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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Milí spoluobčania, uplynul
ďalší rok v našom živote i v
histórii mesta a mne sa zdá,
že uplynul akosi príliš rýchlo.
Iste si mnohí povzdychneme,
že veď len nedávno bola
Veľká noc, letné horúčavy,
Vinobranie... A už sú tu zas
Vianoce, koniec roka, bilan-
covanie a spomínanie na rok
2015. Pre mňa to bol trinásty
rok vo funkcii primátora a prvý
rok nového volebného obdo-
bia. Napriek mnohým problé-
mom a ťažkostiam budem na
tento rok spomínať ako na je-
den z najlepších a najúspeš-
nejších. Podarilo sa nám spo-
ločne veľmi veľa, stačí sa po-
zrieť na dve základné školy,
ktoré sú ako nové, uvedomiť
si stabilnú ekonomiku mesta,
ktorá zabezpečuje, že mesto
nemusí zaťažovať svojich ob-
čanov zvyšovaním daní a po-
platkov. Potešilo aj vynikajú-
ce umiestnenie mesta v hod-
notení INEKO, ale napríklad
aj mnohé úspechy konkrét-
nych ľudí a kolektívov. Sme si
vedomí, že spomínané úspe-
chy nám „nespadli z neba“,
ale je za nimi tvrdá, dlhodobá
a poctivá práca mnohých ľu-
dí. Rovnako vedenia mesta,
ako aj pracovníkov Mest-
ského úradu a mestských or-
ganizácií a podnikov, ale na-
príklad aj materských a zá-
kladných škôl. Všetkým by
som sa chcel preto na konci
roka poďakovať a zaželať ve-
ľa zdravia, energie a úspe-
chov aj do budúceho roka.

To isté želám aj všetkým
Pezinčanom, mojim spoluob-
čanom a ich rodinám. Nech
máte vždy dostatok lásky a ča-
su pre svoje rodiny a svojich
blízkych, nech pociťujete ra-
dosť z práce, nech vám vydr-
ží zdravie a elán aj do ďalšie-
ho roka. A tiež nech nezabú-
dame na to, že sme občanmi
mesta, ktoré sme si vybrali za
svoj domov možno aj preto,
že v Pezinku je niečo, čo iné
mestá nemajú. Napríklad dob-
rí a srdeční ľudia, možnosti se-
barealizácie pre každého a
bohatý kultúrny a spoločen-
ský život. Okrem toho aj fun-
gujúca samospráva, dosta-
točná infraštruktúra a pomoc
pre každého kto ju potrebuje.
A na to ostatné – závisť, hlú-
posť a nenávisť, ktorých je ve-
ľa vo svete i v našom okolí, tre-
ba zabudnúť aspoň počas
týchto najkrajších sviatkov v
roku – počas Vianoc. Tak te-
da – ŠŤASTNÉ A VESELÉ
V I A N O C E A V Š E T K O
DOBRÉ V NOVOM ROKU,
milí spoluobčania.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

Šťastné a veselé...

Šťastný
nový rok

2016

sa
uskutoční tradičné novo-

ročné stretnutie občanov na
Radničnom námestí.

Oslávime spolu príchod
Nového roka a zároveň i vý-
ročie vzniku Slovenskej re-
publiky. Pre návštevníkov
bude prichystané malé po-
hostenie. Tešiť sa môžeme
na tradičný novoročný ohňo-
stroj.

V piatok 1. januára 2016
o 1.00 hod.

(pv)

ako zvyčaj-
ne

Privítanie
Nového roka

Inzercia

Najvyšší kontrolný úrad vy-

konal v mesiacoch septem-

ber až december 2015 kon-

trolu na Mestskom úrade v

Pezinku. Kontrola sa zaobe-

rala rozpočtom, čerpaním ve-

rejných prostriedkov a použi-

tím majetku mesta v ostat-

ných dvoch rokoch a vyplýva-

la zo strategického plánu

NKÚ na roky 2013 – 2015.

Konštatovala, že mesto nepo-

rušilo v kontrolovanom obdo-

bí žiaden zákon, predpis či na-

riadenie a verejné finančné

prostriedky spravuje v súla-

de s príslušnými zákonmi.

Kontrolou bolo tiež zistené,

„že mesto má vytvorený účin-

ný systém kontroly a vytvára

vhodné, organizačné, finanč-

né, personálne a materiálne

podmienky na jeho nezávislý

výkon v zmysle zákona...“

Kontrola preskúmala rele-

vantné doklady, a to rozpočet

a jeho programy, záverečný

účet, zmluvy, všeobecne zá-

väzné nariadenia, uznesenia

MsZ, finančné a účtovné výka-

zy, účtovné doklady a ďalšie

dokumenty. NKÚ vzal na ve-

domie aj prijatý etický kódex

volených predstaviteľov sa-

mosprávy mesta a postave-

nie hlavného kontrolóra.

Podľa vyjadrenia vedenia

mesta je aj táto najvýznam-

nejšia a najpodrobnejšia kon-

trola NKÚ a jej pozitívne vý-

sledky dôkazom veľmi dobrej

práce vedenia mesta, eko-

nomického oddelenia a v ko-

nečnom dôsledku celého

Mestského úradu. Primátor

na margo kontroly vyhlásil:

„Vítam každú nezávislú a vy-

soko fundovanú kontrolu, pre-

tože jej výsledky nám potvr-

dzujú nielen úspešné riade-

nie mesta, ale aj to, že pracu-

jeme s peniazmi občanov zod-

povedne a efektívne. Vý-

sledky kontroly sú aj jedno-

značnou odpoveďou na ano-

nymné kritické hlasy na dis-

kusných a „fejsbúkových“ fó-

rach, ktoré často dehonestu-

jú výsledky tejto práce.“

(r)

Kontrola dopadla na jednotku
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
ukončil 8.12. hĺbkovú kontrolu hospodárenia mesta

Krásne
vianočné sviatky,

milí Pezinčania

FOTO: (pb)
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Doterajšie poslanecké dni, ktoré sa konali vždy prvú stredu v
mesiaci v čase od 16.00 do 18.00 h na Mestskom úrade v Pezin-
ku v miestnosti č. 19, budú pokračovať aj budúci rok. Občanom
budú k dispozícii, tak ako doteraz, vždy dvaja poslanci mestské-
ho zastupiteľstva. Prítomný na úrade v tom čase v minulosti bol
a bude aj naďalej aj primátor. Primátor Oliver Solga navyše bude
k dispozícii občanom každú stredu od 16.00 do 18.00 h, kedy sa
na neho budú môcť obracať so svojimi sťažnosťami, otázkami
a podnetmi. Okrem toho bude primátor vybavovať denne v pra-
covnej dobe všetky ohlásené návštevy, a to aj mimo úradných ho-
dín Mestského úradu. Častejšie možnosti stretávania sa s pri-
mátorom má viesť nielen k efektívnejšiemu riešeniu požiadaviek
a sťažností obyvateľov Pezinka, ale aj k poradenstvu a pomoci, a
to tak na úrovni primátora mesta Pezinok, ako aj jeho funkcie po-
slanca Bratislavského samosprávneho kraja. (MsÚ)

Poslanecký deň a stretnutia s primátorom

V utorok 1. decembra sa ko-
nalo mimoriadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva v
Pezinku. Ústredným bodom ro-
kovania bolo predĺženie doby
vybudovania ľadovej plochy do
31. marca 2017.

Pôvodná doba vybudovania
v zmysle zmluvy schválenej za-
stupiteľstvom bola 31. decem-
bra 2015. Spoločnosť Aréna
Pezinok v súlade so zmluvou
deklarovala, že tento termín
(podľa nej) z objektívnych prí-
čin nemôže stihnúť a zastupi-
teľstvo žiadala o predĺže-
nie. Pripomíname, že mesto
Pezinok si u firmy Aréna
Pezinok neobjednalo vybudo-
vanie zimného štadióna a ani

ho nefinancuje, iba investorovi
prenajalo pozemky na štyridsať
rokov.

O podobnom návrhu hlaso-
valo zastupiteštvo už v októbri,
no vtedy neprešiel. Teraz sa ob-
javili nové skutočnosti a prišlo k
opätovnému prerokovaniu v za-
stupiteľstve. Návrh však opäť
stroskotal, a to aj napriek tomu,
že vedenie mesta dôsledne vy-
vrátilo rôzne nepravdy, ktoré v
uplynulých týždňoch zazneli z
rôznych, často pofidérnych
zdrojov a rovnako tak investor
deklaroval, že zatiaľ nemohol
stavať z objektívnych príčin,
ochotne odpovedal na otázky
poslancov a upozornil, že prí-
padné nepredĺženie doby vybu-

dovania ľadovej plochy mu mô-
že spôsobiť vážne problémy.

Na to, aby návrh prešiel, bola
potrebná trojpätinová väčšina
hlasov všetkých poslancov.
Teda minimálne 15 hlasov. Hla-
sovanie sa napokon skončilo
kuriózne, keď za bolo 14 po-
slancov, ďalší sa zdržal a ostat-
ní, predovšetkým členovia po-
slaneckého klubu Srdce Pe-
zinka, vôbec nehlasovali, hoci
boli prítomní na rokovaní. Teda
alibisticky neboli za, proti a ani
sa nezdržali hlasovania!

Primátor k veci lakonicky po-
znamenal: „Už skôr som pove-
dal, že ak zimný štadión napo-
kon v Pezinku stáť nebude, ob-
čania sa môžu ísť poďakovať

predovšetkým poslancom za
Srdce Pezinka. V tejto súvislosti
ale musím pripomenúť citát jed-
ného amerického odborníka na
vyšetrovanie detektorom lži. Ten
povedal, že pravda je jednodu-
chá, to lož je komplikovaná. A
pravda, kto nauzaj chce, aby
Pezinčania mali „svoj“ zimný šta-
dión, naozaj jednoduchá je, te-
raz sa ukázala pri hlasovaní. “

Podľa predstaviteľov mesta
je zatiaľ predčasné špekulovať,
ako a či vôbec bude projekt vý-
stavby zimného štadióna po-
kračovať. Na rad zrejme prídu i
právne analýzy. V každom prí-
pade panuje zhoda, že na ťahu
je teraz spoločnosť Aréna
Pezinok. (red)

Zimný štadión nedostal šancu ani na druhý pokus

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

Areál na Fajgalskej ceste bude počas zimného obdobia od 1.
decembra 2015 do 31. marca 2016 zatvorený. Občania, ktorí si
budú chcieť v tomto období zlikvidovať drobný stavebný odpad
(betóny, dlažba, tehly, suť, zemina, keramika, kachličky) alebo
drevený odpad (konáre, dosky, drevené časti nábytku, nie však
lístie a trávu) môžu zavolať na tel. č. 0917 273 711 alebo
0918 970 842 a dohodnúť si s pracovníkmi Mestského podni-
ku služieb otvorenie areálu. Dovoz odpadu bude možný po te-
lefonickej dohode vždy iba v piatok v čase od 8.00 do 12.00 h.

Ing. Oľga Moťovská, OŽP, KS a D

ZBER DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
A DREVENÉHO ODPADU

MESTO PEZINOK
vyhlasuje verejnú súťaž

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom
území obec Pezinok, okres Pezinok, rodinný dom s
pozemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta
Pezinok.

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 60.000,00 €
Predmetné pozemky sú v zmysle cieľov a zámerov územného

plánovania mesta Pezinok zaradené medzi plochy polyfunkč-
nosti, komerčnej vybavenosti a podnikateľských aktivít. Časť po-
zemku parc.č. 2863/1 sa nachádza v ochrannom pásme želez-
ničnej trate.

Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať
v zalepenej obálke so spät-

nou adresou záujemcu, na adresu: Mesto Pezinok, Radničné
námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

Pezinok,

naj-
neskôr do 1. 2. 2016 do 11.00 hod.

„OVS - predaj
domu s pozemkami Za dráhou NEOTVÁRAŤ!“

V centre mesta, na rohu Štefánikovej a Farskej ulice, pribudla pek-
ná, nová budova. Nahradila bývalú viac ako storočnú budovu, ktorú
starí Pezinčania nenazvali inak ako Godovičova pekáreň. Nová bu-
dova má svoju úžitkovú i estetickú kvalitu a do okolia, ako sa hovorí,
„zapadne“. Nakoniec to ani nie je šesťposchodová „opacha“, o akej
písali „všeodborníci“ na fejsbúku, ale na to si už asi nikto nespo-
menie.

Podarilo sa vyriešiť aj posledný „problém“ pred kolaudáciou stav-
by, a to podnet Mariána Šípoša, ktorý žiadal vykonať štátny staveb-
ný dohľad, v ktorom žiadal premiestnenie lámp verejného osvetle-
nia, pretože dve lampy sú podľa neho blízko pri oplotení Farského
kostola, tým podľa neho prišlo k porušeniu podmienok na ochranu
kultúrnej pamiatky. Krajský pamiatkový úrad v Bratislave dal však
za pravdu investorovi a stavebnému úradu, pretože žiadne pochy-
benie alebo porušenie zákona nezistil. Práve naopak, konštatuje,
že osvetlením sa zvyšuje „iluminácia“, teda osvetlenie pamiatky.

Takže obchodíky na prízemí môžu ožiť a ľudia na poschodí a v
podkroví sa môžu do domu začať sťahovať. Dúfajme, že keď sa
nasťahujú, oni sa pre zmenu nezačnú sťažovať na kostolné zvony
či niečo podobné. (MsÚ)

Coop Jednota dokončila peknú stavbu

V Dennom centre na Cajle, v priestoroch,
ktoré patria mestu, sa uskutočnil 5. decem-

bra Mikulášsky večierok pre deti z Cajle a sídliska Sever. Toto
podujatie bolo bez vedomia mesta údajne zneužité občanom
Severu Marošom Borzom, ktorý tam rozdával, okrem iného, pro-
pagačné materiály politickej strany SNS, čím porušil štatút vyda-
ný mestom a viažuci sa k prevádzke denných centier. Na jeho
konanie upozornili samotní občania. Mesto Pezinok sa od počí-
nania M. Borzu, dôrazne dištancuje a upozorňuje, že v predvo-
lebnom čase - počas volebnej kampane platia zákony a predpi-
sy, ktoré musí dodržiavať každý občan. (MsÚ)

Vyhlásenie

Projekt je
spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja. Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka poskytlo mestu Pezinok nenávratný finančný
príspevok vo výške 298.688,36 EUR s DPH, čo predstavuje 95
% z celkových oprávnených výdavkov. Prijímateľ zabezpečil
vlastné zdroje financovania vo výške 5 % (14 934,41 EUR). Aj
napriek krátkosti realizácie projektu (začiatok projektu 23. 3.
2015 a koniec projektu 31. 12. 2015), možno projekt považovať
za jeden z úspešných realizovaných projektov zo 7 miest na
Slovensku. Cieľom projektu je sprístupniť elektronické služby
mesta a zabezpečiť ich všeobecnú použiteľnosť. Prostredníc-
tvom projektu bude zavedených 20 eGovernment služieb a mo-
mentálne prebieha pilotná prevádzka.

Elektronizácia služieb prispeje k čiastočnej náhrade úradnej
komunikácie v listinnej forme elektronickou úradnou komuniká-
ciou (komunikácia v listinnej forme zostáva zachovaná, je na
rozhodnutí občana aký komunikačný kanál zvolí). Elektronické
podania a elektronické úradné dokumenty budú autorizované
(ZEPodpis alebo ZEPečať s časovou pečiatkou), a teda budú
právne relevantnými dokumentami, rovnocennými s dokumen-
tami v listinnej forme.

V rozsahu definovanom v zákone č. 305/2013 Z. z. o eGo-
vernmente má samospráva ako orgán verejnej moci povinnosť
integrovať svoj ISVS (informačný systém verejnej správy) na
ÚPVS, resp. na spoločné moduly ÚPVS (ústredný portál verej-
nej správy). Implementáciou projektu samospráva splní povin-
nosť integrovať sa na ÚPVS. Projekt prispeje k zvýšeniu
transparentnosti a kvality poskytovaných služieb mesta, pričom
dôjde aj k úspore nákladov a času občanov či podnikateľov pri
vybavovaní úradnej agendy. Občania budú môcť vybaviť všet-
ko potrebné prostredníctvom internetu bez nutnosti návštevy
mestského úradu.

„Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“

(MK)

Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok

Na svojom riadnom zasada-
ní 26. novembra schválili po-
slanci Mestského zastupiteľ-
stva v Pezinku najdôležitejší do-
kument roka, a to rozpočet mes-
ta na rok 2016. Rozpočet je vy-
rovnaný, vo výške 15 934 161
eur na strane príjmov i výdav-
kov a je základným predpokla-
dom pre trvalo udržateľný
rozvoj mesta.

Bežný rozpočet je plánovaný
ako prebytkový, kapitálová
časť rozpočtu bude schodko-
vá. Schodok kapitálového roz-
počtu bude vyrovnaný z pros-
triedkov rezervného fondu a
bežných príjmov. V príjmoch sú
zapracované projekty financo-
vané z Environmentálneho
fondu – ZŠ Fándlyho – zatep-
lenie, výmena okien a dverí
a MŠ Svätoplukova – zateple-
nie, výmena okien a dverí a
oprava strechy a tiež projekt

Cyklochodník Pezinok – Lim-
bach.

Z rezervného fondu sa má v
roku 2016 použiť suma vo výš-
ke 272 289 eur na splátky istín z
komerčných úverov. V bežných
výdavkoch sú plánované všet-
ky aktivity, ktoré vyplývajú zo sa-
mosprávnych funkcií mesta a
výdavky na prenesený výkon
štátnej správy. V rozpočte je za-
hrnuté aj zvýšenie platov za-
mestnancov školstva o 4 % v sú-
lade s vládnym návrhom roz-
počtu verejnej správy na rok
2016. Súčasťou sú aj výdavky
na novozaregistrované sociál-
ne služby, a to na prepravnú
službu a denný stacionár.

Kapitálové výdavky sú roz-
počtované vo výške 2 372 000
eur. V tejto sume sú výdavky na
rekonštrukciu chodníkov a ko-
munikácií v Grinave a na Cajle,
na rekonštrukciu budovy MsÚ,

na kamerový bezpečnostný sys-
tém, na rozšírenie kapacity MŠ
a ZŠ a ďalšie. V prípade hava-
rijných situácií a ohrozenia ma-
jetku mesta budú použité fi-
nančné prostriedky z rezervné-
ho fondu.

Podľa vyjadrenia primátora
mesta Olivera Solgu je aj budú-
coročný schválený rozpočet vý-
sledkom dlhodobej pozitívnej
ekonomickej stratégie mesta,
pretože popri plnení všetkých
základných funkcií mesta zo-
stávajú prostriedky aj na rozvoj
kultúry, športu a sociálnych pro-
jektov. Aj v budúcom roku budú
priority zamerané na rekon-
štrukciu základných a mater-
ských škôl, zvyšovanie ich ka-
pacity a rozširovanie služieb v
sociálnej oblasti.

Za hlavný argument dobrého
hospodárenia považuje primá-
tor nielen nedávne úspešné

umiestnenie mesta v hodnotení
ekonomických kritérií INEKO,
ale najmä to, že vedenie mesta
nemusí a ani nechce zaťažovať
svojich občanov zvýšenými da-
ňami a poplatkami, ako sa to de-
je v iných mestách.

Rozpočet podporili poslanci:
Pavol Alexy, Miloš Andel, René
Bílik, Ján Čech, Ľubomír Čech,
Milan Čech, Richard Demovič,
František Féder, Gabriel Guš-
tafík, Jozef Chynoranský, Ele-
na Jurčíková, Marián Pátek,
Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák,
Adam Solga a Drahomír Šma-
hovský.

