fliktu, budú musieť 10-15 voja-
kov odstrániť pre dosiahnu-
tie pokoja a poriadku na rote.
Medzi PTP-ákmi to vyvolalo

V súdnom procese Pavol
Godovič a spol.

obavy a na schôdzi po večierke
si povedali, že v prípade vojen-
ského konfliktu bude bezpeč-
nejšie utiecť ako sa dať postrie-
ľať. Keďže sa medzi nimi našiel
konfident, boli tri mesiace sle-
dovaní príslušníkmi OBZ. Ne-
vydržali však čakať na neja-
ké prejavy diverznej činnosti a
30. 6. 1951 trinástich vojakov
zatkli s použitím klamstva, že
idú do poddôstojníckej školy.

boli Krajským sú-
dom v Bratislave 9. 11. 1955
okrem iných odsúdení Pezinča-
nia: Lukáč Satina (15 rokov),
Štefánia Galvánková, rod.
Cigániková (13 rokov – zomrela
vo väzení 18. 7. 1956 ako 37
ročná), Pavol Pukančík (12 ro-
kov), Ladislav Tyko (4 roky),
Celestín Hujsi (2 roky) a man-
želky Anna Satinová, rod. Ci-
gániková a Mária Tyková, rod.
Mucková, ktorým súd s prihliad-
nutím na ich maloleté deti zme-
nil trest na podmienečný, pri-
čom sa museli pravidelne hlásiť
na bezpečnosti. Dôvodom ich
odsúdenia bola návšteva ne-
známeho muža u Satinovcov,
ktorý sa predstavil ako Laco a
tvrdil, že prichádza z Viedne od
ich príbuzných a je vyslaný od-
bojovou skupinou. V skutoč-
nosti išlo o agenta provokatéra,
ktorý v susednom dome býva-
júcu Satinovu švagrinú Štefá-
niu Galvánkovú požiadal o zís-
kavanie špionážnych správ a
nechal u nej balíček s protištát-
nym obsahom, ktorý mala
uschovať u L. Satinu (mikrofil-
my s pokynmi pre špionážnu
činnosť). Lukáč Satina spolu-
prácu s agentom opakovane od-
mietol. Pavel Pukančík, ktorý
počas II. svetovej vojny bojoval
v Britskom kráľovskom letectve
ako zadný strelec, pri svojej
návšteve u Š. Galvánkovej pre-
hovoril na agenta po anglicky a
po nemecky, ale agent neovlá-
dal ani jednu cudziu reč. Z toho
usúdili, že ide o provokatéra,
ktorý mu ponúkal prevedenie
do zahraničia. Agent ostal u Š.
Galvánkovej 5 dní. V roku 1955
boli zatknutí a pri domovej pre-
hliadke bolo na Satinovej pova-
le nájdené vrecúško s protištát-
nym obsahom. Za neoznáme-
nie trestného činu boli odsúde-
ní aj ľudia, ktorí sa s agentom
ani nestretli: Satinovi susedia a
známi Celestín Hujsi, Vincent
Jakubček a manželia Tykovci
ako aj Satinova manželka
Anna, ktorá o agentovej činnos-
ti nevedela.

V súdnom procese Lukáč
Satina a spol.

V súdnom procese Augustín
Štohl a spol. 6. 3. 1959 bol ako
hlavný obvinený Krajským sú-
dom v Nitre odsúdený Pezin-
čan Augustín Štohl (6 rokov).
Išlo o skupinu bohoslovcov, kto-
rí boli v roku 1953 vylúčení z
kňazského seminára v Bratisla-
ve a pokúšali sa dokončiť teolo-
gické štúdiá tajne pod vedením
profesorov, ktorí boli odsúdení
spolu s nimi. Zároveň išlo aj o ší-
renie mariánskej úcty podľa sv.
Ľudovíta de Grignion v spolku
Nevoľníci Panny Márie.

boli
Krajským súdom v Bratislave 3.
8. 1961 odsúdení okrem iných
aj Pezinčania: kapucíni – rodní
bratia páter Vojtech Rudolf Raj-
ner (14 rokov) a klerik Ladislav
Štefan Rajner (2,5 roka) a ich
švagor Michal Matiašovský
(7 rokov). Išlo o skupinu kapucí-
nov, ktorí napriek vyvezeniu
z kláštorov v roku 1950 pokra-
čovali naďalej v rehoľnom ži-
vote a vo vzájomnom stretáva-
ní pod vedením predstavené-
ho pátra Vojtecha. Na tajných
schôdzkach klerici pokračovali
v tajnom štúdiu pod vedením
pátrov a skladali rehoľné sľuby.
O svojej činnosti informovali aj
predstavených v zahraničí. Mi-
chal Matiašovský bol obvinený
z ukrývania cenností z kapucín-
skeho kláštora a z pomoci kapu-
cínom. Bol tiež obvinený zo
špionážnej spolupráce so svo-
jim bratom, provinciálnym pred-
staveným tešiteľov vo Viedni
P. Dominikom Štefanom Ma-
tiašovským, s ktorým bol v pí-
somnom a telefonickom styku.
S týmto procesom súvisel aj dru-
hý proces s kapucínmi.

bol
Krajským súdom v Bratislave
30. 9. 1961 odsúdený okrem
iných aj Pezinčan, kapucínsky
kňaz páter Benedikt František
Wild (4,5 roka).

Štátnym súdom v Bratislave
bol na 7 rokov väzenia odsúde-
ný aj rodák z Cajly,
člen 1. československého tan-
kového zboru vo Veľkej Británii.

Výpočet obetí komunistické-
ho režimu z Pezinka však nie je
úplný. Spolu s politickými väz-
ňami trpeli aj ich rodiny, ďalší
Pezinčania boli povolaní do
Pomocných technických prá-
porov (PTP) alebo boli inak pre-
nasledovaní. Okrem toho boli v
neprítomnosti odsúdení tí, ktorí
ilegálne emigrovali do zahrač-
nia.

V súdnom procese Vojtech
Rudolf Rajner a spol.

V súdnom procese Bene-
dikt František Wild a spol.

Ignác Nay,

Peter Sandtner

Súdne procesy s Pezinčanmi v minulom režime

Keď niekoho zaujíma ako sa zmenila krajina za ostatné de-
saťročia či storočia, siahne po starých mapách, fotografiách, po-
hľadniciach či literatúre zaoberajúcej sa históriou. Ľudia, ktorí
sa zaujímajú o históriu, zväčša dobre vedia, kde vyhľadávať in-
formácie. Bežného človeka, ktorý má aj iné záujmy, zasa pote-
šia články v novinách, časopisoch, na internete, ktoré sa sami
ponúkajú. Zaujímavou kapitolou sú všeobecne známe satelitné
snímky na internete, kde si je možné prezrieť krajinu i spätne
pár rokov nazad, kde je pekne vidieť, čo sa za pár rokov vybu-
dovalo alebo zmenilo. Pre tých, ktorí nepostrehli minuloročnú
„novinku“, je tu dobrá správa. Stačí zadať do vyhľadávača
„Historická ortofotomapa Slovenska“ a máme o zábavu posta-
rané. Letecká mapa Slovenska z roku 1950 s možnosťou
prepnutia do súčasnosti nám prezradí prekvapivo veľa o našej
krajine, meste, ulici či vinohrade. Množstvo polí a políčok na-
značuje, že krajina bola omnoho malebnejšia ako dnes, čo iste
potvrdia dnešní sedemdesiatnici. Vinice na mnohých miestach
zasahovali viac do svahov Malých Karpát, v ktorých bolo viac
voľných plôch v podobe lúk a polí. Napríklad Holubyho lúka nad
Kučišdorfskou priehradou v porovnaní s minulosťou dnes ako-
by neexistovala a v budúcnosti azda zarastie stromami kom-
pletne. Na mape sú dobre badateľné staré pôvodné cesty, ktoré
pamätajú i časy Rakúska-Uhorska. A mimochodom, keď si za-
dáte do vyhľadávača výraz „Mapire.eu“ a na stránke sa trochu
zorientujete (v angličtine, nemčine a maďarčine) môžete sa ocit-
núť v spomínanom Rakúsko-Uhorsku prostredníctvom naprí-
klad 1. vojenského mapovania za Márie Terézie. I pri tejto mape
je možnosť prepínania medzi historickou a satelitnou mapou.
Takže Pezinčania, ktorí ste ešte nemali tú česť – príjemnú zába-
vu, lebo správni lokálpatrioti to už majú dávno preštudované.

(pb)

Spomeniete si na Pezinok
z päťdesiatych rokov?

Inzercia

Ilustračné foto: arch v Mestského m zea Pezinok

Na základe pozvania Klubu slovenských turistov sa predseda
Klubu sprievodcov mesta Pezinok Peter Ronec zúčastnil 46. vý-
ročnej konferencie ERA (Asociácia združujúca turistické orga-
nizácie krajín Európy) v Bratislave. Organizáciu vedie viacčlen-
né volené prezídium, v ktorom sú delegovaní zástupcovia člen-
ských krajín ERA. V súčasnosti je prezidentkou ERA pani Liz
Nielsen z Dánska, ktorá je pôvodným povolaním učiteľka.

