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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Vo svojom novoročnom prího-
vore som, okrem iného, použil aj
známe slová bývalého americ-
kého prezidenta Kennedyho, kto-
rý povedal: „Nepýtajte sa, čo mô-
že Amerika urobiť pre vás. Pý-
tajte sa, čo vy môžete urobiť pre
Ameriku?“

Slová, ktoré platia aj dnes, nie-
len v Amerike, ale aj u nás a ho-
cikde na svete. Pripomenul som
si ich, keď sa mi nedávno dostali
do rúk staré výtlačky Pezinčana,
v ktorých sa písalo oAkcii „Z“. Tý-
kala sa našich rodičov a starých
rodičov. Akcia „Z“ spočívala v
tom, že štátne podniky spolu s
mestom organizovali dobrovoľné
(a bezplatné!) brigády na verej-
noprospešných stavbách. Naprí-
klad na stavbe polikliniky, jaslí,
škôl a ihrísk. Podnik a mesto za-
bezpečili materiál a mechanizmy
a naši otcovia nastúpili na „pra-
covnú sobotu“. Dobrovoľne a od-
hodlane. Nie pre prázdne floskule
o budovaní socializmu, ale preto,
že tvorili užitočnú vec pre všet-
kých. Čosi, čo pretrvá a bude slú-
žiť pre spoločné dobro. Vždy bolo
aj nejaké pohostenie, upevňoval
sa kolektív a väčšinou bolo vese-
lo. Veď prečo nie?

Nie som zástanca starých ča-
sov, ani na ne nespomínam so
sentimentom. Len porovnávam.
Už sedem rokov, v podstate stále
tí istí ľudia robíme dobrovoľné
brigády. Čistíme potoky a bývalé
melioračné kanály, robíme proti-
povodňové opatrenia, zachraňu-
jeme historické pamiatky, organi-
zujeme mnohé akcie v prospech
ostatných. Robíme to tak, ako na-
ši otcovia. Nezištne, dobrovoľne,
a s pocitom, že robíme niečo pre
prírodu, pamiatky a v konečnom
dôsledku pre občanov Pezinka.

Nikto z nás sa nesťažuje, len
nám je občas trochu ľúto, že hoci
nás nie je málo, stále sa tam stre-
távame tí istí. Ostatní majú asi
povinnosti, ktovie. Mnohí sa do-
ma možno nudia, možno sa ču-
dujú načo to robíme.Amožno se-
dia pri „fejsbúkoch“ a diskusných
fórach a kritizujú celý svet. Vrá-
tane toho svojho, pezinského
mikrosveta, ktorého sú často len
pasívnou súčasťou.

Čo tak vyjsť z ulity a urobiť nie-
čo pre seba, pre svojich blízkych,
pre svoje mesto? Možno na za-
čiatok by stačilo len prísť na jarnú
brigádu. Alebo ju zorganizovať
vo svojom okolí, na svojom síd-
lisku, spolu s priateľmi. A pri tom
si spomenúť na našich otcov a
starých otcov, ktorí to robili aj pre
nás, ich deti. Oliver Solga

Venované našim otcom

Pezinské
vínne

pivnice
2016

Inzercia R
elikviár zo vzácneho
brazílskeho dreva a po-

zláteného striebra s telesný-
mi ostatkami sv. Terézie, kto-
rým sa poklonilo v sloven-
ských chrámoch vyše 200 ti-
síc veriacich, sa na svojej ces-
te domov, do kláštorného kom-
plexu vo francúzskom Lisieux,
zastavil na krátku polhodinku
aj v Pezinku. Pezinčania tak
ako poslední na Slovensku
dostali jedinečnú šancu vzdať
úctu svätici, ktorá bola spolu s
sv. Františkom Xaverským
hlavnou patrónkou misií. Svä-
tá Terézia z Lisieux bola fran-
cúzska rehoľníčka, ktorá sa
narodila v roku 1873 a zomre-
la v roku 1897. V roku 1925 ju
pápež Pius XI. vyhlásil za svä-

tú a v roku 1997
ju Ján Pavol II. vy-
hlásil za učiteľku
Cirkvi.

Do posledného
miestečka zapl-
nený „Dolný“ kos-
tol bol popoludní
24. januára sved-
kom dojímavé-
ho stretnutia so
vzácnym relikvi-
árom svätice, kto-
rá svoj život zasvätila Pánu
Bohu. Prítomní Pezinčania sa
dozvedeli aj podrobnosti z jej
života, históriu relikviára a pod-
statu jej svätosti.

Sv. Terézia dva mesiace
pred svojou smrťou podala ta-
kúto definíciu svätosti: „Svä-

Vzácna relikvia sv. Terézie v Pezinku

str. 5

Koncom januára do nášho kraja konečne zavítala pani zima vo svojom typickom bielom šate. O tom, že zimy už nie sú také ako v minulosti, sa dočítate
na 7. strane v rozhovore s Pavlom Matejovičom. FOTO: (pb)

tosť nie je v tom či onom cvi-
čení. Záleží od rozpoloženia
srdca, ktoré nás robí pokorný-
mi a malými v náručí Božom,
vedomými si svojej slabosti
a plných odvážnej dôvery v
dobrotu Otca“.

(r)

Vedenie mesta na čele s primátorom Pezinka Oliverom Solgom
vyjadrilo na spoločnom stretnutí s riaditeľmi základných škôl, ZUŠ
a CVČ 19. januára podporu učiteľom, štrajkujúcim za zlepšenie
platových podmienok a zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu. Štrajk bol vyhlásený na pondelok – 25. januára. Primá-
tor, ako zástupca zriaďovateľa, ubezpečil učiteľov svojou podpo-
rou ich oprávnených požiadaviek, už i preto, že mesto Pezinok si
plní voči učiteľom všetky povinnosti vyplývajúce zo zákonov.
Kvalitné školstvo je dlhodobou prioritou mesta už viac ako desať
rokov. Mesto bolo zároveň doteraz vždy schopné a je pripravené
aj v súčasnosti plniť si zákonné povinnosti pri akomkoľvek zvýše-
ní platov pedagogických i nepedagogických pracovníkov.

vyhlásil primátor
mesta Pezinok.

„Sme presvedčení, že štrajk, do ktorého sa zapojili tri zo štyroch

pezinských základných škôl, je oprávnený a že ani jedna doteraj-

šia vláda neriešila zásadným spôsobom problémy nášho škol-

stva. Počujeme len výhovorky kompetentných vládnych a rezort-

ných činiteľov a všetky problémy sa hádžu na plecia miest a obcí.

Mesto Pezinok si vo vzťahu ku školstvu vždy plnilo svoje povin-

nosti, a to často aj nad rámec zákona a peniaze na platy uvoľňo-

valo v niektorých prípadoch aj z rozpočtu mesta“

(r)

Podpora štrajkujúcim učiteľom
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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

Optimalizácia prevádzky a
údržby verejného osvetlenia
mesta patrí k najdôležitejším
úlohám, ktoré zabezpečuje sa-
mospráva a ktoré sa dotýkajú
života každého obyvateľa. Re-
konštrukcia verejného osvetle-
nia (VO) sa v Pezinku pripravo-
vala už v predchádzajúcich ro-
koch. Tým, že k realizácii záme-
rov dochádza až v súčasnosti,
mesto nestratilo, práve naopak
– prudký rozvoj moderných
technológií priniesol za pár ro-
kov oveľa lepšie technické para-
metre zariadení osvetľovacej
sústavy VO za nižšie ceny.
Moderné LED svietidlá s vyso-
kými svetelno-technickými pa-
rametrami, s nízkou energetic-
kou náročnosťou sa tak stali ce-
novo dostupným riešením nie-
len pre rekonštrukciu, ale aj
doplnenie svetelnej sústavy
mesta.

Viac o príprave a rekonštruk-
cii verejného osvetlenia v Pe-
zinku nám povedala Ing. Rená-
ta Klimentová, vedúca oddele-
nia životného prostredia, komu-
nálnych služieb a dopravy MsÚ
v Pezinku.

Osvetľovacia sústava mesta
a jej časti je zastaraná a opotre-
bovaná úmerne svojmu veku.
Tvorí ju 2236 svietidiel, prevaž-
ne s oceľovými stožiarmi. V
meste prevládajú vysokotlako-
vé sodíkové výbojky, v menšej
miere sú použité ortuťové vý-
bojky. Mesto z prostriedkov eu-
rofondov zmodernizovalo aj os-
vetlenie v niektorých lokalitách,
do ktorých nie je možné zasa-
hovať: Zámocký park a Zá-
hradná ulica (do roku 2016), že-
lezničná stanica – terminál in-
tegrovanej dopravy (do roku
2018) a ISRMO Bielenisko a uli-
ca L. Novomeského (do roku
2020). Pri optimalizačných zá-
meroch je nevyhnutná najprv
analýza súčasného stavu.
Mesto dalo vypracovať energe-
tický audit verejného osvetle-
nia, ktorý podrobne analyzuje
stav, nedostatky a zároveň ob-
sahuje navrhované opatrenia.
Pri obstaraní tejto zákazky mes-
to oslovilo päť spoločností, zao-
berajúcich sa spracovaním

� Aký je súčasný stav verej-
ného osvetlenia?

energetických auditov verejné-
ho osvetlenia. V zmysle zákona
o verejnom obstarávaní z pred-
ložených ponúk bola vybratá
ekonomicky najvýhodnejšia po-
nuka spoločnosti ECO-LOGIC
s.r.o. v cene 3238 eur s DPH.

Mesto sa rozhodlo ísť ces-
tou prenesenej správy verejné-
ho osvetlenia. V súčasnosti má-
me spracovaný už aj aktualizo-
vaný energetický audit VO.
Spracováva sa projektová do-
kumentácia na celé mesto, má-
me odborne spôsobilú spoloč-
nosť, ktorá nám bude obstará-
vať subjekt, ktorý zrealizuje mo-
dernizáciu a bude sa ako
správca a prevádzkovateľ sta-
rať o chod sústavy verejného
osvetlenia. Definujeme už pod-
mienky obstarávania tak, aby
nová sústava VO bola kvalitná
a mali sme z nej radosť nielen
my, ale predovšetkým občania.
To, čo máme teraz v meste, ke-
dysi bolo v súlade s normami,
teraz však potrebujeme úplne
niečo nové a technológie nám
to umožnia, sú úžasné.

V roku 2014 boli náklady na
spotrebu elektrickej energie vrá-
tane všetkých zložiek s DPH

�

�

Predtým, než sa v uliciach
objavia nové svietidlá, mesto
musí urobiť množstvo kro-
kov, ktoré občan nevidí. Čo
predchádza tomu, aby sa re-
konštrukcia verejného osvet-
lenia mohla realizovať?

Na čo je zameraná rekon-
štrukcia verejného osvetle-
nia?

207.829 eur, náklady na údržbu
80.000 € za rok. Rekonštrukcia
VO je zameraná na zníženie ná-
kladov spojených s prevádzkou
verejného osvetlenia a zlepše-
nie parametrov osvetlenia. Ob-
sahuje výmenu časti existujú-
cich svietidiel za nové s lepšími
svetelno-technickými vlastnos-
ťami, výmenu výložníkov a roz-
vádzačov. Pri výbere svetelné-
ho zdroja, svietidla a jeho elek-
trického príslušenstva sa kladie
dôraz na zníženie energetickej
náročnosti, vysokú účinnosť
premeny elektrickej energie na
svetelnú a optimálne smerova-
nie svetelného toku. Dôležitou
výzbrojou svietidla musí byť
elektronický predradník s PFC
(Power factor correction), ktorý
zvyšuje spoľahlivosť prevádzky
a predlžuje životnosť svetel-
ných zdrojov stabilizáciou napä-
tia.

Podľa odporúčania energe-
tického auditu by mala nasledo-
vať výmena 319 najstarších
oceľových a betónových stožia-
rov za nové hliníkové. A k 152
stožiarom aj nové hliníkové
výložníky. Zemné vedenia v
meste Pezinok sú z väčšej časti
v nevyhovujúcom stave, rozvo-
dy v meste nevyhovujú z hľa-
diska technických a bezpeč-
nostných parametrov. Účelom
rekonštrukcie je výmena naj-
starších a najporuchovejších
vedení v prioritnom a optimál-

� Spomeňme pár čísiel pre
lepšiu predstavu o tom, čo
všetko sa bude realizovať.

nom rozsahu, čím sa zvýši spo-
ľahlivosť sústavy VO. Pláno-
vaná je výmena 36 rozvádza-
čov, ktoré sú v nevyhovujúcom
stave z hľadiska istenia, STN
noriem, do každého rozvádza-
ča bude inštalovaný riadiaci a
monitorovací systém. Plánova-
né je natieranie a obnova 421
skorodovaných oceľových sto-
žiarov. Staré drevené by mala
ZSE vymeniť za nové betóno-
vé stožiare. Náklady na mo-
dernizáciu VO by mali byť
približne 4 milióny 254 tisíc eur.
Nebudú sa však hradiť z
prostriedkov mesta, ale zaplatí
ich subjekt, ktorý bude spravo-
vať a udržiavať verejné osvetle-
nie z úspor dosiahnutých mo-
dernizáciou.

Cieľom osvetlenia priecho-
dov pre chodcov je zvýšiť bez-
pečnosť osôb prechádzajúcich
cez komunikáciu a zabrániť kolí-
ziám, ku ktorým dochádza z dô-
vodu ich nedostatočného
osvetlenia a označenia chodca.
Chodci častokrát v tme zabúda-
jú na reflexné prvky a tým sa vy-
stavujú nebezpečenstvu. V
Pezinku sa na hlavnom ťahu z
Bratislavy na Modru nachádza
22 priechodov pre chodcov, z
toho je jeden priechod osvetle-
ný na Bratislavskej ulici, šesť
má svetelnú signalizáciu a
ostatné sú bez osvetlenia alebo
bez označenia semaforom.
Audit VO spracoval osvetlenie
priechodov pre chodcov a z ná-
vrhov budú do rekonštrukcie za-
radené tie najproblematickej-
šie.