Rozpočet mesta nepodporili
poslanci OZ Srdce Pezinka: Mi-
lan Grell, Igor Hianík, Jozef Mik-
láš, Božena Mizerová, Marián Ší-
poš, Roman Šmahovský, Kve-
toslava Štrbová, Viktória Tahot-
ná a Elena Žárska, ktorí sa zdr-
žali. (MsÚ)

Pezinok má schválený vyrovnaný rozpočet

Pezinčania, ktorí bývajú na križovatke ulíc Trnavská, Záhrad-
ná a Sládkovičova zaznamenali v ostatnom čase nebývalý ruch
v budove bývalého Kresťanského domu (kina Zora). Začala sa
realizácia už dávno vydaného búracieho povolenia a stará budo-
va by mala ustúpiť multifunkčnej novostavbe. V tejto súvislosti
Mestský úrad v Pezinku upozorňuje a odpovedá aj na časté otáz-
ky občanov, že sa tak deje na súkromnom pozemku, ktorého pre-
daj realizoval bývalý vlastník – Rímskokatolícka cirkev, Farská 4
Pezinok. Mesto Pezinok tento objekt ako sa to
snažia prezentovať niektorí účastníci diskusného fóra na Face-
booku.

nikdy nevlastnilo,

(MsÚ)

Kino Zora sa už búra

Projekt IOMO (Integrované obslužné miesto občana) mal za-
čať fungovať aj podľa zákona 1. decembra, a mal zabezpečiť na
matrike vybavenie listu vlastníctva, obchodného registra a re-
gistra trestov. Mal! Neskôr bol termín predĺžený na 18.12. 2015.
Žiaľ, ani do tohto termínu mestá a obce s matričným úradom ne-
dostali technické vybavenie, neboli vyškolení pracovníci a ná-
sledne teda nebolo možné túto službu zabezpečiť. Štát opäť
preniesol na mestá kompetencie a povinnosti, ktoré nie sú kryté
personálne, technicky a najmä nie finančne. Aj poplatok, ktorý
budú mestské úrady vyberať od občanov, bude musieť mesto
odvádzať štátu. Zatiaľ na mestských úradoch „svieti“ len slogan
„Viac služieb štátu na jednom mieste“. Uvidíme, ako rýchlo sa
premení táto fráza na realitu. (MsÚ)

IOMO nefunguje, ale bude

obsadzuje voľné pracovné miesta
na oddelení školstva a sociálnej starostlivosti.
Bližšie informácie o voľných pracovných miestach si môžete

pozrieť na web stránke mesta Pezinok – , prí-
padne vám budú poskytnuté osobne, alebo telefonicky na odde-
lení školstva a sociálnej starostlivosti 033/6901 300, 302, PhDr.
Milada Hegyiová.

www.pezinok.sk

MESTO PEZINOK

spoľahlivého kolportéra (najlepšie študent ale-
bo dôchodca) na roznášanie mesačníka Pezinčan v lokalite
GRINAVA.

Pokiaľ máte vážny záujem o túto prácu, prihláste sa telefo-
nicky po 10. januári 2016 na č. 033/ 6901 122, alebo e-mailom
na:

HĽADÁME

pezincan@msupezinok.sk
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V novembrovom čísle Pezin-
čana vyšiel článok poslanca
Adama Solgu, v ktorom vyvrátil
obvinenia redakcie Srdca Pe-
zinka (SP), že porušil etický kó-
dex a pripomenul, že šiesti po-
slanci za SP hlasovali za návrh
predať zakladajúcemu členovi
Srdca Pezinka pozemok za 1,5
eura/m2.

Na začiatku decembra nám
poslanec Milan Grell poslal do

redakcie reakciu poslaneckého
klubu SP, v ktorej sa uvádza:

Nechceme sa vyjadrovať
k obsahu článku, chceme
upozorniť na vyjadrenie, ktoré
odznelo na adresu poslancov
za OZ Srdce Pezinka. Vetu

a najmä slovo okupova-

„Mali ste však počuť ten šum
a ruch v poslaneckých lavi-
ciach okupovaných „Srdciar-
mi“!

ných považujeme nielen za
nevhodné, ale v tomto kon-
texte i nevhodne použité a urá-
žajúce.

Význam slova vysvetľuje
Krátky slovník slovenského ja-
zyka nasledovne: okupovať
nedok. i dok. ,
ap. , , za-
b(e)rať: o. cudzie , o-né
mesto.

vojensky násilne
obsadzovať obsadiť

územie
http://slovniky.juls.sav-

ba.sk/

Poslanci, ktorí sedia

sú všetci riad-
ne zvolení občanmi mesta
Pezinok v demokratických voľ-
bách a mandát na výkon svojej
funkcie dostali od občanov.

Žiadame autora uvedeného
článku, aby sa v najbližšom
čísle časopisu Pezinčan

za nevhodné
a urážlivé vyjadrenie.

v posla-
neckých laviciach okupova-
ných „Srdciarmi“,

verej-
ne ospravedlnil

Kto porušil etický kódex?

Tam, kde chýbajú vecné argu-
menty, začína demagógia a vy-
mýšľanie problémov, ktoré nee-
xistujú. Nebudeme komentovať
nezmysly, ktoré vyslovili poslan-
ci OZ Srdce Pezinka na adresu
nás, poslancov za občiansku ini-
ciatívu Spoločne pre Pezinok.
Údajne sme nechceli s nimi roko-
vať o rozpočte. Konštatujú to na-
priek tomu, že sme sa s nimi opa-
kovane stretli spoločne i indivi-
duálne. Je to ich plač na ne-
správnom hrobe. Domáhajú sa
participácie na budovaní mesta
a pritom nepodporili Programo-
vé vyhlásenie na toto volebné ob-
dobie. Poslanci za OZ Srdce Pe-
zinka nepodporili ani rozpočet
na rok 2016, etický kódex po-
slanca, rokovací poriadok MsZ,
zimný štadión a ďalšie dôležité
body, prospešné pre občanov
Pezinka. Sami v priebehu roka
nenavrhli azda jedinú vec, ktorá
by bola na úžitok Pezinčanom,
vyhovárajúc sa na to, že my, po-
slanci za OI Spoločne pre Pezi-
nok máme väčšinu a údajne ich
vždy prehlasujeme. Snažili sme
sa im vysvetliť, že každý ich

dobrý návrh podporíme a ponú-
kame im spoluprácu. Lenže po-
tom si prečítame ich „Stanovis-
ko k rozpočtu mesta Pezinok... “
na tejto strane a dozvieme sa toľ-
ko nezmyslov, že prestaneme
veriť ich úprimnej snahe spoloč-
ne niečo riešiť. Ako príklad uve-
dieme bod č. 1, týkajúci sa plne-
nia rozpočtu mesta. Napísali:
„V kapitálovom rozpočte sú vý-
davky z polovice kryté príjmami
z predaja majetku mesta, čo pou-
kazuje na fakt, že ak nebudeme
mať čo predať, nebudeme mať
čo investovať.“ Je až neuveriteľ-
né, že sa pod túto hlúposť pod-
píšu ľudia, z ktorých niektorí ma-
jú ekonomické vzdelanie! Ale
poďme k veci: Mesto predáva
niektoré nehnuteľnosti už roky a
napriek tomu ku kolapsu nedo-
šlo. Faktom je, že k ich predaju v
mnohých prípadoch ani po ro-
koch nedošlo, (viď budova na
Štefánikovej 10, dom Za dráhou
a ďalšie). Navyše mesto nielen
predáva ale aj kupuje (ZUŠ).
Ako príklad dobrého hospodáre-
nia aj bez predaja mestského
majetku uvedieme príklad: V ok-

tóbri sme, po rozhodnutí Mini-
sterstva financií SR, museli za-
platiť 970 000 € firmám za práce
na školách.

Vrakuňa a
iné samosprávy si museli na ten
istý účel požičať od bánk. Nám
sa peniaze už vrátili naspäť. Ke-
by sme ich nemali, museli by
sme si požičať a roky splácať.

A ešte k bodu 3, v ktorom sa
pýtajú, či je rozpočet adresný.

Tisíckrát sme verejne deklaro-
vali, že chceme, aby všetci po-
slanci začiatkom roka rozhodli,
čo sa v roku 2016 bude robiť ako
priorita a čo musí počkať. Opako-
vane sme aj verejne vyhlásili, že
ako prvá je na rade rekonštrukcia
ZŠ na Fándlyho, MŠ na ul. Gen.
Pekníka a MŠ na Svätoplukovej.
Túto požiadavku poslancov aj ob-
čanov počuli a čítali tisíckrát aj po-
slanci zo Srdca Pezinka! Preto
nechápeme ich rozhorčenie, ak
to nie je z ich strany len pokračo-
vanie neférovej politickej kampa-
ne z minuloročnej jesene.
Výsledok hospodárenia mesta za
tento rok bude viac ako ten jeden

Zaplatili sme bez
problémov, pretože sme ich mali
v rezervnom fonde.

milión €, možno milión a pol, a to
aj bez výraznejšieho predaja
nehnuteľností. Nech nám všet-
kým teda „srdciari“ dokážu, koľko
miest je na tom ekonomicky tak
dobre ako Pezinok. Nejde vôbec
o samochválu, nedávno to kon-
štatovalo nezávislé INEKO, ktoré
nás v hospodárení posunulo na
12. miesto na Slovensku. Aj v sú-
vislosti s týmto hodnotením sme
si prečítali v minulom Srdci Pezin-
ka hlúposti typu, že mesto nemá
peniaze na sanovanie nepred-
vídaných výdavkov a havárií, ale-
bo ako to nazval„expert“Grell „ne-
bude mať na okamžitú likviditu.“

Nebránime sa kritike, len sa
bránime trápnemu „podrazáctvu“
a znevažovaniu všetkého, čo pri-
mátor, vedenie mesta a my ako
poslanci za OI Spoločne pre Pe-
zinok odsúhlasíme alebo urobí-
me. Veríme, že väčšina Pezin-
čanov má vlastný rozum a zdra-
vý úsudok a že občania si najprv
overia fakty, ktoré sú verejne
dostupné. Spoliehame sa na to,
že ľudia nepodľahnú demagógii
a klamstvám. Poslanci za OI

Spoločne pre Pezinok

Keď chýbajú vecné argumenty...

Vo veci sme teda oslovili aj
poslanca Adama Solgu, ktorý
reakciu SP najprv označil za
nonsens, no potom zaujal sta-
novisko, z ktorého citujeme:

„Krátky slovník slovenského
jazyka (KSSJ), na ktorý sa
Srdciari odvolávajú, pripúšťa
použitie slova v
zmysle . Ide pritom o
prenesený význam s patrič-
ným významovým posunom.

„okupovali“
„zaujali“

Ak som teda použil slovné spo-
jenie poslaneckých lavíc oku-
povaných poslancami, hovoril
som o laviciach, v ktorých zau-
jímajú miesta poslanci. Všetko
ostatné považujem za vykon-
štruované dezinterpretácie a
nemám sa preto v tejto veci ko-
mu a začo ospravedlniť.

Srdciari z KSSJ neodcitovali
to, čo považujem z tohto po-
hľadu za najpodstatnejšie:

časť, ktorá uvádza použitie slo-
va okupovať v jeho prenese-
nom význame. Napokon, kto-
koľvek sa o tejto skutočnosti
môže presvedčiť ako v knižnej
tak aj elektronickej podobe
KSSJ.

Odmietam preto akékoľvek
obvinenia vyplývajúce z listu.
Naopak, cítim sa dotknutý úče-
lovými tvrdeniami autorov listu
a považujem ich nielen za ďal-

ší útok proti mojej osobe, ale v
tomto prípade aj za útok na slo-
bodu prejavu. “

Vec sme sa teda rozhodli
overiť. A skutočne, v Krátkom
slovníku slovenského jazy-
ka sa nachádza zmienka o pou-
žití slova okupovať v prene-
senom význame, na ktorú od-
kazuje aj poslanec Solga.

(red)

Stanovisko k rozpočtu mesta Pezinok na rok 2016
s výhľadom na roky 2017 a 2018 za poslanecký klub Srdce Pezinka

Rozpočet mesta je pre život
mesta jedným z najdôležitejších
dokumentov, ktorý je predklada-
ný na rokovania MsZ. Rozpočet
totižto významným spôsobom
určuje, ako sa bude ďalej mesto
rozvíjať či stagnovať, resp. upa-
dať. Svojím nastavením výraz-
ne ovplyvňuje kvalitu života Pe-
zinčanov dnes ale samozrejme
aj v budúcnosti.

S vedomím dôležitosti nasta-
venia parametrov rozpočtu sme
my, poslanci za Poslanecký
klub Srdca Pezinka, oslovili zá-
stupcov klubu poslancov za
Spoločne pre Pezinok. Navrhli
sme prerokovať spoločné vý-
chodiská pre rozpočet a spoloč-
ne zadefinovať priority, tak ako
ich vnímajú občania Pezinka.

V dostatočnom predstihu sme
predložili naše návrhy, ktoré vy-
chádzali z mnohých stretnutí a
analýz potrieb pre zlepšenie kva-
lity života Pezinčanov. Návrhy po-
krývali potreby všetkých častí náš-
ho mesta. Na prvom stretnutí zá-
stupcov klubov dňa 29. 9. 2015
sa zúčastnili primátor O. Solga,
poslanci za Spoločne pre Pe-
zinok R. Bílik a M.Andel, poslanci
za OZ Srdce Pezinka M. Grell, K.
Štrbová, R. Šmahovský, V.
Tahotná). Predložili sme naše ná-
vrhy priorít, no druhá strana
SPPK – nepredložila žiadny ná-
vrh priorít. Dohodlo sa ďalšie

stretnutie dňa 15. 10. 2015, ktoré-
ho sa zúčastnili SPPK v rovna-
kom zložení, Predložili celkový ná-
vrh rozpočtu bez svojich priorít.
Zástupcovia SPPK označili v na-
mi predloženom materiáli, ktoré
návrhy sú ochotní zapracovať do
rozpočtu. Výsledkom bolo, že ak-
ceptovali cca – 10% z nami pred-
ložených návrhov. Na tomto roko-
vaní sme žiadali, aby sa v návrhu
rozpočtu zobrazili konkrétne po-
ložky tak, aby boli viazané na kon-
krétne realizácie a navrhli sme
preto ďalšie stretnutie zástupcov
klubov. Toto stretnutie sa však ne-
uskutočnilo, nakoľko zástupcovia
klubu poslancov za SPPK ho od-
mietli s nepochopiteľným odô-
vodnením, že všetko už bolo pre-
rokované! Naše úsilie o spoločné
optimálne nastavenie rozpočtu
bolo takto zmarené. Spôsob ko-
munikácie k rozpočtu absolútne
nereflektuje dobu, keď vidíme, že
v mnohých mestách už pochopili,
že je to občan, kto má spoluroz-
hodovať a vytvárajú participatív-
ne rozpočty, aby dostal priestor.

K predloženému návrhu roz-
počtu na rok 2016 možno kon-
štatovať, že zachováva doterajší
rozsah poskytovaných služieb a
podpory aktivít v meste, že naďa-
lej venuje pozornosť starostli-
vosti o školský majetok, zvýšil
sa jeho sociálny akcent novými
dvomi službami – stacionár a

prepravná služba, že v rozpočte
je zachovaná aj finančná podpo-
ra športových, kultúrnych a soci-
álnych organizácií a klubov a že
občana nezadlžuje novým úve-
rom. Zároveň svojou konštruk-
ciou vyvoláva aj rad otázok:

Je zosta-
vený ako vyrovnaný. Ako vyrov-
nané sú zostavené aj obe jeho
súčasti – kapitálový aj bežný roz-
počet. V kapitálovom rozpočte
sú výdavky z polovice kryté príj-
mami z predaja majetku mesta,
čo poukazuje na fakt, že ak nebu-
deme mať čo predať, nebudeme
mať čo investovať. Bežný roz-
počet je tiež zostavený ako vy-
rovnaný, čiže koľko príjmov vo
forme daní, nedaňových príjmov
a grantov, transferov do rozpoč-
tu príde, toľko je rozdelených, te-
da sa spotrebuje. Čiže žiaden
prebytok vo výdavkoch, ktoré by
bolo možné investovať do rozvo-
ja mesta, resp. na rekonštrukciu
jeho majetku. Je takéto hospo-
dárenie dlhodobo udržateľné –
predávať majetok a nevytvárať
prebytok v bežnom rozpočte?

Zverejnená in-
formácia, že na rekonštrukciu MŠ
g. Pekníka pôjde suma 400 000 €
nie je v rozpočte zakomponova-
ná, tam je suma 110 000 €. Už do-
predu máme rátať s rozpočtový-
mi opatreniami?

Viaceré naplá-

1. Je udržateľný?

2. Je reálny?

3. Je adresný?

nované sumy sú bez konkrétne-
ho adresáta. Inak povedané, nie
je dané, ktorej škole pôjdu penia-
ze a na ktorej ulici sa bude rekon-
štruovať alebo budovať komuni-
kácia. Možno by občan ako oby-
vateľ ulice alebo rodič dieťaťa tú-
to informáciu privítal, ba si ju za-
slúžil. Totiž obyvateľ s trvalým po-
bytom v meste je platiteľom dane
z nehnuteľnosti a je aj nositeľom
výnosu z dane z príjmov fyzic-
kých osôb do rozpočtu, ktorú me-
dzi obce prerozdeľuje štát. Uve-
dené dve dane predstavujú v roz-
počte mesta 46,52% celkových
príjmov. A občan býva v konkrét-
nej lokalite, na konkrétnej ulici.

Jednotlivé finanč-
né čiastky sú naplánované, ale
pri rozhodovaní, aká bude ich
adresa, zostaneme ako poslan-
ci za poslanecký klub OZ Srdca
Pezinka v úlohe štatistu a pre-
hlasovanej opozície, ako to bolo
počas tohto roka.

I napriek premárnenej šanci
na spoločné hľadanie optimál-
nych východísk pre tvorbu roz-
počtu sme i naďalej ochotní a pri-
pravení k spolupráci v prospech
udržateľného rozvoja mesta. Na
základe uvedených skutočností
však nie je možné rozpočet mes-
ta v tejto podobe podporiť.

4. Je v rozhodovaní dostup-
ný všetkým?

Poslanci za poslanecký klub
Srdce Pezinka

Zimný štadión v Pezinku

Dôrazne sa ohradzujeme voči vyjadreniam primátora mesta
Pezinok Olivera Solgu k téme výstavby zimného štadióna, kto-
rá bola predmetom mimoriadneho zasadnutia MsZ v Pezinku
dňa 1.12. 2015.

Pán primátor Oliver Solga zavádza verejnosť. Nedôvery-
hodný postup investora zakrýva politicky ošúchanými heslami
„robíme to pre občanov“, bagatelizuje naše argumenty a zastie-
ra ich populistickými vyhláseniami o miestnom referende.
Namiesto ochrany záujmov mesta a jeho občanov sa stavia do
pozície advokáta investora a napriek nášmu jasnému stanovis-
ku chce i naďalej rokovať s firmouARÉNA. Navyše verejne pra-
nieruje poslancov, ktorí vo verejnom záujme hlasovaním vy-
jadrili iný názor. Tieto praktiky dôrazne odmietame.

Každý z nás, čo sme nepodporili predĺženie doby vybudova-
nia ľadovej plochy, máme eminentný záujem, aby v Pezinku vy-
rástol zimný štadión. Obyvatelia mesta si ho nielen zaslúžia, ale
do okresného mesta aj patrí. Nevieme sa však stotožniť s pro-
cesom, ktorý jeho vybudovanie sprevádza.

Verejne sa pýtame, prečo investor – ARÉNA Pezinok zásad-
ným spôsobom zmenil projekt oproti pôvodnému, s ktorým
uspel pri hlasovaní v MsZ? Prečo primátor neinformoval po-
slancov o takej zásadnej zmene prostredníctvom „informácie
primátora” na MsZ v decembri 2014, keď podpísal právoplatné
územné rozhodnutie na už zmenený projekt? Prečo dnes
ARÉNA s.r.o nevie garantovať financovanie, ktoré deklarovala
pri hlasovaní o výbere investora ? Prečo nebola schopná dodr-
žať ani nový predĺžený termín výstavby do 30. 11. 2016?

Pýtame sa, prečo vedenie mesta Pezinok ani investor neod-
povedali na písomné žiadosti časti poslancov o doplnenie pod-
kladov, o ktorých mali hlasovať? Kde sa preinvestovalo 350 000
eur, ako to tvrdil investor na októbrovom zasadnutí MsZ – hoci
žiadne práce v súvislosti s výstavbou nevidno? Aké má skúse-
nosti, referencie z realizácie a financovania podobných sta-
vieb?
Ako jednu z príčin spoločnosť ARÉNA Pezinok uvádza, že sta-
vebné povolenie zo dňa 29.04.2015 nadobudlo právoplatnosť
28.5.2015. Zmluvná doba výstavby vrátane skúšobnej pre-
vádzky predstavuje dobu 10 mesiacov, a tým sa termín ukonče-
nia výstavby stal nereálny.