Na konferencii boli prezentované nové turistické trasy pre pe-
šiu turistiku vedúce naprieč Európou, ktoré sú označované E-1
až E- 12 a ktoré merajú spoločne vyše 55.000 km. Dve trasy E-
3 a E- 8 vedú cez územie Slovenska i Malokarpatským regió-
nom. Keďže občania Pezinka dlhodobo majú záujem o turistiku
a pôsobia tu viaceré organizácie, ktoré sa venujú turistike a
športu, budú i tieto poznatky prínosom pre rozvoj turistiky a ces-
tovného ruchu v meste Pezinok a okolí.

Za najväčšie úspechy ERA v minulosti považujú funkcionári
organizovanie spoločných medzinárodných putovaní po viace-
rých krajinách, ktoré sa konajú od roku 2001. V tomto roku sa za-
čína EURORANDO 2016 v znamení ENERGIA. Prológom v
tomto roku 2015 bolo stretnutie na mieste stretu troch hraníc
ČR- SR – PL v Hrčave a končí stretnutím vo švédskom meste
SKANE v dňoch 10.-17. septembra 2016. Zúčastniť sa môžu or-
ganizovaní i neorganizovaní turisti.

Informácie o tomto podujatí je možné získať na www.euroran-
do2016.com (PR)

46. Výročná konferencia ERA

MIKULÁŠSKY TURNAJ PBL V BEDMINTONEMIKULÁŠSKY TURNAJ PBL V BEDMINTONE
Aký turnaj?:

Kto sa môže pridať?:
Kde a kedy?: 5. 12.

Pravidlá:

Štartovné:

Prihlášky:

ženy - dvojhry, muži - štvorhry
ktokoľvek, kto je amatérsky hráč

hala Sport Palace PK registrácia 8.00-
8.20 h, rozlosovanie, začiatok 9.00-cca 15.00 h

hrané na 2 sety (2:0, 1:1, 0:2) do 15b., podľa ofi-
ciálnych pravidiel bedmintonu

10 € (zaručuje prenájom haly, košíky, malé pozor-
nosti a odmeny pre zúčastnených, zvlášť pre ženy 1.-4.miesto
a pre mužov 1.-4.m., občerstvenie – minimálne ovocie)

ženy-jednotlivo a muži za konkrétnu dvojicu,

cez formuláre na
Počet zúčastnených je limitovaný, max. na

14 žien a 12 mužských dvojíc.

Všetko o PBL:

http://pezinskabedmintonovaliga.webno-
de.sk/turnaje/

http://pezinskabedmintonovaliga.webnode.sk/
Tešíme sa aj na teba, kolektív hráčov PBL

5.12.
SPORT PALACE

PEZINOK



RÔZNE / INZERCIA9 NOVEMBER 2015 PEZIN ANČ

Inzercia

„Pezinok bol pre mňa posled-
nou zastávkou sústredenia.
Bolo to zrejme prechodné mies-
to, no usilovali sme sa aj tu vyu-
žiť čas. V Pezinku sa dostali
spolu do jednej izby aj mladí zo
Spoločnosti Ježišovej, ktorí už
ukončili noviciát. Keďže sme ne-
vedeli, ako dlho tam budeme,
rozhodli sme sa využiť čas aj tu
a začali sme spolu so štúdiom.
Mali k dispozícii dve izby, ja
som býval inde. Prichádzal som
k nim doobeda i poobede a za-
čali sme sústavne preberať filo-
zofiu.

V Pezinku urobil Paľko Hnilica
(budúci tajný biskup) druhý od-
vážny čin. Odišiel tajne cez kos-
tol a na dva alebo na tri dni zmi-
zol. Bolo to možné, lebo kontro-
la tu nebola veľmi prísna, hoci aj
v Pezinku bol zmocnenec. Po

troch dňoch sa Hnilica opäť taj-
ne vrátil a niektorým z nás pove-
dal, kde bol, s kým sa stretol a
čo vybavil. Rozprával sa so zod-
povednými osobami na Sloven-
sku o možnostiach našich prí-
padných vysviacok za kňazov.

Prvému dali súhlas na vy-
sviacku Paľkovi Horskému, kto-
rý bol veľmi chorý a nepredpo-
kladalo sa, že bude dlho žiť.
Mal niekoľkonásobnú tuberku-
lózu chrbtovej kosti. Dali mu
súhlas, aby sa pri prvej príleži-
tosti mohol dať vysvätiť. Neskôr
sme dostali povolenie aj my
ostatní. Dostali sme to aj na pís-
me. Bolo to napísané na kúsku
bielej látky – potvrdenie o štúdi-
ách a súhlas k vysviacke s nie-
koľkými podpismi. Tento doku-
ment sme si zašili do oble-
kov, aby sme ho aj napriek pre-

hliadkam mohli vyniesť na slo-
bodu.

Paľko Hnilica pri svojom výle-
te z Pezinka išiel vlastne zistiť,
čo by sa v tejto veci dalo kon-
krétne vykonať. Bolo to veľmi
dobré a bolo to aj prozreteľnost-
né. Dal do pohybu veľmi požeh-
nané dielo.

V Pezinku nás potom navštívil
kňaz Záreczký, o ktorom sme
vtedy už niečo počuli. Presvied-
čal nás, aby sme išli do seminá-
ra v Bratislave. V takomto čine
sme videli iba kamufláž a
schválenie zlikvidovania reholí.
Bolo by sa mohlo povedať, že je
už všetko v poriadku, že boho-
slovci sa rozišli so svojimi reho-
ľami a odišli do seminára, čiže
schvaľujú všetko, čo sa stalo, a
život beží ďalej. Keďže nám bo-
lo jasné toto nebezpečenstvo,
odmietli sme ísť do seminára.
Ani jediný sa nehlásil. Nato pán
Záreczký nasadil žoviálnejší
tón a povedal niekoľko nevhod-
ných alebo až nechutných vecí
pred nami bohoslovcami, zíde-
nými v jedálni. Jeho poznámky
sa týkali dievčat – že samozrej-
me niektorým z nás sa budú pá-
čiť dievčatá a že to azda aj ne-
cháme, atď. Nato vstal jeden zo
saleziánov, veľmi tvrdým spô-
sobom protestoval a pána Zá-
reczkého zarazil. Povedal, že si
vyprosujeme, aby s nami, boho-
slovcami takto rozprával. Chví-
ľa bola veľmi trápna. My sme,

samozrejme, tento protest a tie-
to slová schvaľovali, a to aj po-
tleskom. Nato pán Záreczký s
určitými rozpakmi začal vec za-
hladzovať. No celé poslanie je-
ho návštevy medzi rehoľnými
bohoslovcami v Pezinku sa ne-
vydarilo a skončilo sa fiaskom.

V Pezinku sme neboli veľmi
dlho, pretože nás znova začali
triediť. V Podolínci oddelili kňa-
zov od bohoslovcov. Novicov,
najmä mladších, poslali na
Priehradu mládeže pri Púcho-
ve. Nás starších poslali do Pe-
zinka. V Pezinku nás znova vy-
triedili. Tých, ktorí boli odvedení
ako vojaci, ibaže mali odklad po-
čas štúdií, vzali na vojenčinu (P-
TP). Zostalo nás niekoľko nevo-
jakov. Z jezuitov to boli Dr.
Janko Buchta, Paľko Horský,
Paľko Hnilica, Lojzko Volek, ja
a jeden jezuitský bohoslovec z
Moravy. Nepamätám sa, či bol
medzi nami aj niekto z iných re-
holí. Nás ako nevojakov pre-
pustili do civilu. Bolo zrejmé,
že Pezinok bol len prechod-
ným miestom a že sa od-
chodom podstatnej časti bo-
hoslovcov na vojenčinu mal
zlikvidovať. Tak sme sa nie-
koľkí dostali na slobodu, do
civilného života. Stalo sa to v
druhej polovici septembra roku
1950, po piatich mesiacoch in-
ternovania v Jasove, Podolínci
a Pezinku. “

Peter Sandtner

Spomienky Jána Chryzostoma kardinála Korca na Pezinok
Dňa 24. októbra 2015 zomrel J.

Em. Mons. Ján Chryzostom kar-
dinál Korec SJ, emeritný nit-
riansky biskup. Po násilnom vy-
vezení z jezuitského kláštora v
Trnave v roku 1950 bol ako bo-
hoslovec okrem iných miest in-
ternovaný aj v kapucínskom
kláštore v Pezinku. Vzhľadom
na svoj zdravotný stav sa ani
raz nemohol zúčastniť spo-
mienkového stretnutia v Pe-
zinku, ale svoje spomienky na
kláštor v Pezinku zaznamenal
vo svojej knihe Od barbarskej
noci. Je to príležitosť si ich pri-
pomenúť:

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých
č. 123 ( ZO SZTP) Pezinok usporiadala dňa 7.11.2015 tradičné
Posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa ho 110 členov a ich rodin-
ných príslušníkov z Pezinka, Modry, Šenkvíc, Viničného, Častej
a Tomášova. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina ME-
RYTAN. Chutnú večeru pripravili kuchárky zo SOŠ Komenské-
ho. Obsluhovali študenti odboru spoločného stravovania.