Firmy, ktoré mali záujem o
projekt, nám v meste nainštalo-
vali niekoľko LED svietidiel, aby
sme vizuálne mohli posúdiť roz-
diel medzi starým a novým
osvetlením. Veľmi pozitívny
ohlas u obyvateľov vyvolala Ša-
fárikova ulica, kde bolo nainšta-
lovaných 12 LED svetiel.

�

�

Doplnenie svietidiel na rizi-
kových križovatkách, na
tmavších úsekoch a priecho-
doch pre chodcov je význam-
ným krokom k zvýšeniu bez-
pečnosti

Prvé pozitívne ohlasy na
moderné osvetlenie ulíc už
máte, ako je to možné?

(msa)

Rekonštrukcia verejného osvetlenia zvýši bezpečnosť a komfort

vyhlasuje výberové konanie

na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok,
s týmito požiadavkami:

MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 01
Pezinok

príslušník mestskej polície
úplné stredné vzdelanie s maturi-

tou
trestná a občianska bezúhonnosť,

vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na
plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B

žiadosť o prijatie do zamestnania a živo-
topis, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov nie star-
ší ako 3 mesiace.

osvedčenie o odbornej
spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta, zbroj-
ný preukaz na držanie zbrane a streliva pre výkon povolania, za-
mestnania alebo oprávnenia.

1. Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzív-
nosť jednania v záťažových situáciách.

2. Prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita.
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh.

žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne na
adresu:

Zamestnávateľ:

Funkcia:
Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Požadované doklady:

Iné vítané doklady alebo odbornosti:

Požadované osobné vlastnosti a schopnosti:

Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námes-
tie 7, 902 01 Pezinok do 15. 2. 2016

MESTO PEZINOK – MESTSKÁ POLÍCIA

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

.

12. februára, 11. marca, 8. apríla, 13. mája, 10. júna, 8. júla,
12. augusta, 9. septembra, 14. októbra, 11. novembra a
9. decembra. Ide o elektromotorické sirény. Elektronické
sirény budú preskúšané 10. júna a 9. decembra (r)

Preskúšanie sirén v roku 2016

FOTO: Marta Svítková

V desiatich slovenských mestách postaví LIDL tento rok detské
ihriská Žihadielka. Súperiť o ne budú mestá, v ktorých sa nachá-
dza aspoň jedna predajňa Lidl. Zo 102 možných lokalít prejavilo
záujem o súťaž 96 miest, medzi nimi aj Pezinok. O tom, kde ihris-
ká pre deti od 2 do 12 rokov vyrastú, bude v termíne od 21. januá-
ra do 29. februára 2016 rozhodovať hlasovanie občanov na strán-
ke . Ihrisko s motívmi Včielky Maje s pieskovis-
kom, hradom, kolotočom, hojdačkami a lavičkami môže pribud-
núť aj v Pezinku, hlasujte aj vy za naše mesto.

www.zihadielko.sk

(msa)

Hlasujte za detské ihrisko

Navštívili nás – navštívili sme
Na pozvanie prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

sa primátor Oliver Solga zúčastnil 12. januára „Stretnutia osob-
ností bratislavského kraja“, ktoré sa konalo v bratislavskom ho-
teli Carlton. Z ďalších pozvaných Pezinčanov sa stretnutia zú-
častnila Monika Hlušková, riaditeľka ZŠ na Fándlyho ulici, advo-
kátka Zuzana Čaputová a René Bílik, dekan Pedagogickej fa-
kulty Trnavskej univerzity.

Primátor mesta Oliver Solga prijal 13. januára v reprezentač-
ných priestoroch Starej radnice „Seniorov slovenskej diploma-
cie“, bývalých veľvyslancov a pracovníkov veľvyslanectiev Slo-
venskej republiky v zahraničí. Stretnutie sa uskutočnilo v Pe-
zinku po viac ako siedmich rokoch. Medzi hosťami nechýbali
ani také významné osobnosti ako syn Alexandra Dubčeka -
Peter Dubček, alebo významný slovenský spisovateľ Anton
Hykisch a mnohí iní. (MsÚ)

Vo štvrtok 14. januára sa uskutočnilo stretnutie všetkých kom-
petentných orgánov, zaoberajúcich sa odkanalizovaním časti
mesta, konkrétne ulíc Za dráhou a Tehelná. Cieľom stretnutia
bolo určiť vlastníka kanalizácie, ktorým by mala byť Bratis-
lavská vodárenská spoločnosť. Zároveň zástupcovia obyvate-
ľov, podnikateľov a vedenia mesta predložili nový projekt na od-
kanalizovanie novou trasou s vyústením do Moyzesovej ulice.
Primátor Oliver Solga a podnikateľ Peter Galan sa podujali ab-
solvovať rokovanie s predstaviteľmi Železníc SR, keďže kana-
lizácia by mala križovať jestvujúcu železničnú trať. Súčasné
riešenie, ktoré sa musí teraz premietnuť do projektovej doku-
mentácie, sa javí ako najperspektívnejšie a ekonomicky najvý-
hodnejšie z doteraz predložených návrhov. (MsÚ)

Kanalizácia Za dráhou je o krok ďalej

Ekumenická bohoslužba
Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 21.

januára v Dolnom kostole v Pezinku konala ekumenická boho-
služba za účasti farára Rímskokatolíckej cirkvi Farnosti Pe-
zinok Jána Ragulu, zborového farára Evanjelickej cirkvi a. v. na
Slovensku Cirkevného zboru Pezinok Vladimíra Kmošenu, rím-
skokatolíckeho kaplána Jána Klimenta a bratov kapucínov z
kláštora kapucínov v Pezinku: gvardiána Norberta Pšenčíka a
Tomáša Konca. Prítomný bol aj primátor Mesta Pezinok Oliver
Solga. Homíliu predniesol V. Kmošena, liturgické čítania čítali
zástupcovia katolíkov i evanjelikov. Rímskokatolícky farár Ján
Ragula pri privítaní pripomenul, že Dolný kostol spája veriacich
oboch cirkví, keďže niekoľkokrát v dejinách striedavo patril kato-
líkom i evanjelikom. Peter Sandtner

FOTO: (pb)

Od roku 2004 je v sídle firmy Petmas s. r. o. na Šenkvickej ulici
12 v prevádzke zariadenie na zber odpadov – Zberné miesto ne-
bezpečných odpadov z komunálnych odpadov. Slúži na zber ne-
bezpečných odpadov, medzi ktoré patrí elektroodpad (chladnič-
ky, pračky, mrazničky – kompletné, nerozobraté!), vyradené elek-
trické a elektronické zariadenia (televízory, monitory a drobné do-
máce spotrebiče), žiarivky, oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby,
lepidlá a živice, liečivá, batérie a akumulátory, drevo obsahujúce
nebezpečné látky, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické
látky, pesticídy, syntetické oleje, detergenty...

Obe zberné miesta slúžia rovnocenne všetkým občanom Pe-
zinka bez poplatku s výnimkou fyzických osôb-podnikateľov
a právnických osôb, ktorí si musia zabezpečiť likvidáciu nebez-
pečných odpadov na vlastné náklady.

Okrem toho treba o zberných miestach vedieť, že: otvorené
sú od pondelka do soboty, donesené chemikálie musia byť v ori-
ginálnych obaloch kvôli ich identifikácii, zberné miesta NESLÚ-
ŽIAna zber objemného odpadu (nábytok, okná a pod.), drobné-
ho stavebného odpadu a separátov (sklo, papier, plasty, biolo-
gický odpad, kovy).

Druhé Zberné miesto nebezpečných odpadov je v prevádzke
na Viničnianskej 25 v sídle firmy Marius Pedersen, a. s.

(OM-OŽP,KSaD)

Nové Zberné miesto nebezpečných odpadov
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O zabúdaní...
Podnikateľ a člen Srdca

Pezinka Milan Vencel píše rád a
veľa. Aspoň, odkedy sa vrhol do
komunálnej politiky. Jeho písa-
nie má však jednu chybu: „zabú-
da“ na súvislosti a upravuje si
skutočnosť, tak ako mu to práve
vyhovuje. Schválne nepíšem, že
klame, len že na niektoré veci
akosi zabúda. Uvediem iba dva
príklady a azda osviežim pamäť
jemu aj čitateľom:

Milan Vencel sa nám v sú-
vislosti s búraním Kresťanského
domu rozpísal ako sa jeho firma
podieľa na stavebných projek-
toch v Rakúsku a ako tam chrá-
nia svoje pamiatky.Atiež, ako ve-
denie mesta v Pezinku pamiatky
nechráni a aké je to barbarstvo.
Keď už pošpinil vedenie mesta,
zabudol napísať, že s touto budo-
vou mesto nemá a ani nemalo
nič spoločné. Že bola majetkom
katolíckej cirkvi a že tá ju predala
firme, ktorá mala už päť rokov bú-
racie povolenie a ani nebúrala,
ani nestavala. Až teraz! Dovtedy
sa tam zdržiavali bezdomovci.
Pán Vencel v súvislosti s Rakús-
kom zabudol napísať, že na roz-
diel od Slovenska tam zákony
platia a dodržujú sa, vrátane to-
ho stavebného. Vďaka tomu
tam funguje stavebná polícia a
každá stavba a stavebník je prís-
ne kontrolovaný štátom. Toto, aj
vďaka opakovanému neprijatiu

1.

nového stavebného zákona, už
25 rokov na Slovensku a ani v
Pezinku neplatí. Nie však vinou
primátora alebo samosprávy.
Napriek tomu Stavebný úrad v
Pezinku koná podľa jestvujúcich
zákonov a platného územného
plánu a ani v prípade Kresťan-
ského domu nič neporušil a ani
nič nezanedbal. Preto som si
ako primátor musel splniť zákon-
nú povinnosť a podpísať prísluš-
né rozhodnutia.

Pri osobnom stretnutí ma pán
Vencel pobavil tvrdením, že som
dovolil zbúrať „pálffyovskú“ pa-
miatku zo 17. storočia. Pýtal
som sa ho, kde na to prišiel, veď
Kresťanský dom – Orlovňa bol
postavený v roku 1936 a zo syna-
gógy sa zachovala akurát čelná
stena a apsida. Zachované his-
torické fotografie to dokazujú. A
stavba nikdy nebola v zozname
Národných kultúrnych pamiatok.
Znovu som mu zopakoval, že
dom predala katolícka cirkev a
Farská rada v Pezinku o tom ve-
dela a tiež vedeli už pri predaji,
že tam bude bytovka. Inak by za
to nikto nedal desať miliónov ko-
rún. My, ktorí sme chodili do kres-
ťanského domu po roku 1989,
vieme, že už vtedy bol v dezolát-
nom stave a predstavitelia far-
nosti márne hľadali možnosť je-
ho využitia. Znovu som pána
Vencela upozornil, že tieto infor-
mácie môže mať z prvej ruky od
poslanca MsZ a člena poslanec-
kého klubu Srdce Pezinka, teda

jeho „kolegu“, Mariána Šipoša,
ktorý bol osobne pri všetkom
podstatnom, čo sa týka Kresťan-
ského domu.

Škoda, že pán Vencel pri svo-
jich dumkách o pamiatkach v
Pezinku absolútne opomenul
fakt, že za môjho primátorova-
nia, teda od roku 2002, nebola v
Pezinku zbúraná jediná pamiat-
kovo chránená budova! Nao-
pak, mesto v tomto období via-
ceré pamiatky zrekonštruovalo
(spomeňme aspoň Krušičovu kú-
riu na námestí, ZUŠ na Štefáni-
kovej ulici, záchranu budovy na
Holubyho 22, či revitalizáciu zá-
mockého parku) a zachránilo
pre ďalšie generácie.

Druhým zlyhaním Vencelo-
vej pamäti je, keď sa vyjadruje k
prerozdeleniu dotácií mesta na
šport. Zabudol napísať, keď už
kritizuje dnešný model, ktorý vy-
pracoval prof. Alexy (a to v čase
keď nebol poslancom!) a ktorý
schválilo zastupiteľstvo, ako sa
peniaze rozdeľovali predtým.
Podľa mňa a našťastie, aj podľa
väčšiny poslancov i športovej ve-
rejnosti, je to spravodlivejšie tak,
ako sa to robí dnes.

Mimochodom, všetci zástup-
covia klubov v komisii športu (asi
30), ktorí čerpajú dotácie, sú pra-
videlne vyzývaní, aby navrhli
zmeny, ak majú výhrady k dne-
šnému modelu prerozdeľovania.
Doteraz tak neurobili ani oni, ani
„ich“ poslanci. Stáva sa skôr, že
niekomu prekáža, že musí niečo

2.

dokladovať a dodať objektívne
písomnosti. Niektorí to totiž pova-
žujú za byrokraciu a niektorí,
ako napríklad cajlanský klub, kto-
rý vedie Milan Vencel, už doplati-
li na neschopnosť dodržiavať ter-
míny a elementárne povinnosti a
v roku, keď si tieto povinnosti
riadne nesplnili, nedostali ani
cent. Nie však preto, žeby bol na
ich úkor protežovaný ktosi iný,
ako sa to mohlo stávať v minu-
losti, ale len a iba preto, lebo pri
prerozdeľovaní financií na šport
platia pravidlá pre všetkých rov-
nako.