Toto sú závažné otázniky, na ktoré majú Pezinčania právo po-
znať odpoveď.Amy, poslanci – ich volení zástupcovia, sa k nim
vo verejnom záujme snažíme otvorene, vecne a legitímne do-
pátrať. Poslanecký klub OZ Srdce Pezinka
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Išlo o banálnu vec. Investor nás požiadal, aby sme z dôvo-
dov, ktoré považoval za objektívne, predĺžili termín dostavby
zimného štadióna. Znamenalo by to, že sa Pezinčania nebudú
korčuľovať v januári 2016, ale až niekedy na jar 2017. Na
schválenie bolo treba trojpätinovú väčšinu hlasov poslancov, te-
da 15 hlasov. Našlo sa len 14. Viacerí z tých zvyšných 11 si za-
čali hľadať pre občanov výhovorky, prečo tento návrh nepodpo-
rili, hoci si museli byť vedomí, že to môže zásadne skompliko-
vať celý projekt. Vec však vnímam aj v širších politických sú-
vislostiach. Domnievam sa, že nebude náhoda, že medzi tými
11 poslancami, ktorí projekt nepodporili, sú aj piati bývalí ne-
úspešní (proti)kandidáti na primátora.

Je zarážajúce, koľko nezmyslov je okruh Srdca Pezinka
schopný vyplodiť a pranieruje ma za to, že dôsledne obhajujem
záujem mesta a občanov. Považujem to za vyslovene nevkus-
né. Nebudem reagovať na všetky útoky, ale na ilustráciu uve-
diem jeden: mesto ani investor vraj neodpovedali na písomnú
žiadosť časti poslancov o doplnenie podkladov. Pravda je taká,
že poslanec Grell mi poslal dve otázky, ktoré som sprostredko-
val investorovi. Na začiatku rokovania som ich znovu prečítal a
preto sa pýtam: Prečo nikto zo srdciarov neotvoril ústa a nedo-
žadoval sa odpovedí tam, kde ich mohol dostať?

To je zavádzajúce tvrdenie a jeho autori sami nevedia pove-
dať, v čom tá zásadná zmena má spočívať. Zmenila sa vizuálna
podoba a niektoré detaily projektu, ale účel zostáva a plne ko-
rešponduje s tým, čo zastupiteľstvo schválilo v zmluve v roku
2014. Teda stále ide o zimný štadión s príslušenstvom.Ato pred-
sa musia vedieť aj srdciari.

Tak ako doteraz, spravíme pre to maximum, ale nateraz je na
ťahu investor. Pripomínam, že zastupiteľstvo mu schválilo pre-
nájom pozemku na 40 rokov, a to platí, rovnako ako vydané sta-
vebné povolenie. V dôsledku negatívneho hlasovania poslan-
cov – aspoň podľa vyjadrenia investora – sa mu skomplikovala
situácia pri získavaní bankového úveru. Ak by projekt napokon
padol, už som naznačil, komu sa môžu ísť občania v prvom ra-
de poďakovať.

Toto rozhodnutie som považoval za nezodpovedné a dokon-
ca som vyzval poslancov, ktorí návrh nepodporili, či by v takom
prípade boli ochotní niesť aj hmotnú, nielen politickú zodpoved-
nosť. Odpoveď som, pochopiteľne, nedostal.

Zastupiteľstvo ani na druhý pokus neschválilo termín
predĺženia dostavby zimného štadióna. Čo sa z vášho po-
hľadu stalo?

Srdce Pezinka vás obvinilo, že zavádzate verejnosť, za-
krývate nedôveryhodný postup investora a dokonca sa na
miesto ochrany záujmov mesta a jeho občanov staviate do
pozície advokáta investora. Čo hovoríte na tieto obvinenia?

Je pravda, že investor zásadným spôsobom zmenil projekt
oproti pôvodnému a že ste o tom neinformovali poslancov?

Bude teda v Pezinku napokon stáť zimný štadión?

Varovali ste, že by toto rozhodnutie poslancov mohlo mať
aj negatívny finančný dopad na mesto. Stále si to myslíte?

(red)

O „zimáku“ s primátorom

– reakcia poslancov mestského zastupiteľstva
v Pezinku za OZ Srdce Pezinka
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Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Hrn-
čiarskej ul. v Pezinku ďakuje kolektívu pracovníkov Cirkevnej
materskej škôly, p. učiteľke Mgr. Zuzane Balcovej zo ZŠ Na
bielenisku v Pezinku, Okresnej Malokarpatskej knižnici – ve-
deniu a kolektívu pracovníčok, folklórnemu súboru Obstrléze,
folklórnemu súboru Radosť, p. Helenke Slamkovej, bratom
kapucínom z pezinského Kláštora, členkám spoločenstva
Máriinej Légie, členom Mestskej polície v Pezinku.

Všetkým srdečne ďakujeme za priazeň, ktorú nám prejavi-
li. V roku 2016 prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania,
osobných aj pracovných úspechov. Na ďalšiu spoluprácu sa
tešia obyvatelia a zamestnanci DSS a ZPS Pezinok.

Poďakovanie za spoluprácu v roku 2015

ROZHODNUTIE primátora mesta
Pezinok

zo dňa 27.11.2015

o utvorení volebných okrskov a
určení volebných miestností vo

volebných okrskoch, s uvedením
miesta a času konania volieb do

Národnej rady Slovenskej republiky

A/ Volebné okrsky a volebné miestnosti

Primátor mesta Pezinok podľa § 8 ods.1
zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach
výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v súvislosti s
voľbami do Národnej rady Slovenskej
republiky, v zmysle rozhodnutia predsedu
NR SR č. 307/2015 Z.z. o vyhlásení volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky zo
dňa 12.11.2015,

takto:

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

ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollá-
rova

ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou,
Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Les-
nícka, Talihov dvor, Šancová, Sama Cha-
lupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka,
Viničnianska cesta

ulice: Muškátová, Silvánová

ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovi-
čova, Šenkvická cesta, Panholec, Ru-
landská, Hroznová, Veltlínska

UTVÁRA
volebné okrsky na odovzdávanie

hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
a URČUJE

volebné miestnosti vo volebných
okrskoch na území mesta Pezinok

Volebný okrsok č.1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Rad-
ničné námestie 7 (I.poschodie č. dv. 19)

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum (
Klub dôchodcov), Kollárova 1

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Se-
necká 2

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

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola Zá-
hradná 34

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola ul.
gen. Peknika 2

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Cajlanská 95

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola,
Svätoplukova 51

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola,
Kupeckého 74

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na
bielenisku 2

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na
bielenisku 2

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola Na
bielenisku 2

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola,
Vajanského 16

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, Fán-
dlyho 11

ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafáriko-
va, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova,
Švermova, Markušova, gen. Svobodu,
kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F.P. Drobiševa

ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská
dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová,
Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice,
dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

ulice: L. Novomeského 36-64, dona
Sandtnera 9-29, Šteberlova, Schaubma-
rova, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzo-
vova, Zumberská, Panský chodník, Jam-
nických, Žarnovických, Najmarova

ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Ma-
lokarpatská, Zigmundíkova, Na bie-
lenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leit-
ne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska,
Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská,
Rozálka, Vinohradnícka cesta

ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

ulice: Svätoplukova 6-51

ulice: L. Novomeského 1-27 a 2-34

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

ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

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

ulice: Majakovského, Gorkého, Puškino-
va, Tolstého, Saulaková, Komenského,
Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej,
Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstev-
ná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova,
Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta,
Matúškova, Myslenická, Nová, Orešie,
Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železnič-
ná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mly-
nárska, Za panskou záhradou, Nezá-
budková, Ružová, Púpavová, Pri mlyne,
Trnková

Voľby do Národnej rady Slovenskej re-
publiky, na základe rozhodnutia predse-
du NR SR a v zmysle § 20 ods. 1 zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva o zmene a doplnení
niektorých zákonov, sa vo všetkých vo-
lebných okrskoch na území mesta Pe-
zinka budú konať dňa

a vykonaniu zmien na Mest-
skom úrade, Radničné námestie 7 v kan-
celárií č. P19 (prízemie).

Všetky zmeny je možné vykonať

Žiadame všetkých oprávnených voli-
čov, aby si vo vlastnom záujme skontrolo-
vali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Právo voliť do Národnej rady Sloven-
skej republiky má občan Slovenskej re-
publiky, ktorý najneskôr v deň volieb do-
vŕšil 18 rokov a má trvalý pobyt v Pezinku.

Volič hlasuje osobne. Po príchode do
volebnej miestnosti preukáže svoju
totožnosť

V Pezinku, dňa 27. 11. 2015

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Školský internát
SOŠ, Komenského 29

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola,
Bystrická 1

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola,
Orešie 2

Voličské zoznamy sú k dispozícii k na-
hliadnutiu

Preukazovanie totožnosti

B/ Čas konania volieb:

5. marca 2016 (sobota)
od 7.00 do 22.00 hod.

C/ Upozornenie pre voličov

do 4.
marca 2016 do 12.00 hod.

občianskym preukazom.

Mgr. Oliver Solga, primátor

MESTO PEZINOK

Upozorňujeme voličov na zmenu volebného okrsku a vo-

lebnej miestnosti č.16. Doteraz bol volebný okrsok a voleb-

ná miestnosť v Strednom odbornom učilišti, Komenského

č.27.

(hneď vedľajšia bu-

dova). Z dôvodu ohlasov voličov na prístup do volebnej

miestnosti.

Podľa novej zmeny bude volebný okrsok a voleb-

ná miestnosť č.16 v Školskom internáte Stredného od-

borného učilišťa, Komenského č. 29

UPOZORNENIE O ZMENE
VOLEBNÉHO OKRSKU č.16 Zaregistrované politické subjekty, ktoré podali kandidátnu lis-

tinu, môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do
Okrskovej volebnej komisie v Pezinku. Mesto Pezinok má 18
volebných okrskov.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politic-
ký subjekt primátorovi mestského úradu v lehote
v listinnej forme na adresu úradu alebo elektronicky na adresu

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje nále-
žitosti ust.§ 49 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V Pezinku 8. 12. 2015.

, primátor mesta

do 11.1.2016

alena.sindlerova@msupezinok.sk

Mgr. Oliver Solga

Voľby do Národnej rady SR 2016

Mám 34 ročného brata, ktorý onedlho
ukončí dlhšiu nemocničnú liečbu. Jeho
zdravotný stav je však naďalej vážny.
Čo môžeme urobiť, radi by sme ho mali
doma, avšak sa obávame, že mu nedo-
kážeme zabezpečiť potrebnú odbornú
starostlivosť.

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Vo vašom prípade je najlepšie obrátiť sa
so žiadosťou na službu Domácej ošetro-
vateľskej starostlivosti. Je to služba, ktorá
v domácom prostredí poskytuje odborné
ošetrenie občanom všetkých vekových kategórií. Ide o občanov
napríklad aj po nemocničnej liečbe, občanov pri akútnych ocho-
reniach bez potreby hospitalizácie, ale aj chronicky chorých, imo-
bilných pacientov, ktorí nemôžu dochádzať do ambulancie. Me-
dzi odborné ošetrenia spomínanej agentúry patria také úkony
ako podávanie injekcií, infúzií, ošetrenie rán, preležanín, odbery
biologického materiálu, kŕmenie sondou a podobne. O takúto
službu môžete žiadať na základe odporúčania ošetrujúceho leká-
ra. Odporúčam Vám osobne navštíviť agentúru, kde si vyzdvih-
nete potrebné tlačivo Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej sta-
rostlivosti alebo si ho vytlačte z webovej stránky niektorej z
Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Tlačivo si dajte
následne potvrdiť ošetrujúcemu lekárovi, vyžiadajte si tiež lekár-
sku správu a spolu s fotokópiou preukazu poistenca doručte
agentúre. Následne si s vami zdravotná sestra dohodne termíny
návštev. Táto služba je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

Sociálna poradňa

Mesiac Uzávierka Termín vydania

január streda 20. 1. piatok 29. 1.

marec 9. 3. piatok 18. 3.

máj 18. 5. piatok 27. 5.

júl 20. 7. piatok 29. 7.

september utorok 6. 9. streda 14. 9.

november 9. 11. piatok 18. 11.

február 17. 2. piatok 26. 2.

apríl 20. 4. piatok 29. 4.

jún 15. 6. piatok 24. 6.

august streda 10. 8. piatok 19. 8.

október 12. 10. piatok 21. 10.

december streda 7. 12. piatok 16. 12.

streda
streda

streda
streda
streda

streda
streda

streda

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2016
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Územný spolok Slovenského červeného kríža oceňoval darcov krvi

Blížia sa vianočné sviatky a vstup do nového roka 2016.
K týmto chvíľam už nerozlučne patria vianočné a novoroč-
né vinše. A tiež aspoň krátke zamyslenie nad tým, čo nám
počas tohto roka urobilo radosť a na čo sa tešíme v tom na-
sledujúcom.

Ján Ragula, farár farnosti Pezinok

Miroslav Mika, farár farnosti Grinava

Milí Pezinčania, zo srdca vám želám požehnané Vianoce,
zvlášť bohaté na pokoj, lásku a vzájomnú blízkosť. Nech čaro
týchto sviatkov a ich atmosféra otvorí naše srdcia pre Boha a na-
vzájom jedného pre druhého. Mária povedala „ÁNO“ a narodil
sa Boh.... Naučme sa dôverovať Bohu a dajme Mu svoje
„ÁNO“ – stane sa zázrak. A nový rok, ktorého prevažná časť sa
prekrýva s Rokom milosrdenstva, vyhláseným pápežom Fran-
tiškom, nech je sprevádzaný Božím požehnaním a napĺňa aj na-
še srdcia láskou a milosrdenstvom.

Požehnané vianočné sviatky a nový rok plný pokoja a úspechov
všetkým Pezinčanom želá Miroslav Mika, farár farnosti Grinava

Nech radosť a šťastie vládne u vás doma,
nech zďaleka obchádza vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.

Túžime vianočný pokoj v sebe mať
a všetkým ho rozdávať,
lebo nám ho Ježiško prišiel darovať.

Vianočné vinše

Vianočné a novoročné vinše
pre čitateľov Pezinčana

V piatok 13. novembra sa v
Obradnej sieni mestského úra-
du konalo slávnostné oceňova-
nie darcov krvi okresu Pezinok.
Oceňovania sa zúčastnilo 89
darcov. Bronzovou plaketou
prof. MUDr. Janského bolo oce-
nených 48 darcov, striebornou
plaketou 21 a zlatou 18 darcov.
Diamantová plaketa bola odo-
vzdaná Pezinčanke

a najvyššie ocene-
nie, medaila prof. MUDr. Kňa-
zovického, patrí

Kataríne
Vaculovej

Františkovi

Šmihálovi z Viničného.
Darovať krv neznamená „ len “

chrániť zdravie a nezištne po-
máhať iným, ale v mnohých
prípadoch aj záchranu života
v akútnych prípadoch ohroze-

nia. Najbližší odber krvi v Pe-
zinku sa uskutoční vo februári
2016 v rámci celoslovenskej ak-
cie Valentínska kvapka krvi, kto-
rý sa už tradične uskutoční v pe-
zinskom Dome kultúry. (pb)

Zimnú údržbu ciest ll. a lll. trie-
dy v Bratislavskom regióne za-
bezpečuje správca komuniká-
cií – Regionálne cesty Bratisla-
va. Dispečing je v nepretržitej
pohotovosti počas celej zimnej
sezóny na centrále, ale aj v stre-
diskách Malacky, Senec, Pe-
zinok. Cesty sú upravované ne-
pretržite podľa potreby a v zá-
vislosti od počasia.

„Cesty nepretržite monitoruje-

me prostredníctvom dispeče-

rov v kraji, ktorí o stave komuni-

kácií podávajú každý deň hlá-

senie, takže môžeme okamžite

zareagovať," uviedol Peter
Húska z Úradu Bratislavského
samosprávneho kraja.

Údržba sa robí na všetkých
cestách II. a III. triedy v Bra-
tislavskom samosprávnom kra-
ji, ktoré celkovo merajú 512 km
a na 130 mostoch. Regionálne
cesty Bratislava zabezpečujú
posyp vozoviek, odstraňovanie
snehu z vozovky, likvidovanie
cestných prekážok, službu a po-

hotovosť, zimné značenie a
ochranu pred závejmi ako aj
čistenie ciest po zimnej údržbe.

doplnil Húska s tým, že posypo-
vý materiál spĺňa požiadavky
platných technických noriem,

„V štyroch skladových pries-

toroch v Bratislave, Senci, Pe-

zinku a v Malackách je 730 ton

posypovej soli. Vzhľadom na ka-

pacitu skladových priestorov a

vývoja počasia budú sklady

Bratislava, Senec, Pezinok,

Malacky operatívne dopĺňané“,

právnych predpisov v oblasti
ochrany zdravia ľudí, ochrany
spotrebiteľa a ochrany životné-
ho prostredia. Pre zimnú sezó-
nu 2015/2016 je pripravených
18 mechanizmov, z toho 4 pre
oblasť Záhorie, 9 pre územie
Pezinka a 5 pre oblasť Senec.

, uzavrel Húska.

„Prioritne udržiavané sú hlavné

ťahy, cesty, využívané autobu-

sovou dopravou, horské úseky a

úseky s nebezpečenstvom tvore-

nia závejov, snehových jazykov a

námrazy“ (BSK)

BSK: Regionálne cesty sú pripravené na zimu

Slovenský Červený kríž oce-
ňuje za bezpríspevkové daro-
vanie krvi podľa počtu odberov
plaketami profesora MUDr.
Jana Janského a medailou
profesora MUDr. Jána Kňazo-
vického za mnohonásobné da-
rovanie krvi. Kategórie ocene-
nia podľa počtu odberov:

- ženy 10 od-
berov, muži 10 odberov,

a - ženy 20 odbe-
rov, muži 20 odberov,

- ženy 30 odberov, muži
40 odberov,

- ženy 60 odberov, muži
80 odberov a

- ženy 80 odberov,
muži 100 odberov.

Bronzová plaketa
Strie-

borná plaket
Zlatá pla-

keta
Diamantová pla-

keta
Kňazovického

medaila

FOTO: TV Pezinok

Rok 2015 sa blíži k svojmu zá-
veru a s ním aj oslavy 55. výro-
čia založenia Malokarpatského
múzea v Pezinku.

Pre nás to znamenalo výzvu,
aby sme vám ponúkli nové
programy, stali sa priestorom
pre aktívny oddych uprostred
centra mesta a naďalej ostali
verní tradícii vinohradníctva a
vinárstva.

Výsledkom je, že obe expozí-
cie (Príbeh vína, Dejiny vino-
hradníctva a vinárstva pod Ma-
lými Karpatmi) sú vďaka dotač-
nému systému MK SR od za-
čiatku roka prístupné nevidiacim
a slabozrakým návštevníkom
prostredníctvom textov v Braillo-
vom písme. Nepočujúci využíva-
jú audiosprievodcov s výkladom
v posunkovej reči, zahraniční
návštevníci majú k dispozícii vý-
klad v 7 svetových jazykoch.

Pre rodiny s deťmi zlepšuje-
me základné vybavenie, vytvá-
rame oddychové zóny a neza-
búdame ani na cyklistov.

Narodeninovým prekvape-
ním, ktoré sme pripravili pre ši-
rokú verejnosť, je nový formát
Pohár vína o piatej. Našou am-
bíciou je poskytnúť vám mož-
nosť tráviť voľný čas kvalitne -
pri pohári vína ste sa tak zozná-
mili s pracovníkmi múzea, ktorí
predstavili viacero zaujímavých
tém (príbehy historických lisov,
súdne procesy a jedinečný prí-
sažný kríž, archeologické
výskumy atď.). V rámci ďalších
aktivít určených domácemu
návštevníkovi sme pre rodiny s
deťmi zorganizovali Letné pon-
delky v múzeu. Počas horúce-
ho leta, v deň, keď sú múzeá
zvyčajne zatvorené, sme otvo-
rili bránu všetkým tým, ktorí sa s

históriou radi zoznamujú pros-
tredníctvom hry a zážitku.

Po 15 rokoch sme sprístupnili
Dom Jána Kupeckého, pezin-
ského rodáka – barokového por-
trétistu, keď sme sa zapojili do
Dní európskeho kultúrneho de-
dičstva.

Nový šat dostal koncept Wi-
ne andArt, teda letné umelecké
večery, ktorý vznikol ešte v roku
2012. Každé z troch stretnutí
kládlo tentokrát dôraz na kon-
krétne umelecké obdobie (ba-
rok, klasicizmus a bohémstvo
začiatku 20.stor.). Čítanie z
kníh autorov, ktorí píšu o víne,
sme nahradili rozprávaním o
gastronómii, stolovaní či pití ví-
na v jednotlivých obdobiach.