Najnapínavejšou časťou večera bolo losovanie tomboly. Tohto
roku do nej prispeli: 101 Drogérie Senica, Stavebniny Častá,
Heineken BA, KON-RAD s.r.o BA, PD Šenkvice, PD Viničné –
Slov. Grob, Karpatská Perla Šenkvice, SOŠ Komenského, Víno
Matyšák, Víno Hacaj, Pekáreň Častá, Čalúnnictvo Juraj Pessl,
Mestský úrad Pezinok, Cacaotika s.r.o, Cukráreň Ivan Koller,
Textil House foreuro Trade SC, Majolika R – p. Renáta Her-
mysová, Záhradníctvo Flor-co, Farby laky, Reštaurácia Lalia,
Leon Global PK, Cukráreň Molo – Amado, Copy Shop PK, Víno
Mrva – Stanko TT, Interiérové záhradníctvo Limbach, VVDP –
Karpaty PK, Pekáreň Pribul Slovenský Grob, Tupperware BA,
Gurmánsky Grob - Haško Sl. Grob, Vinárstvo Pavelka a syn,
Husacina u Zlatej husi Sl. Grob, Grobsky dvor Sl. Grob, Husacina
Penzión Plus Sl. Grob, Husiarik Sl. Grob, Husacie hody – V.
Noskovičová Sl. Grob, Víno Vin, Vino Ludvik, Husacina u Zápraž-
ných Sl. Grob, Zelený dvor – Pluhárová Sl. Grob, Penzión Karo-
lína - vinotéka Sl. Grob, Lekáreň Olmed PK, Lekáreň Sever, Le-
káreň Vitalitas, Lekáreň Monika, Autoservis Diviak, Vino Gloznek
Vinosady,Víno Jano Limbach, Revalimba Limbach, Vinex – Karol
Čaputa Limbach, Limbavin Limbach, p. Mária Slaná, p. Karaisová
Zora, p. Milan Ides, p. Jaroslav Hýll Vinosady, p. Ščepán Jozef
Vinosady, František Hamšík PK, p. Mária Farkašová Vinosady, p.
Zápražná PK, p. Zdenko Bedeč PK, p. Paxianová PK, p.
Mravcová PK, rodina Bedečová PK, p. Plačková PK, p. Braňo
Čech PK, p. Miroslav Kucej PK, p. Viktória Bedečová PK, ZO
Tomášov, ZO Šenkvice.

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

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

Podpredseda ZO SZTP č. 123 Pezinok

Ďakujeme.

Jozef Veverka,

Posedenie pri hudbe

Členovia občianskeho združenia LIONS
KLUB PEZINOK BOZIN v októbri tohto roka roz-
šírili paletu svojich aktivít, ktoré už vyše desať
rokov vyvíjajú na prospech zrakovo, mentálne i
telesne postihnutých spoluobčanov v Pezinku a
jeho okolí, a pripojili sa k akcii LIONS EYE –

LEVIE OČKO organizovanej českým a slovenským distriktom
lionského hnutia. Cieľom tejto akcie je vyšetrenie zraku detí vo
veku od 3 do 6 rokov. Na uskutočnenie tohto vyšetrenia sa náš
LIONS klub podujal predovšetkým preto, aby sme prispeli k
včasnému diagnostikovaniu očných vád našich detí. Je totiž šta-
tisticky potvrdené, že každé jedenáste dieťa predškolského ve-
ku má očnú vadu, pričom najčastejšie ide o tupozrakosť, krát-
kozrakosť, ďalekozrakosť, či astigmatizmus (rozmazané vide-
nie). Pokiaľ tieto problémy zostanú neliečené, dieťa môže zná-
šať následky po celý život.

V spolupráci s očnou lekárkou MUDr. Annou Doczyovou sa
LIONS KLUB PEZINOK BOZIN rozhodol poskytnúť úplne bez-
platne toto krátke bezbolestné vyšetrenie zraku všetkým deťom,
ktorých rodičia oň prejavili záujem, prístrojom Plusoptix S09. Vy-
šetrenie týmto videokamere podobným prístrojom je neinvazív-
ne, trvá iba pár sekúnd a výsledok je známy takmer okamžite.

Vyšetrenia sa na základe písomného súhlasu rodičov konali v
intervale dvoch týždňov (od 12. do 27. 10. 2015) priamo v 8 ma-
terských škôlkach (6 v Pezinku a 2 vo Svätom Jure). Celkovo sa
mu podrobilo 421 detí vo veku 3-6 rokov, pričom u 181 z nich sa
zistilo podozrenie na tupozrakosť, škúlenie alebo astigmatiz-
mus; v týchto prípadoch boli rodičia upozornení na potrebu dô-
kladného odborného vyšetrenia dieťaťa u očného lekára.

Sme presvedčení – a nepochybujeme o tom, že tak rodičia de-
tí, ktoré absolvovali toto vyšetrenie, ako aj široká pezinská ve-
rejnosť bude s nami súhlasiť – že ak sa nám touto akciou poda-
rilo odhaliť čo i len u jedného dieťaťa možné zdravotné problé-
my a umožniť tak ich včasné liečenie, mala charitatívna aktivita
nášho LIONS klubu určite nemalý význam.

Aj preto by sme sa chceli verejne poďakovať tým, bez ktorých
by uvedené vyšetrenia nebolo možné uskutočniť – očnej lekár-
ke MUDr. Anne Dóczyovej z Modry, riaditeľkám a učiteľkám pe-
zinských a svätojurských materských škôl, ktoré sa do akcie za-
pojili, a v neposlednom rade aj členovi nášho LIONS klubu Ja-
nezovi Kečlerovi, ktorý spolu s manželkou vyšetrenia organi-
začne zabezpečoval a aktívne sa podieľal aj na ich realizácii.

Anton Eliáš

LIONS EYE – LEVIE OČKO aj v Pezinku

viac ako 60 mestách a obciach.
Priniesť môžete hračky, oble-
čenie, bytové doplnky, knihy,
športové potreby, nevyužitú
kozmetiku, nepotrebnú bižuté-
riu alebo čokoľvek iné, čo by ste
radi podarovali alebo vymenili.

Zóna bez peňazí opäť po celom Slovensku

Veci, ktoré po skončení akcie
ostanú, budeme triediť a hľadať
im nových majiteľov v našom
meste (Psychiatrická nemocni-
ca Phillipa Pinela, DSS Hestia,
Osobitná škola).

Čo sa týka oblečenia, odpo-

rúčame nosiť sezónne veci, či-
že teplejšie, zimné, aby sme ich
vedeli hneď umiestniť.

Na Zóne sa môžete tešiť na
našu čajovničku s občerstve-
ním, herňu pre deti a na po-
obedné workshopy pre malých
aj velkých návštevníkov.

O.Z. Pezinská Akčná Kopa

Viac informácii o akcii náj-
dete na Facebook/Zóna bez
Peňazí - Pezinok

Jana Kanková,

Pozývame vás na predvia-
nočnú Zónu bez peňazí, kde
môžete darovať pekné a použi-
teľné veci, ktoré urobia radosť
niekomu ďaľšiemu, a vy si vybe-
riete niečo pre seba a svojich
blízkych. A to všetko úplne bez
peňazí !

Bude prebiehať súčasne vo

Zóna bez peňazí sa bude ko-
nať v sobotu 28. 11. od 10.00-
18.00 h v Centre voľného ča-
su v pezinskom Zámockom
parku.
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

3.12. Mama, ocko – poď sa hrať: Mikuláš.

4.12. Vianočné tvorivé dielne.

10.12. Mama, ocko - poď sa hrať: Vianočná ozdôbka.

11.12. Vianočná slávnosť.

17.12. Mama, ocko - poď sa hrať: Koláčiky.

18.12. Štedrodníček pre zvieratká.

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

Katarína Kvetková,

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

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

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

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

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

Milá akcia pre rodiny s deť-
mi v Zámockom parku. Roznášanie kŕmidiel a potravy pre zvie-
ratká v sprievode pesničiek. Začiatok o 16.00 h.

na alebo
na telefónnych číslach

CVČ Pezinok

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

Je jeseň a nastal čas, keď v na-
šich domácnostiach kúrime rôz-
nymi tepelnými spotrebičmi.
Profesionálni hasiči v Pezinku
odporúčajú všetkým užívateľom
tepelných a vykurovacích telies
prekontrolovať pred vykurova-
cím obdobím funkčnosť spotre-
bičov, dymovodov i komínov.