O výpadkoch v pamäti Milana
Vencela, by som mohol písať aj
naďalej, ale myslím si, že je to
zbytočné, keďže podľa môjho ná-
zoru tak ako mnohí iní, plní pred-
volebnú i povolebnú líniu Srdca
Pezinka, za ktoré sa neúspešne
snažil dostať do MsZ.

Hádam ešte smutnejšie je, že
do politiky spolu so svojou pra-
vou rukou M. Borzom (mimo-
chodom, spoluautorom kritiky v
Srdci Pezinka) zaťahuje už aj
malé deti, ktoré si chcú zašpor-
tovať a ich rodičov. Tak ako na
sobotnom turnaji malých futba-
listov konanom pod záštitou
predsedu Slovenskej národnej
strany. Možno to ešte nikdy ne-
počul a možno zase len „poza-
budol“, ale do športu politika ne-
patrí! Zvlášť, ak ide o športova-
nie detí a mládeže. Aká náhoda,
že sa tak deje rovno teraz, pred
voľbami. Oliver Solga

Napriek tomu, že občianske združenie JUVAMEN ukončilo čin-
nosť k 31. 12. 2015, Jozef Veverka, ktorý vykonával poradenskú čin-
nosť pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím v oblasti mož-
ností poskytovania príspevkov na kompenzácie, parkovacích miest
či možností uplatnenia sa v pracovnom procese bude túto činnosť
vykonávať aj naďalej. Mesto Pezinok v rámci zmluvy s ÚPSVaR vy-
tvorilo dočasné pracovné miesto, aby tak zachovalo služby obča-
nom, ktorí takúto pomoc potrebujú. Občania ho môžu aj naďalej
navštevovať v priestoroch Polikliniky mesta Pezinok na 2. poschodí
v rovnakých úradných hodinách ako má MsÚ Pezinok. (OŠaSS)

Poradenstvo pre občanov s ŤZP

Mgr. Elena Jurčíková,

Elena Jurčíková

poslankyňa za
volebný obvod č. 4

Poslankyňou mestského zastupiteľ-
stva som už tretie volebné obdobie.
Nikdy som nepredpokladala, že by som
sa angažovala v tejto oblasti.Akosi to vy-
plynulo z môjho povolania, resp. z mo-
jich zamestnaní. Vždy som pracovala s
ľuďmi či už v školstve, v zariadeniach
sociálnoprávnej ochrany detí a sociál-
nej kurately alebo v cestovnom ruchu.
V kombinácii s dátumom narodenia☺ to

predstavuje obrovskú výhodu vo voľbách – nie je potrebné robiť
si predvolebnú kampaň.

V prvom rade som občan. Všímam si, kde žijem, všímam si
spoluobčanov i návštevníkov a počúvam, čo hovoria. Niektorí ma
inšpirovali k poslaneckým návrhom, iní ma utvrdili v mojich
myšlienkach a posunuli ma do potrebnej aktivity. Napr. v auto-
buse cestou do divadla do Trnavy nás všetkých Beatka V., ktorá
chodí po svete s otvorenými očami, ušami i srdcom, upozornila
na pekne osvetlený priechod pre chodcov na konci Vinosadov.
Vtedy som si spomenula na šoférsku hrôzu, ktorú som prežila za
prítmia, keď mi na Kupeckého ulici vstúpila na priechod pre chod-
cov žena v tmavom oblečení. Zbadala som ju v poslednej chvíli.
Navyše ani za mnou, ani v protismere nešlo žiadne auto, tak som
človeka na priechode ani nepredpokladala. Chodkyňa pokojne
mohla minútu počkať a až potom vstúpiť na vozovku.Ale...

Som vodič, cyklista aj chodec. Riadim sa heslom, že všetci
účastníci cestnej premávky sa majú rešpektovať navzájom, no
dobre osvetlený priechod by mal aj tak byť samozrejmosťou.
Sme v 21. storočí, bývame zamyslení, vystresovaní, nepozorní.
Pred silnejšími sme (nielen na ceste) v nevýhode. Podala som
preto poslanecký návrh (písomne, nie pred kamerami, za čo sa
svojim voličom ospravedlňujem ☺) a osvetlenie priechodov bu-
dú kompetentní riešiť.

Ďalší tip som dostala od mladej praktickej mamičky Ivanky P.
- urobiť chodník medzi garážou a parkoviskom pred areálom ZŠ
na Kupeckého ulici, aby hlavne pre deti prichádzajúce od mesta
existovala aj iná možnosť ako kráčať do školy cez parkovisko
pomedzi autá. Tie tam nielen stoja, ale aj napr., cúvajú. Keď
som s tým prišla za vedením mesta, nebola som prvá, lebo o bu-
dovaní chodníka už bolo rozhodnuté. Dnes je dávno zrealizova-
ný. Vraj, maličkosť. Život sa však skladá z maličkostí. Treba si
ich všímať a treba sa z nich tešiť.

V Pezinku žije veľa mladých ľudí. Nedávno ma oslovil otec ma-
lých školopovinných detí, či Pezinok neuvažuje o zavedení uni-
foriem v základných školách. Zaujímavá myšlienka s logickým
podkladom. Len na ňu ešte nedozrel čas. Aj by som použila vý-
rok Francúza Viktora Huga, že najsilnejšia je myšlienka, na kto-
rú práve dozrel čas, ale odkedy výrok začali citovať niektoré poli-
tické strany a dokonca, v angličtine!, prestala som ho používať.

Nie každá spoločnosť zvládne veľkú dávku demokracie a slo-
body. V ostatnom čase ma upútal výrok: „Sloboda je výzva k
zodpovednosti.“ Nie je veľmi zodpovedné, že na Slovensku má-
me namiesto remeselníkov hovorcov, namiesto ihrísk a oddy-
chových plôch obchodné centrá. Je prinajmenšom podivuhod-
né, že „pomáhame“ skvalitniť vzdelávanie detí vytváraním ďal-
ších úradov.

Keďže mám to šťastie písať do 1. vydania Pezinčana v roku
2016, prajem všetkým veľa zdravia. Pezinským deťom želám,
aby sa ich rodičia a starí rodičia držali zdravého sedliackeho
rozumu.

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

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

Pezinok je možno držiteľom
nezvyčajného rekordu v dĺžke
„primátorovania“ a to pravdepo-
dobne nielen v rámci Sloven-
ska. V tomto roku uplynie práve
60 rokov, čo do funkcie predse-
du Národného výboru v Pezinku
nastúpil Štefan Lovič, ktorý vo
svojej funkcii zotrval až do roku
1986. Od toho roku ho vystrie-
dal vo funkcii predsedu už Mest-

ského národného výboru Ivan
Pessel, ktorý sa po roku 1989
stal primátorom. Od roku 2002
túto funkciu zastáva súčasný pri-
mátor Oliver Solga.

Podľa jeho vyjadrenia k tomu-
to „jubileu“ možno konštatovať,
že to nie je len historický rekord,
ale najmä to svedčí o stabilite
mesta, jeho vedenia a jeho orgá-
nov.

„Možno si to mnohí neuvedo-
mujeme, ale primátori na štyri ro-
ky v iných mestách sa nestačili
ani porozhliadnuť a pochopiť zlo-
žitosť samosprávy a vedenia
mesta, nieto, aby ešte presadili
víziu jeho dlhodobého rozvoja.
Samozrejme, je to aj o stabili-
te poslaneckého zboru a „rozu-
mu“ samotných občanov, ktorí
nepodliehajú lacným sľubom a
vedia dopredu rozpoznať, kto to
myslí s vedením mesta čestne,

bez postranných úmyslov a ne-
hľadá len „kšeft“ pre seba a
okruh svojich známych. Z tohto
pohľadu, som presvedčený, že
stabilita vo funkcii primátora v
novodobých dejinách Pezinka
za ostatných šesťdesiat rokov,
bude docenená až budúcimi ge-
neráciami alebo vtedy, až sa na
čelo prederie niekto, kto mesto
dostane na kolená“, povedal na
margo tohto „rekordu“ súčasný
primátor Oliver Solga. (r)

Nezvyčajný rekord v službe mestu

Sťažovatelia

Dlhotrvajúci súdny spor týkajúci sa futbalového štadiónu na
Cajle medzi mestom Pezinok a fyzickou osobou – majiteľom ro-
dinného domu bol ukončený v januári t. r. z podnetu navrhovateľa.

Mesto Pezinok rovnako úspešne obhájilo svoj názor v súd-
nom spore o určenie nájmu mestského bytu v Grinave. (MsÚ)

Ukončenie súdneho sporu

Vandali vyčíňali

Elektronizácia samosprávy
Riadiaci výbor projektu Elektronizácia samosprávy zasadal po-

sledný raz 21. januára, aby uzavrel „teoretickú“ časť projektu.
Výbor skonštatoval, že projekt je veľmi dobre pripravený pre
„ostrú“ prevádzku, ktorá sa začne vyriešením problémov kompe-
tentných ministerstiev, ktoré musia umožniť pripojenie na ich
moduly. Budúci mesiac začne zaškolovanie jednotlivých pracov-
níkov mestského úradu a spustenie testovacej prevádzky. Obča-
nia budú môcť využívať tieto služby pravdepodobne od marca
2016. Bližšie informácie poskytneme prostredníctvom našej we-
bovej stránky a TV Pezinok. (MsÚ)

Bezmocné zúfalstvo a hnev pri konfrontácii s tupým pri-
mitivizmom, ktorého výsledkom je posprejovaný historický
objekt Peregského domu, musí pocítiť azda každý nor-
málny človek, pri pohľade na nezmyselné modré znaky na
múroch, ktoré pamätajú päťstoročnú históriu vinohradníc-
tva v tejto lokalite. Mesto Pezinok preto odmení toho, kto
Mestskú políciu privedie na stopu „autora“ tohto barbar-
ského poškodenia dôležitej a jedinečnej pamiatky v pezin-
skom chotári. (MsÚ)

Galér ia
insi tného
umenia v
Schaubma
rovom mly-
ne na Cajle
pripravila
pre milov-
níkov naiv-
ného ume-
nia ozajst-
nú lahôd-
ku.

V piatok 22. januára tu sprístupnili výstavu nestora sloven-
ského insitného umenia (1926 – 2011) k je-
ho nedožitému životnému jubileu. Výstava „Dolovanie zlata a
iné príbehy“ potrvá tohto roka.

Júliusa Považana

do 29. augusta (r)

Výstava v Schaubmarovom mlyne

Najvyšší súd zverejnil v mé-
diách informáciu o zaťaženosti
našich súdov, ktoré sa, okrem
„vážnych“ vecí, musia zaoberať
aj neodôvodnenými a často ne-
zmyselnými žiadosťami a pod-
netmi občanov. Nepotešilo nás,
keď sme sa dozvedeli, že prácu
súdov zbytočne zdržiava neme-
novaný občan Pezinka – rekor-
dér, ktorý podal za minulý rok vy-
še 150 podnetov.

Aj na Mestskom úrade máme
takého „rekordéra“. Je ním ob-
čan Vladimír Mizerák, ktorý za
minulý rok podal 91 podnetov a

žiadostí o informáciu. V každom
jeho podnete bolo 3 až 9 bodov,
na ktoré museli pracovníci mes-
ta odpovedať. Na tom by nebolo
nič také významné, keby ku sfor-
mulovaniu temer každej odpo-
vede nebolo treba 3 až 5 za-
mestnancov rôznych odborov
a vedúcich pracovníkov, lebo
okruhy otázok sa týkali spra-
vidla totálne rôznorodej proble-
matiky.

Kto tento „rozmar“ jedného vý-
sluhového dôchodcu platí a koľ-
ko stojí? Ak sa chceme dostať
aspoň k približnej sume, treba
brať do úvahy, že pracovníci vy-
členení na prípravu odpovedí
musia dať dohromady podklady

(často aj z archívu), koordinovať,
sformulovať a napísať odpove-
de tak, aby boli v súlade zo záko-
nom. To len v uplynulom roku tr-
valo približne 400 hodín. Vy-
násobme to minimálne tromi pra-
covníkmi, ktorí sa na takejto čin-
nosti priemerne podieľali. Pri
priemernom plate pracovníkov
MsÚ 5,5 eura na hodinu to pred-
stavuje sumu vyše šesť tisíc eur.
A to radšej nespomíname, že
takto vyčlenení pracovníci musia
načas odložiť svoje bežné pra-
covné povinnosti.

Výsledok? Jeden človek takto
„pripravil“ mesto za roky svojej
horúčkovitej „aktivity“ o celkom
slušnú sumu, ktorá by sa iste da-

la použiť aj rozumnejšie a na uži-
točnejšie veci.

A to ešte Mizerák podal v mi-
nulom roku na Okresnú prokura-
túru v Pezinku skoro desiatku
podnetov na primátora Olivera
Solgu. Všetky však boli zamiet-
nuté, pretože prokuratúra nena-
šla v konaní primátora nikdy žiad-
ne porušenie zákona. Hlavne,
že na internete tento chronický
„dopytovateľ“ a sťažovateľ, inak
bývalý komunista, kŕmi svoje
publikum traktátmi o nefungujú-
cej samospráve, zlom hospodá-
rení a nezriedka sa uchyľuje k
zbabelým osobným útokom voči
riadne zvoleným predstaviteľom
samosprávy. (MsÚ)
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Inzercia

Mám 39 rokov a som slobodná.
Chcela by som si adoptovať dieťa. Mô-
žem žiadať o adopciu aj keď nie som vy-
datá?