Pre tých z vás, ktorí sa chcete
obzrieť za 55 rokmi múzea,
sme vydali limitovanú edíciu 55
pohľadníc. Odhaľujú podoby

budovy múzea, zaujímavé
zbierky, zákutia ale aj známe
podujatia.

Pred nami je i v budúcom ro-
ku viacero možností zlepšenia
ponuky, tvorby kvalitných vý-
stav a v neposlednom rade roz-
širovania unikátnej kolekcie his-
torických lisov na hrozno.

Prvou pripravovanou novin-
kou je projekt

Prostredníctvom zbera-
teľských kariet spoznáte pred-
mety, ktoré sú zvyčajne ukryté v
depozitároch a majú výraznú
umeleckú hodnotu. Opäť pôjde
o limitovanú edíciu a informácie
o termínoch vydania a distribúcii
získate na webovej stránke mú-
zea .

Ďakujeme vám za priazeň, kto-
rú nám prejavujete a tešíme sa
na stretnutia počas roka 2016.

Za dverami depo-
zitára.

Miroslava Kišoňová

www.muzeumpezinok.sk

Spoznajte predmety v Malokarpatskom múzeu

Anketa Pezinčana

Rasťo Kuttner, Občianske združenie P.R.D.

Peter Konečný, básnik

Vladimír Soso Molnár, šéf pezinskéhoArtfora

Sisa Michalidesová, hudobníčka, herečka

(kam)

Keďže mi je jasné, že veľké veci sa skladajú z malých, spomí-
nam si na jednu drobnosť, ktorá mi ozaj spravila radosť v tomto
roku. Bol to náš spoločný výlet s mojím dnes už dospelým synom
na májový koncert AC/DC v Rakúsku. A tiež ma potešil, verím že
podarený, festivalAlternatíva_PK, ktorý sme tento rok na sklonku
leta v Pezinku spáchali s Lajom Slimákom a Petrom Bittnerom.

Asi najsilnejším zážitkom bola pre mňa nová rozprávka Ju-
raja Nvotu, ktorú začína Emília Vášáryová mojimi slovami na
hudbu Sisy Michalidesovej. Ďalej určite možnosť napísať pies-
ňový text pre mimoriadne silnú divadelnú hru Silent Rhapsody
v réžii Mattea Destra. Potešilo ma každé slovo nádeje pre
imigrantov, a tiež, že mám prekrásnu priateľku, že syn priniesol
psa, ktorý mi zohrieva nohy... A ešte ma potešil fotomaratón
Mrkva v Pezinku. Teším sa na ďalšiu poéziu Roalda Dahla, kto-
rú mám česť prekladať, na každé ďalšie fotenie do kuchárskej
knihy, na loď do Benátok a na každý tón na kontrabase.

Vecí a udalostí, ktoré ma v priebehu roku 2015 potešili bolo
viac. Najvýraznejším bol fakt, že kníhkupectvo Artforum Pe-
zinok prežilo svoj prvý rok života. A na čo sa v budúcom roku
teším? Jednoznačne na debutový dvojalbum kapely Brajgel.
Ak nám šťastie bude priať vytvoríme veľmi zaujímavý počin.
A ešte sa veľmi teším na náš nový rodinný domček. Ale hlav-
ne, nech sme všetci zdraví a šťastní.

Potešilo ma, že sa podarilo priviesť na svet novú hru Silent
Rhapsody v spolupráci s talianskym režisérom Matteom
Destrom podľa mojej knihy Sisa a Sivý holub. Vždy som túžila,
aby sa tento príbeh dostal k ľuďom prostredníctvom divadel-
ného predstavenia. Inscenácia sa hrala aj v divadle Astorka a
prišiel sa na ňu pozrieť prezidentAndrej Kiska, ktorému sa veľ-
mi páčila, takisto aj riaditeľovi divadla. Potešilo ma moje nové
cédečko v spolupráci s klaviristom Benitom Gonzalesom.
Spoznala som krásy Sicílie a tiež veľa zaujímavých ľudí.
Dnešná doba je veľmi zrýchlená a ľudia sú z nej unavení, tak-
že želám čitateľom Pezinčana veľa pozitívnej energie. A tiež,
aby sa ľudia stretávali – nielen na facebooku.
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Po úspešnom XI. ročníku
Festivalu Eugena Suchoňa v
Pezinku zahájila naša základ-
ná umelecká škola v piatok 13.
novembra svoju ďalšiu ZUŠ-
kársku koncertnú sezónu. Na
Jesennom koncerte žiaci po-
núkli štýlovo aj žánrovo pestrý
repertoár s neobyčajne širo-
kým nástrojovým zastúpením.
Okrem kvalitných sólových vý-
konov sme počuli aj veľmi pek-
né komorné kompozície. „Če-
rešničkou na torte“ bola pieseň
z pripravovaného muzikálu

Bela Felixa
v podaní speváckeho

zboru Mgr. Evy Rosenberger a
Minitalent orchestra pána uči-
teľa Mariána Mráza,DiS.art.

Jednou z účinkujúcich kon-
certu bola aj talentovaná flau-
tistka Martina Pepuchová, kto-
rá už o pár dní, 20. novembra,
reprezentovala našu školu a
mesto na celoslovenskej súťaži

v Nižnej na
Orave. Hoci v tomto školskom
roku bola Martinka zaradená už
do vyššej kategórie, v ktorej bo-

Ženích pre slečnu

myšku

Čarovná flauta

la jednou z najmladších súťa-
žiacich, porota jej výkon oceni-
la krásnym čestným uznaním.
Martina Pepuchová pracuje
pod vedením Mariána Mráza,
DiS. art. za klavírnej spoluprá-
ce Mgr.Andrey Smolkovej.

Aj keď nám tohtoročná zima
zatiaľ príliš nepraje, žiaci nášho
tanečného odboru boli vynalie-
zaví a roztancovali snehové
vločky aspoň na pódiu. Na spo-
ločnom koncerte sa nám pred-
stavili žiačky klasického a mo-
derného tanca, ktoré vedie mla-

dučká tanečnica Bc. Viktória
Panenková a naši folkloristi pod
vedením Mgr. art. Martina Mel-
níka. Títo mladí talentovaní pe-
dagógovia dokázali v krátkom
čase pripraviť veľmi pekné, svie-
že, zaujímavé predstavenie.

Neodmysliteľnou súčasťou ta-
nečného koncertu bola už tradič-
ne ľudová hudba Mariána Mráza
a speváčky Evy Rosenberger.

Umenie mladých tanečníkov
a hudobníkov, krása a radosť,
ktorú priniesli na pódium, našla
skvelú odozvu v publiku. (ZA)

Čo nové v ZUŠ Eugena Suchoňa

Srbská Vojvo-
dina je známa ob-
lasť bohatá na ľu-
dové tradície a
umenie. Insitní ma-
liari z Kovačice sú
známi nielen u
nás. Pezinské kul-
túrne centrum už
dlhšie predstavuje tvorbu z tejto časti Srbska, kde žije mnoho
národností vrátane Slovákov. Tentoraz – presnejšie od 9. no-
vembra do 5. decembra sme mohli v minigalérii Domu kultúry
obdivovať insitné obrázky vytvorené zo slamy, z ktorých priam
vyžarovalo slnko panónskej roviny. Ich autormi sú Chorváti, kto-
rí spolu so Srbmi, Maďarmi a Slovákmi obývajú severnú časť
Vojvodiny. (pb)

Zlaté nite Panónskej roviny

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-

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

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

Ďalšie informácie o plese na tel. čísle 0905 342 261 alebo
e-mail . Cena vstupenky: 1 osoba - hlavná sála 15 €,
vo foyeri 14 €, večera 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 do
23. decembra 2015 a od 4. januára 2016

František Féder.

fff@rsb.sk

XXII. Ples Farnosti Pezinok

Patrí im naša vďaka a uznanie
Príjemná atmosféra zavládla

v piatok večer 27. novembra v
Malej sále Domu kultúry v Pe-
zinku na programe Slnko v nás.
Pódium ožilo krásnymi ľudový-
mi piesňami v podaní nášho
Folklórneho súboru Obstrléze,
ale aj prítomnosťou výnimoč-
ných ľudí Pezinka.

Náš zámer je formou príjem-
ných posedení a rozhovorov
oboznamovať širokú verejnosť
so zaujímavými ľudmi, ktorí žijú
medzi nami. Prvé stretnutie
sme pripravili v takmer predvia-
nočnom období, program pozo-
stával z obľúbených ľudových
piesní a rozprávania s našimi

hosťami, ktorými tentoraz boli –
Jozefína Mravcová, Samuel
Plesník a PhDr. Ľuboš Jurík.

Prvým hosťom večera bola
Jozefína Mravcová, ktorá vzbu-
dzuje náš obdiv za bezplatné
darcovstvo krvi. Najvzácnejšiu
tekutinu, dôležitú pre ľudský ži-
vot, darovala neuveriteľných
104-krát. Je držiteľkou všet-
kých Jánskeho plakiet a najvyš-
šieho ocenenia za darcovstvo
krvi – plakety Kňazovického,
ktorá sa udeľuje za 80 bezplat-
ných odberov. Primátor mesta
Oliver Solga jej odovzdal Pla-
ketu mesta Pezinok. Aktívne
spolupracuje s Červeným krí-

žom. Moderátorka večera
PaedDr. Anna Varadínová, kto-
rá je čestnou členkou nášho sú-
boru, pri predstavovaní pove-
dala: „Ste obdivuhodná žena
pani Mravcová. Patrí vám naše
veľké uznanie. Určite ste počuli
mnohé slová vďaky, predovšet-
kým od tých, ktorým ste zachrá-
nili život. Prúdi im v žilách vaša
krv a je to ten najväčší dar, kto-
rý človek človeku môže dať.“

Ďalším milým hosťom bol
Samuel Plesník, ktorý je tiež
čestným členom nášho súboru
a rozdáva radosť a dobrú nála-
du svojimi husličkami a spe-
vom.Aj on patrí do veľkej rodiny

darcov krvi a sme radi, že sú
medzi nami ľudia s veľkým srd-
com, ako je pán Plesník.

Tretím naším vzácnym hos-
ťom bol prozaik, dramatik, pub-
licista PhDr. Ľuboš Jurík. Je dvoj-
násobným držiteľom ceny Ego-
na Ervína Kischa za literatúru
faktu a ocenenia Krišťáľové kríd-
lo. Podelil sa s nami o zážitky zo
svojho dlhoročného pôsobenia
v diplomatických službách.

Účinkujúci i návštevníci v hľa-
disku zažili príjemný večer. Pev-
ne veríme, že budú nasledovať i
ďalšie, lebo výnimoční ľudia si
našu pozornosť a uznanie za-
slúžia. Darina Kontárová

Martina PepuchováSpevácky zbor a Minitalent orchester s dirigentom Mariánom Mrázom.

Tradičné podujatie dvoch
partnerských miest, Pezinka a
Mladej Boleslavi, ktoré má už
dlhoročnú tradíciu, sa tento rok
uskutočnilo v dňoch 27. - 29. no-
vembra. Dni Pezinka začali vý-
stavou Jána Kupeckého, člove-
ka, ktorého meno stálo na za-
čiatku partnerstva našich
dvoch miest pred viac ako šesť-
desiatimi rokmi.

V novej Galérii Pod věží v
centre mesta sa uskutočnila už
v piatok slávnostná vernisáž vý-

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Počas návštevy Mladej Boleslavi sa uskutočnilo aj stretnutie
primátora Pezinka s významným miestnym historikom a archi-
várom prof. Karlom Herčíkom. Spolu sa im z dobových zázna-
mov podarilo identifikovať dom, v ktorom bývali rodičia maliara
Jána Kupeckého pred ich vynúteným odchodom z Mladej
Boleslavi do Pezinka. Dom dodnes stojí na rohu námestia, kto-
ré sa dnes opäť volá Kozina. Názov námestia je odvodený od
kozích trhov, ktoré tu bývali pred mnohými stáročiami. V tej do-
be stál dom na samom okraji starého mesta, dnes sa už nachá-
dza prakticky v jeho širšom centre. Na našej fotografii je spomí-
naný dom, v ktorom v súčasnosti prebieha rekonštrukcia hornej
časti. Na mnohých miestach je vidieť pôvodný materiál, z ktoré-
ho je dom postavený a pod bránou je zachovaná hrebienková
klenba, pravdepodobne zo 17. storočia. Podľa slov primátora

Poznáme dom Kupeckého rodičov

stavy
Vernisáže, ktorú kurátor-

sky pripravil a otvoril primátor
mesta Pezinok Oliver Solga,
sa zúčastnil primátor Mladej
Boleslavi Raduan Nwelati a
vyše stovky pozvaných hostí.
Výstava predstavuje grafické
listy maliarových súčasníkov,
ktoré vznikli podľa jeho olejo-
malieb. Polovica vystave-
ných grafík je z majetku mes-
ta Pezinok a druhá polovica
pochádza z Múzea Mladobo-

Ján Kupecký - Návrat do-

mov.

leslavska. Rok Jána Kupec-
kého má teda svoje pokračova-
nie v rodnom meste rodičov toh-
to významného barokového
maliara. Príjemný večer ešte
ozvláštnila hudba mladých hu-
dobníčok z Pezinka - Kvarteta
priečnych fláut. Ľudová hud-
ba Sekvoja ZUŠ E. Suchoňa
spríjemnila v sobotu svojím
koncertom zase Slávnosti vína,
na ktorých sa predstavili aj
vína z Pezinka. Všetky poduja-
tia Dní Pezinka v Mladej Bo-

leslavi pripravili pracovníci
Pezinského kultúrneho centra
na čele s jeho riaditeľkou Ing.
Ingrid Noskovičovou, ktorá sa
podujatí aj osobne zúčastnila.
Popri PKC treba spomenúť
aj pracovníkov Mestského úra-
du v Pezinku a pedagógov a
študentov Základnej umelec-
kej školy E. Suchoňa v Pezin-
ku. Všetkým patrí naše srdeč-
né poďakovanie za dôstoj-
né reprezentovanie nášho
mesta. (r)

Mladej Boleslavi Raduana Nwelatiho mesto bude uvažovať o
osadení pamätnej tabule, ktorá by pripomínala rodičov Jána
Kupeckého. (r)

Inzercia

Už v minulom čísle nášho časopisu sme informovali o novej
publikácii nazvanej „Archív na okraji mesta“, ktorá sa venuje de-
jinám Okresného archívu v Modre. Slávnostná prezentácia kni-
hy sa uskutočnila v priestoroch Štátneho archí-
vu v Modre za účasti nielen vzácnych hostí, ale aj bývalých pra-
covníkov archívu a množstva spolupracovníkov, medzi ktorými
nechýbali ani mnohí Pezinčania.

26. novembra

(r)

Archív na okraji mesta

V Mestskej vinotéke 3. decembra boli prezentované dve nové
knihy Ľuboša Juríka a Ľubomíra Olacha. Novinár a spisovateľ
Ľuboš Jurík napísal dokumentárny životopisný román o Ale-
xandrovi Dubčekovi „Rok dlhší ako storočie“ a spisovateľ a bás-
nik Ľubomír Olach prózu „Politik“ Prezentácie sa zúčastnil aj
syn tohto významného politika - Milan Dubček a mnoho ďalších
významných hostí. (r)

Prezentácia dvoch kníh v Pezinku
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Študovali ste v období,
keď bola ruština povinná z
politických dôvodov, a tak k
nej mnohí mali aj odpor. Čo
vás priviedlo k záujmu o
ruskú kultúru?

Aký je záujem o štúdium ruš-
tiny a ruskej literatúry dnes?

Je zrejme rozdiel medzi
tým, keď ste prijímali záujem-
cov, ktorí z ruštiny maturovali
a keď dnes musíte študentov
vyučovať od začiatku ešte aj
azbuku.

Kto bol konkrétne váš obľú-
bený ruský autor?

Predovšetkým literatúra, ktorá
bola mojím koníčkom a stala sa
aj mojou profesiou, čo je ideálne
riešenie. Na fakultu som ako štu-
dent nastúpil v septembri 1968,
ani nie dva týždne potom, ako
do Československa vpochodo-
vali vojská Varšavskej zmluvy.
Keď nás vtedajší vedúci katedry
prijal, povedal nám, že politika je
jedna vec, a trvalé kultúrne hod-
noty zasa iná vec. Treba to rozli-
šovať, či už je reč o Rusku, ale-
bo o ktorejkoľvek inej krajine.
Ruská kultúra má nespochybni-
teľné hodnoty, ktoré celý svet
uznáva a vzťah k nim sa snažím
vštepovať aj dnešným študen-
tom.

Po období prudkého poklesu
záujmu po roku 1989 nastáva
opäť oživenie. Pravdaže, museli
sme sa trochu adaptovať, preto-
že naša katedra je jedným z pr-
vých akademických a vedec-
kých rusistických pracovísk na
Slovensku a bola postavená na
predpoklade, že na ňu prichá-
dzajú študenti, ktorí ovládajú
ruský jazyk a absolvovali z neho
maturitnú skúšku. Dnes však
máme program Ruské a výcho-
doeurópske štúdiá, v rámci kto-
rého sa vyučuje aj azbuka. Prie-
merne k nám prichádza každý
rok asi 60 až 80 záujemcov.

Máme bakalárske aj magister-
ské štúdium a najmä na baka-
lárskom stupni sme museli štu-
dijný program zmeniť tak, aby
sa otvoril oveľa väčší priestor na
praktickú jazykovú prípravu.
Týždenne majú študenti 6 až 8
hodín ruského jazyka. Na dru-
hej strane tu predsa len pôsobí
istá jazyková blízkosť slovan-
ských jazykov, takže študent sa
ruštinu učí dva až trikrát rýchlej-
šie, než povedzme arabčinu ale-
bo japončinu. Jedinou bariérou
je odlišný typ písma.

Mal som a mám rád obdobie
ruského romantizmu a najmä
Michaila Jurieviča Lermontova.
Intenzívne sa ním zaoberám aj
vo svojej praxi. Mladého človeka
na ňom priťahuje permanentná
vnútorná nespokojnosť, neocho-
ta zľavovať z hodnôt a ohýbať
chrbát, prispôsobovať sa. Čo bol
mimochodom aj v normalizač-
ných rokoch atraktívny postoj.
Lermontov sa v slovenskom kul-
túrnom prostredí vždy vynímal v
nejakom kritickom období, na-
príklad prvý veľký preklad jeho
poézie vyšiel začiatkom 40. ro-

kov, teda počas vojnového Slo-
venského štátu. Ďalšie dva výbe-
ry jeho poézie vyšli počas nor-
malizácie. Akoby to, čo sa neda-
lo povedať priamo, mohlo byť vy-
slovené prostredníctvom prekla-
du iného autora. Fungovalo to
takto vždy, aj počas komunistic-
kej éry. Keď Ján Smrek v 50. ro-
koch nemohol publikovať svoje
verše, prekladal Puškina.Amož-
no sa Lermontov na scéne obja-
ví znova, lebo témy pokriveného
hodnotového systému sú aktu-
álne i dnes.

Lermontovom sa zaoberám do-
dnes, ale môj záujem sa rozšíril
na celý ruský romantizmus a na
komparatívne štúdium slovan-
ských romantizmov v kontexte
európskeho romantizmu. Preto-
že druhý jazyk a literatúra, ktorý
som vyštudoval, bola angličtina.
Ďalšou veľkou oblasťou je sa-
motné mapovanie ruskej litera-
túry aj z hľadiska dejinného vývo-
ja. Spracovali sme prvý veľký
slovník ruskej literatúry na Slo-
vensku, dejiny ruskej literatúry
od 18. do 21. storočia a práve
odovzdávame do tlače 500-stra-
novú publikáciu o podobách rus-
kého umenia v 19. a 20. storočí
a jeho ohlase v európskom kon-
texte.

Rusko malo štátnu samostat-
nosť, takže sa mohol naplno
rozvinúť podstatný aspekt ro-
mantizmu, ktorým je vymaňova-
nie sa indivídua z pút spoločen-
stva. V ostatných slovanských
krajinách kvôli potrebe národné-
ho obrodenia, konštituovania ja-
zyka, uplatnenia práva na svoju
vlastnú kultúru, mal romantiz-
mus oveľa kolektívnejšiu formu.
Napokon aj Ľudovít Štúr pove-

�

�

Čomu ste zasvätili svoju ve-
deckú prácu?