Požiare spôsobené tepelnými
spotrebičmi tvoria zhruba 3,2 %
z celkového počtu požiarov za
rok spolu s požiarmi, ktoré sú za-
príčinené z komínov a jedná sa
o podiel cca 5%. V okresoch Pe-
zinok a Senec za rok 2014 z dô-
vodu nedbalosti a neopatrnosti
dospelých osôb bolo zapríčine-
ných počas vykurovacieho obdo-
bia niekoľko druhov požiarov:
- úlet iskier z komína - 1 požiar
- vyhorenie sadzí - 5 požiarov
- technická porucha vykurova-

cích telies - 3 požiare
- iná porucha vykurovacích te-

lies a dymovodov - 1 požiar.

Komíny a dymovody sa udržia-
vajú v takom technickom stave,
aby pripojením tepelných spo-
trebičov bola zabezpečená proti-
požiarna bezpečnosť počas ce-
lej ich prevádzky. Komínové tele-
so musí byť vyhotovené ako viac-
vrstvové s komínovou vložkou.
Pri kontrole je potrebné prezrieť i
otvory na kontrolu a čistenie v ko-
míne, ktoré musia byť uzatvára-
teľné z nehorľavých stavebných
materiálov. Sopúchy, na ktoré
nie sú pripojené spotrebiče, mu-
sia byť uzatvorené upchávkou z
nehorľavého materiálu. Pri spo-
trebičoch na tuhé palivo je dôle-
žité i umiestnenie lapača iskier
na komínovom telese.

Čistenie a kontrola komínov sa
zabezpečuje v lehotách a spô-
sobom, ktorý stanovuje vyhláška
MV SR č. 401/2007 Z. z. takto:
- komíny pre spotrebiče na tuhé

a kvapalné palivá do 50kW
- 1x za 4 mesiace

- komíny s vložkou pre spotrebi-
če na plynné palivá do 50 kW
- 1x za 12 mesiacov

- komíny bez vložky pre spotre-
biče na plynné palivá do 50kW
- 1x za 6 mesiacov
Na čistenie a kontrolu dymo-

vodu, ktorým sa odvádzajú spa-
liny do ovzdušia , sa vzťahujú pri-
merané opatrenia, ktoré platia
pre komíny ( všeobecne ). Pri vý-
stavbe nového komína ako aj
pri zapojení nového spotrebiča
do komína, kontrolu preskú-
šania komína, dymovodu vyko-
ná kominár- osoba s odbor-
nou spôsobilosťou. Zo strany
užívateľa komínového telesa
je ďalej potrebné zabezpečiť
jeho pravidelné čistenie a kon-
trolu. Čistenie a kontrolu komí-
na môže vykonávať osoba, kto-
rá má na takéto úkony vyhovu-
júce nástroje a zariadenia.

Vypaľovať komín je možné
len výnimočne, túto činnosť vy-

konáva kominár alebo revízny
technik s pomocou najmenej jed-
nej ďalšej osoby. Vypaľovanie
komína sa oznamuje obci. Pri
prevádzkovaní palivových a
elektrotepelných spotrebičov
sa nesmú v ich tesnej blízkosti
ukladať horľavé látky, ktoré by
sa mohli vznietiť a zapríčiniť
požiar. Popol palivového spo-
trebiča ukladáme vždy do ná-
doby, ktorá je nehorľavá. Pri
umiestnení spotrebiča na tuhé
palivo ako je krb, kachle, sporák
si musíme dávať pozor, aby
sme mali vždy pred ohniskom
nehorľavú podlahu alebo ne-
horľavú podložku.

Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru v
Pezinku vám praje spokojné
prežitie zimného obdobia v po-
hode a v teple domova .

OR HaZZ v Pezinku
mjr. Jarmila Baňárová,

Teplo domova a rodinná pohoda

Dňa 26. 10. 2015 sa v škole Na bielenisku uskutočnila tradičná
„Oslava jesene“. Od rána sa škola zapĺňala tekvicami rôznych veľ-
kostí, tvarov i farieb. Deti za pomoci rodičov priniesli 190 vyreza-
ných, vyzdobených tekvíc. Bolo ťažké určiť víťaza medzi toľkými
krásnymi výtvormi. Detská porota vyhodnotila 20 najkrajších.
Odmenu by si však zaslúžili všetci.

Naša oslava pokračovala popoludní. Deti si pre rodičov pripravili
zaujímavý program, ktorý pozostával z piesní, básní, tancov a scé-
nok. Záver dňa patril ochutnávke jedál, ktoré pripravili šikovné gaz-
dinky. Jablkové koláče, tekvicové placky, mrkvové nátierky a množ-
stvo pochúťok z ovocia a zeleniny bolo odmenou pre všetkých, kto-
rí sa zúčastnili tejto krásnej jesennej oslavy. Alena Hozová

Tradičná Oslava jesene Na bielenisku

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

V nedeľu 8. novembra 2015
večer rozžiarili ulice Grinavy de-
ti aj dospelí farebnými lampió-
novými svetlami. V úvode stret-
nutia deťom pútavo vyrozprá-
val životný príbeh Svätého
Martina farár Rimskokato-
líckej cirkvi v Grinave Mgr. Mi-
roslav Mika . Paťko Vacho zare-
citoval báseň a potom sa už ce-
lý sprievod cca 100 Grinava-
nov vydal na prechádzku do
našich ulíc, do ktorých ich vie-
dol svätý Martin na bielom ko-
ni. Po návrate na nádvorie
Integrovaného klubu na Oreší
v Grinave čakal na deti ukrytý
sladký poklad a malé občer-

stvenie. Rodičia a najmä deti
prežili príjemný večer plný zá-
žitkov. Za spoluprácu pri prí-
prave podujatia ďakujeme čle-

nom Občianskej iniciatívy v
Grinave pod vedením p. Evy
Pilátovej, p. Ľubomírovi Miš-
kovskému z jazdeckého klubu

Rozálka, Mestskej polícii Pe-
zinok a všetkým, ktorí dobro-
voľne prispeli a pomáhali.

(ds)

Lampiónový sprievod a spomienka na Svätého Martina v Grinave

Spoločnosť Cofely a.s., ktorá
sa zaoberá výrobou a distribú-
ciou tepla a teplej úžitkovej
vody, požiadala vedenie ZŠ Na
bielenisku o spoluprácu na no-
vom projekte s názvom CO-
FELY ECO ŠKOLY 2015. Pro-
jekt bol určený pre žiakov 5. A
triedy a bol zameraný na skráš-
lenie, obnovu a „zazelenanie“
areálu školy. Spolupráca pre-
biehala v troch etapách.

V prvej časti sa žiaci zúčastnili
prednášky o spôsobe výroby a
distribúcie tepla. V druhej, žiaci
navštívili miestnu kotolňu spo-

ločnosti Cofely, aby sa dozve-
deli, ako sa teplo dostane z ko-
tolne do školy, či ich domovov.

Treťou etapou bolo sadenie
stromčekov. Pod odborným ve-
dením skúsených záhradníkov

a zamestnancov spoločnosti
Cofely žiaci vysadili v areáli
školy 4 hrušky a jeden hloh.
Deti vytvorili päť skupín a kaž-
dá skupina si svoj stromček
pomenovala. V závere nás pri-
šiel pozdraviť riaditeľ projek-
tu Cofely, pán primátor a pani
riaditeľka ZŠ Na bielenisku.

Touto cestou ďakujeme spo-
ločnosti Cofely a našim žia-
kom, ktorí prispeli k skrášleniu
areálu školy a k skvalitneniu ži-
votného prostredia v našom
meste.

Jana Cmarková

PROJEKT COFELY ECO ŠKOLY 2015 NA BIELENISKU

Marcela Laiferová – Kľúče k sebe – beseda o knihách autor-
ky.

Literatúra v Radnici: poézia pred Vianocami, hostia: Mila
Haugová, Ján Tazberík a Elena Hidvéghy-Yung.

Vernisáž výstavy Agáty Petrakovičovej Šikulovej - Sklenený
svet.

Literárna a výtvarná súťaž: Novoročné želania.

Kým školský zvonček zazvoní.

Slávne činy slovenčiny:

Divadlo O Šípkovej Ruženke
.

Vianočná pošta

Termín: 8. 12. 2015 o 17.00 h.v Malokarpatskej knižnici v
Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 7. 12.
2015 o 19.00 h v Radnica – cafe, bar, restaurant v Pezinku, M. R.
Štefánika 1.

Termín: 16. 12. 2015 o 17.00 h v Malokarpatskej knižnici v
Pezinku, Holubyho 5.

Termín: de-
cember 2015 v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: po dohode s materský-
mi školami. Miesto konania: v Malokarpatskej knižnici v Pezinku,
Holubyho 5. oddelenie pre deti a mládež

stretnutie a beseda pri príležitosti Roku
Ľudovíta Štúra o Ľudovítovi Štúrovi a uzákonení spisovnej slo-
venčiny. Termín: po dohode so školami. Miesto konania: v Malo-
karpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5., oddelenie pre deti a
mládež / na školách.

- divadielko dramatického krúžku
ZŠ Vajanského, Modra pre deti a školské kluby Termín: 9. de-
cembra 2015 o 13.30 h. Miesto konania: Malá sála Domu kultúry.