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Áno, môžete. Skutočnosť, že ste slobod-
ná, nie je prekážkou adoptovať si dieťa. Ak
ste teda pevne rozhodnutá, zájdite na
ÚPSVaR, odbor sociálnych vecí, kde bude-
te žiadať o zapísanie do zoznamu žiadate-
ľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. K žiadosti bude potrebné
doložiť doklad o majetkových pomeroch a príjme a správu o va-
šom zdravotnom stave. Pracovníčky spolu s vami vyplnia dotaz-
ník uchádzača a tiež samotný úrad bude žiadať výpis z registra
trestov. Súčasťou celého procesu je aj návšteva sociálnych pra-
covníkov vo vašej domácnosti. Následne bude vašou úlohou ab-
solvovať prípravu na náhradné rodičovstvo. Prípravu realizuje
buď ÚPSVaR, alebo akreditované subjekty. Po skompletizovaní
všetkých potrebných dokladov a absolvovaní prípravy úrad roz-
hodne o vašom zapísaní do zoznamu žiadateľov. Potom treba už
len čakať, kým vás oslovia.

Sociálna poradňa

V Pezinku nám rastie mladý
hokejový dorast. Škoda len, že
rodičia nádejných športovcov
musia trikrát týždenne voziť svo-
je deti na tréning do Bratislavy,
čo je pre nich veľká záťaž, nie-
len finančná, ale aj časová. Tro-
jicu mladých hokejistov tvoria
dvaja chlapci a jedno dievča.
Chlapci začínali s hokejom ako
škôlkari a dievča od svojich šies-
tich rokov.

Peter Osuský je žiakom 3. trie-
dy ZŠ na Kalinčiakovej ulici 12 v
Bratislave. Do prvého ročníka
ZŠ začal chodiť v Pezinku Na
bielenisku. Keďže do klubu HC
Slovan ho prijali ako škôlkara a
rodičia obaja pracujú v Brati-
slave, vozia ho každý deň do ško-
ly, kde má päťkrát do týždňa tré-

Malým hokejistom zimný štadión v Pezinku chýba

ning. Jeho hokejový vzor je Sid-
ney Crosby, z klubu Pittsburg.

V skupine majú aj dievča, je to
Vaneska Khayat, ktorá je žiač-
kou 4. ročníka ZŠ na Kupecké-
ho ulici v Pezinku. Začala korču-

ľovať vo svojich šiestich rokoch.
V tom období bola na zápase,
v ktorom na štadióne hrali ženy -
hokejistky. Veľmi sa jej to zapá-
čilo. Ďalšiu sezónu začala hrať
hokej v uvedenom klube v Bra-

tislave. Už tretiu sezónu tu ako
jediné dievča trénuje spolu s
chlapcami. Jej obľúbeným vzo-
rom jeAndrej Šťastný a Miroslav
Šatan.

Filip Fajnor je žiakom tretieho
ročníka ZŠ na Kupeckého ulici v
Pezinku. V septembri pred dvo-
mi rokmi ho rodičia prihlásili do
klubu HC Slovan, kde tiež trénu-
je hokej trikrát do týždňa. Pre ro-
dičov je to veľká záťaž všetko stí-
hať. V tejto náročnej situácii si ro-
dičia navzájom pomáhajú, aby
časovo zladili tréningy s povin-
nosťami detí v škole. Hokej je ná-
ročný šport nielen pre deti, ale
aj ich rodičov. Veľká škoda, že
mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku nedalo zatiaľ zimnému šta-
diónu zelenú. Mária Osuská

Mladí hokejisti Peter Osuský, Vanesa Khayat a Filip Fajnor

Za zníženej vidi-
teľnosti, kedy sa
účastníci cestnej
premávky dosta-
točne zreteľne
navzájom nevi-

dia, ani keď nevidia predmety na
ceste, najmä od súmraku do úsvi-
tu, za hmly, sneženia a dažďa pla-
tí životne dôležité pravidlo

Chodci a cyklisti sú tí najzrani-
teľnejší účastníci v cestnej pre-
mávke. Farebné či reflexné oble-
čenie, osvetlený bicykel a mimo-
riadna obozretnosť prispievajú k
ich bezpečnosti na cestách. V
zmysle zákona o cestnej pre-
mávke za zníženej viditeľnosti
musí mať chodec idúci po krajni-
ci alebo po okraji vozovky na se-
be viditeľne umiestnené reflex-
né prvky alebo oblečený reflex-
ný bezpečnostný odev.

V zime môže vodiča na ceste

vidieť
a byť videný.

čokoľvek zaskočiť. Náhla zme-
na počasia predstavuje na ceste
rôzne nástrahy. Predvídavosť je
v tomto ročnom období na
mieste. Nebezpečenstvo šmyku
je veľmi vysoké. Najdôležitejšie
je dodržiavať tieto zásady:
- zvýšiť opatrnosť na cestách
- znížiť rýchlosť, prispôsobiť

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

- opatrnejšie a pomalšie vchá-
dzať do zákrut

- nebrzdiť prudko
- za zníženej viditeľnosti sa dr-

žať čo najbližšie pri stredovej
čiare, nie pri krajnici

- nechávať väčšie odstupy od
druhých vozidiel

- plánovať svoju cestu v dosta-
točnom predstihu, aby ste sa
nedostali do časovej tiesne a
bezpečne dorazili do cieľa.

Zimné pneumatiky, nemrznú-
ca kvapalina, zmeták na sneh,
škrabka na odstránenie ľadové-
ho nánosu skiel je samozrej-
mosťou. Vodič je v zmysle záko-
na povinný pred jazdou vozidlo
očistiť od snehu a ľadu. V
zmysle zákona o cestnej pre-
mávke

V
týchto situáciách však musia byť
povinne zapnuté stretávacie
svetlá. Hmlové svetlá sa nesmú
používať ako náhrada stretáva-
cích. Predné hmlovky dopĺňajú
stretávacie alebo diaľkové
svetlá, ktoré sú v hmle, za daž-
ďa, sneženia neefektívne. Pred-
né hmlovky pomáhajú vodičovi
zlepšiť viditeľnosť pred vozid-
lom. Hlavnou úlohou zadných
hmlových svetiel je dať o vozidle
vedieť autám približujúcim sa zo-

smie vodič použiť za
hmly, sneženia alebo dažďa
predné svetlomety do hmly a
zadné svietidlá do hmly.

zadu. Pokiaľ je však už viditeľ-
nosť dobrá, netreba zabudnúť
hmlovky vypnúť. Ich svietivosť
je taká výrazná, že namiesto zvy-
šovania bezpečnosti môžu bez-
pečnosť ohroziť.

V meste alebo na diaľnici v záp-
chach odporúčame „hmlovky“
vypínať, aby zbytočne neosle-
povali protiidúce vozidlá a vo-
zidlá stojace za nimi.

- byť obzvlášť v tomto období
na cestách opatrní,

- správať sa na cestách discipli-
novane a ohľaduplne,

- nepreceňovať svoje schop-
nosti a zručnosti,

- dodržiavať zásadu „vidieť a
byť videný“.

Za neopráv-
nené používanie hmlových
svetiel hrozí pokuta 30 eur.

Mnohým dopravným neho-
dám možno predchádzať a
preto polícia odporúča:

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Vidieť a byť videný je životne dôležité pravidlo

Aktivační pracovníci boli v
roku 2015 výraznou pomocou
pri udržiavaní čistoty v meste
Pezinok. Hoci ich počet sa
priebehu roka menil, možno
povedať, že mesačne praco-
valo vyše 50 nezamestna-
ných ľudí. Časť aktivačných
pracovníkov bola zaradená
na pracoviskách v mestskom
podniku služieb, v základ-
ných a materských školách.

„Mesto Pezinok využívalo naj-
viac aktivačných pracovníkov
na čistenie verejných priestran-
stiev, teda zametanie chodní-
kov od kamienkov po zimnej
údržbe, zbieranie odpadkov,
čistenie obrubníkov od buriny,
hrabanie lístia. Tohto roku v
meste pravidelne prehrabávali
a čistili pieskoviská na detských
ihriskách,“ vysvetľuje vedúca
oddelenia životného prostre-
dia, komunálnych služieb a do-
pravy MsÚ v Pezinku Ing. Re-
nata Klimentová. Aktivační pra-
covníci chodili detské ihriská v
meste čistiť viackrát za sezónu
a stretli sa väčšinou s pozitívny-

mi ohlasmi občanov. Škoda len,
že výsledok ich práce nevydr-
žal niekedy ani 24 hodín.

„Na jar zametali okrem iného
parkovacie plochy a chodníky
pred Pinelovou nemocnicou,
pomáhali pri terénnych úpra-
vách v Materskej škole Za hrad-
bami, v lete po prudkej búrke od-
straňovali popadané konáre z
chodníkov, pred začiatkom škol-
ského roka upratovali areál re-
konštruovanej ZŠ Na bielenis-
ku. Čistili tiež autobusové za-
stávky, chodníky k cintorínom a
veľa ďalších ulíc.Aktivačné prá-
ce prinášajú aj množstvo admi-

nistratívnych a organizačných
povinností, ale napriek tomu sú
pre mesto ekonomickým príno-
som,“ dodáva Ing. Renata Kli-
mentová.

Tým, že aktivační realizovali
práce, ktoré predtým vykonával
zmluvný partner, spoločnosť
Petmas, mesto Pezinok mohlo
ušetrené finančné prostriedky
využiť inde. Preto bolo vykona-
ných viac prác na údržbe verej-
ných priestranstiev ako sú tráv-
niky a komunikácie. Viac pozor-
nosti sa venovalo odstraňova-
niu burín zo zámkových dla-
žieb, pričom namiesto chemic-

kých prostriedkov mesto využí-
va ekologické pracovné postu-
py, teda mechanické čistenie.

V roku 2015 pezinskí aktivač-
ní odpracovali v teréne 173 dní.
„Za dvanásť mesiacov uplynu-
lého roku sme vyviezli 432,78
ton odpadu, ktorý pochádzal z
dočisťovania kontajnerových
stanovíšť, vysýpania smetných
košov a z čistenia mesta. Za rok
2014 to bolo „len“ 348,46 ton
tohto odpadu,“ bilancuje Ing. Ľu-
bomír Košťál, poverený vede-
ním spoločnosti Petmas.

Nárast množstva vyvezeného
odpadu o viac ako 84 ton, žiaľ,
nebol len výsledkom práce zvý-
šeného počtu aktivačných pra-
covníkov v uliciach a na sídlis-
kách, ale aj počínania obyvate-
ľov, ktorí ku kontajnerom vyná-
šajú nábytok, chladničky, sta-
vebný odpad a spoliehajú sa na
to, že to NIEKTO ODVEZIE.
Mesto Pezinok zabezpečuje od-
pratanie tohto odpadu, ale ná-
klady sa hradia z rozpočtu
mesta, teda našich spoločných
peňazí. (msa)

Aktivační pracovníci pomáhali čistiť mesto
Mesto Pezinok poskytuje v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.

z. o sociálnych službách od 1.1.2016 novú sociálnu službu – den-
ný stacionár. Denný stacionár sa nachádza v objekte Zaria-
denia opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku. V
dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná
na sociálnu službu v zariadení
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou, t. z., že prijí-
mateľ bude dochádzať denne do denného stacionára počas pra-
covných dní v čase od 7.00 hod do 17.00 hod. Kapacita zariade-
nia denného stacionára sú 4 miesta. V dennom stacionári sa po-
skytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, so-
ciálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie a zabez-
pečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť. Úhradu za so-
ciálnu službu určuje VZN č. 3/2015 o úhradách za sociálne služ-
by a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a po-
skytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok. Výška
úhrady za Denný stacionár je stanovená na 1,00 €/ hodinu.

Denným stacionárom sa zabezpečuje odľahčenie rodinných
príslušníkov počas ich pracovných povinností, prijímateľ sociál-
nej služby je počas dňa socializovaný, získava nové sociálne
väzby, má zabezpečenú terapiu na rozvoj motoriky, pamäťo-
vých schopností, telesnej zdatnosti a pod.

Bližšie informácie vám poskytneme telefonicky na tel. č.:
033/6901970, alebo osobne v ZOS na Komenského 23 v čase
od 7.00 hod. – do 15.00 hod. počas pracovných dní.

len na určitý čas počas dňa.

Alena Černáková

Denný stacionár v prevádzke

� Touto cestou by som chcel vysloviť úprimné poďakovanie ce-
lému kolektívu Zdravotnej opatrovateľskej služby, Komenského 23
Pezinok, pod vedením pani Mgr. Černákovej za príkladnú starostli-
vosť o moju mamu Annu Klinkovú. Aj keď toto zariadenie nepatrí
medzi nadštandardne vybavené, opatera, láska, úsmev a milé
slovo ľudí, ktorí tam pracujú, všetko vyvážia, za čo im patrí veľká
úcta a vďaka. Dušan Klinko s rodinou.

u
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Bratislavský samosprávny
kraj aj v roku 2016 plánuje pod-
poriť kultúru v kraji Regionál-
nou dotačnou schémou na pod-
poru kultúry, ktorá vychádza zo
schválenej stratégie rozvoja
kultúry v Bratislavskom samo-
správnom kraji 2015-2020.

vy-
jadril sa Pavol Frešo, predseda
Bratislavského samosprávne-
ho kraja.

„Takýto kultúrny mechaniz-

mus je prelomový a dosahuje

úroveň modelov kultúrnych veľ-

mocí ako je napríklad Rakúsko,

Nemecko, kde je zvykom budo-

vať a podporovať kultúru,“

Regionálna dotačná schéma
je historicky prvá samostatná
dotačná schéma na podporu
kultúry na princípe nezávislé-
ho odborného rozhodovania na
Slovensku. Je to spôsob kultúr-
nych dotácií, ktorými bratislav-
ská župa podporuje živú kultúru
v rôznych oblastiach, kde o
tom, čo podporí, má veľký vplyv
rozhodnutie nezávislej komisie
zloženej zo špičkových kultúr-
nych pracovníkov a nezá-
vislých kultúrnych osobností.

V roku 2015 bolo cez tento pro-
gram podporených 115 projek-
tov celkovou sumou 400 000 €.