Hovoríte o porovnávaní ro-
mantizmu v Rusku a iných slo-
vanských štátoch. Dá sa vy-
svetliť, v čom je medzi nimi
rozdiel?

dal o Byronovi, ktorého veľmi ne-
musel, že je to príliš plytké a prí-
zemné pre Slovana, ktorý, ak tr-
pí žiaľom, tak kvôli národu a nie
kvôli sebe samému. Podobné
črty má aj poľský, slovinský,
chorvátsky, bulharský a koniec
koncov i český romantizmus.
Vyťahovanie indivídua do po-
predia tu bolo utlmené potrebou
slúžiť vlasti.

Môžem len súhlasiť, naozaj by
sme mali viac investovať do škol-
ského systému a vzdelávania.Aj
u nás platí to, čo na celom svete,
že nám konkurencieschopnosť
môže zaručiť práve vzdelanost-
ná a kultúrna úroveň mladých ľu-
dí. Trpkým paradoxom je, že ho-
ci sa to opakuje aj v programo-
vých vyhláseniach všetkých
vlád, ako by povedali naši bratia
za Moravou, skutek utek. Je naj-
vyšší čas, aby sme si to uvedo-
mili. Nemôžeme chcieť od vzde-
lávacej sféry, aby okamžite vy-
produkovala ekonomický efekt –
ale keď o pätnásť rokov zistíme,
že je zle, je už ťažké to spätne
naprávať. Reformy v školstve sa
musia zameriavať na budúce po-
treby. Ak reforma negatívne po-
stihne celú jednu generáciu, ne-
dá sa s tým už nič urobiť.

Nedá sa celkom paušalizovať,
pretože študenti sú rôzni. Ale je
fakt, že čítajú menej a veľmi ma
to trápi a hnevá. Chápem na jed-
nej strane, že je veľký pretlak in-
formácií cez internet a že sa do-
kážu dostať k akémukoľvek kniž-
nému titulu aj z ruskej literatúry
bez toho, aby vstali od počítača.
A je to určite fajn. Ale v záplave
informácií sa doslova topia, nie
sú schopní ich hierarchizovať.

�

�

Často sa dnes hovorí o tom,
ako finančne podhodnocuje-
me a zanedbávame školstvo
a vzdelávanie.Aký máte na tú-
to otázku názor?

Akú úroveň majú dnešní
študenti? Často sa im vytýka
nezáujem o čítanie.

Preto sa ich snažím to učiť.
Hnevá ma povrchnosť a neo-
chota ísť do hĺbky. Pritom to, čo
by dnešní študenti mohli vyťažiť
z tohto informačného boomu, o
tom sa nám ani nesnívalo.

Pezinčan som od roku 1974 a
na našom meste mám rád pre-
dovšetkým, že je kultúrne a po-
skytuje pestrú ponuku kultúr-
nych podujatí, že si uvedomuje
potrebu zdravého lokálpatriotiz-
mu a podporuje napríklad Mest-
ské múzeum. Páči sa mi, že sú
tu fantastické vína. Že som tu
stretol veľa dobrých a zaujíma-
vých ľudí.A tiež, že Pezinok ras-
tie do krásy, pretože ak si porov-
náme jeho tvár v 70. rokoch a
dnes, je to veľký rozdiel.

Nielen v Pezinku, ale všade –
lebo je to rozšírený jav – sú ľu-
dia, ktorí si myslia, že sloboda je
bezbrehá a nové komunikačné
kanály, ktoré sa otvorili, možno
využiť na to, aby sa tam ano-
nymne a na hocikoho pľuvalo.
Slovo je veľmi silná zbraň, ako
nás učila už známa Ezopova báj-
ka. Narábať s ním bez zodpo-
vednosti, nakričať na niekoho,
že je zlodej bez dôkazov, to sú
neakceptovateľné veci. Treba o
tom hovoriť aj vzhľadom na blí-
žiace sa voľby, ale platí to aj vše-
obecne: Ak sa chceme zakaž-
dým iba negatívne vymedzovať
voči predchádzajúcemu voleb-
nému obdobiu, a ak každé štyri
roky hovoríme len to, že všetko
bolo zlé, potom to jednak nikdy
nie je celkom pravda a po druhé,
začíname vždy od nuly, nemá-
me žiadnu kontinuitu vlastných
postojov. Treba si povedať, čo
stálo za to, čo nie – a nadväzo-
vať na to, čo za to predsa len stá-
lo. Na toto napokon vždy trpeli
Rusi, stačí sa pozrieť na ich deji-
ny. Počas Kyjevskej Rusi boli vý-
chod, stred či západ Európy pre-
pojené. Skončilo sa to vpádom
Mongolo-Tatárov. Potom prišiel
Ivan Hrozný, totálny zvrat, izolá-
cia od Európy. S Petrom I. zasa
obrat k Európe. A nakoniec rok
1917... Na takýchto zvratoch sa
nedá stavať pozitívne historické
vedomie.

Každému v prvom rade veľa
zdravia, pohodu, šťastie a po-
kojné rodinné podmienky, všet-
ko to, čo mu urobí život lepším.
A všetkým nám čo najkrajší a čo
najľudskejší Pezinok.

�

�

�

Odkedy bývate v Pezinku a
čo na ňom máte rád?

Ak čomu máte výhrady?

Čo by ste našim čitateľom
zaželali na Vianoce a do nové-
ho roku 2016?

Márius Kopcsay

Kultúrne hodnoty sú trvalejšie než politika
Stredná či staršia generácia

bola na ruštinu privyknutá. Na
dnešné deti však už azbuka pô-
sobí exoticky ako hieroglyfy.
Bez ohľadu na politické preme-
ny však platí, že ruská kultúra a
literatúra predstavujú obrov-
ské bohatstvo, ktoré je predme-
tom obdivu, záujmu aj odbor-
ného skúmania. Svoj život mu
zasvätil aj profesorAnton Eliáš.
Doma je nielen v európskej
či slovanskej literatúre, ale aj
v Pezinku.

Malokarpatská knižnica v Pezinku upozorňuje svojich čita-
teľov na zmenu výpožičných hodín počas sviatkov:
21. 12. 2015 pondelok 8.00 – 18.00 hod.
22. 12. 2015 utorok 8.00 – 18.00 hod.
23. 12. 2015 streda 13.00 – 16.00 hod.
24. 12. 2015 štvrtok zatvorené
25. 12. 2015 piatok zatvorené
26. 12. 2015 sobota zatvorené
28. 12. 2015 pondelok 8.00 – 16.00 hod.
29. 12. 2015 utorok 8.00 – 16.00 hod.
30. 12. 2015 streda 13.00 – 16.00 hod.
31. 12. 2015 štvrtok zatvorené
1. 1. 2016 piatok zatvorené
2. 1. 2016 sobota zatvorené
4. 1. 2016 pondelok 8.00 – 18.00 hod.

Mimo výpožičných hodín je možné vrátiť knihy do knižnej
schránky na budove knižnice.

Prajeme vám príjemné prežitie sviatkov!

Zmena výpožičných hodín

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Kontakt:

Literatúra v Radnici: Moyzesovo kvarteto moderuje Vero-
nika Šikulová.

Flóra Malých Karpát: výstava fotografií (Ján Fiala, Marek
Mihalkovič, Tomáš Polonský).

Literárna a výtvarná súťaž: „Navrhni svoj hrnček na čaj“.

Slávne činy slovenčiny: stretnutie a beseda pri príležitosti
Roku Ľudovíta Štúra o Ľudovítovi Štúrovi a uzákonení spi-
sovnej slovenčiny.

Kým školský zvonček zazvoní.

Termín: 18. 1. 2015 o 19.30 h v Radnica – cafe
bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Termín: 29. 1. 2016 Miesto kona-
nia: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: január 2016 v odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v
Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 12. a 22. 1. 2016 pre ZŠ v odd. pre
deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 14., 15., 18. a 19. 1.
2016 pre deti MŠ. Miesto konania: oddelenie pre deti a mládež,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

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

,

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

Slávnostné otvorenie novej expozície o živote a diele Ľudoví-
ta Štúra sa uskutočnilo 24. novembra aj za účasti ministra kultú-
ry SR Mareka Maďariča a ďalších hostí v susednej Modre.
Expozícia je v pekných, zrekonštruovaných priestoroch priamo
na námestí, na Štúrovej ulici č. 84. Otvorenia sa zúčastnil aj pri-
mátor mesta Pezinok Oliver Solga, ktorý odovzdal ministrovi
kultúry posledné číslo časopisu Historika, v ktorom bol aj článok
venovaný Štúrovej rodine žijúcej v Pezinku. Návštevu expozí-
cie odporúčame nielen žiakom základných škôl, ale aj širokej
verejnosti, pretože Ľudovít Štúr bol naozaj osobnosťou, bez kto-
rej by ťažko bolo dnešné moderné Slovensko a táto expozícia
to veľmi dobre ilustruje. (r)

Ľudovít Štúr a moderné Slovensko

V Martinskom divadle uviedli príbeh presvedčeného komu-
nistu Oskara Langera a jeho rodiny. O krutom osude rodiny napí-
sala jeho manželka Žo Langerová vynikajúcu knihu

ktorá v súčasnosti dostala aj svoju divadelnú podo-
bu. O premiéru, ktorá sa uskutočnila 6. novembra sa postarali
dvaja Pezinčania - dramatik Peter Pavlac a režisér Patrik Lan-
čarič. Na okraji príbehu a rodinných väzieb sú navyše aj osob-
nosti, ktoré boli spojené v minulom storočí s naším mestom. Iste
si mnohí starší Pezinčania spomenú na vynikajúceho lekára
„pána doktora Langera“. Kniha aj divadelné predstavenie patrí
do kategórie tých umeleckých diel, ktoré treba čítať a vidieť.
Minimálne preto, že čo sa týka totalitných tendencií niektorých
jednotlivcov a skupín i dnes, nikdy nemôžeme konštatovať, že
nás sa to netýka a nám to nehrozí. Dnes možno dokonca viac
než sme schopní a ochotní pripustiť.

Vtedy v

Bratislave,

(r)

Vtedy v Bratislave

Inzercia

FOTO: archív Antona Eliáša
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V mesačníku Srdce Pezinka
uverejnili páni Milan Vencel a
Maroš Borza článok s (podľa
nich) podrobnou analýzou pod-
pory športu v meste Pezinok
spolu so štatistikou za posled-
né roky a ako to už je v tomto
plátku zvykom, nevyhli sa osob-
ným útokom a vykonštruova-
ným sprisahaniam proti obyva-
teľom Pezinka a volajú po zme-
ne, chcú nové pravidlá. Nedá
sa na tú znôšku nepresností
nereagovať a je nevyhnutné
uviesť veci na pravú mieru.

Začnem financiami, ktoré asi
každého najviac zaujímajú. Na
základe účelovo skonštruova-
ných grafov páni deklarujú, že
stolný tenis ako šport je v Pe-
zinku najviac podporovaný. To
je účelová lož! Nehovoria totiž o
klube, ale o športe. Tak teda po-
zrime sa, ako vyzerá podpora
športov, nie klubov. Stolnoteni-
sové kluby, ak to páni nevedia,
sú v Pezinku dva, nie jeden. Ok-
rem STK ZŠ Na bielenisku je tu
aj klub 1. Stolnotenisový klub
Slovkarpatia – čo je klub zdra-
votne znevýhodnených stolných
tenistov. Počítajme teda do pod-
pory stolného tenisu obidva klu-
by. Spravodlivo.Aj futbalové klu-
by sú tri a nie jeden (PSČ, GFC,
CFK) a dokonca v istých rokoch
sa poskytla podpora futbalu aj
iným ako týmto trom subjektom.
Tak spočítajme aj tieto dokopy,
ak máme hovoriť o podpore da-
ného športu, v tomto prípade fut-
balu. Ďalej, ani volejbal nie je od
istého roka len jeden, máme tu
dva kluby. Karate tiež nie je len
Karate-kickbox klub, ale aj 1. ka-
rate klub Pezinok, basketbal tiež
nie je len jeden klub atď. Prečo
páni neuviedli vo svojej analýze
aj futbalový klub PSČ Pezinok,
ktorý dostával najviac financií z
futbalových klubov v mnohých
rokoch? To nie je futbal?Aprečo
tie futbalové kluby nespočítali
spolu? A prečo neuviedli, že
CFK v dvoch rokoch nedostal
žiadne prostriedky, lebo klub ne-
splnil podmienky, za ktorých v
zmysle VZN môže dostať dotá-
cie? No preto, lebo im to účelo-
vo nevyhovuje. Ako potom, keď
sumy spočítame, budú vyzerať
grafy, ktoré prezentujú obaja pá-
ni zo Srdca Pezinka? Ja som ro-
ky ešte o niečo rozšíril dozadu a
sumy, vynaložené na vybrané
športy (tie, ktoré prezentujú oba-
ja páni plus hádzaná), vyzerajú
potom ako znázorňujú grafy.*

Nuž a zrazu to všetko vyzerá
inak. Ktorý šport je teda v Pe-
zinku najviac podporovaný? No
predsa futbal. Ale to je v poriad-
ku, veď to je najpopulárnejší,
najmasovejší šport a venuje sa
mu najviac obyvateľov Pezin-
ka. A mne osobne vôbec neva-
dí, že medzi futbalom a ktorým-
koľvek iným športom je viac ako
100 % medzera. Nevadí, lebo
tie výšky podpory boli v zmysle
VZN vypočítané podľa vzorca
pre všetkých rovnakého.

Spôsob prerozdelenia sumy
sa vypočítava v zmysle platné-
ho VZN na základe známeho,
pre všetkých rovnakého mate-
matického vzorca, ktorého zá-
kladom je počet členov v da-
nom športe a v danom roku a
ich športová výkonnosť. Nič iné
ako štruktúra členskej základ-
ne, jej vek, bydlisko a športová
výkonnosť sa nezohľadňuje.

Skutočné fakty
o financovaní športu

v Pezinku v rokoch 2009-2015

Ako funguje systém
rozdelenia dotácií pre šport
a čo vlastne treba zmeniť?

Toto teda pánom Vencelovi a
Borzovi vadí, keď namietajú, že
v súčasnosti je systém netrans-
parentný a nespravodlivý?
Chcú niečo zrovnoprávniť? Ak
teda zrovnoprávniť, znamená
to podľa nich, že chcú hľadať
spôsob, ako futbalu ubrať a dať
iným klubom? Alebo ešte viacej
dať futbalu a ostatné kluby me-
nej podporiť? Ale ako to chcú
urobiť? Tak ako voľakedy, keď
neexistovali žiadne pravidlá a 6
ľudí si peniaze podelilo medzi
svoje kluby podľa práve vymy-
sleného kľúča tak, aby im to vy-
šlo? Tak to totiž pred tým, ako
bolo prijaté spomínané VZN, aj
reálne bolo, čo viem samozrej-
me dokázať, ale o to tu teraz nej-
de. Píšu, že im ide o transpa-
rentné a spravodlivé prerozde-
lenie financií. Tak nech povedia
otvorene, v čom v súčasnosti vi-
dia nespravodlivosť? V tom, že
kluby, ktoré zabezpečujú špor-
tovanie najväčšiemu počtu detí

a dospelých dostávajú najviac?
V čom vidia netransparent-
nosť? V tom, že vzorec na vý-
počet je verejne dostupný a nie
je možné svojvoľné prehadzo-
vanie peňazí len tak, odha-
dom? Alebo naozaj chcú ubrať
futbalistom, lebo dostávajú naj-
viac a prerozdeliť nejakým kľú-
čom medzi iné športy? Alebo
naopak, ešte viac pridať futba-
lu? Ale ako, na akom spravodli-
vom a hlavne transparentnom
princípe? Ale tak, aby sa dosia-
hol väčšinový konsenzus zain-
teresovaných všetkých športo-
vých subjektov. Alebo o čo im
vlastne ide?

Chápem pá-
na Maroša Borzu, že sa nevie
celkom zorientovať, lebo nie je
ani nebol členom komisie špor-
tu, ale pán Vencel ma prekvapil.

vie veľ-
mi dobre, že každý rok sa na
komisii prerokováva, či je po-
trebné prijať novelu VZN. Že
každý rok vyzývam ja osobne
členov komisie, aby dali návrhy

istým spôsobom

Ako člen komisie športu

na novelu. VZN sa na základe
pripomienok z komisie už nove-
lizovalo dvakrát bez problé-
mov a zbytočného rozruchu a
každá z tých dvoch noviel ho
vylepšila. V posledných rokoch
nikto zo zástupcov klubov
nevzniesol takú požiadavku na
novelizáciu, ktorá by bola klub-
mi akceptovaná. Väčšine klu-
bov súčasný systém teda vyho-
vuje. Okrem toho, VZN som sí-
ce navrhol ja, ale skôr ako prišlo
na schvaľovací proces v MsZ,
prebehli dosť náročné rokova-
nia zástupcov všetkých športov
v meste a VZN v jeho konečnej
podobe vzniklo ako kompro-
misné riešenie, na ktorom sa
zhodla drvivá väčšina. A VZN
sa schválilo v zastupiteľstve v
čase, keď som nebol ani posla-
nec, ani predseda či člen rady
školy. Ak v súčasnosti nevy-
hovuje, nikto sa nebráni jeho
ďalšej novelizácii, ako tomu už
niekoľkokrát bolo v minulosti.

Platforma, na ktorej sa má toto
riešiť však určite nie sú noviny
ani iné médium, ale široké fó-
rum zástupcov všetkých špor-
tových klubov mesta Pezinok,
ktorým je komisia športu, v nej
sú zastúpené všetky športové
kluby na území mesta Pezinok,
ktoré o členstvo v komisii majú
záujem. Viac k tomu nemám čo
dodať. Snáď len to, že vo svetle
týchto skutočností vyznieva člá-
nok oboch pánov ako hrubý
amaterizmus, ako keby neve-
deli na akom fóre je reálne mož-
né tieto veci riešiť. Záver je z to-
ho jasný – nejde o vec, ale o ma-
nipuláciu verejnej mienky. Ale

na to sme si už v súvislosti so
Srdcom Pezinka zvykli.

Páni Vencel a Borza vo svo-
jom článku obvinili nielen mňa,
ale aj vedenie ZŠ Na bielenisku
a mesto Pezinok z toho, že sa
poskytujú jednému športovému
klubu neprimerané výhody a
tým znevýhodňujú ostatné špor-
ty. Toto je účelové a hlavne ne-
pravdivé obviňovanie mojej oso-
by, nášho športového klubu,
mesta Pezinok a aj vedenia ZŠ
Na bielenisku z nekalých prak-
tík. Takže po poriadku, čo je a čo
nie je pravda z toho, čo obaja
„bojovníci za spravodlivosť“ na-
písali, a ako sa veci majú:

Áno, som jedným z tvorcov
návrhu platného VZN, ale jeho
súčasná verzia sa dosť od môj-
ho pôvodného návrhu líši práve
preto, lebo bola pozmenená no-
velizáciami na základe kompro-

Výhody – nevýhody
pre vybrané športové kluby

1.

dom rady školy, čo je legitímny
orgán daný zákonom, ktorý má
presne vymedzené právomoci
a bol som zvolený za predsedu
ako člen rady školy v zmysle zá-
kona delegovaný mestom, mi-
mochodom v čase, keď klub už
mal so školou dlhodobú zmlu-
vu a ešte nižšie nájomné ako
teraz. Takže narážky na nejaké
prepojenia sú úplne scestné.O-
bom protagonistom Srdca Pe-
zinka vadí to, že máme dlhodo-
bú zmluvu a vadí im prepočet
hodinového nájmu.Ale to už ne-
povedali, a im nevadí, že v zmlu-
ve máme zakotvenú povinnosť
ako protihodnotu vykonávať a
zabezpečovať na naše náklady
údržbu osvetlenia v telocvični
vrátane prác vo výške. To už ne-
povedia občanom, že Stolnote-
nisový klub preinvestoval na
zhodnotení budovy školy

vyše 850 000 Sk a maje-
tok ponechal škole. To nepove-
dia, že klub, keď telocvičňa pri

v tom
čase

misov tak, aby bolo VZN akcep-
tovateľné pre väčšinu klubov.

Áno, som predsedom stol-
notenisového klubu, ktorý som
zakladal a ktorý si prenajíma
priestory v ZŠ Na bielenisku,
ale na tom nie je nič zlé.

Áno, som predsedom ko-
misie športu druhé volebné ob-
dobie. Predtým som bol jed-
no volebné obdobie členom
komisie športu.

Nie som predsedom ZRPŠ,
ako píšu obaja páni – také nie-
čo ako ZRPŠ zaniklo po revolú-
cii aj so socializmom, páni majú
veľmi zlé informácie a slabé
právne vedomie. Som predse-

2.

3.