- podujatie pre deti a mládež v spolupráci s
Centrom voľného času Pezinok. Napíšte a prineste nám listy so
svojou predstavou darčeka, ktorým chcete obdarovať svojich naj-
bližších! Odosielatelia najkrajších listov môžu v decembri obdaro-
vať kamaráta či rodinného príslušníka a sami budú obdarovaní.
(Želania sa týkajú kníh, CD, DVD, darčekových predmetov, v liste
treba uviesť aj dôvod obdarovania.) Termín: od 10. novembra do
30. novembra 2015, slávnostné vyhodnotenie 8. decembra 2015
v Malokarpatskej knižnici v Pezinku, Holubyho 5., oddelenie pre
deti a mládež.

Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315,
,

,

Tradícia v digitálnej ére:

dos-
pele.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok

o znovuobjavených remeslách nášho kraja

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Kontakt:

DECEMBER

I keď Slnko chodí skoro spať, jeseň radosť tiež môže dať,
stromom dáva farby krásne, že sa o nich píšu básne.

Ani sme sa nenazdali a zno-
vu nenápadne k nám prišla pa-
ni Jeseň. A ako po iné roky sa
v októbri v našej MŠ uskutoč-
nila tekvičková slávnosť. Ro-
dičia si priniesli tekvice, šípky,
gaštany, rôzny prírodný mate-
riál a spolu s deťmi vyrezávali
a zdobili tekvice.

Nezabudli sme ani na malé
občerstvenie, čaj a koláčiky.

Na záver by sme sa chceli
všetkým rodičom poďakovať za účasť na tekvičkovej slávnosti.
Deti s rodičmi svoje krásne výtvory odložili na okná, kde svojím
svetlom dodávali čaro jesennej noci v našej škôlke.

Kolektím MŠ Svätoplukova

Tekvičková slávnosť v MŠ Svätoplukova
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

70-roční

75-roční

80-roční

Jozefína Glváčová 1.11.
Ľudmila Piačková 2.11.
AnnaAxamitová 4.11.
Alžbeta Bauerová 10.11.
Gabriela Imrišková 14.11.
Ing. Alžbeta Chmelová 19.11.
Mária Václavová 23.11.
Michal Grič 25.11.
Agneša Ružičková 26.11.
Eva Lančaričová 27.11.
Irena Benčuríková 27.11.

Terézia Mlyneková 4.11.
Štefan Semjan 5.11.
JUDr. Pavol Haršányi 7.11.
Edita Durdovanská 23.11.

Eduard Hacker 3.11.
Gustav Valachovič 15.11.

NOVEMBER 2015 PEZIN ANČ

Emília Štvrtecká 20.11.
Mária Blattnerová 26.11.
Genoveva Lišková 28.11.

Emília Ondrejková 3.11.
Alžbeta Bucsková 5.11.
Zuzana Chalanyová 9.11.
Gizela Jelemenská 18.11.
Zdenka Gregušová 19.11.
Lydia Tesarová 24.11.
Mária Matiašková 27.11.

Vojtech Bauer 5.11.
Ján Novák 7.11.
Irena Belanová 17.11.
Anna Gschwandtnerová 29.11.

Oľga Ježíková 4.11.
Ambróz Hrachovský 17.11.
Žofia Straková 30.11.

Emília Ružová 6.11.
Gizela Rischerová 19.11.

Vilma Šibicová 17.11.

85-roční

90-roční

91-roční

92-ročné

94-ročná

Naši jub i lant i

► 4.12. STUŽKOVÁ
SLÁVNOSŤ.
► 5.12. VÍTANIE
MIKULÁŠA V MESTE.

► 6.12. KAMELOT.

►7.12. – TANEC S VLOČ-
KOU.
► 8.12. FANTÁZIA“ – VERNI-
SÁŽ VÝSTAVY ONDREJAPIJÁKA
► 9.12. O ŠÍPKOVEJ RU-
ŽENKE.

►10.12. NA LUCIU S RA-
DOSŤOU.
►11.12. – VIANOČNÁ
SLÁVNOSŤ CVČ.
►12.12. – ŽIVÁ PÍSEŇ.

►11.-12.-13.12. – VIA-
NOČNÉ TRHY S KULTÚRNYM PROGRAMOM.

►15.12. – VIANOČNÉ
POSEDENIE.
►16.12. – DARČEK.

►17.12. – VIANOČNÉ
POSEDENIE.

►18.12. DIVADELNÉ CENTRUM
MARTIN.

►18.12. – BLÍŽI SA
VIANOČNÝ ČAS.
►19.12. – BRAJGEL.

►20.12. – AHOJ ROZPRÁV-
KA. Dnes: O DEDUŠKOVI MRÁZIKOVI.

►22.12. – DIVADELNÉ CENTRUM
MARTIN.

►28.12. – DYCHOVÁ
HUDBAMÁJOVANKA.

21. 1. VER(EJ)NÝ MILENEC.

( ) o 18.00 h v spoločenskej sále DK -
Gymnázium Pezinok- 8.A- oktáva

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

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

(nedeľa) o 18.00 h vo veľkej sále DK – Koncert
brnenskej kapely. Exluzívny hosť: Ilona Csáková. Krst nového CD
„Babí léto“. Podujatie v spolupráci PKC a PERFECT COMPANY, s.r.o.

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

(utorok) o 17.00 h v minigalérii DK – „
(tempera, vodové farby, akryl).

(streda) o 13.30 h v malej sále DK –
Predstavenie pre deti. Účinkuje Divadelný krúžok pri ZŠ

Vajanského Modra. Hlavný garant: Malokarpatská knižnica Pezinok
(štvrtok) o 18.00 h v malej sále DK –

(na strídžie dni s pesničkou). Koncert FS Radosť.
(piatok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK

(sobota) o 18.00 h v malej sále DK Gospel
choir z Českej republiky. Hlavný garant: Kresťanský zbor Pezinok.

(piatok-nedeľa) na Radničnom námestí
Organizátori:

Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum.
11.12. o 16.00 hod. DH GRINAVANKA, 12.12. o 11.00 hod.
FS POLENO o 16.00 hod. MŠ LIENKA o 18.00 hod. ARION,
13.12. o 15.00 hod. ĽUDOVÁ HUDBA.

(utorok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK
Zväz diabetikov - pobočka Pezinok.

(streda) o 19.00 h v malej sále DK Jedineč-
ná komédia o vzťahoch s predvianočnou tematikou, v ktorej dôle-
žitú úlohu zohrá banán. Účinkujú: Andrea Profantová a Jožo
Pročko. Réžia: Jozef Krasula

(štvrtok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK
Členská schôdza spojená s vianočným posedením

Denného centra Kollárova Pezinok.
(piatok) vo veľkej sále DK –
Divadelné predstavenia pre deti ZŠ v jazyku anglickom.

8.30 hod. - Mr. Wolf & three little pigs 10.15 hod. - American dream
11.45 hod. -American dream.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK
Koncert hudobného odboru ZUŠ E. Suchoňa.

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

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK
Účinkuje: Bábkové di-

vadlo BUM BÁC. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
(utorok) vo veľkej sále DK
Divadelné predstavenia pre deti ZŠ v jazyku anglickom.

9.00 hod - Mr. Wolf & little three pigs. 11.00 hod. -American dream.
(pondelok) o 18.00 h vo veľkej sále DK

Tradičný „ predsilvestrovský koncert“.

(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Svetoznáma komédia amerického autora Neila Simona Last of Red
Hot Lovers vtipným spôsobom prevedie diváka svetom plným ná-
strah, ktoré čakajú na muža po 22 ročnom manželstve. Účinkujú:
Mirka Partlová, Karin Haydu, Sláva Daubnerová, Igor Adamec.

piatok

Kultúrny program:

PRIPRAVUJEME:

Darujte zážitok: možnosť zakúpiť vstupenky od 6. 12. 2015 ako
vianočný darček.

Ingrid Kotesová 39 r.
Jaroslav Pukančík 46 r.
Milan Moravčík 73 r.
Anna Stará 86 r.
Dezider Holčík 59 r.
Zuzana Žvastová 77 r.
Helena Bartoníková 64 r.
Jozefína Buchalíková 85 r.
Pavol Kučera 22 r.
Ružena Súčanová 82 r.
Ing. Viktor Wittlinger 77 r.
Jaroslav Hoššo 82 r.
Eva Kvaššayová 32 r.

Martin Kratochvíl a Barbora
Horecká • Miroslav Dobiáš a Iveta
Rybáriková • Tomáš Matejkovič a
Nikola Murňáková • Tomáš Tara-
sovič a Eva Hudecová • Peter Zi-
merman a Barbora Miháliková •
Radovan Sabo a Erika Maceková

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ela Endelová 29.9.
Tamara Vajdiarová 2.10.
Emily Nižňanová 4.10.
Filip Pitek 6.10.
Sebastian Straka 6.10.
Sabína Vavrová 6.10.
Martin Adamec 7.10.
Matej Nemec 7.10.
Laura Váleková 8.10.
Hana Oravcová 9.10.
Tamara Minarovičová 9.10.
Richard Polkoráb 10.10.
Félix Ivančík 10.10.
Teo Br stl 11.10.
Natali Randlová 12.10.
Tobias Tatai 13.10.
Adam Záhora 14.10.
Vladimír Koubek 15.10.
Dávid Držík 18.10.
Nikol Bartíková 20.10.
Alica Noskovičová 21.10.
Šimon Koóš 21.10.
Viktor Krivošík 26.10.
Lukáš Oravec 28.10.
Samuel Imrišek 31.10.