Bratislavská regionálna do-
tačná schéma na podporu kul-
túry pokračuje aj v tomto roku a
to druhou výzvou, ktorú Brati-
slavský samosprávny kraj vy-
hlásil 30. 11. 2015.

Platná bude len tá žiadosť,
ktorá bude registrovaná v elek-
tronickom informačnom systé-
me zverejnenom na stránke
BSK a zároveň fyzicky doruče-

Výzva z
Bratislavskej regionálnej do-
tačnej schémy na podporu
kultúry na rok 2016 teda stále
beží a termín uzávierky podá-
vania žiadostí so všetkými
prílohami je 1. február 2016.

ná na podateľňu v stanovenom
termíne.

Žiadosti opäť posúdi nezá-
vislá deväťčlenná rada BSK pre
kultúru a umenie, ktorá bola no-
minovaná na 2 roky.

Zároveň budú nominovaní
ďalší deviati hodnotitelia, aby
každú žiadosť hodnotili dvaja
ľudia.

Všetky potrebné informácie
týkajúce sa Bratislavskej regio-
nálnej dotačnej schémy ako aj
výzvy na predkladanie žiadostí
sú dostupné na stránke Brati-
slavského samosprávneho
kraja. (BSK)

BSK: Výzva na získanie dotácie pre kultúru stále beží

V termíne od 28. do 31. januára 2016 prebieha v bratislav-

skej Incheba Expo Aréna XXII. ročník medzinárodného veľ-

trhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2016. Súčas-

ťou budú výstavy POĽOVNÍCTVO A ODDYCH, DANUBIUS

GASTRO a WELLNESS A FITNESS. Mesto Pezinok je za-

stúpené Malokarpatským múzeom v Pezinku, ktoré nájdete

v spoločnom stánku (hl. mesto Bratislava, región Senec a

Záhorie) v hale B-stred.

Brány pre širokú verejnosť sú otvorené už od piatku 29. ja-

nuára 2016 (od 13 do 18 hod.). V sobotu môžete veľtrh

navštíviť od 9.00 do 18.00 h a v nedeľu od 9.00 do 17.00 h.

Viac o podujatí nájdete na www.incheba.sk (RVsVPR)

Pozvánka na ITF Slovakiatour 2016

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

uskutoční v pondelok 15. februára 2016 od 8.00 do 11.00 h v
Dome kultúry na Holubyho ul. č. 42. Darcovia si prinesú so se-
bou občiansky preukaz a preukaz darcu krvi. (r)

Valentínska kvapka krvi

V Pezinku sa už tradične v
predvečer sviatku zaľúbených -
sv. Valentína koná ozajstná
oslava vínnej turistiky a lásky k
vínu. Nebude tomu inak ani ten-
to rok.

Približne v 24 pivniciach
a stanovištiach ponúkne svoje
vína na ochutnanie vyše 30
miestnych vinárov, členov
Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov a hosťujú-
ce vinárstva.

Okrem ponúkaného zážitku
degustácie najlepších vín z
Pezinka a blízkeho okolia tým
zároveň podporujete miest-
nych vinárov. Tento rok vďaka
inovovanému systému poduja-
tia budú v ponuke aj ich najkva-
litnejšie vína, ktoré inak na ta-

V sobotu 13. februára
2016 sa v čase od 12.00 do
21.00 h uskutoční VIII. ročník
Pezinských vínnych pivníc
2016.

kýchto prezentačných akciách
zvyčajne neponúkajú. Čaká
vás rovnako prehliadka atrak-
tívnych historických priestorov,
z ktorých si niektoré môžete pre-
zrieť iba veľmi príležitostne.

V hodnote vstupenky (25 €)
je bonusový kupón na nákup ľu-

bovoľného vína v cene 4,- €, de-
gustačný pohár s logom, sprie-
vodca degustátora s mapou piv-
níc a štartovací balíček, pozo-
stávajúci zo štyridsiatich žetó-
nov, každý v hodote 0,20 €
(spolu v sume 8 €). Za každú
ochutnanú vzorku odovzdáte

jeden žetón. Spolu tak môže-
te vyskúšať až 40 rôznych vín.
Koho by lákalo oddegusto-
vať ešte väčšie množstvo, na
troch vybraných miestach bu-
de mať možnosť dokúpiť že-
tóny počas celého priebehu
podujatia.

Vstupenky na Pezinské vín-
ne pivnice 2016 si môžete osob-
ne zakúpiť v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku, M. R. Štefá-
nika 4 či elektronicky prostred-
níctvom webu pvp.sk. Kapacita
pivníc je limitovaná. Podujatie
organizuje OZ Museum vino-
rum v spolupráci s Malokarpat-
ským múzeom, Združením pe-
zinských vinohradníkov a viná-
rov a mestom Pezinok. Príďte
si spraviť sviatok v duši a po-
tešte svojich najbližších origi-
nálnou valentínkou.

Martin Hrubala

Pezinské vínne pivnice 2016 budú už onedlho

FOTO: Eva Amzler

Mesto Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom
a Malokarpatskou knižnicou vy-
hlasuje tradičnú literárnu sú-
ťaž „O cenu primátora mesta
Pezinok“ (XXIV. ročník). Cie-
ľom súťaže je iniciovať, podpo-
rovať a propagovať literárnu
tvorbu detí a mladých ľudí.

Do súťaže sa môžu prihlásiť
žiaci a študenti, ktorí študujú v

Pezinku resp. tu majú trvalé
bydlisko. Súťaž je vyhlásená v
dvoch vekových kategóriách
a to pre žiakov základných
škôl a študentov stredných
škôl. Téma v oblasti POÉZIAa
PRÓZA je ľubovoľná, rovnako
ako rozsah prác. Podmienkou
je odovzdať súťažné práce v 3
počítačom (strojom) písaných
exemplároch (kópiách).

Práce musia byť doručené
do 1. mája 2016 na adresu
Pezinského kultúrneho cen-
tra, Holubyho č. 42, 902 01
PEZINOK resp. osobne u pa-
ni Danky Debnárovej, ktorá je
organizačnou tajomníčkou sú-
ťaže a poskytne tiež všetky
ďalšie informácie. Kontakt
na tel. č. 033/641 39 33, 033/
641 20 93.

Vyhlásenie výsledkov lite-
rárnej súťaže bude 14. júna
2016 počas slávnostného za-
sadnutia Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku pri príleži-
tosti udeľovania mestských
ocenení. Víťazné práce z kaž-
dej kategórie budú ocenené
hodnotnými cenami a publiko-
vané v zborníku a časopise
Pezinčan. (pv)

Vyhlásenie XXIV. ročníka literárnej súťažeJedným z hlavných cieľov lionského hnutia na celom svete je

získavanie finančných prostriedkov na dobročinné účely. Toto

poslanie – oslovovať verejnosť charitatívnymi podujatiami a zís-

kané prostriedky nezištne venovať tým, ktorí to najviac potrebu-

jú – dôsledne napĺňa aj Lions klub Pezinok Bozin už od svojho

vzniku v roku 2002. Za necelé pätnásťročie svojej existencie už

takto rozdelil takmer 22-tisíc eur.

Hoci my, lioni, sme predovšetkým známi ako rytieri slepých,

pomáhame všetkým handikepovaným ľuďom – deťom, dospe-

lým, seniorom, rodinám, jednotlivcom aj inštitúciám.

Jednou z takýchto akcií, prostredníctvom ktorých sa každo-

ročne obraciame na pezinskú verejnosť s prosbou prispieť na

charitatívnu podporu našich postihnutých spoluobčanov, je pre-

daj vianočného punču počas pezinských vianočných trhov.

Lionský punč sa už stal neodmysliteľnou súčasťou tohto

mestského podujatia.Aj pri jeho predaji v závere minulého roka

sme sa opäť presvedčili, že srdcia Pezinčanov ostávajú prajne

otvorené, že poznajú súcit, štedrosť i ochotu pomáhať svojim

blížnym. Dôkazom je fakt, že predaj vianočného punču prinie-

sol po odrátaní výrobných nákladov sumu 560 eur. Túto sumu

Lions klub Pezinok Bozin využije na podporu jednak inštitúcií,

ktoré sa v našom meste a jeho najbližšom okolí starajú o skva-

litnenie života fyzicky či mentálne handikepovaných detí i

dospelých (Občianske združenie Zelený štvorlístok na Cajle,

Domov sociálnych služieb MEREMA v Modre-Harmónii či Špe-

ciálna škola v Pezinku), ako aj na podporu konkrétnych spolu-

občanov, ktorí budú takúto pomoc najviac potrebovať.

Za možnosť pomáhať pri skvalitňovaní ich života a uľahčova-

ní ich nepriaznivého osudu sa náš klub chce aj touto cestou po-

ďakovať všetkým, ktorí prispeli na tento vysoko humánny účel.

Anton Eliáš

Lions klub Pezinok Bozin ďakuje
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Zimné krajinky ktoré hrejú pri srdci
Mnohí to iste poznáte mini-

málne z filmových komédií.
Nádherná krajina, umelec za
stojanom, na stojane plátno a
na plátne abstrakcia pripomí-
najúca všetko možné len nie
krajinu. Aj takúto úlohu prevza-
la maliarska trojnožka v období
dnes už takmer historickej
avantgardy.

Sú však ľudia, ktorí maliarsky
stojan v krajine nepužívajú len
ako dekoračný predmet, ale na
to, na čo slúžiť má. Medzi nich
patrí Milan Stano - autor so širo-
kým záberom, ktorý vyštudoval
maľbu u Ernesta Zmetáka. Od
roku 1966 sa venuje maľbe, gra-

fickej tvorbe, ilustrá-
ciám, kreslenému hu-
moru (ktorým sa az-
da najviac zviditeľnil),
neskôr i písaniu či vy-
davateľskej činnosti.
Jeho maliarskou váš-
ňou je najma krajino-
maľba, s ktorou sa
môžete zoznámiť na
výstave pod názvom

v mini-
galérii Domu kultúry

a z kto-
rej cítiť autorove vy-

Zimné krajiny

do 11. 2. 2016

znanie: „Milujem túlanie sa po

zasneženej krajine a cítim, ako

ma pohľad na ňu povznáša a in-

špiruje k obrazom. Očami ju za-

chytávam na papier do škicáka

či na plátno do obrazov. Vtedy

Inzercia

Všade plno RADOSTI

Milan Stano: Zasnežené pezinské hrad-
by, olej 2006. FOTO (pb)

Celoštátne súťaže pre nepro-
fesionálnych umelcov, organi-
zované Národným osvetovým
centrom v Bratislave, majú tra-
díciu dlhú celé desaťročia. Ich
cieľom je vyhľadávať talentova-
ných tvorcov a zároveň im vy-
tvárať priestor na rozvoj ume-
leckej tvorivosti, technickej zdat-
nosti a prezentáciu diel v rôz-
nych umeleckých odboroch zá-
ujmovej činnosti – od divadla,
filmu a videa, fotografie cez hud-
bu, literatúru až po výtvarnú
tvorbu. Súťaže – prehliadky - po-
zostávajú spravidla z troch stup-
ňov: z regionálneho, krajského
a celoštátneho. Minimálne však
z krajského a celoštátneho kola

v príslušnej oblasti záujmovej
umeleckej činnosti.

CINEAMA je najstaršia a naj-
prestížnejšia celoštátna súťaž
v oblasti amatérskej filmovej
tvorby na Slovensku. Nadvia-
zala a pokračuje v tradícii ce-
loštátnej súťaže, ktorá sa kona-
la v šesťdesiatych až osemde-
siatych rokoch spoločne s
českou súťažou. Pomenovanie
CINEAMA a tento status nado-
budla po roku 1992.

Súťaž Cineama sa koná kaž-
doročne. Filmári sa zúčastňujú
najprv okresných alebo regio-

Súťaž pre amatérskych
filmárov

nálnych kôl, potom nasleduje
krajská a celoštátna súťaž. Do
základného kola sa autor pri-
hlasuje podľa miesta svojho
bydliska alebo pracoviska, re-
sp. miesta, kde študuje. Súťaž
je rozčlenená do troch veko-
vých kategórií: autori do 16 ro-
kov, do 21 rokov a nad 21 rokov.

Svoje práce prihlasujú filmári
do stanovených kategórií (ani-
movaný film, hraný film, repor-
táž, dokumet, experiment, vide-
oklip, minútový film, atď. Časo-
vý limit pre jednotlivé filmové
diela je od jednej do dvadsať mi-
nút. Autor prechádza všetkými
kolami súťaže s tým istým fil-
movým dielom. Do súťaže je

možné zaslať len diela, ktoré sa
nezúčastnili na žiadnom inom
ročníku CINEAMA. Nie je mož-
né prihlásiť ani film zobrazujúci
násilie alebo iné javy a činy pro-
ti ľudskosti a humanizmu.

Kontakt: Soňa Kozáko-
vá, MOS, tel.: 033/643 34 89,
mobil: 0905 777 968, e-mail:

Podrobné informácie o celej
súťaži CINEAMA 2016 nájdete
na:

Filmári z okresu Pezinok sa
môžu prihlásiť priamo do kraj-
ského kola BSK, ktoré organi-
zuje Malokarpatské osvetové
stredisko. Uzávierka je 26. 2.
2016.

(msa)

kozakova@moska.sk

http://www.nocka.sk/film-
video/cineama

Príležitosť pre tvorivých – CINEAMA 2016

Nedeľné popoludnie 17. ja-
nuára patrilo už tradične bene-
fičnému koncertu
Koncert, ktorého výťažok putu-
je každoročne na Kliniku det-
skej psychiatrie Detskej fakult-
nej nemocnice s poliklinikou v
Bratislave, sa uskutočnil v Kláš-
torom kostole v Pezinku.