4.

silnom daždi cez okná zatiekla,
vymenil spodný rad okien v ha-
le na vlastné náklady a tým za-
chraňoval telocvičňu aj pre deti
školy. A mnohé ďalšie fakty, pre
ktoré predchádzajúci riaditeľ
ale aj súčasná riaditeľka podpí-
sala dlhodobú zmluvu s týmto
subjektom a vidia ju ako výhod-
nú. Keby sme všetky peniaze,
ktoré sme vložili do školských
priestorov, spočítali, tak ešte
máme na poriadne dlho dopre-
du predplatené komerčné ná-
jomné... Nech aj ostané športo-
vé kluby pomáhajú školám tak
ako my a neverím, že im riadite-
lia nevyjdú v ústrety. Tomuto ho-
voria páni skryté dotácie? Kto
skryto dotoval koho? Ja to vi-
dím, páni, tak, že zatiaľ sme my
ako klub dotovali školu a nie na-
opak.Aviem to dokladovať kon-
krétnymi sumami, účtovnými
dokladmi. No, pobavili ma, oba-
ja. Nech ale skúsia pohovoriť o
tom, koľko peňazí investovalo
mesto do futbalu mimo pria-
mych dotácií cez VZN. Nie do
CFK, GFK, či iného klubu, ale
do futbalu v Pezinku ako také-
ho. Alebo do plavcov cez pre-
vádzkovanie plavárne, ktorá je
pre mesto čisto stratová. Tie in-
vestície by sa do ich grafu ani
nezmestili. Tak to je.Ale nikto to
nevyčíta futbalistom, ani plav-
com... Aby som nehovoril len o
futbale či plavcoch. A čo taký
basketbal, keď bol na výslní.
Koľko financií zhltol? Tiež mu to
nevyčítam. V tom čase to bola

Nastal čas na nové (staré?) pravidlá?

* Porovnanie výšky mestských dotácií za jednotlivé roky v eurách pre jednotlivé vybrané športy (kluby s tým istým športovým
zameraním sú kumulované)

* Graf zobrazuje v eurách kumulatívnu výšku mestských dotácií na šport pre vybrané športy
za obdobie 2009-2015

Vážení páni Vencel a Borza!
V Srdci Pezinka v článku „Nastal čas na nové pravidlá“ vyzý-

vate všetkých zainteresovaných na diskusiu. Myslím, že riaditeľ
školy je jediný kompetentný rozhodovať o prenájme priestorov
telocvične na škole, ktorú riadi. V článku predkladáte čitateľom
nepravdivé informácie o prenájme telocvične športovým klu-
bom okrem stolného tenisu. Je v kompetencii riaditeľa školy uza-
tvoriť zmluvu s kýmkoľvek a za akúkoľvek sumu, ak s ňou súhla-

sia obe strany. Zmluvy uzatváram ja, sú zverejnené na webo-
vom sídle školy a všetky kluby majú prenájom 10 €/ hod., nie
ako vy uvádzate 15€/hod. A k uzatváraniu dlhodobých zmlúv –
zmluva so stolnotenisovým oddielom bola menená dodatkom a
bola zvýšená suma práve za prenájom telocvične, s volejbalo-
vým klubom uzatváram zmluvu na rok, pretože v prípade nevy-
čerpania hodín, určených pre školu, ponúkam tieto hodiny im,
pretože vedú deti z Pezinka k športu.

Mgr. Ingrid Jurčová, riaditeľka školy

výkladná skriňa pezinského
športu, aj keď vieme, ako po-
sledné investície zo strany mes-
ta neslávne dopadli. A ďalšie
kluby, ktorým mesto výrazne po-
mohlo... Tak nech títo dvaja
pseudoodborníci nehovoria o
skrytej podpore, keď nevedia
aké sú fakty, alebo jej nerozu-
mejú.Alebo len jednoducho ne-
chcú povedať celú pravdu?
Tomu rozumiem, riadia sa
heslom „účel svätí prostriedky“,
len v tomto prípade ten ich účel
čímsi smrdí.

Ak si niekto myslí, že treba sú-
časný stav zmeniť, nikto sa tomu
nebráni, ale k tomu všetkému tre-
ba povedať pár poznámok. Po
prvé – páni vyzývajú na zmenu
VZN. Nech sa páči. Nech dajú
na stôl konkrétny návrh a poďme
o ňom diskutovať. Nemám s tým
ja a predpokladám, že nikto z ko-
misie športu ani najmenší prob-
lém. Ale nech páni nerobia bez-
duchú, deštruktívnu kritiku. Buď-
te, páni, konštruktívni, dajte si tú
námahu, aby ste vytvorili niečo
zmysluplné a dajte to na opo-
nentúru. To ale nie je jednodu-
ché. To zaberie poriadne veľa ča-
su, viem o tom svoje. Po druhé –
chcete aby mesto odpustilo ná-
jomné športovým klubom v ško-
lách. Prosím vás, nerobte dema-
gógiu smerom k odpusteniu ná-
jomného. Mesto to urobiť nemô-
že, nič s tým totiž nemá. Školy
majú právnu subjektivitu a je to
jeden zo zdrojov ich príjmov, z
ktorých financujú také položky,
na ktoré ani od štátu ani od mes-
ta nedostanú financie a potrebu-
jú ich. Nájomné a jeho výška ne-
súvisí s rozpočtom a hospodáre-
ním mesta, je to legitímna podni-
kateľská aktivita školy, do ktorej
ani primátor ani poslanci nemô-
žu zasahovať, aj keby chceli.
Takže aj v tomto prípade ste buď
úmyselne zavádzali (teda po slo-
vensky povedané klamali), ale-
bo píšete o niečom, čomu ani
zďaleka nerozumiete a nedali
ste si ani tú námahu, aby ste si
naštudovali zákony a predpisy s
tým súvisiace.

Jednoduchý. Mne z toho vychá-
dza len to, že mesačník Srdce
Pezinka ako novinársky produkt
je úplne amatérskym dielom na
úrovni maximálne školáckeho ča-
sopisu (zrejme som teraz nie-
ktoré školské noviny urazil, tak
mi to prosím odpustite), ktoré ne-
má nič spoločné s novinárskou
praxou a etikou. Páni Vencel a
Borza napísali článok, v ktorom
uviedli jednostranné fakty (mno-
hé nepravdivé), ktoré si neoverili
a už vôbec neskúmali prečo, za-
čo a ako to vyzerá z druhej stra-
ny a o hľadaní pravdy už vôbec
nemôže byť ani reči... Uvádzajú
skutočnosti, ktoré už zo zákona
nemôžu byť pravda. Mnohé ich
tvrdenia nie sú ani faktami, ale
len výplodmi ich dedukcií, ktoré
vychádzali zámerne alebo z ama-
térskej nevedomosti z nespráv-
nych predpokladov. No a toto
uverejnia „vraj“ noviny. Páni a dá-
my zo Srdca Pezinka, ja vám gra-
tulujem, vy svoju dôveryhodnosť
likvidujete úplne sami, nikoho na
to nepotrebujete.

Ak je treba, urobme zmeny

Aký je teda záver?

PavolAlexy
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Inzercia

Uplynulo takmer štvrťstoročie
odvtedy, ako bol z podzemia vy-
vezený posledný vozík antimó-
novej rudy vyťaženej v závode
Rudné bane Pezinok. V tom ča-
se, zásahom zhora, bola na ce-
lom Slovensku zastavená ťaž-
ba farebných kovov a železnej
rudy. Bane osireli. Aj tie pezin-
ské. Koľkokrát vo svojej histórii
prežívali takýto údel? Pre-
stávky v banskej činnosti pretr-
vávali dlhšiu alebo kratšiu do-
bu.Avšak vždy došlo k oživeniu
baníctva, nastala konjuktúra a
po desaťročiach prišiel znova
útlm.

Po ostatnom zastavení ban-
skej prevádzky v Pezinku na
konci 20.storočia bola časť tech-
niky odpredaná, časť putovala
do šrotu a časť ostala v podze-
mí. A na povrchu ostali ľudia –
baníci. Aj keď rozídení po iných
odvetviach, na baníctvo neza-
nevreli.

Bývalí baníci a banícki nad-
šenci pod zastrešením Malo-
karpatského baníckeho spolku
nechcú, aby sa baníctvo v
Pezinku stratilo bez stopy do ne-
návratna. S dovolením mesta
Pezinok sa rozhodli vybudovať
banícku expozíciu v historickej
budove Polugyayovskej kúrie.
Po uzavretí zmluvy o prenájme
priestorov začali členovia MBS
s úpravami zanedbaných piv-
ničných priestorov. Bolo po-
trebné odstrániť staré plesňou
napadnuté omietky a urobiť no-
vé, doplniť chýbajúce časti
omietky a muriva. Bolo teda tre-
ba urobiť z veľkej časti nové
omietky a takmer všetky steny
vyžadovali nové nátery. V takto
upravených priestoroch sa mo-
hlo prikročiť k prácam na budo-
vaní expozície. Všetky práce vy-
konávali členovia MBS bez ná-
roku na mzdu a odpracovali tu
bezmála 1800 hodín. Vďaka
sponzorom: Samosprávny bra-
tislavský kraj, mesto Pezinok,
Nafta a.s., Nadácia Landek,
Nadácia SPP, Lesy SR, Baňa

Čáry a.s., Banské projekty
s.r.o. Bratislava, Stavebniny
BEBA, Impalex, Barbora n.o.,
Eco-metal mohol byť projekt
Banícka expozícia realizovaný
v plnom rozsahu.

1. Vstupná časť informuje o po-
volení dobývania drahých
kovov svätojurskými a pe-
zinskými grófmi v okolí Pe-
zinka

2. V ďalšej časti je zhromažde-
ná literatúra pojednávajúca o
baníctve, hutníctve a inej ve-
de a technike súvisiacej s
baníctvom

Banícka expozícia pozostáva
z týchto časti:

3. V oddelení minerálov a doku-
mentov sú vystavené mine-
rály vyskytujúce sa v okolí
Pezinka a v Malých Karpa-
toch, rudy ťažené v závode
Rudné bane a dokumenty
súvisiace s pezinským ba-
níctvom

4. Oddelenie ukazuje predmety
banskej techniky v minulosti,
banské svietidlá, ochranné
pomôcky a prostriedky na roz-
pojovanie hornín a tiež po-
hľady do našich baní dnes

5. Baňa. Takto vyzeralo pod-
zemné pracovisko pri raze-
ní chodby, pri dobývaní rudy
a pri doprave rúbaniny a
materiálu.

Expozícia bola v sobotu 28.
novembra 2015 za účasti zá-
stupcov BSK, mesta Pezinok
a iných hostí slávnostne otvore-
ná a vysvätená. Priebežne bu-
de dopĺňaná a obohacovaná o
nové artefakty a dokumenty, ča-
som sa snáď podarí vytvoriť aj
model celej povrchovej pre-
vádzky. Veríme, že vybudova-
ním tejto baníckej expozície
priblížime jej návštevníkom at-
mosféru podzemia a prácu ba-
níka, že si rozšíria obzor po-
znatkov o niečo nové s čím sa
doteraz nestretávali a že Pezi-
nok naďalej ostane aj mestom
baníckym.

Jozef Mišuta

Banícka expozícia v Pezinku

Advent – čas blížiacich sa Vianoc, ktorý nám pripomínajú i ho-
riace plamienky adventných sviec. Adventný veniec nie je to
len dekoračný prvok symbolizujúci toto obdobie, je i potenciál-
nym zdrojom požiaru, čo by sme si mali tiež uvedomiť.
Zariadenie našich domácností – nábytok, bytové doplnky alebo
textil sú vyrobené z látok, ktoré ľahko horia a umožňujú ľahký
prenos požiaru a jeho šírenie v celom byte. Požiare vzniknuté
otvoreným ohňom z adventných vencov môžu spôsobiť veľké
materiálne škody a ohroziť zdravie i život ľudí.

Podľa štatistiky požiare adventných vencov každoročne na-
rastajú. Príčinami sú vence zhotovené z nevhodných materiá-
lov, najmä zo slamy či sena, horiace sviece, voľne vložené do ih-
ličia nezabezpečené nehoriacimi podložkami. Príčinou požiaru
je i ľudská nedbanlivosť, horiaci venček zabudneme jednodu-
cho zhasnúť alebo ho umiestnime do tesnej blízkosti horľavých
materiálov, napríklad záclon alebo textilných pohoviek. Zvý-
šenú pozornosť by sme mali venovať najmä našim najmen-
ším ratolestiam, ale i domácim miláčikom – mačkám i psíkom,
ktorí, by podobne ako deti, mohli zhodiť zapálený veniec zo sto-
líka.

V prípade, že vznikne požiar i napriek dodržaným bezpeč-
nostným opatreniam, nepodľahnite panike. V prvom rade sa po-
kúste požiar zahasiť v zárodku vlastnými silami a prostriedka-
mi. Stačí veniec uhasiť vodou, podupať nohou alebo prikryť vlh-
kou textíliou neobsahujúcou umelé vlákna. Nepreceňujte však
svoje schopnosti.Ak sa požiar vymyká z pod vašej kontroly, za-
volajte profesionálnych hasičov na linku 150 alebo 112, ktorí vy-
konajú rýchly a účinný zásah.

Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranné-
ho zboru v Pezinku vám želajú príjemné prežitie vianočných
sviatkov a v novom roku 2016 veľa zdravia, šťastia, pokoja a po-
hody. pplk. Ing. OR HaZZ v PezinkuJarmila Bartošová,

Požiare adventných vencov

Poznáme dobre komunitu a ľudí, ktorí v nej žijú a ich osudy
nám nie sú ľahostajné. Deti zo sociálne slabších pomerov sú
rovnaké ako všetky deti. Veselé, nezbedné, zvedavé, hravé.
Zaslúžia si, aby pod vianočným stromčekom našli darčeky, kto-
ré si vysnívali a aj také, s ktorými môžu snívať ďalej. Napríklad
knižku.

Urobme preto spoločne radosť týmto deťom. Počas advent-
ného času budete môcť zakúpiť vo vybraných kníhkupectvách
v Pezinku, v Modre a v Brastislave knižku označenú záložkou
Otvor srdce, daruj knihu, na ktorej je uvedené krstné meno a
vek dieťaťa. Nadácia REVIA odovzdá takto zakúpené knižné
dary uvedeným deťom. Veď to už dobre poznáte.

Nadácia REVIA spolupracuje na tomto projekte s regionálny-
mi kníhkupectvami – kníhkupectvom FOLLY v Modre, kníhku-
pectvami LIBRI a kníhkupectvom Artforum v Pezinku a kníhku-
pectvom ARCHBooks v Bratislave. Do projektu sú zapojené
školy a sociálne odbory malokapratského regiónu.

O tom, že o túto milú predvianočnú aktivitu je stále väčší záu-
jem, svedčí aj rastúci počet obdarovaných detí. V minulom roku
sme potešili 193 detí knižkami v hodnote 1 737 €. Od roku 2005
bolo obdarovaných 1 363 detí zo sociálne slabších pomerov.
Celková hodnota doteraz darovaných kníh prostredníctvom pro-
jektu Otvor srdce, daruj knihu je 11 065 €. V mene obdarova-
ných detí ďakujeme všetkým anonymným darcom.

– Malokarpatská komunitná nadácia

Viem, možno je to odvážne tvrdenie, ale
my v Nadácii REVIA vlastníme kľúčik, ktorým
v adventnom čase otvárame srdcia mnohým
ľuďom v regióne. Tým pomyselným kľúčikom
je projekt Otvor srdce, daruj knihu.

REVIA

Otvárame srdcia ľuďom v regióne

Malokarpatský banícky spolok patrí medzi najaktívnejšie organizácie v meste. Jeho
ž tradičlenovia sa u čne z častňujú na mnohých významných aktivitách mesta, ktorému

robia dobré meno doma i v zahraničí.

revia@revia.sk . www.revia.sk . FB/Nadácia REVIA

Šťastné a veselé

Do expozície budú postupne pribúdať ďalšie exponáty banskej techniky či minerálov.

Spojená škola Pezinok, Komenského 25, ďakuje členom zbo-
ru mestskej polície za atraktívne podujatia pre našich žiakov v
školskom roku 2014/2015 – MDD, preventívne programy,
Mikuláš. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Zároveň ďakujeme
všetkým sponzorom. PF 2016. Spojená škola Pezinok

Ďakujeme za spoluprácu
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História Obchodnej akadémie
v Pezinku je úzko spätá s histó-
riou mesta. Začala písať dejiny
pre 22 rokmi. Počet absolven-
tov, ktorých vyzbrojila vedo-
mosťami a pripravila na prak-
tický život na jednej strane, a
na strane druhej, ďalších moti-
vovala, aby svoje schopnosti
a zručnosti rozvíjali vo vyso-
koškolskom prostredí bolo
1671.

Obchodná akadémia prešla
počas 22 rokov mnohými zme-
nami. Postupne, podľa potrieb
doby a regiónu sa vykryšta-
lizovali dva odbory: manaž-
ment regionálneho cestovného
ruchu a obchodná akadémia.
Niektorí ľudia majú pocit, že
práca učiteľov je málo kreatív-
na . Ale nie! Hľadajú možnosti,
ako študentom zaujímavou a
pestrou formou sprístupniť uči-
vo, a nielen to, pretože práve
v súčasnej dobe, ktorá je plná
narušených medziľudských
vzťahov, nezabúdajú na po-
trebu ľudskosti, spolupatrič-
nosti tak vo vzájomných pra-
covných vzťahoch, ako aj s tý-
mi, ktorí sú odkázaní na pomoc
v núdzi.

Školský rok 2015/2016 prinie-
sol do školy oživenie v podobe

nového odborného predmetu
pre odbor obchodná akadémia
– pre
tretí ročník.

Ponúka ekonomic-
ké, finančné a podnikateľské
vzdelávanie, postavené na me-
tóde „learning by doing”. Štu-
denti tak rozvíjajú komunikač-
né, personálne, pracovné a
vzdelávacie kompetencie. Za-
ložia vlastnú študentskú spo-
ločnosť na obdobie školského
roka a tá vedená učiteľom a kon-
zultantom funguje ako ktorákoľ-
vek iná spoločnosť na trhu. Štu-
dentská spoločnosť simuluje
činnosť akciovej spoločnosti
nasledovne: vypracujú a re-
alizujú podnikateľský zámer,
záver roka ukončia uzávierkou
účtovných kníh, pripravia vý-
ročnú správu, vyplatia dividen-
dy akcionárom a spoločnosť
zlikvidujú podľa platných pred-
pisov.

Program neprebieha len na fik-
tívnej báze, študenti pracujú s
reálnymi peniazmi a ponúkajú
reálne výrobky a služby.

Predmet aplikovaná ekonó-
mia je súčasťou vzdelávacieho
programu, ktorý školám ponú-
ka – Mládež pre
budúcnosť, a vedie ho školený

aplikovanú ekonómiu

praktické

JA Slovensko

odborník. JA Slovensko je pro-
fesionálna nezisková organizá-
cia, je lídrom v oblasti podnika-
teľského vzdelávania na Slo-
vensku, uznávaným partnerom
pre verejný sektor, podnikateľ-
ský sektor, profesné združenia
a obchodné komory.

Ja Slovensko ponúka pre žia-
kov 2. a 3. ročníkov možnosť e -
learningového vzdelávania na
tému finančná gramotnosť pro-
gram „Viac ako peniaze“ a pre
4.ročník Ja učebnice ekonómie
a podnikania.

Odbor manažment regionál-
neho cestovného ruchu v ni-
čom nezaostáva za obchod-
nou akadémiou. I keď predmet
sprievodcovské služby v 3. roč-
níku patrí pre žiakov medzi tie
atraktívnejšie, o to viac motivu-
je učiteľov priniesť nového du-
cha i v tomto školskom roku.

Pedagógovia a 19 študentov
v rámci tohto predmetu spo-
lupracujú na atraktívnych pro-
jektoch s nadáciou REVIA, Ma-
lokarpatským múzeom, Mest-
ským múzeom a Klubom sprie-
vodcov CR v Pezinku. Študenti
pod vedením odborníkov pri-
pravujú

aktivity na podpo-
ru cestovného ruchu formou

primárne pre svojich ro-
vesníkov

zaujímavej a atraktívnej hry.
Netradičným spôsobom vzde-
lávania si tak študenti prehĺ-
bia vedomosti z histórie, pre-
zentačné a sprievodcovské
zručnosti a samotnú medializá-
ciu a marketing danej aktivity.
Hracou plochou bude Pezinok
a okolie. Zahrať sa, zasúťažiť
a dozvedieť sa kuriozity o na-
šom meste budú môcť všetci ak-
tívni obyvatelia v jarných me-
siacoch.