ö

POĎAKOVANIE

1. Fk: Zbrusu nový zákon ............................. LUX, FRA, BEL
2. Gangster Ka 2: Afričan ................................................ ČR
3.-4. Most špiónov ............................................................. USA
5. Hry o život: Drozdajka 2. časť .................................... USA
8. V srdci mora .............................................................. USA
9. V srdci mora 3D ......................................................... USA
10.-11. Kameňák 5 .................................................................. ČR
12. Snehová kráľovná 2 .............................. 17.00 h. ...... RUS
13. Snehová kráľovná 2 3D .........................17.00 h. ...... RUS
12.-13. Krampus: Choď do čerta ........................................... USA
15. Fk: Slow west ............................................................... VB
16.-17. Vojtech ................................................... SR
18. Star Wars: Sila sa prebúdza 3D titulky ....................... USA
19. Star Wars: Sila sa prebúdza .... 17.00 h. dabing ....... USA
19. Star Wars: Sila sa prebúdza 3D dabing ..................... USA
20. Star Wars: Sila sa prebúdza titulky .......................... USA
22-23. Chaos na Vianoce ..................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Filmové prázdniny
Pezinské kultúrne centrum Vám želá príjemné prežitie

Vianočných sviatkov

KINO DOMU KULTÚRY december • Ondrej Grňa a Lenka Olosová •
Christian Guillermo Cardenas
Ceballos a Lucia Tománková •
Alberto Sarricolea Bilbao a Erika
Sovišová • Jaroslav Sandtner a
Linda Synáková • Ivan Čukalov-
ský a Daniela Pružinská • Tomáš
Maderič a Anna Ladecká • Milan
Lenner a Marcela Horáčková •
Mark John Marie Louis Meyer a
Ivica Somíková • Štefan Maršo a
Annemarie Beranová • Ladislav
Popeláš a Mária Prikrylová • Sta-
nislav Ženiš a Petra Tichá

Dňa 29. 10. 2015
uplynulo 21 rokov,
čo nás tragicky o-
pustil manžel a otec

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

Jozef OSUSKÝ.

Ďakujeme všetkým
príbuzným a zná-
mym, ktorí sa dňa
30. 9. 2015 prišli
rozlúčiť s

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Manželka s dcérami
a ostatná smútiaca rodina.

Kazimírom
KINDEROM.

Dňa 10. 11. 2015
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
manžela, otca,
dedka a pradedka

.
S láskou spomí-

najú manželka Etela, dcéra Danka
s rodinou, syn Miro s rodinou. Kto
ste ho poznali, venujte mu, prosí-
me, tichú spomienku.

Miroslava TOTKU

Dňa 23. 11. 2015
uplynie 6 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý

Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 30. 11. 2015
uplynie rok, čo nás
opustila naša drahá

S láskou spomí-
najú dcéry a syno-
via s rodinami.

Mária
VIRGOVIČOVÁ.

Navždy prestali pre
teba hviezdy svie-
t i ť , už navždy
prestalo pre teba
Slnko hriať, ale tí,
čo ťa mali radi,
nikdy neprestanú

na teba spomínať. Dňa 28. 11.
uplynie desať rokov odvtedy, čo
nás navždy opustila drahá ma-
ma, sestra, svokra a babka

Ľudmila OPAVSKÁ
rod. Frázová

z Viničného. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. So
smútkom v srdci spomína dcéra
Ľudmila s rodinou.

Prešlo už dlhých
20 liet, čo ťa medzi
nami niet, nám
však zdá sa, drahá
dcéra, že odišla si
iba včera. Prešlo
už 20 smutných

liet, však bolesť v našich srdciach
neprestala znieť. Prvého decem-
bra 1995 nás pri výkone zamest-
nania vo veku 21 rokov náhle,
nečakane a navždy opustila naša
drahá

Blanka KONÍKOVÁ.
S láskou spomínajú rodičia,
sestra Martina s manželom a
deťmi a ostatná rodina.

Sviečka v tvojej
izbe do tmy ticho
svieti, za drahým
životom s nami smú-
ti. Dňa 21. 11. sme
si pripomenuli nedo-
žité 60. narodeniny

Jarmily WITTGRÚBEROVEJ
- Sulanovej.

S láskou spomína manžel, deti s ro-
dinami a ostatná smútiaca rodina.

Bolesťou unavený
tíško si zaspal, za-
nechajúc čo si rád
mal. Za všetky
tvoje trápenia a
bolesti nech ti dá
pán Boh večnej

milosti. Odišiel si od nás, zostali
sme v žiali, no vždy budeš žiť v
srdciach tých, ktorí ťa radi mali.
Dňa 25. 11. 2015 si pripome-
nieme 1. výročie úmrtia

Jána DOBOŠA
z Grinavy. S láskou spomína man-
želka Viola a deti Oľga, Peter a
Ľubica s rodinami.

Dňa 12. 11. 2015
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a
dedko

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

František
ROZPRÝM.

Dňa 20. 11. 2015
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša mama

Tí, ktorí ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú dcéry
Jana a Mária s rodinami.

Vilma
PONIŠTOVÁ.

Hviezdy prestali
pre teba svietiť a
slnko hriať. My, čo
sme ťa milovali,
budeme na teba
stále s láskou spo-
mínať. Dňa 27. ok-

tóbra 2015 uplynulo 9 smutných
rokov. čo nás navždy opustil milo-
vaný synček a vnúčik

Jarko HREBÍČEK.
K to ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Ďakuje otec a
babka.

Dňa 2. októbra a
27. októbra 2015
sme si pripomenuli
narodeniny a úmr-
tie nášho drahého
otca, dedka a pre-
dedka

Ernesta VALOVIČA.
S láskou spomínajú deti s rodina-
mi. Tí, čo ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

V októbrový deň
anjel sa objavil,
ruku mu podal, on
ho v bolestiach ce-
lého objal. Zavrel
oči, lebo sa mu
chcelo spať, ani

netušil, čo to má znamenať. Do
večnosti si odišiel spať, zaplakal
každý, kto ťa mal rád. Odišiel si
od nás, my ostali sme v žiali, no
vždy budeš v srdciach tých, ktorí
ťa milovali. Dňa 26. 10. 2015 uply-
nulo 15 rokov od smrti môjho man-
žela, otca a dedka

Petra Švarca
z Pezinka. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka Mária, synovia
Milan a Pavol s rodinou a ostatná
smútiaca rodina.

Dňa 8. 11. 2015 sme
si pripomenuli nedo-
žité 90. narodeniny
nášho otca, dedka,
svokra, pradedka,
krstného otca

S láskou spomína syn Pavol s
rodinou.

Jána ANDELA.

Dňa 14. 11. 2015
uplynulo 13 rokov
od smrti našej dra-
hej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.

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

Dňa 21. 11. 2015
uplynie 31 rokov,
čo nás opustila
naša drahá ma-
mička a babička

S láskou na nich
spomína dcéra a
syn s rodinami.

Mária
BENČURIKOVÁ.

Dňa 5. 10. 2015 sme si pripome-
nuli nedožitých 113
rokov nášho otca a
dedka

Jozefa
BENČURIKA.

Čas plynie, ale smú-
tok zostáva. 26. 11.
2015 budú 3 roky,
čo dobojoval svoj
boj náš ocko
Ladislav HOTOVÝ
Neprejde deň bez

spomienky na teba. S láskou v
srdci spomínajú manželka, deti s
rodinami a ostatná rodina.

Dňa 28. 9. 2015
sme si pripomenuli
nedožité 75. naro-
deniny nášho otca
a dedka

Jozefa
KOSTRIANA.

S láskou spomína manželka a
deti s rodinami.

Dňa 8. 10. 2015
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý

S láskou na neho
spomíname, pro-

síme tiež kto, ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. Smú-
tiaca manželka, synovia, nevesta
a vnúčatká.

Daniel BENČAT.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou drahou mamou

dňa 26. 10. 2015. Ďakujeme za
sústrasť a kvetinové dary. Smú-
tiaca rodina.

Jozefínou BUCHALÍKOVOU

Inzercia

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať kolektívu za-
mestnancov, opatrovateľkám, zdravotným sestričkám a celé-
mu personálu Domova sociálnych služieb a zariadenia pre
seniorov na Hrnčiarskej ulici v Pezinku za vysoko odbornú
opateru, citlivý ľudský prístup pri starostlivosti o našu mamu

. Dovoľte vysloviť vám úprimné ďakuje-
me.
Jožku Buchalíkovú

S úctou dcéry

Poďakovanie

Dňa 5. 11. 2015
sme si pripomenuli
nedožitých 100 r.
našej mamy

Veroniky
ČAJKOVIČOVEJ

z Pezinka - Cajle.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej ve-
nujú tichú spomienku. Deti Ma-
riana a Michal s rodinami.