Benefičný koncert
patrí medzi najdôležitejšie a

najvýraznejšie aktivity pezin-
ského chrámového zboru Ad
Una Corda. Prostredníctvom
koncertu sa snažíme poukázať
na ochorenia detí, ktoré síce
nie sú viditeľné okom, avšak
rovnako závažné. Zároveň ma-
jú aj umelecké am-
bície, a to sprístupňovať verej-
nosti v meste, kde nesídli žiad-
ne profesionálne hudobné tele-
so, vždy nové vokálno-inštru-
mentálne diela.

Cesty k sebe.

Cesty k se-
be

Cesty k sebe

Na XV. ročníku benefičného
koncertu zazneli
diela klasicizmu: pôsobivé Te
Deum č. 2 C dur pre zbor a or-
chester Josepha Haydna a sláv-
ne Requiem d mol KV 626 pre
sóla, zbor a orchester Wolfgan-
ga Amadea Mozarta. Sólisti:
Mirka Trávničková (soprán),
Judita Andelová (mezzosop-
rán), Matúš Šimko (tenor), Ma-

Cesty k sebe
túš Trávniček (bas), pezinský
chrámový zbor Ad Una Corda,
Komorný chrámový orchester
sa predstavili v naštudovaní
Mariána Šipoša, zbormajstra
pezinského chrámového zboru
Ad Una Corda.

Uplynulý ročník sa podarilo vy-
zbierať rekordnú finančnú čiast-
ku 1754 €. Za existenciu projek-
tu sa podarilo vy-Cesty k sebe

zbierať prostredníctvom benefí-
cie a ďalších finančných darov
takmer 40 tisíc €, ktoré putovali
deťom na Kliniku detskej psy-
chiatrie Detskej fakultnej nemoc-
nice s poliklinikou v Bratislave.

Zbor Ad Una Corda na čele
so zbormajstrom Mariánom Ši-
pošom ďakujú partnerom, bez
pomoci ktorých by nebolo mož-
né zorganizovať koncert. A to
menovite: Kultúrnemu centru
Pezinok za poskytnutie priesto-
rov počas skúškového procesu,
bratom kapucínom za dlhoroč-
nú spoluprácu a veľkú ochotu
poskytnúť priestory kláštorného
kostola na účely benefičného
koncertu, a v neposlednom ra-
de priateľom a dobrovoľníkom
za neúnavnú ochotu pri organi-
zovaní množstva detailov, bez
ktorých by uskutočnenie kon-
certu nebolo možné. (JL)

Bemefičný koncert – CESTY K SEBE 2016

Tradične, ako každý rok aj na začiatku tohto roka 2016 priví-
tala vedúca Denného centra, Viktória Jáchymová, všetkých čle-
nov klubu na Cajlanskej ulici.

Obzreli sme sa za rokom 2015 a ako vždy môžeme konštato-
vať, že aj minulý rok bol bohatý na pestrú činnosť, v ktorej si kaž-
dý člen našiel niečo pre seba, pre svoje záujmy a potešenie.
Vyberať bolo z čoho. V priebehu roka sa uskutočnilo až 25 podu-
jatí. Všetky nebudeme menovať, iba najzaujímavejšie, ktoré pri-
lákali najviac účastníkov.

Zájazdy do Rakúska, z ktorých bola zaujímavá návšteva zám-
ku Schloshof a iných pamiatok. Opäť sa uskutočnila obľúbená
výstava veľkonočných ozdôb – prístupná aj pre verejnosť. Na
ich príprave sa tiež prejavila šikovnosť našich členiek. Príťaž-
livé sú aj kultúrne podujatia ako zájazd do Gajár na Krajskú sú-
ťažnú prehliadku ľudových rozprávačov, sólistov tanečníkov, só-
listov spevákov ľudovej piesne pod názvom „Konc jak živé“. Za
náš klub sa súťaže zúčastnili Jozef Pták, Antonín Jedlička a
Alžbeta Jedličková. Členovia sa zúčastnili aj nahrávky skupiny
Senzus v Bratislave. Posedenie pri príležitosti Dňa matiek,
Medzinárodného dňa detí pre verejnosť obohacujú aj deti na-
šich škôl. Účasť bola aj na výstave obrazov v Schaubmarovom
mlyne. V októbri nás potešil pán Jozef Benedikt v programe Úc-
ta k starším, ktoré mesto každoročne dôstojne pripravuje pre
všetky kluby.

Vinobranie, na ktorom sme sa zúčastnili v sprievode v origi-
nálnych krojoch, otvorili jeseň bohatú na zaujímavé programy
nielen v meste, ale aj v našom klube. Návšteva divadiel v Pe-
zinku a v Bratislave, posedenie s hudbou v Kamennej pivnici,
Mikulášske stretnutie s rodičmi a s deťmi, aj samotné privítanie
Mikuláša v klube. Záver roka sa niesol v znamení pečenia me-
dovníčkov spoločne so žiakmi z Kupeckého školy. So starým ro-
kom sme sa rozlúčili varením kapustnice a spievaním kolied.

Mária Urbanová, Alžbeta Jedličková

Rok 2015 v Dennom centre na Cajle

spoľahlivého
kolportéra (najlepšie štu-
dent alebo dôchodca) na
roznášanie mesačníka Pe-
zinčan v lokalite GRINAVA.

Pokiaľ máte vážny záujem
o túto prácu, prihláste sa
na č. 033/ 6901 122 alebo
e-mailom na:

HĽADÁME

pezincan@-
msupezinok.sk

Folklórny spevácky súbor Radosť sa poctivo pripravoval na
svoj veľký vianočný koncert, ktorý sa uskutočnil 10. decembra
v Kultúrnom centre v Pezinku. Hoci počas prípravy zápasil s
chorobnosťou, nakoniec predviedol výborný program s bra-
vúrnym výkonom akordeónistu, umeleckého vedúceho súboru
Miroslava Rajta.

Už 16. decembra sa súbor zúčastnil festivalu porozumenia,
ktorý sa uskutočnil v bratislavskej Dúbravke pod názvom
„Strieborná reťaz“. Na podujatí sa predstavili špičkové senior-
ské folklórne skupiny – seniorky Lúčnice, seniori SĽUKu vystu-
pujúci pod názvom OZ Kubánkov sen, Zbor Hájiček Chrenovec
-Brusno, Cirkevný zbor GLORIA Zohor a ďalší. „Radostníci“
17. decembra pozdravili svojím vystúpením, ktoré odspievali á
capella, slávnostnú schôdzu klubu Jednoty dôchodcov Sloven-
ska v Pezinku. Pesničkami 18. decembra potešili seniorov –
obyvateľov penziónu na Hrnčiarskej ul. v Pezinku.

Členovia FSS Radosť na slávnostnej výročnej schôdzi 28. de-
cembra bilancovali činnosť v roku 2015. O ich aktivite hovorí aj
25 vystúpení nielen v Malokarpatskom regióne. Radostníci do
svojich plánov na rok 2016 zahrnuli veľký jarný a jesenný kon-
cert pre priaznivcov v Pezinku, účasť na viacerých podujatiach
v Pezinku a v Bratislave, na seniorských folklórnych festivaloch
a neodmietnu ani príležitostné vystúpenia. Eva Frťalová

ani nevnímam, aká mi je zima,

to až po chvíli precitnem a sna-

žím sa urobiť obraz čím skôr,

aby som sa potom mohol nie-

kde v teple zohriať.“

Milan Stano za svoju tvorbu
získal množstvo ocenení, ne-
dávno cenu Egona Erwina Ki-
scha. Je členom Umeleckej be-
sedy Slovenska, Spolku slo-
venských spisovateľov i pezin-
ského PI-klubu. Azda aj vďaka
jeho zmyslu pre humor môže-
me dúfať, že bude maľovať a
príjemne mrznúť pri stojane i na-
ďalej aj keď sa to dnes veľmi
„nenosí“.

(ET)
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Učíte na vysokej škole bu-
dúcich učiteľov slovenčiny,
pôsobíte v Ústave slovenskej
literatúry, zároveň ste však aj
klimatológom a dlhé roky ste
pracovali v Slovenskom hyd-
rometeorologickom ústave.
Ako tieto dve profesie idú do-
kopy?

Cítite sa byť viac klimatoló-
gom alebo literárnym histori-
kom?

Vašou záľubou sú zimy, do-
konca vám o nich vyšla kniha
ZimaA. D. 1500 - 2010. Čo má-
te rád na zimnom období?
Zohráva tam rolu aj fakt, že
sa kvôli globálnemu otepľo-
vaniu stáva zimná romantika
vzácnejšou než kedysi?

Ešte by som doplnil jednu zo
svojich bývalých profesií, osem
rokov som učil na základných
školách v Petržalke. K tomuto
svojmu bývalému povolaniu sa
hrdo hlásim, pretože viem, aké
to majú učitelia dnes ťažké, ako
ťažko a za akých platových pod-
mienok učitelia pracujú. Dnes
bežne ľudia vystriedajú viacero
profesií, ak chcú prežiť, nie kaž-
dý má to šťastie, že niečo rešti-
tuoval alebo privatizoval. Ja
som mal to šťastie, že som sa
väčšinou živil profesiami, ktoré
ma bavia. V oboch profesiách
je nejakým spôsobom zastúpe-
ná história, v prvom prípade je
to literárna, v druhom klimatolo-
gická. Teda záujem o históriu
obe vedné oblasti tak spája.

V zahraničí sa robí výskum,
kde vedci skúmajú a rekonštru-
ujú dobovú klímu na základe
rôznych nepriamych indícií –
historických dokumentov, lite-
rárnych textov, umeleckých
obrazov, rôznych záznamov v
kronikách a pod. Ide najmä o ob-
dobie, keď sa počasie nepozo-
rovalo na súčasnej úrovni po-
mocou prístrojov. Na takom
výskume sa podieľajú ako prí-
rodní, tak aj humanitní vedci. Aj
u nás som zaregistroval naprí-
klad, že historička umenia sa za-
oberá historickými povodňami,
ako ich stvárnili umelci na svo-
jich obrazoch. Alebo spisova-
teľ Vladimír Mináč ako jeden
z prvých hovoril o klimatickej
zmene ešte začiatkom deväť-
desiatych rokov, keď sa táto té-
ma iba začínala skloňovať. Li-
terárnu históriu aj klimatológiu
teda beriem ako súčasť svojich
aktivít.

Presne o taký výskum sa opie-
ra aj moja kniha o histórii zím.
Je tam napríklad kapitola aj o

umení, ako maliari stvárňovali
zimy na svojich obrazoch, spo-
meňme napríklad známe zimné
krajinky českého maliara Jose-
fa Ladu. Áno, romantické zimy
budú čoraz zriedkavejšie. Tým
nechcem povedať, že nebude
už padať sneh, no typicky biele
zimy, aké si pamätáme my skôr
narodení, budú čoraz vzácnej-
šie. Teda je v tom aj určitá
nostalgia za svetom, ktorý od-
chádza a pre mňa ten odchá-
dzajúci svet symbolizujú práve
zimy.

Často sa ma na klimatickú
zmenu pýtajú médiá, tak im po-
skytnem vyjadrenie, pretože to
považujem za dôležité, ale ne-
môžem povedať, že je to moja
srdcová záležitosť. Vždy sa sna-
žím odpovedať tak, aby moje vy-
jadrenia boli v súlade s aktuál-
nym vedeckým výskumom v tej-
to oblasti, rešpektujem naprí-
klad správy Svetovej meteoro-
logickej organizácie, vlastný
výskum však v tejto oblasti nero-
bím. Osobne by som bol naj-
radšej, keby bola klíma taká,
ako si ju pamätám z detstva,
ale to je už, žiaľ, len nostalgia.
Navyše súčasná klimatická
zmena, ktorá je spôsobená ľud-
skou činnosťou, sa dá, žiaľ, rie-
šiť len politickými prostriedka-
mi. Stala sa súčasťou politiky a
mnohí politici nemajú radi, ak
im do ich vecí niekto príliš hovo-
rí, aj keď ide o odborníkov.

S Ivanom Kadlečíkom som sa
prvýkrát stretol krátko pred no-
vembrom 1989 v bratislavskej
kaviarni Grand. Bolo to v máji
1989, pamätám si to veľmi
dobre, pretože v ten deň zomrel
Dominik Tatarka. Na stretnutí
boli prítomní viacerí bratislav-
skí disidenti, monitorovala ho
vtedy aj ŠtB. Pamätám si, ako
vtedy na ulici nejaký ich človek

�

�

Venujete sa klimatickej
zmene.Ako si vysvetliť, že ve-
ľa vzdelaných alebo rozhľa-
dených ľudí má tendenciu
tento jav popierať? A že mu
napríklad nevenuje pozor-
nosť nik zo slovenských poli-
tikov, hoci v mnohých kraji-
nách to bol dôvod pre zásad-
né zmeny v energetike?

Čo vás priviedlo k štúdiu li-
teratúry? Boli ste knihomo-
ľom, ktorý bol „zahrabaný“ v
knižkách? A čo podnietilo
váš záujem o spisovateľov
20. storočia, ako napríklad
Ivan Kadlečík alebo Vladimír
Mináč, o ktorých vám vyšli aj
knihy?

rozdával príkazy svojim podria-
deným, vznikol tam zrejme taký
menší zmätok, na koho sa majú
prednostne nalepiť. Samozrej-
me, uvádzam to skôr ako ku-
riozitu. Tvorbou Ivana Kadlečí-
ka som sa začal zaoberať jed-
noducho preto, že spolu s
Vladimírom Mináčom patrí k na-
šim najvýznamnejším esejis-
tom a žáner literárnej eseje
je aj hlavnou témou môjho výs-
kumu.