Ako sme naznačili v úvode,
spolupatričnosť, humánnosť a
spolucítenie s ľuďmi, ktorí sú
odkázaní na pomoc, je sa-
mozrejmosťou pre našich štu-
dentov. Vločka nádeje, už pia-
tym rokom opakujúca sa chari-
tatívna akcia, je zameraná na
finančnú podporu vytypova-
nej osoby. Peniaze študenti za-
sielajú na účet Dobrého an-
jela. Podnetná je spolupráca
so Spojenou školou a Hestiou
v projekte Pomôžme si navzá-
jom.

Mladí ľudia sú nápadití, majú
radi zmenu a neradi sa nudia.
Preto naša škola napreduje a
poskytuje študentom možnosť
realizovať svoje predstavy a
sny, plniť ciele, ktoré si stanovili
do budúcnosti. (BB)

Aj my ideme s dobou - Čo nového na Obchodnej akadémii v Pezinku?

V novembri sme sa na Pezinskom
cintoríne rozlúčili so zosnulým vyso-
koškolským pedagógom, docentom
Ing. CSc.,
ktorý sa dlhé roky venoval vzdeláva-
niu mládeže na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave a Trnave.

Viktor Wittlinger zostal aktívnym aj
po odchode do dôchodku. Iniciatívne
sa podieľal na založení a organizácii
Akadémie tretieho veku v Pezinku
pre vzdelávanie seniorov, v ktorej pô-
sobil ako koordinátor i lektor. Bol čle-
nom delegácie pri návšteve Univer-
zity tretieho veku v Mladej Boleslavi, kde spoločne podpisoval
zmluvu o spolupráci medzi ATV Pezinok a Univerzitou tretieho
veku Mladá Boleslav. Pomáhal organizovať zájazdy a exkurzie
pre poslucháčovATV u nás i v zahraničí. Popri odborných infor-
máciách nikdy nechýbalo v jeho komentároch sprievodcu hu-
morné slovo, ktorým prispieval k príjemnej, priateľskej atmosfé-
re v autobuse i počas prehliadok miest či prírody, ku ktorej mal
osobitne vrúcny vzťah.

Po vzniku Klubu sprievodcov v Pezinku sa tiež veľmi aktívne za-
pojil do jeho činnosti. Pôsobil ako sprievodca, tlmočník i funkcio-
nár klubu. Bezplatne vykonával služby v prospech mesta a našich
hostí z domova i zo zahraničia. Viackrát navštívil partnerské mes-
tá Neusiedl am See, Mosonmagyaróvár a Mladú Boleslav, taktiež
pomohol s prekladmi odbornej literatúry pre partnerskú organizá-
ciu Malokarpatský banícky spolok v Pezinku.

Viktor Wittlinger bol tiež vášnivým fotografom, zachytené mo-
menty vedel spracovať do kvalitných prezentácií, ktoré sme si
mohli pozrieť na podujatiach Klubu sprievodcov, Jednoty dô-
chodcov alebo Akadémie tretieho veku. Spolu s manželkou za-
bezpečoval prednášky pre imobilných seniorov a pre školskú mlá-
dež. Podobne ako mnohí vysokoškolskí pedagógovia bol odbor-
ným publicistom a bol aj dopisovateľom mesačníka Pezinčan.

Popri dlhoročnej pedagogickej práci bol veľkým fanúšikom
cestovného ruchu. Pôsobil ako sprievodca v Čedoku. Ovládal
niekoľko cudzích jazykov, čo mu umožňovalo študovať zahra-
ničnú odbornú i zábavnú literatúru v originále a svoje vedomosti
rád odovzdával svojim študentom i svojim deťom a vnúčatám.

Mesto Pezinok udelilo za obetavú prácu Doc. Ing. Viktorovi
Wittlingerovi mestské vyznamenanie.

Viktorom Wittlingerom,

Peter Ronec
Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka
s Doc. Ing. Viktorom Wittlingerom

Opäť nastal
čas, keď v na-
šich domovoch
začína rozvonia-
vať čečina, me-
dovníčky a via-
nočné koláčiky,
ktorých vôňa sa
spája s krásnymi
sviatkami roka –
Vianocami.

Učitelia ZŠ Jána Kupeckého začiatkom adventu pripravili pre
žiakov a rodičov vianočné dielne, na ktorých si mohli vyrobiť
adventné vence, sviečky, vianočné pozdravy, rôzne ozdoby z tra-
dičného i netradičného materiálu.Atmosféra mala svoje sviatoč-
né čaro. Vianočnú hudbu, ktorá sa ozývala v priestoroch školy,
prerušoval šťastný štebot detí.

Naša vďaka patrí aj Kristíne Hornáčkovej, ktorá svojimi šikov-
nými rukami pomohla deťom aj dospelým vykúzliť jedinečné
adventné vence, rôzne ikebany a vianočné dekorácie.

Domov odchádzali spokojní rodičia, starí rodičia, ale hlavne de-
ťúrence s rozžiarenými očkami a vlastnoručne vyrobenými oz-
dôbkami. Želáme všetkým ŠŤASTNÉAVESELÉ VIANOCE!

Učitelia ZŠ Jána Kupeckého

Vianočné dielne v ZŠ Jána Kupeckého

Neodmysliteľnou súčasťou
vianočného obdobia sú aj bet-
lehemy a vianočná výzdoba v
kostoloch, ktorá bola v minulos-
ti veľmi bohatá. Je to však aj prí-
ležitosť pripomenúť si ich histó-
riu.

Vo Farskom kostole Nanebo-
vzatia Panny Márie bol pôvod-
ný betlehem postavený v ob-
lúku – vo vchode do Kaplnky sv.
Anny z bočnej lode, pričom
vchod zo sanktuária zostal otvo-
rený, kvôli prístupu k oltáru v
kaplnke. Stôl, na ktorom betle-
hem stál, bol vystlaný machom
a po jeho bokoch boli vianočné
stromčeky. Neskôr do kostola
daroval svoj betlehem Karol
Némethy a tento bol už umiest-
nený v rotunde s oltárom sv.
Terézie. Jeho výrobu si objed-
nal z Rakúska a bol dielom tirol-
ských majstrov. Ostatné súčas-
ti betlehema dorobil pezinský
maliarAugustín Barta. Profesor
geografie Némethy, ktorý mal aj
kominársku živnosť, mal veľkú
záľubu v betlehemoch a pripra-
voval ho už od 25. marca –
sviatku Zvestovania Pána, ke-
dy začínal čistiť sošky.

V Kapucínskom kostole Naj-
svätejšej Trojice bol betlehem
umiestnený v bočnej kaplnke s
oltárom, na ktorom je socha sv.
Františka. Autorom betlehema
bol kapucínsky páter Fidél, kto-
rý v Prahe študoval matematiku
a kreslenie a postavil aj javisko
v kláštornej divadelnej sále –
Útulni. Tento veľký betlehem za-
beral polovicu kaplnky, ktorá bo-
la až po vrch obložená plastic-
kou skalnou stenou, vytvore-
nou pezinským maliarom Au-
gustínom Bartom. Figúrky boli
rozostavené vo veľkom pries-
tore, v pozadí boli vianočné
stromčeky. Plocha bola vystla-
ná machom, na ktorom boli ulo-
žené pasúce sa ovečky. Zvlášt-
nosťou bolo jazero s plávajú-
cou kačicou. Betlehem každo-
ročne dopĺňali a obmieňali. V ro-
ku 1950 bol v kapucínskom
kláštore zriadený internačný
kláštor a ľudia zvonku takmer
nemali prístup do kostola. Preto

boli niektoré časti zariadenia
kostola premiestnené, vrátane
betlehema, ktorý bol prenesený
do Dolného kostola Božského
Spasiteľa, kde je dodnes. Dol-
ný kostol totiž v rokoch 1943-
1949 prešiel veľkou rekonštruk-
ciou a výmaľbou a nemal vlast-
ný betlehem. Priestor s oltárom
Božského Srdca pod emporou
bol však výrazne menší ako
kaplnka v Kapucínskom kosto-
le a tomu sa musel prispôsobiť
aj betlehem. Figúrky už neboli
rozložené vo veľkom priestore
a plastické skaly nahradila plo-
chá kulisa, v ktorej je otvor s bet-
lehom.

Po prenesení betlehema do
Dolného kostola sa noví obyva-
telia kláštora – charitného do-
mova usilovali o vytvorenie ná-
hradného. Provizórnou náhra-
dou boli postavy Svätej Rodiny
v životnej veľkosti, namaľované
na kartóne, ktoré maľovali re-

hoľné sestry. Následne bol na
pôvodnom mieste betlehemu, v
bočnej kaplnke, umiestnený re-
liéf betlehemu, pri ňom boli po-
stavené dva vianočné stromče-
ky a pred ním sviečky. Od roku
1958 pôsobil v charitnom domo-
ve kňaz – redemptorista o. Cyril
Ján Zakopal CSsR, zručný rez-
bár, ktorý vyhotovil rozsiahly po-
hyblivý drevený betlehem. Ten-
to bol umiestnený opäť v bočnej
kaplnke, ale v roku 1969 bol pre-
vezený do Katedrály sv. Jána
Krstiteľa v Prešove, kde je dod-
nes. Na jeho mieste v Pezinku
o. Zakopal vyrezal nový, menší
betlehem, ktorý však už nebol
pohyblivý a je tam dodnes. Tiež
obsahuje figúrky oblečené v rôz-
nych ľudových krojoch. Na pa-
miatku kapucínov, ktorým kos-
tol do roku 1950 patril, vyrezal
aj figúrku kapucína a tiež figúr-
ku sestry vincentky v pôvod-
nom rehoľnom odeve, ktorý po-

užívali do II. Vatikánskeho kon-
cilu. Figúrky pomáhali maľovať
sestry vincentky Veronika a
Mária.

V evanjelickom a. v. kostole
donedávna betlehem nebol. Až
od roku 1994 býva umiestnený
pod veľkým vianočným stro-
mom betlehem, ktorého autor-
kou je Katarína Slivková, rod.
Viktorínová.

Okrem betlehemov tvorili via-
nočnú výzdobu aj vianočné
stromčeky. V Kapucínskom kos-
tole boli vysoké stromy umiest-
nené na plošine nad hlavným
oltárom, kde ich bolo až päť a
dosahovali až výšku obrazu.
Nad bohostánkom bola umiest-
nená soška Jezuliatka. Dva vy-
soké stromy, asi štvormetrové,
boli postavené aj po bokoch
hlavného oltára a siahali tak-
mer k horným stromom. Ďalšie
stromy boli po jednom pri boč-
ných oltároch na bokoch víťaz-
ného oblúka. Neskôr rehoľné
sestry nahrádzali živé stromče-
ky umelými. K oltáru sv. Fidéla v
strede kostola dávali iba čečinu
a živé chryzantémy, ktoré do-
pestoval brat kapucín – záhrad-
ník. Ozdobenú čečinu dávali aj
na ostatné oltáre. Vo Farskom
kostole boli dva vysoké stromy
vedľa hlavného oltára, ďalšie
dva boli pri bočných oltároch na
boku víťazného oblúka. Dva niž-
šie stromčeky boli pri oltári sv.
Terézie a pri oltári Piety. Strom-
čeky boli zdobené iba lameta-
mi, až neskôr pribudli sklené gu-
le.

V Dolnom kostole stáli dva veľ-
ké stromy po bokoch hlavného
oltára, ďalšie boli po bokoch ví-
ťazného oblúka. Istý čas sa
stromčeky umiestnili aj na plo-
šine nad bohostánkom, pričom
v strede bola plochá maľovaná
postava Jezuliatka. Menšie
stromčeky – chudé smrečky bo-
li pri oltároch Božského Srdca,
Panny Márie Pomocnice a sv.
Jozefa. Na oltár sa tiež dávali ži-
vé kvety.

V súčasnosti sa v každom kos-
tole umiestňuje len jeden veľký
strom. Peter Sandtner

Betlehemy a vianočná výzdoba v pezinských kostoloch

V sobotu 28. novembra prebiehala po celom Slovensku vo viac
ako 60 mestách a obciach akcia s názvom Zóna bez peňazí.
Zorganizovalo ju po tretíkrát komunitné združenie
Opäť sa do predvianočnej Zóny zapojil aj Pezinok, vďaka dobro-
voľníkom z občianskeho združenia a
Centra voľného času. Súčasťou našej boli aj recyklačné
workshopy pre malých aj veľkých návštevníkov a tiež príjemné po-
sedenie v Čajovni. Ľudia priniesli množstvo oblečenia, topánok,
hračiek, knižiek, elektroniky, potrieb do domácnosti, no objavil sa
aj televízor, odšťavovač, detský kočík či šijací stroj. Tieto veci si
obratom našli nových majiteľov, ktorým urobili obrovskú radosť.

Nazvyš zostalo len oblečenie, topánky a hračky, ktoré boli pod-
ľa potreby rozdelené medzi DSS Hestia, Spojenú školu a Psy-
chiatrickú nemocnicu Philippa Pinela.

Všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili, chceme z celého srd-
ca poďakovať za účasť, pomoc, podporu, no najmä za dobrý sku-
tok, ktorý urobili tým, že priniesli veci, ktoré už nepotrebovali a da-
rovali ich niekomu, koho potešili.

Ak sa vám naša Zóna bez peňazí zapáčila a chceli by ste sa ak-
tívne zapojiť ako dobrovoľník, prosím kontaktujte Centrum voľ-
ného času. Ďalšiu Zónu budeme pripravovať opäť na jar.

O. Z.Pezinská Akčná Kopa

Projekt Život.

Pezinská Akčná Kopa
Zóny

Jana Kanková,

Zóna bez peňazí bola úžasná
vďaka vám, Pezinčania!

Betlehem v Dolnom kostole.

Betlehem vo Farskom kostole.
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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

Eva Janáková 1.12.
Vladimír Vido 1.12.
Ľubor Ďurmek 2.12.
Adela Šinályová 2.12.
Elena Figurová 4.12.
Dušan Pátek 8.12.
Jozefa Kujovičová 9.12.
Michal Budinský 17.12.
Mária Matějovská 18.12.
Vladimír Čuntala 19.12.
Eva Piksijades 20.12.
Eva Benčatová 21.12.
Ľudmila Kekeňáková 26.12.
Ing. DarinaAlfarová 31.12.

Mária Cimermanová 3.12.
Anton Labuda 4.12.
František Lamoš 4.12.
Gabriela Gyurischová 10.12.
Viktoria Jachymová 16.12.
Ing. Dušan Viktorín 22.12.
Mária Halgašová 23.12.
Aurélia Laseková 28.12.
Viera Krakorníková 29.12.
Alžbeta Reichbauerová 31.12.

Ján Sandtner 2.12.
Anna Sztupková 2.12.
Viktória Juráková 9.12.

DECEMBER 2015 PEZIN ANČ

Anna Ácsová 11.12.
Gustáv Ewerling 19.12.
Zuzana Kružlíková 26.12.
Zuzana Filípková 28.12.

Štefan Kern 3.12.
Irena Ježíková 10.12.
Margita Čižmarová 20.12.

Rudolf Prešinský 3.12.

Julia Majbová 19.12.

Anna Maťašovská 18.12.

Ján Péter 4.12.

Marta Čechová 26.12.

85-roční

90-ročný

91-ročná

92-ročná

95-ročný

97-ročná

Naši jub i lant i

► 4.5.a7.1.
.

► 9.1.
.

► 11.1.

►12.1.

► 15.1.

► 17.1.

►21.1.

►23.1. –
.

►24.1. –

►29.1. –

( ) o 18.00 h v spoločenskej sále DK -

(sobota) o 17.00 h –

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

(utorok) o 18.00 h v salóniku –

(piatok) o 18.00 h v malej sále DK –

(nedeľa) o 16.00 h v spoločenskej sále DK –

(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK

(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK

pondelok-štvrtok

Stará radnica - historická sála
Účinkujú: Petra Hu-

meňanská - spev, Katarína Kozelková - violončelo, Marcela
Vilhanová – akordeón, saxofón

Vernisáž výstavy obrazov (olej). Výstava je predajná.

Večer s poéziou pri príležitosti 160. výročia
úmrtia Ľ. Štúra. Účinkuje: Zuzana Ocharovichová. Hudobná
réžia: Rudolf Ocharovich

a Dve predstavenia v podaní Divadla
MoKraĎ Modra

Pesničky, hry, detské disco.

Svetoznáma komédia amerického autora Neila Si-
mona „Last of Red Hot Lovers“ vtipným spôsobom prevedie
diváka svetom plným nástrah, ktoré čakajú na muža po 22 roč-
nom manželstve. Účinkujú:Karin Haydu,Mirka Partlová, Sláva
Daubnerová, IgorAdamec.

Organizátor: QUICK Production SK.

Účinkuje: Divadlo ŽI-
HADLO. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

Hlavný organizátor: František Féder.

ZIMNÉ SÚSTREDENIE PETAN
NO-

VOROČNÝ KONCERT: BON BON TRIO

MILAN STANO: ZIM-
NÉ KRAJINY.

ŠTÚROV ODKAZ V SLO-
VENSKEJ POÉZII.

V DOBROM AJ ZLOM
KERÁ MÁ VÄČŠÍ KRÍŽ.

FARBIČKOVÝ
KONCERT S MIOU.

VER(EJ)NÝ
MILENEC.

MALOKAR-
PATSKÝ VINÁRSKY PLES

AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: SNEHULIAČKOVCI.

XXII. PLES
FARNOSTI PEZINOK.

PhDr. Michal Arpáš 65 r.
MilošAxamít 45 r.
Irena Belanová 89 r.
Rudolf Ivičič 96 r.
Gizela Poláková 92 r.
Jaroslav Kostelančík 58 r.
Mária Virgovičová 75 r.
Ladislav Valček 80 r.
Gustáv Gago 74 r.
Mária Ruttmárová 79 r.
Klaudia Kálmanová 67 r.
Katarína Švelanová 91 r.
Jozef Tóth 83 r.
Ján Hanúsek 88 r.
Genoveva Búriková 87 r.
Peter Pavelka 64 r.
Lukáš Melichar 82 r.

Miroslav Harušťák a Barbora
Sládkovičová • Martin Kvasnička
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Maxim Šindler 26.10.
Veronika Šipošová 29.10.
Tomáš Sroka 29.10.
Lilly Jančovičová 30.10.
Matej Čech 1.11.
Richard Lenner 2.11.
Nina Dundová 8.11.
Stella Nemcová 8.11.
Miriam Krausová 10.11.
Erik Ochaba 10.11.
Oliver Ochaba 10.11.
Damian Hajduch 11.11.
Tamara Macejkovičová 11.11.
Ján Dulaj 12.11.
Anna Syrová 13.11.
Isabella Zoe Filipko 15.11.
Alex Pakot 16.11.
Nela Džoganíková 19.11.
Eliška Lišková 20.11.
Hannah Luisa Štiglicová 20.11.
Mikuláš Hanakovič 23.11.
Natália Podolská 23.11.
Tobiáš Bagoči 23.11.
Matej Jurina 23.11.
Jakub Maderič 25.11.
Samuel Kovačič 25.11.
Michal Farbula 26.11.
Daniel Zeman 29.11.

POĎAKOVANIE

2. Malý princ 3D ................................. 17.00 h ............. FRA
2. Bod zlomu ................................................................. USA
3. Malý princ ....................................... 17.00 h ............. FRA
3. Bod zlomu 3D ............................................................ USA
5. Padesátka ................................................................... ČR
7.-8. Joy ............................................................................ ŠPA
9. Kikirikí a pár vajec 3D ...................... 17.00 h ............ MEX
10. Kikirikí a pár vajec ............................ 17.00 h ............ MEX
9.10. Osem hrozných ........................................................ USA
12. Fk: Eva Nová ............................................................... SR
13. Creed ........................................................................ USA
14.-15. Stávka na neistotu .................................................... USA
16.-17. Ľadová sezóna ......................................................... USA
16.-17. Revenant Zmŕtvychvstanie ....................................... USA
19.-20. Les ............................................................................ USA
22.a 24. Piata vlna ................................................................ USA
26. Fk:Takovej barevnej vocas letící komety .................... ČR
27-28. Už teraz mi chýbaš .................................................... USA
30-31. Alvin a Chipmunkovia: Čiperná jazda ... 17.00 h ....... USA
30-31. Dedo je lotor .............................................................. USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY január

Dňa 17. 12. 2015
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy o-
pustil náš otec

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

Florián HASON

Dňa 18. Decembra
2015 uplynulo se-
dem rokov, čo nás
navždy opustil dra-
hý manžel, otec a
starý otec

vo veku 75 rokov. Kto ste ho
poznali, prosíme, venujte mu spo-
mienku a modlitby. Manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Jozef POPLUHÁR

Dňa 11. 12. 2015
uplynulo 8 rokov,
čo nás opustil man-
žel, otec, dedko a
pradedko

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

Ivan ZÁPRAŽNÝ.