100 rokov by sa
4. 11. 2015 bol do-
žil náš láskavý tato,

známy pezinský
pekár. S láskou a
vďakou za všetko,

čo pre nás urobil, ako nás vycho-
val, spomínajú tri dcéry – Danka,
Zlatka, Sylvika a nevesta Vierka
s rodinami.

Ondrej DEJ,

Dňa 26. 11. 2015 si
pripomenieme 3.
výročie od úmrtia
nášho milovaného
manžela a otca

Ľubomíra
ŠIMONOVIČA.

S láskou a úctou spomína man-
želka Veronika a syn Ľubomír.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
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V sobotu 31. októbra 2015
sa uskutočnili v talianskom
meste Bologna Majstrovstvá
Európy v naturálnej kulturisti-
ke a fitness, kde si zmerali svo-
je sily pretekári z celej Európy.
Tato súťaž predstavovala vr-
cholné ukončenie jesennej se-
zóny.

Vynikajúci výsledok sa po-
darilo dosiahnuť Pezinčanke

ktorá si v kategórii fitness bikiny fitness nad
170 cm vybojovala opäť nádherné

Veľké poďakovanie patrí jej osobnému trénerovi
ktorý má hlavný podiel na úspechoch pezin-

skej fitnesky.

Martine Poizlovej,
3. miesto.

Nikovi
Kvasnovskému,

(mp)

Koncom školského roka 2014
/2015 sa v Pezinku uskutočnili
krajské majstrovstvá v basket-
bale. Družstvo Gymnázia Pe-
zinok v konkurencii ôsmich
družstiev Bratislavského sa-
mosprávneho kraja obsadilo vý-
borné druhé miesto. Na organi-
zácii tohto podujatia sa podieľa-
li Gymnázium Pezinok, BK Pe-
zinok, Mesto Pezinok a Bratis-
lavský samosprávny kraj. Pe-
zinskí gymnazisti našli premo-
žiteľa až vo finálovom zápase,
kde nestačili na hráčov z Bra-
tislavského gymnázia Huben-
ného, ktoré pôsobí pod vede-
ním bývalého hráča Pezinka
Petra Orglera. Všetci basketba-
listi pezinského gymnázia sú
zároveň členmi basketbalové-
ho klubu BK Pezinok, ktorý už
niekoľko rokov úspešne fungu-
je pod vedením trénerov: Vla-
dimíra Kuznecova, Petra Gye-

pesa, Richarda Duffalu. Na kon-
ci turnaja bola vyhlásená naj-
lepšia pätka turnaja, do ktorej
sa podľa hodnotení rozhodcov

dostal hráč gymnázia Pezinok
Boris Leško.

Basketbalový klub Pezinok
ďakuje pedagogickému zboru

gymnázia ako aj jeho žiakom
za vytvorenie výbornej at-
mosféry počas celého turna-
ja. (BKP)

Úspech pezinských gymnazistovMartina Poizlová tretia v Európe

Výsledky 1. turnaja Školskej basketbalovej ligy VISTA real Cup 2015 - 2016
Utorok 20. 10. 2015, Špor-

tová hala SOŠ na Komen-
ského ulici v Pezinku. Piaty
ročník VISTA real Cupu od-

štartoval prvými zápasmi. Ďalší ročník súťaže má 9 účastníkov z
Pezinka a blízkeho okolia, ktorí budú hrať systémom „ každý s kaž-
dým “ . Zápasy sa hrajú podľa pravidiel FIBAs hracím časom 4 x 6
minút. Po slávnostnom nástupe školských družstiev, po ktorom
nasledovalo otvorenie súťaže hlavným organizátorom JUDr.
Justínom Sedlákom, sa naplno rozbehli zápolenia prvého turnaja
Školskej basketbalovej ligy.

Počet zúčastnených družstiev: 9
ZŠ Na Bielenisku Pezinok, ZŠ Jána Kupeckého Pezinok,
ZŠ Fándlyho Pezinok, Gymnázium Pezinok, Gymnázium
Antona Bernoláka Senec, ZŠ J.G. Tajovského Senec, ZŠ
Ľudovíta Štúra Modra, ZŠ Svätý Jur, ZŠ Šenkvice.

Výsledky 1.turnaja VISTAreal Cupu 2015/2016
Č.s. 1 ZŠ Fándlyho Pezinok – ZŠ Na Bielenisku Pezinok 26:33 (10:13)
Č.s. 2 Gymnázium Pezinok – ZŠ J. Kupeckého Pezinok 11:58 (06:24)
Č.s. 3 GymnáziumA.B. Senec – ZŠ Svätý Jur 27:14 (17:00)
Č.s. 4 ZŠ J.G.T. Senec – ZŠ Ľ. Štúra Modra 76:14 (38:05)
Č.s. 5 ZŠ Šenkvice – GymnáziumA.B. Senec 03:26 (03:11)
Č.s. 6 ZŠ Svätý Jur – ZŠ J.G.T. Senec 10:72 (02:38)
Č.s. 7 ZŠ Na Bielenisku Pezinok – Gymnázium Pezinok 53:22 (28:11)

Priebežná tabuľka po odohratí 1. turnaja:
Z V P Skóre B (+/-)

1.ZŠ Senec 2 2 0 148:24 4 (+124)
2.Bielenisko PK 2 2 0 86:48 4 (+38)
3.G.A.B. Senec 2 2 0 53:17 4 (+36)
4.Kupeckého PK 1 1 0 58:11 2 (+47)
5.Svätý Jur 2 0 2 24:99 2 (-75)
6.Gymnázium PK 2 0 2 33:111 2 (-78)
7.Fándlyho PK 1 0 1 26:33 1 (-7)
8.Šenkvice 1 0 1 03:26 1 (-23)
9.Modra 1 0 1 14:76 1 (-62)
Z = zápasy, V = výhry, P = prehry, B = body

Deti vo veku od 9 do 15 rokov z plaveckého klubu Pezinok sa
počas víkendu 24. – 25.októbra 2015 zúčastnili na pretekoch
pod názvom Majstrovstvá Bratislavskej oblasti. 45 deti repre-
zentovalo mesto Pezinok v novom 25m bazéne v Šamoríne (
Čilistov). Pre niektorých to bola prvá skúsenosť s väčšími pre-
tekmi. Najviac sa darilo 9 ročnému Samkovi Ščevlíkovi , ktorý si
vyplával 2 x 2.miesto v disciplíne 50m znak , 50m motýlik a 3.
miesto na 100m znak. Úspešní boli naši plavci v kategórii 11 –
12 roční v znakárskych úsekoch, kde v disciplíne 200m znak ob-
sadil 1.miesto Šimon Podhorný a 3.miesto Michaela Košťálová,
na polovičnej trati, 100m znak doplával Matúš Jurčík na 3.-
mieste. V kategórii 15 roční si 3.miesto v disciplíne 50m prsia
vybojovala Kristína Okasová. Nasledujúce mesiace sa naša
plavecká príprava bude sústreďovať na vrchol sezóny, ktorým
sú Majstrovstvá SR v plávaní. Mnohým deťom sa podarilo aj na
týchto pretekoch splniť kvalifikačné časy na Majstrovstvá SR,
ktoré sa budú konať v decembri. Naďa Kúdelová

Zimná plavecká sezóna začala

Blíži sa koniec roka 2015 a to
je vhodný čas si zrekapitulovať
aké úspechy dosiahol Bas-
ketbalový klub Pezinok počas
roka aj za podpory mesta Pe-
zinok a Bratislavského samo-
správneho kraja a priaznivcov
pezinského basketbalu.

V prvom polroku sa nášmu
družstvu juniorov podarilo ú-
spešne dokončiť celosloven-
skú súťaž v skupine o 14 .– 17.
miesto si ôsmimi víťazstvami v
rade zaistilo prvenstvo v skupi-
ne. Tento úspech družstvo do-

siahlo pod vedením trénera
Vladimíra Kuznecova spolu s
asistentmi Petrom Gyepesom
a Richardom Duffalom.

Okrem úspešného ukončenia
súťaže BK Pezinok získal oce-
nenie mesta Pezinok v kategó-
rii mládežnícky kolektív .

Pre udržanie basketbalových
tradícií BK Pezinok každoroč-
ne otvára zmiešanú prípravku
pre chlapcov a dievčatá. Vďaka
tohtoročnému náboru sa poda-
rilo vytvoriť novú zmiešanú prí-
pravku pod vedením Richar-
da Duffalu a Petra Gyepesa.
Po dvojmesačnom tréningu o-

dohrali malí basketbalisti svoj
prvý priateľský zápas s druž-
stvom Trnavy a zaznamenali
historicky svoje prvé víťazstvo.