Vydal som vlastne dve knihy o
tomto autorovi, prvá je mono-
grafia o jeho tvorbe, druhou je
vydanie jeho zakázaných próz,
ktoré mu komunistická cenzúra
odmietla zverejniť, pretože sa
im zdalo, že sú kritikou režimu.
Vladimír Mináč ma zaujal už na
gymnáziu, je to kontroverzná
osobnosť v pravom zmysle slo-
va, bol veľkým polemikom, rád
sa s inými sporil a možno aj pre-
to sa s ním dobre polemizuje.
Nemám rád, keď musím nie-
komu len pritakávať a písať
o niekom iba ódy, to je príšer-
ne nudné. K Mináčovi môže-
me mať viacero výhrad, no
určite nudný nie je, o čom sved-
čí aj to, že ešte aj dnes doká-
že niekoho vyprovokovať. Na-
koniec aj o Kadlečíkovi som
písal tiež čiastočne polemicky,
to ale neznamená, že si také-
ho človeka menej vážim, skôr
naopak.

Išlo o materiály v tom čase
prísne tajné. Nachádzajú sa do-
dnes v archívoch a bol som
prekvapený, že dnes už tajné
nie sú, dokonca som si ich mo-
hol odfotografovať. Každý prí-
pad, keď cenzúra zasiahla, je
podrobne zdokumentovaný. S
istou ironickou nadsázkou sa
dá povedať, že sa komunistický
aparát zaslúžil o zachovanie
kultúrneho dedičstva, ktoré v
tom čase zakazoval.

�

�

�

Kniha o Vladimírovi Miná-
čovi je dokonca čerstvou no-
vinkou...

V súvislosti s touto témou
ste neraz spomenuli, že veľ-
ká časť literárneho diela, kto-
ré komunisti vnímali ako
problémové, ostala, para-
doxne, zachytená v archí-
voch ŠtB.

Je otázkou, či selekciu, kto-
rú v minulom režime vykoná-
vala štátna moc, nezastupuje
dnes do istej miery komerč-
ný tlak či nedostatok záujmu
o kultúru a vzdelanie. Nie-
ktoré veci ani netreba za-
kazovať, jednoducho sa už

spontánne ocitajú na okraji
diskusie.

Myslíte si, že aj dnes, v do-
be internetovej, zohráva lite-
ratúra zásadnú spoločenskú
rolu napríklad v tom, že mô-
že formovať vedomie spo-
ločnosti, citlivosť k problé-
mom?

Učíte na vysokej škole. Akí
sú dnešní študenti?

Čo vás priviedlo do Pezin-
ka a čo máte na tomto meste
rád?

(kam)

Nedávno vyšla zaujímavá
česká monografia s názvom
V obecném zájmu. Táto hrubá
dvojzväzková publikácia za-
chytáva dejiny cenzúry od kon-
ca 18. storočia do roku 2014.
Podobne, ako sa v zahraničí od-
borníci dôkladne venujú klima-
tickej zmene zaoberajú sa aj
otázkou: do akej miery cenzor-
ské nástroje nahrádza ruka
trhu. Funkcia cenzúry sa už ne-
napĺňa prostredníctvom apará-
tu, v našom prípade ju vykoná-
va napríklad aj chudobné škol-
stvo, pretože ak sa likviduje
vzdelanie a veda, potom ľudia
strácajú rozhľad a veria všetké-
mu – napríklad konšpiračným
teóriám.

Literatúra určite dnes zohráva
nejakú úlohu, nakoniec o tom
svedčí aj to množstvo kníh, čo
vychádza. Ide však aj o to, akú
úlohu vlastne plní, pretože ako
inštitúcia ju už stratila. Zoberme
si napríklad také literárne časo-
pisy, ktoré v 60. rokoch 20. sto-
ročia zohrávali významnú úlo-
hu a doslova vytvárali verejnú
mienku. Podobne sa to týkalo aj
spisovateľov, pateticky sa vtedy
hovorilo, že spisovateľ je sve-
domím národa. Takúto funkciu
už dnes literatúra stratila, navy-
še éra internetu všetko ešte
viac zrelativizovala, ako hovorí
český filozof Václav Bělohrad-
ský, dnes môžete povedať čo-
koľvek, aj tak vás nik nepočúva.
Je teda otázne, či v takejto situ-
ácii môže spisovateľ ešte niečo
formovať.

Nemajú to ľahké, popri štúdiu
musia často brigádovať a mno-
hí z nich nemôžu po ukončení
štúdia nájsť uplatnenie. Jedna z
mojich šikovných študentiek po
absolvovaní vysokej školy skon-
čila v autoškole, pretože sa mu-
sela niečím živiť. Všetci musí-
me prispôsobovať svoj život
stratégii prežitia a budúcnosť
zrejme bude ešte náročnejšia,
všade chýbajú peniaze, na štát
sa nemôžeme spoliehať, teda
súčasná mladá generácia to ne-
má a nebude mať ľahké.

Do Pezinka ma priviedla moja
manželka, teda už preto mám
toto mesto rád. Oslovuje ma ná-
boženská a kultúrna tolerancia,
ktorá je v ňom zakorenená. Mu-
síme sa naučiť byť tolerantní,
nič iné nám neostáva. Chodie-
val som do Pezinka ešte aj pred-
tým, než som sa sem prisťaho-
val. Mám rád prírodu Malých
Karpát, vinohrady a tiež dobré
vínko, to všetko u mňa symboli-
zuje Pezinok.

�

�

�

Romantické biele zimy budú čoraz vzácnejšie
Aj keď sa zdá, že počasie a lite-
ratúra predstavujú celkom od-
lišné odbory ľudskej činnosti,
majú k sebe veľmi blízko. Na-
pokon aj v bežnom živote sa
často a radi rozprávame práve
o počasí, najmä, ak máme po-
cit, že sa zbláznilo. Vie o tom
svoje aj literárny historik Pavel
Matejovič, ktorý sa dlhé roky za-
oberá aj klimatológiou a patrí k
odborníkom, ktorí upozorňujú
na tento závažný problém.

Útla knižka, prvotina Ruda Krasulu
vyvoláva otázky a záujem už svojím ná-
zvom „Konečne som slobodný človek“.
Prečo „konečne“ a v akom zmysle
„slobodný“? Skôr ako som zašla po od-
poveď za autorom, začítala som sa do
jeho malého spomienkového diela.

Rudolf Krasula sa narodil a vyštudo-
val v Bratislave na FTVŠ telesnú vý-
chovu a angličtinu na FF UK. Po povin-
nej vojenskej službe v Prešove nastú-
pil v roku 1975 ako učiteľ na pezinské
gymnázium – a tam pôsobil až do odchodu do dôchodku. Li-
terárne ambície doteraz nemal, ale udalosti v jeho osobnom ži-
vote ho podnietili k tomu, aby v literárnej podobe na papier polo-
žil nielen svoje spomienky, ale aj úvahy o živote jednotlivca a
spoločnosti. V knihe predstavuje členov rodiny, priateľov, kole-
gov z gymnázia na pozadí spoločenských premien a udalostí.
Rozpráva o svojom živote, zážitkoch, skúsenostiach a s čitate-
ľom sa delí o svoj pohľad na život.

„Nejako sa mi podarilo na šťastnej vlne preplávať životom, ale
je to asi preto, že sa stále snažim pozitívne myslieť,“ hovorí
Rudo Krasula. K písaniu ho podnietil dobrý priateľ, Ľuboš Jurík,
keď uvidel jeho „šuflíkovú“ tvorbu. Rudo Krasula knihu začal pí-
sať v Bojniciach na liečení po operácii kĺbu. „Keď som oprášil
svoj notebook, najprv som hľadal niektoré písmenká, ale po 30
stranách som už písal takmer ako profesionál,“ smeje sa. Rudo
Krasula nepísal svoju knihu, aby dobyl literárny svet – aspoň ten
slovenský. Napísal ju pre svoje „decká“, najbližších, priateľov a
obyvateľov Pezinka. Pre nich je kniha dokumentom o meste, mo-
zaikou s množstvom postáv, známych Pezinčanov, no nechýba-
jú v nej (našťastie) aj ľudia, na ktorých si už dnes málokto spo-
menie, hoci boli súčasťou života mesta.

Čo robí konečne slobodný človek? „Najprv sa treba penzie do-
žiť, lebo koľkí nedožijú, a potom si trošku užiť.Ako? Napríklad ja
každý deň píšem, nejako ma to chytilo. Potom sa venujem osob-
ným záľubám. Budem aj maľovať, chceli by sme s kamarátom
hrať na gitare, naučiť sa nejaké skladby od Beatles, stretávať sa
s kamarátmi, koštovať víno,“ prezrádza svoje plány Rudo Kra-
sula a teší sa z priaznivej odozvy priateľov na jeho prvotinu.
Knižočku Konečne som slobodný človek nájdete v kníhkupec-
tveArtforum v Pezinku. Marta Svítková

Konečne slobodný Rudo Krasula

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Kontakt:

Anton Srholec - Bezdomovec z povolania:

Beseda o nových knihách Ľuboša Juríka a Ľuba Olacha.

Literatúra v Radnici: Divadlo a literatúra.

Literárna a výtvarná súťaž: Urob si pexeso.

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

Flóra a fauna Malých Karpát:

Flóra a fauna Malých Karpát:

beseda s autorom
rovnomennej knihy Pištom Vandalom Chrappom. Termín: 2. 2.
2016 o 17.00 h. V čitárni, Malokarpatskej knižnice v Pezinku,
Holubyho 5.

Ter-
mín: 16. 2. 2016 o 17.00 h V čitárni, Malokarpatskej knižnice v
Pezinku, Holubyho 5.

Hostia: Patrik Lan-
čarič a Peter Pavlac. Termín: 22. 2. 2016 o 19.30 h v Radnica – ca-
fe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Termín: február
2016 v odd. pre deti Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Ho-
lubyho 5.

Termín: 17. 2. 2016 o 10.00 h v odd. pre deti
Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

cyklus náučných podujatí pre deti
spojený s besedami o prírode Malých Karpát a zelenými rozpráv-
kami. Termín: po dohode so školami (pre MŠ, ZŠ a školské kluby)
v odd. pre deti Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

výstava fotografii amatérskych fo-
tografov nášho regiónu. Termín: február – jún 2016 v priestoroch
Malokarpatskej knižnice 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

FOTO: Jana Matejovičová
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Zasvätení z Pezinka

S príchodom nového roka 2016 pre frekventantov akadémie
tretieho veku v Pezinku nadišiel čas na otvorenie letného se-
mestra, ktorý sa začína v prvom februárovom týždni.

PONDELOK 07.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.30 hod.
UTOROK 07.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.30 hod.
STREDA 07.30 – 11.30 hod 12.30 – 16.30 hod.
ŠTVRTOK 07.30 – 11.30 hod. 12.30 – 15.30 hod.
PIATOK 07.30 – 11.30 hod. 12.30 – 14.30 hod.

O študentov a priebeh semestra sa bude starať koordinátorka
Andrea Pikusová, tel. č. 033/69 01 127, e-mail:

Akadémia tretieho veku (ATV) touto cestou prosí účastní-
kov študijných odborov, aby v pokladni MsÚ Pezinok uhra-
dili poplatok za letný semester najneskôr do 25. februára
2016. Po uhradení poplatku v pokladni MsÚ Pezinok je nut-
né zastaviť sa na prízemí v kancelárii č. 21 u koordinátorky
ATV, ktorá po predložení dokladu o zaplatení poplatku vy-
dá preukaz študentaATV.

Informácie o ROZVRHU jednotlivých študijných odborov
ATV nájdete na výveske v budove MsÚ Pezinok a na strán-
ke: www.pezinok.sk

ÚRADNÉ HODINY V POKLADNI MsÚ PEZINOK

andrea.pikuso-
va@msupezinok.sk

Akadémia tretieho veku
začína letný semester Za obdobie roka 2015 usku-

točnili príslušníci Okresného ria-
diteľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku z ha-
sičských staníc v Pezinku a v
Senci spolu 696 výjazdov.
V okrese Pezinok to bolo 351.
Z celkového počtu výjazdov bo-
lo k požiarom 260 (okres Pe-
zinok 139, okres Senec 121).
Technických zásahov bolo 154
a zásahov pri dopravných neho-
dách bolo 184 (okres Pezinok
73 a okres Senec 111). Pri úniku
nebezpečných látok zasahovali
hasiči 35 krát. Pre zvýšenie od-
borných znalostí a fyzickej zdat-
nosti uskutočnili hasiči 15 taktic-
kých a previerkových cvičení.

Celková priama škoda pri po-
žiaroch bola 1 424 600 €. Rých-
lym a profesionálnym zásahom
uchránili hasiči pri požiaroch
3 929 300 €.

Kontrolnú činnosť u právnic-
kých a fyzických osôb – podni-
kateľov, v obciach vo veciach
zvereného výkonu štátnej sprá-

vy na úseku ochrany pred po-
žiarmi, posudzovanie doku-
mentácie stavieb z hľadiska po-
žiarnej bezpečnosti vykonáva
oddelenie požiarnej prevencie,
ktoré je neoddeliteľnou súčas-
ťou okresného riaditeľstva. Tak-
tiež prejednáva priestupky voči
fyzickým osobám a ukladá poku-
ty za porušenie predpisov na
úseku ochrany pred požiarmi.

Za obdobie roka 2015 bolo vy-
konaných spolu 240 protipo-
žiarnych kontrol, pri ktorých bo-
lo zistených 1969 nedostatkov.
Hlavným zameraním kontrolnej
činnosti bolo zabezpečenie
ochrany pred požiarmi v objek-
toch, v ktorých sú vybudované
podzemné garáže a zabezpe-
čenie požiarnobezpečnostných
opatrení pri zbere obilnín, obje-
mových krmovín, pri ich pozbe-
rovej úprave a skladovaní v poľ-
nohospodárskych subjektoch.
Pri kontrolách boli uložené 4 po-
kuty a občanom bolo uložených
15 blokových pokút občanom.