Už nevidíš slnko, krásny deň, na
Cajlanskom cintoríne snívaš svoj
večný sen. Už niet návratu ani
nádeje, len cesta k hrobu nás k
tebe zavedie. V neznámy svet
odišiel si spať, zaplakal každý, kto
ťa mal rád. Odišiel si od nás, my
ostali sme v žiali, no vždy budeš v
srdciach tých, ktorí
ťa milovali. Dňa 14.
11. sme si pripo-
menuli 9. výročie
smrti nášho milo-
vaného otca

.
S láskou spomína smútiaca ro-
dina.

Jána HABERLU

Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou
drahou mamou

dňa 30. 10. 2015.
Ďakujeme za sústrasť a kveti-
nové dary. Smútiaca rodina.

Evou Máriou
HABERLOVOU

Spomíname na:

† 10. 12. 1993

7. 9. 2006

9. 6. 1959

Štefana VALKU

Annu VALKOVÚ

Štefana VALKU
†

†

† 24. 12. 2011
Petra VALKU

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

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, mu-
sela zomrieť, aj
keď tak ve ľmi
chcela žiť. Dňa 11.
12. 2015 uplynulo
15 rokov odo dňa,

keď nás navždy opustila naša
babička, prababička a krstná
mama

S láskou a úctou spomínajú vnuk
Jaroslav a vnučkaAlena s rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Helena BELANSKÁ.

Kto v srdci žije,
nezomiera. Uply-
nulo 16 rokov od-
vtedy, čo nás opus-
til náš drahý otec a
dedko

z Grinavy. S úctou a láskou si spo-
mínajú Eva a Martin s rodinou.

Rudolf MARKE

Dňa 8. 12. 2015
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
nášho drahého
manžela, otca, ded-
ka, svokra a brata

So spomienkou v srdci – manžel-
ka, syn a dcéry s rodinami. Pria-
telia a známi spomínajte s nami.
Ďakujeme.

Karola MUNKU.

24. 12. 2015 uply-
nie 20 rokov, čo
nás opustil milo-
vaný

S láskou spomína
celá rodina.

František
PTÁK.

Bolesťou unavený
tíško si zaspal, za-
nechajúc všetko,
čo si rád mal. Dňa
25. 12. 2015 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel, otec a dedko

S láskou spomínajú manželka
Marta, dcéry Iveta, Marta a Mi-
lada s rodinami.

Milan ZEMKO.

Dňa 16. 12. 2015
uplynulo 12 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý

z Pezinka. S láskou
spomínajú rodičia,

bratia a syn Marek. Kto ste ho
poznali a mali radi, venujte mu,
prosíme, tichú spomienku.

Marek ŠURAN

Dňa 2. 1. 2016 uply-
nie 13 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

z Grinavy. S láskou
a úctou spomínajú deti s rodina-
mi. Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme. Smú-
tiaca rodina.

Jaroslav
ŠINDLER

Dňa 19. 12. 2015
sme si pripomenuli
nedožitých 75 ro-
kov nášho drahého
manžela, otca a
dedka

30. 9. 2015 uplynulo 18 rokov čo
nás navždy opustil. S láskou spo-
mína manželka Milada a deti s ro-
dinami. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Rudolfa
MALÍŠKA.

Dňa 5. decembra
2015 uplynulo 13
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý otec

z Pezinka, ktorý by
sa dožil 15. decembra 2015 95 ro-
kov. Kto ste ho poznali a mali radi,
venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomína dcéra Anka s rodinou
a kmotraAnna Smolcová s rodinou.

Viliam STRAPÁK

Odišiel si a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach žiješ spomien-
kami. Dňa 3. 12.
2015 sme si pripo-
menuli 11. výročie
úmrtia nášho dra-
hého manžela, ot-
ca a dedka

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

Milana MRAVCA

Dňa 18. 12. 2015
uplynul rok, čo nás
navždy opustila
naša mi lovaná
manželka, matka a
babka

S láskou spomína smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Mária
STRÁŽAYOVÁ

rod. Kovačovská.

Dotĺklo srdce, ktoré nás ľúbilo. Aj
naše srdcia tlčú pre teba, tatíčko.
Dňa 19. 12. 2002 nás navždy
opustil, po ťažkej chorobe, man-
žel, tatík a deduško

Spomíname.
Stanislav VOHLÍDAL.

Čas plynie ako rieky prúd, kto vás
mal rád, nevie zabudnúť. Dňa 11.
1. 2016 si pripome-
nieme 10. výročie
od úmrtia našej
mamy

a 4. 4. 2016 si pri-
pomenieme 3. výro-
čie od úmrtia náš-
ho otca

S láskou spomínajú
deti s rodinami.

Márie
NUNVÁŘOVEJ

Jaroslava
NUNVÁŘA.

Dňa 17. decembra
sme si pripomenuli
nedožité 50. naro-
deniny nášho dra-
hého

a 30. decembra si
pripomenieme 5.
výročie úmrtia

S
láskou spomína a za tichú spo-
mienku ďakuje smútiaca rodina.

Petra
ŠINDELÁRA

Ing. Emila
ŠINDELÁRA.

Kto vás poznal,
spomenie si, kto
vás mal rád, neza-
budol. Odpočívajte v pokoji.

Dňa 9. 1. 2016 si
pripomenieme ne-
dožité 90. narode-
niny našej drahej
mamičky

z Pezinka, ktorá nás opustila
12. 3. 2015. S láskou v srdci spo-
mínajú deti Janko, Olinka a Gitka
s rodinami.

Anastázie
Vojtekovej

r. Masarykovej

Dňa 29. 12. 2015
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

Z a t i c h ú s p o-
mienku všetkým, ktorí nezabudli,
ďakujeme. Smútiaca rodina.

Štefan SLIMÁK.

a Barbora Kopčoková • Marcel
Koman a Martina Cveková

Dňa 30. 12. 2015
uplynie rok, čo zo-
mrela po dlhej a ťaž-
kej chorobe drahá

Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku. Manžel
Jozef a detiAdriana a Ľubomír.

Viktória
CAJOVÁ.

Už neprežíva bo-
lesť a muky, už ju objímajú pá-
nove ruky.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU JANUÁR

Od 11.1. do 27.1. zápis na Polročný tábor.

1. 2. 2016.
14.1. Mama, ocko - poď sa hrať: Biela zima.

20.1. Šaliansky Maťko.

21.1. Mama, ocko - poď sa hrať: Zimná čiapka.

22.- 23.1. Babinec.

28.1. Mama, ocko - poď sa hrať: Snehuliak.

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

Katarína Kvetková,

Prihlásiť sa môžete
v Infocentre CVČ v čase úradných hodín. Polročný tábor je urče-
ný pre školopovinné deti a uskutoční sa počas polročných prázd-
nin Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží.

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

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

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

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

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

na alebo
na telefónnych číslach

CVČ Pezinok

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

Mestské informačné centrum prejde od 1. januára 2016 pod
správu mesta a už nebude súčasťou Pezinského kultúrneho cen-
tra. Taktiež sa zmení jeho názov na Informačné centrum. Na-
koľko však bude prebiehať zároveň aj sťahovanie do iných pries-
torov v rámci budovy Starej radnice, bude v období od 1.1. - 31.3.
2016 z technických príčin zatvorené. Znovuotvorenie je naplá-
nované na 1. apríla 2016. O ďalších krokoch vás budeme prie-
bežne informovať. Zatiaľ všetky informácie nájdete na webovej
stránke mesta – www.pezinok.sk (pv)

Oznam o zmenách MIC-ky
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X. ročník Štefanského turnaja
v stolnom tenise o putovný pohár

mesta PEZINOK

IV. ročník turnaja o pohár Petra Valku

pod záštitou primátora mesta Pezinok
Mgr. Olivera Solgu a

sa bude konať dňa

Prihlášky je potrebné zasie-
lať

do 25.12.2015 do 20.00, ale-

26. 12. 2015
v telocvični a stolnotenisovej hale

ZŠ Na bielenisku.

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

- Štartovné: 5,0 EUR/osoba
- Prihlášky:

elektronicky na e-mail pavol.alexy-
@stuba.sk

bo telefonicky na tel. Do
prihlášky je potrebné uviesť meno, priez-
visko, rok narodenia a klub (v prípade reg.
hráčov) resp. mesto (v prípade nereg.
hráčov). Registrovaní hráči, pokiaľ nie sú
z BA kraja a nie sú v rebríčku SR do-
spelých, uvedú aj aktuálne umiestnenie v
príslušnom krajskom rebríčku.

7.30 – 8.30 h prezentá-
cia, 8.30 – 9.30 h – vyžrebovanie, 9.30 h
– otvorenie turnaja a začiatok súťaží.

– registrovaní
hráči (zúčastniť sa môžu hráči všetkých
líg), – registrovaní hráči,
ktorí nepostúpia zo základných skupín v
kategórii A, – neregistrova-
ní hráči, – zdravotne znevý-
hodnení hráči – Turnaj o pohár Petra

0903 461 734.

- Časový plán:

- Súťaže: Kategória A

Kategória B

Kategória C
Kategória D

Valku, – starší žiaci a dorast
(narodení 1998 a mladší), –
najmladší a mladší žiaci (narodení 2003
a mladší)

Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste zís-
kajú diplomy, medaily, darčekové balíčky,
poháre + mená víťazov v kategórii A a C
budú vyryté do putovných pohárov.

P. Alexy, tel : 0903 461
734, email

V štartovnom je 1x ob-
čerstvenie (teplé jedlo+nealko). Počas
turnaja bude k dispozícii bufet.

OZ stolnotenisový klub
ZŠ Na bielenisku Pezinok, ZŠ Na
bielenisku Pezinok, mesto Pezinok,

Kategória E
Kategória F

pavol.alexy@stuba.sk

http://www.stkpk.sk/

Vo všetkých kategóriách sa hrá len
súťaž dvojhier

- Informácie:

- Občerstvenie:

- Usporiadateľ:

Pezinčan FILIP POLC
(33) potvrdil svoju domi-
nanciu v pretekoch mest-
ských zjazdov. Druhýkrát
po sebe sa stal celkovým
víťazom seriálu mest-
ských zjazdov

Po dvoch víťaz-
stvách v Santose (Brazí-
lia) a Valparalso City (Čile)
sa umiestnil síce na októ-
brových pretekoch v špa-
nielskom Bilbau a v mexickom Taxco na striebornej priečke, ale
aj tieto výsledky mu stačili na celkové prvenstvo v tejto súťaži.

V tomto roku bol seriál pretekov City Downhill World Tour
päťdielny. Do výsledkov mali byť započítané aj preteky, ktoré
sa konali 20. júna v Bratislave. Tieto však boli zrušené pre
vyčíňanie extrémistov.

Filipovi k ďalšiemu skvelému úspechu gratulujeme a želáme
mu v ďalšej kariére veľa úspešných výsledkov.

CITY
DOWNHILL WORLD
TOUR.

pv)

Filip Polc obhájil titul
v mestských zjazdoch

FOTO: Facebook - Filip Polcster Polc

Nemecká Riesa (Sasko) sa
stala v tomto roku dejiskom
Majstrovstiev sveta v show dan-
ce. Nemeckí organizátori po
atentátoch v Paríži a obrov-
skom prílive utečencov do kraji-
ny, museli rozptyľovať obavy o
bezpečnosť účastníkov podu-
jatia. Nakoniec sa podujatie
uskutočnilo na precíznej úrovni
v pôvodnom termíne 23.-28. no-
vembra za plnej účasti súťa-
žiacich. Na šampionáte sa cel-
kove zúčastnilo 3500 súťažia-
cich z 31 krajín a piatich konti-
nentov.

Do Riese vycestovali i diev-
čatá zo Športového klubu Ju-
venta Bratislava. Po zisku strie-
borných a bronzových medailí
na Majstrovstvách Europy v
Gibraltári odchádzali na svetový
šampionát s veľkými očakáva-

niami. V kategó-
rii detí mal za-
stúpenie aj Pe-
zinok dvoma sú-
ťažiacimi –

a

ktoré boli sú-
časťou juven-
ťáckych chore-
ografií.

V silnej kon-
kurencii na sve-
tovej úrovni sa
naše dievčatá
nestratili. Timea

Ti-
meou Oravco-
vou Dianou
Cingelovou,

reprezentovala v štyroch chore-
ografiách. V kategórii duo (cho-
reografia spo-
lu s Leou Sabo si vybojovali finá-
le a v ňom krásne šieste miesto.
V kategórii malé skupiny mali za-

Pepek námorník)

stúpenie s choreografiou
V konkurencii 25 sku-

pín získali cenné piate miesto.
V kategórii sólo za účasti 43
súťažiacich Timea obsadila 16.
priečku. Choreografia

Ach,
ten budík!

Kaleido-

Na majstrovstvách sveta piate a šieste

Dievčatá z choreografieAch, ten budík! so
svojimi trénerkami. Foto ŠK Juventa

Pre šestnásťročného Pezin-
čana je uplynulý
rok po športovej stránke veľmi
úspešný. Tento urastený mla-
dík sa stal Majstrom Slovenska
v kros triatlone, je víťazom slo-
venského pohára v akvatlone,
získal 3. miesto v dlhom triatlo-
ne v Senci (1500 m plávanie, 40
km bicykel, 10 km beh) v kate-
górii muži do 25 rokov a získal
ďalšie pozoruhodné výsledky v
triatlonových a bežeckých pre-
tekoch. V súčasnosti je na roč-
nom stredoškolskom študijnom
pobyte v Nemecku, kde popri
školských povinnostiach stíha aj
športovať. Darí sa mu najmä v
krosovo-bežeckých pretekoch.

Juraja Poláka

Juraj začal ako osemročný s
plávaním v Plaveckom klube v
Pezinku pod vedením Nadi
Kudelovej. Pred tromi rokmi sa

začal venovať náročnejšiemu
triatlonu v bratislavskom klube
3NT, kde sa mu venuje tréner
Ján Roziak.

„Triatlon je fyzicky namá-
havý šport. Kým pri plávaní a
behu treba spoliehať predo-
všetkým na vytrvalosť, rých-
losť a vlastné sily, pri jazde
na bicykli sa vyskytnú aj ne-
predvídateľné situácie či už
technický problém alebo aj
pád, čo samozrejme my pre-
tekári nemáme radi. Tento
šport neberiem ako povin-
nosť, skôr ako zábavu. Mys-
lím si, že žiadna prekážka nie
je neprekonateľná pre toho,
koho ženie vášeň. Dôležitá je
tiež podpora rodiny, trénera a
klubu, bez čoho by som ťaž-
ko dosiahol úspechy, “ pove-
dal Juraj Polák. (va)

Skvelá sezóna mladého triatlonistu

Pozvánka na Štefanský turnaj

V sobotu, 5. 12. 2014 sa v squashovej hale na Tolstého ulici v
Pezinku konal 3. ročník Mikulášskeho turnaja v stolnom tenise
neregistrovaných hráčov. Počas celého popoludnia 15 hráčov
búšilo do loptičky raketami, aby si uchmatli nejaké to víťazstvo.
Na prvom mieste nakoniec skončil Braňo Mišánik, druhé
miesto obsadil Dušan Belošic a tretí skončil Miro Kavjak. Medzi
súťažiacimi sa nestratil ani najstarší 74-ročný hráč Miroslav
Kaviak, ktorý sa tento rok na stupienky víťazov a
skončil tretí. Tradíčnou sa stala cena útechy. O tú bojovali
hráči, ktorí nepostúpili do play off. Túto cenu útechy získal
Rastislav Okon a následne ju venoval všetkým zúčastneným
ako prípitok do ďalšieho ročníka.

prebojoval

Roman Farkaš

Turnaj v stolnom tenise

V sobotu 05.12. sme odohrali 1.ročník Mikulášskeho turnaja
Pezinskej bedmintonovej ligy (PBL), v hale Sport Palace v Pe-
zinku. Turnaj pozostával zo ženskej dvojhry a mužskej štvor-
hry. Každý z 24 zúčastnených bol odmenený zlatou Miku-
lášskou medailou, zvlášť ženy a muži 1.-4.m. Ocenení boli aj
víťazi za sprievodné súťaže, Najpresnejšie podanie – Andrej
Nejedlík a Najdlhšie podanie - Miroslav Čech. Dve medaily
sme odovzdali za Najlepšiu masku,Alenke Stachovej a Boriso-
vi Haškovi s Martinom Nižňanským /ako dvojici/.

Turnaj sme odohrali v priateľskej atmosfére s fantastickými
ľuďmi, bojovníkmi a športovcami. Nikto si neublížil, takže aj to
prispelo k tomu, aby sme sa rozišli do svojich domovov
naplnení šťastím.

Monika Vavrincová,
Alenka Stachová, Milka Tomašovičová, Lenka Bozová

Marek a Juraj Somorovský, Patrik
Minárik, Ivan Počinek, Jan Beladič, Miroslav Čech, Martin
Veneni, Tomáš Schabjuk, Daniel Gschweng, Juraj Vanerka,

Boris Haško, Martin Nižňanský, Andrej Nejedlík, Patrik
Kušnír, Štefan Elek, Werner Saul, Ján Mišík, Patrik Špl-
háček, Ivan Kapitáň, Miroslav Ďurkovič.

Turnajové poradie: Ženská dvojhra:

Mužská štvorhra:

1. 2.
3. 4.
1. 2.

3. 4.
5.

6. 7.
8. 9.

10. Martin Veneni

Mikulášsky turnaj v bedmintone

Mikuláši, čerti, anjeli, psíko-
via i samotní bežci navodili vý-
bornú atmosféru na vydarenom
2. ročníku Mikulášskeho kroso-
vého behu. Prijemné prostredie
Areálu zdravia Rozálka sa v ten-
to deň premenilo na štartové po-
le bežcov, odhodlaných zdolať
kopce 12,7 km dlhej trasy.

Do hodiny od štartu už Mi-
kuláš veselo vítal dobiehajú-
cich v cieli, kde čakalo bežcov
občerstvenie v podobe teplého
čaju, polievky a posledných bež-
cov sprevádzal čert na koni. Vy-
hodnotenie najlepších a odo-
vzdavánie medailí bolo nádher-
nou bodkou na záver podujatia.

skop vo formáciách, v ktorej boli
zapojené obe Pezinčanky, sa v
konkurencii 22 formácií umiest-
nila na 15 mieste. Azda to bolo
trošku sklamanie po ME, kde s
touto choreografiou získali bron-
zovú medailu.

Celkovo však výsledky na maj-
strovstvách sveta možno hod-
notiť ako veľmi dobré. Na Slo-
vensku, žiaľ, tento šport existuje
bez akejkoľvek podpory štátu.
Všetky náklady spojené s tré-
ningovou prípravou, náročnou
materiálnou výbavou i účasťou
na súťažiach a šampionátoch –
domácom, európskom i sveto-
vom znášajú rodičia detí. Je po-
zoruhodné, že aj za týchto pod-
mienok tento šport na Sloven-
sku napreduje a výkonnostne sa
zaraďuje medzi popredné kraji-
ny v Európe i vo svete. (mo)

II. ročník Mikulášskeho krosového behu

Slová organizátora: „Teší ma,
že v Pezinku behá čoraz viac ľu-
dí a že prepadlo
tomuto nádhernému životnému
štýlu, dokonca vedú k tomu aj
svoje deti, príkladom je rodina
Martina Knapčoka, pokiaľ obaja
zdolávali trasu preteku, ich 7 roč-

čoraz viac ich

ný syn Matej čakal na rodičov v
cieli a šepkal mi do ucha že on
je dobrý šprintér. “
Výsledky 1-3: Muži do 39 r.:

Muži 40-49 r.:
Muži 50 a

viac r.:

P.
Bukovac, B. Kotman, M. Juran.

M. Almasi, M. Ja-
rosinec, J. Gubáň.

K. Hierweg, D. Sitek, S.

Svítok. M. Čibo-
vá, A. Lalová, T. Beitlová.

R. Klčová, R. Pračko-
vá, G. Janíková.

A. Jelemenská.
1. L. Družba.

1. J. Mareková.

Ženy do 39 r.:
Ženy

40-49 r.:
Ženy 50 a

viac r.: Muži so
psom: Ženy so
psom:

Lucia Vitálošová