V tomto roku sa podarilo z mi-
nuloročných „prípravkárov“ zo-
staviť družstvo chlapcov pod
vedením Rudolfa Dubana. Toto
družstvo ako jediné háji pezin-
ské farby v tejto sezóne v ob-
lastnej súťaži. Pre chlapcov je
toto prvá súťažná sezóna , pri-
čom toto družstvo každým zápa-
som získava nové skúsenosti a
postupne sa približuje ku kvali-
tám súperov.

Pod vedením trénera Mareka

Hanúska a asistencie Roma-
na Oškeru trénuje družstvo
dievčat. Družstvo, žiaľ, v tejto
súťažnej sezóne nie je prihlá-
sené do súťaže.

Dúfame, že rok 2016 bude rov-
nako úspešný ako ten súčasný
a že sa Basketbalovému klubu
Pezinok podarí aj naďalej udr-
žiavať basketbalové tradície v
našom meste. Týmto by sme
chceli opätovne poďakovať za
podporu našich priaznivcov,
mestu Pezinok a Bratislav-
skému samosprávnemu kraju.
Spolu pre basketbal!

Gabriela Duffalová

Činnosť BKP

Jesenná žatva orientačných bežcov
Nad Svätým Jurom prebiehali
dňa preteky

(Majstrov-
stvá západnej oblasti Sloven-
ského zväzu orientačných špor-
tov na dlhej trati). V 18 kategó-
riách si Pezinčania počínali
veľmi dobre. Celkovo získalo 1.
miesto 12 pezinských bežcov,
2. a 3. miesto po 6 pretekárov.

V jednotlivých kategóriách
sa umiestnili: za
Klub orietačného behu Sokol
Pezinok: B. Dugovičová kat.
W10R, J. Fraňo M12, E. Hav-
líková W14, J. Marušic M18, B.
Pijáková W19, I. Pijáková W45,
J. Fedor M45, M. Karovic W55,
J. Piják M55, a za klub AŠK
Pezinok : Z. Féderová kat W12,
M. Šimo M14 a J. Šimo v kate-

17. 10. 2015 Je-
senný Sporko 2015

1. miesto

górii Open. Betka
Kopčíková kat.W12, A. Mikloš,
kat. M12,A. Hojková W18, I. Bu-
taš K3 a za klub AŠK: A. Du-
bovská W14 a B. Šimová W45.

S. Butaš M10R, N.
Kutišová W12, S. Kavecká
W55, T. Charvát kategória Open
a za klub AŠK PK : K. Takáčová
W18 a M. Féder Nml kat. M19.

V srdci Slovenska v prekrásnej
históriou dýchajúcej Kremnici sa
ďalší víkend konali
dopoludnia

Výsledky
Pezinčanov: M12 J.
Fraňo, W55 E. Pijáková, W65 S.
Kavecká, M55 J. Piják, K2 T.
Charvát, N J. Šimo ml. klub
AŠK, N D. Ondovčí-
ková, W12 Z. Féderová klub

2.miesto:

3.miesto:

1. miesto:

2.miesto:

24. 10. 2015
Majstrovstvá

Slovenska v šprinte.

AŠK, M. Féder Nml. klub AŠK,
M12 A. Mikloš.

Popoludní 24. 10. sa bežali pre-
teky na strednej trati ligy orien-
ťákov. Výsledky: W50
I. Pijáková, M40 P. Fraňo, W12
Z. Féderová AŠK, K3 J. Šimo
AŠK, W55 E. Pijá-
ková, W65 S. Kavecká, M55 J.
Fedor, M60 V. Piják, M14 M.
Féder Nml. AŠK, N J. Šimo ml.
AŠK, M12 T. Fedor,
W21 V. Vachová, W55 D. Poláč-
ková, M60 I. Oravec

prebiehal Slovenský
rebríček jednotlivcov na stred-
nej trati v Kremničke.
W10R D. Fraňová, M12 J.
Fraňo, W21B K. Hrašnová, M40
P. Fraňo, M55 J. Piják, M60 V.
Piják, W65 S. Kavecká, M14 M.
Féder Nml. AŠK, N J. Šimo ml.
AŠK, W50 I. Pijáko-
vá, W55 M. Karovic, M55 J.

3. miesto:

2. miesto:

1. miesto:

2. miesto:

1.miesto:

3. miesto:

25. 10.

Fedor, M60, I. Oravec, W12 Z.
Féderová AŠK, W14
E. Havlíková, N D. Ondovčíko-
vá, M65 M. Féder St.AŠK

Poslednými pretekmi – Jesen-
ná cena Rapidu – dňa kon-
čia pre nás orienťákov tohtoroč-
né preteky v orientačnom behu.
Aj na týchto pretekoch pezinskí
bežci bodovali vo výsledkoch.

W10 P. Kurucová,
W12, N. Kutišová, W18 L. On-
dovčíková, M45 J.Fedor, Open
M. Spišiak, W14 A. Dubovská
AŠK, RD B. Du-
govičová, W10 G. Ježíková,
W12 E. Ondovčíková, M12 A.
Mikloš, M14 A. Havlík, M45 P.
Kebis, M55 J. Piják, W45 B. Ši-
mová AŠK, M18 D.
Ditri, W19 K. Hrašnová, W45 I.
Pijáková, W55 M. Karovic, W10
A. DemovičováAŠK.

3. miesto:

1.
miesto:

2. miesto:

3. miesto:

8. 11.

Maya Karovic

Šachisti v sezóne 2015/2016
V novej sezóne 2015/2016 zo 66 ligových stretnutí boli odo-

hrané prvé zápasy v 2.,3.,4. a 5. lige. Pokračujeme v pravidel-
ných piatkových tréningoch, ktoré veľmi pomáhajú mladým ša-
chistom, ktorí napredujú vo svojich výkonoch, čoho sme boli aj
svedkami na Okresnom kole žiakov, ktoré sa konalo 28. 10.
2015 v CVČ. Ako z 36 zúčastnených chlapcov zo ZŠ Pezinok
a okolie M. Šandor a 3. P. Slovák, z dievčat 1. Z. Kováčová a 2.
E. Havlíková všetci z nášho klubu. V 2. lige sme zatiaľ na 9 mies-
te z 12 účastníkov. Prvé dva zápasy sme prehrali o 0,5 boda. V
Skalici sme prehrali 4,5 : 3,5. Vyhrali J. Hartl a P. Baďura. Re-
mizovali E. Klemanič, O. Gábriš, J. Srna. 18. 10. sme znova pre-
hrali v Modranke, tiež 4,5 : 3,5 Vyhrali M. Maďar, I. Jánoš, S.
Michal. Remizoval O. Gábriš. Najbližšie nás čaká stretnutie pro-
ti prvým dvom v Bratislave 7. a 8. 11. 2015 proti KŠN a Strelec
DNV. V 3. lige po dvoch kolách sme na piatom mieste s 3 bodmi.
Prvý zápas sme prehrali doma so Slaviou STU Bratislava 3:5
Vyhrali S. Michal a S. Hulla a remízovali I. Jánoš a J. Pekař.
Druhý zápas 25.10.2015 sme vyhrali 6:2 s Tatranom Bratislava.
Vyhrali Gábriš, Bochničková, Michal, Srna, Baďura. Remizovali
Hulla, Pekař. Najbližšie zápasy v 3. lige 15.11 v Senci a 29.11
doma s Doprastavom C. V 4. lige po dvoch kolách kde máme
dve družstvá C je na 3. mieste zo 4 bodmi a D družstvo na 5.
mieste z 3 bodmi. Najlepšími hráčmi v 4. Lige sú v C družstve T.
Pobuda 2 body, D. Petrigáčová 1,5 boda, M. Šilhár 1,5 boda.
V D družstve J. Mrkvík 1,5 boda, I. Syrový 1,5 boda. Najbližšie
zápasy 7. 11. Pezinok C : Svätý Jur, a Doprastav: Pezinok D.
21.11. Pezinok D Modra C a Láb: Pezinok C.V 5. Lige máme
tiež dve družstvá F, kde hrajú naše deti o ktoré sa veľmi zodpo-
vedne stará T. Lenčucha. Všetky ich partie podrobne s nimi ro-
zoberá na tréningu. Zatiaľ sa hral 1 zápas medzi našimi druž-
stvami, E hralo proti F 4,5 : 0,5 z tejto súťaže sa nevypadáva.
Družstvo E bojuje o 1. miesto, zatiaľ je na 2. mieste.Aj tu sú mla-
dí hráči, ktorí idú svojou výkonnosťou dopredu a určite pre budú-
cu sezónu môžu posilniť mužstvá vo vyšších súťažiach. Ďalšie
zápasy 8. 11. 2015 Pezinok F : Láb B, Tureň : Pezinok E, Se-
nec C: Pezinok F. Každý piatok od 18 hod mávame tréningy a
pozývame všetkých Pezinčanov: príďte si len tak zahrať šach.

podpredseda klubu šachu PezinokJozef Pták,