V oblasti stavebnej prevencie
(stavebné, kolaudačné kona-
nia) vydalo okresné riaditeľstvo
1118 stanovísk.

Na obciach bolo vykonaných
9 komplexných a 5 následných
kontrol.

V mesiaci júl – august vyhlási-
lo okresné riaditeľstvo vzhľa-
dom na suché teplé letné poča-
sie čas zvýšeného nebezpe-
čenstva vzniku požiarov, kedy
bolo zakázané akékoľvek spa-
ľovanie a zakladanie ohňa v blíz-
kosti lesov.

V preventívno-výchovnej ob-
lasti okresné riaditeľstvo zabez-
pečilo rôzne akcie pre deti, mlá-
dež a verejnosť. V spolupráci s
Dobrovoľnou požiarnou ochra-
nou Pezinok – mesto, Policaj-
ným zborom SR, Mestskou polí-
ciou Pezinok a Malokarpatským
múzeom v Pezinku, bol zorgani-
zovaný deň hasičov. Oslavy svä-
tého Floriána – patróna hasičov
sa uskutočnili na námestí v Pe-
zinku, kde bola prezentovaná

práca hasičov, technika a ukáž-
ky polície. Oddelenie požiarnej
prevencie zorganizovalo v ok-
tóbri súťaž pre školákov, ktorá
pozostávala zo štyroch disciplín
– vedomostný test, hod loptič-
kou na cieľ, skladanie puzzle a
striekanie vodou na cieľ. Ako v
minulých rokoch aj v roku 2015
vykonávali príslušníci besedy
spojené s ukážkami práce hasi-
čov a techniky priamo na zá-
kladných a materských školách
okresov Pezinok a Senec a ex-
kurzie na hasičských staniciach
v Pezinku a v Senci.

Podobnými akciami by sme
chceli prispieť k informovanosti
detí a občanov o fyzicky ale aj
psychicky náročnej práci hasi-
čov aj v roku 2016, zároveň by
sme chceli občanom v novom ro-
ku popriať veľa zdravia, šťastia,
lásky a porozumenia a aby sa s
hasičskou technikou stretávali
iba na ukážkach, cvičeniach a
súťažiach a aby pomoc hasičov
potrebovali čo najmenej. (e.o.)

Hasiči pezinského okresu a rok 2015

V i a n o č n ý
čas je v na-
dácii REVIA

časom radosti, pomoci, chari-
ty. Boli by sme veľmi radi, ke-
by tieto pocity neboli len sú-
časťou sviatkov, ale aby sme
si ich pripomínali počas celé-
ho roka. Nech si vieme medzi
sebou v komunite podať po-
mocnú ruku, navzájom sa po-
tešiť, mať k sebe blízko, priať
si, tešiť sa spoločne. Nech v
roku 2016 rozdáte viac milých
úsmevov a posielate dobro
ďalej.

Aj keď sú vianočné sviatky za
nami, my v nadácii rekapituluje-
me vianočné aktivity. Stánok
Nadácie REVIA bol súčasťou

vianočných trhov v Pezinku.
Domáce koláče, ktoré napiekli
dobrovoľníci, boli odmenou za
finančný príspevok každému
darcovi. Aj takýmto spôsobom
sme pripomenuli ľuďom dobro-
činný rozmer Vianoc. Koláčiky,
ktoré ste mali možnosť v našom
stánku ochutnať napiekli dobro-
voľníci: Alžbeta Čaputová, Má-
ria Čeligová, Ria Mácsová, Na-
tália Kadarová, Dana Kopálo-
vá, Eva Lupová, Petra Pospe-
chová, Jarka Černayová, Dra-
hoslava Finková, Miroslava Pet-
rušová, dobrovoľníčky z Klubu
VENUŠA, Jednoty dôchodcov v
Pezinku, Centra pre rodinu v
Pezinku, Pekárne Harmónia,
študenti Pedagogickej a kultúr-

nej akadémie v Modre. Výťažok
315 eur podporí juniorov a seni-
orov pri ich spoločných aktivi-
tách v rámci projektu Komunit-
nej akadémie zážitkov a skúse-
ností, ktorú organizuje nadácia
REVIA v spolupráci s partner-
skými subjektmi – mestom Pe-
zinok, Pedagogickou a kultúr-
nou akadémiou v Modre, ZŠ
Kupeckého v Pezinku a Mest-
ským centrom sociálnych slu-
žieb v Modre.

Naším darčekom pre komuni-
tu bol živý vianočný orloj, o kto-
rý sa tohto roku pričinili študenti
z Obchodnej akadémie v Pe-
zinku, Pedagogickej a kultúrnej
akadémie v Modre a Denis
Pátek s priateľmi. Za priestoro-

vé a technické zázemie vďačí-
me Petre Pospechovej a Mest-
skému múzeu v Pezinku a Pet-
rovi Bittnerovi s kolektívom TV
Pezinok.

Projekt Otvor srdce, daruj kni-
hu, prináša deťom zo sociálne
slabších rodín o jeden darček
viac. V Pezinku sa vďaka mno-
hým anonymným darcom v kníh-
kupectvách Libri v OC Molo a v
OD Plus a v kníhkupectve Art-
forum zakúpili knižky pre 118 de-
tí zo sociálne slabších pomerov.
Celkovo sa nám podarilo obda-
rovať 196 detí z malokarpatské-
ho regiónu.

Ďakujeme všetkým, ktorí po-
čas Vianoc šírili dobro.

Nadácia REVIA

Aké boli Vianoce v Nadácii REVIA

Nadácia REVIA aj v tomto roku poskytuje možnosť získať finančné prostriedky na projekty prostred-
níctvom grantového mechanizmu.
Bližšie informácie vám radi poskytneme telefonicky na čísle 0905 960 797 alebo mailom na

. Tešíme sa na vaše projekty a spoluprácu.

Uzávierka prvého grantového kola bude 29. februára 2016.
revia@re-

via.sk Nadácia REVIA

Máte zaujímavé nápady? Chcete priniesť do regiónu niečo nové?
Podporíme dobré nápady

V Dolnom kosto-
le v Pezinku sa 29.
decembra 2015 ko-
nalo stretnutie za-
svätených z Pezin-
ka pri príležitosti
Roku zasväteného
života. Svätú omšu
pri tejto príležitos-
ti celebrovali pe-
zinskí rodáci don
Ľudovít Baňovič
SDB a vdp. Patrik
Bacigál.

V súčasnosti žijú títo rehoľníci, pochádzajúci z Pezinka: sale-
ziáni – kňazi Štefan Šilhár a Ľudovít Baňovič, františkán – kňaz
Augustín Peter Hlavina, kartuzián – brat Ján Karol Kovačovský,
kapucín – brat Ľubomír Kanka, vo formácii u verbistov sú Patrik
Páleník a Lukáš Hanusek, saleziánky Mária Bartová, Hana Be-
níková, Marta Peťková a Gabriela Bauerová, školské sestry sv.
Františka Magdaléna Terézia Baroková a Margita Anna Baro-
ková (rodné sestry), vincentka Zuzana Marta Matovičová a ses-
tra sv. Kríža Kristína Janette Hüblová. Z diecéznych kňazov, po-
chádzajúcich z Pezinka žijú Vendelín Kubíček a Patrik Bacigál.

Pri tejto príležitosti je však vhodné spomenúť si aj na kňazov a
rehoľníkov z Pezinka, ktorí už nežijú, aspoň z 20. storočia. Boli
to: diecézni kňazi Vincent Mihalovič a Augustín Štohl, saleziáni
Tibor Strnisko, Štefan Sandtner aAlfonz Šilhár, kapucíni Vojtech
Rudolf Rajner, Ladislav Štefan Rajner (rodní bratia), Benedikt
František Wild aArchangel Viktor Rudolf Wild (rodní bratia), teši-
telia Jozef Labre Rudolf Noskovič, Michal Černý a Dominik Šte-
fan Matiašovský, dcéra sv. Františka Kasiana Mária Hanusková,
anglická panna Miriam Benčúriková, vykupiteľka Alfonza Zuza-
na Šilhárová a sestry sv. Kríža Cecília Mária Magulová a Dul-
cissima Magulová (rodné sestry). Peter Sandtner

Klub sprievodcov mesta Pezinok
už viacero rokov organizuje v de-
cembri vianočnú prechádzku so
sprievodcom. V ostatných rokoch
navštívili v tomto období Bratislavu a
pozreli si jej múzeá a galérie. V de-
cembri 2015 pozvali na podnet naj-
skúsenejšieho sprievodcu MVDr.
Petra Weissa na prehliadku mesta
Pezinok.

Na Radničnom námestí predseda
klubu Peter Ronec predstavil histo-
rické objekty nachádzajúce sa pria-
mo v srdci mesta a pripomenul ich
históriu. Následne všetkých pozval do novej Baníckej expozície
v priestoroch historického sídla rodiny Palugyai na ulici M.R. Šte-
fánika, kde v súčasnosti sídli Základná umelecká škola. Sprie-
vodcov i hostí privítali v expozícii dlhoroční členovia a funkcionári
Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok Jozef Mišuta a
Vladimír Vagač. Expozíciu predstavil súčasný čestný predseda
MBS J. Mišuta, ktorý informoval o histórii baníctva v Malokar-
patskom priestore a postupne predstavoval jednotlivé časti expo-
zície, v ktorej sú inštalované historické dokumenty, mapy, foto-
grafie, bohatá zbierka minerálov, výzbroj i výstroj baníkov. Pries-
tor s premietaním audiovizuálneho programu je určený nielen
pre odborníkov, ale i pre mládež. Hostitelia zodpovedali na otáz-
ky prítomných členov klubu sprievodcov, i Jednoty dôchodcov
Slovenska z Pezinku i okolitých obcí a miest. Po ukončení exkur-
zie sa spoločne odobrali na otvorenie Vianočných trhov na Rad-
ničnom námestí. Peter Ronec

Prechádzka po vianočnom Pezinku

FOTO: Zlatica Bachanová

Okresné riaditeľstvo HaZZ v
Pezinku zorganizovalo 22. 1.
2016 výcvik príslušníkov svoj-
ho okresného riaditeľstva z
oboch hasičských staníc Pezi-
nok a Senec na záchranu topia-
ceho sa človeka. Precvičovali
záchranu človeka, ktorý sa pre-
padol na prírodnej vodnej
ploche cez ľad. Každoročne bo-
li takéto nácviky organizované
po jednotlivých zmenách a sta-
niciach. Tento rok bolo zorgani-
zované ešte naviac aj cvičenie
so zapojením podstatnej časti
príslušníkov z oboch hasič-
ských staníc spolu. Výcvik sa
vykonával na rybníku v Pezinku

pri Kejde. Jednoznačným cie-
ľom bolo precvičenie rôznych
postupov záchrany, ale i s mera-
ním jednotlivých časov výkonu
danej činnosti cvičiacich hasič-

ských záchranných družstiev.
Cvičenie sa začalo o 9.00 h

odbornou prípravou cvičia-
cich na hasičskej stanici v Pe-
zinku.

Nacvičované boli spôsoby zá-
chrany pri preborení sa cez ľad,
ale i poskytovanie prvej pomoci
postihnutému. Hasiči vyťahovali
z otvoru v ľade svojich dvoch ko-
legov, ktorí v potápačských ob-
lekoch imitovali topiaceho sa člo-
veka. Akciu opakovali niekoľko-
krát, pričom sa používali rôzne
techniky a pomôcky (lano, bort,
záchranná kocka, rebríky, vr-
hačka, hasičská hadica). Cvi-
čenie bolo ukončené vyhodno-
tením o 12.00 hod. Obdobné cvi-
čenia pezinskí a seneckí hasiči
robili aj 21. a 23. januára 2016.

riaditeľ OR HaZZ v Pezinku
plk. Ing. Emil Moťovský,

Záchrana topiaceho sa v zimných mesiacoch

FOTO: (pb)
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Inzercia

Na SOŠ Komenského v Pe-
zinku sa 19. januára 2016 kona-
la ročníková súťaž medzi žiač-
kami v učebnom odbore kader-
ník. Cieľom súťaže bolo porov-
nať nadobudnuté zručnosti v
rámci jednotlivých ročníkov.
Každá žiačka predviedla svoje
umenie na vopred vybranej mo-
delke za stanovený čas.

Témy boli nasledovné: 1. roč-
ník: Krúžkovanie vlasov - techni-
ka vodovej ondulácie, 2. ročník:
Dámsky účes s konečnou úpra-
vou do vĺn, 3. ročník: Dám-
sky účes – Výčes zo 60. rokov,

1. ročník nadstavbového štúdia:
Večerné líčenie (ples, svadba)

Práce žiačok hodnotila odbor-
ná porota v zložení: majsterka
odborného výcviku Darina Ko-
žušková, majsterka odborného
výcviku Monika Khayat, maj-
sterka odborného výcviku Mgr.
Ivana Novotná.

1. miesto – Kristína
Havlasová, 2. miesto – Kristína
Vörösová, 3. miesto – Laura Kol-
larovicsová. 1. miesto
– KláraAugustiňáková, 2. miesto
– Katarína Kováčiková, 3. mies-

Výsledky súťaže:
1. ročník:

2. ročník:

to – Dáša Trníková.
1. miesto – Hana Jatelinová,
2. miesto – Barbora Danihelová,
3. miesto – Silvia Vojteková.

1. miesto –
Alexandra Drozdová, 2. miesto –
Patrícia Poláčková, 3. miesto –
Simona Vojteková

Naša škola okrem tejto súťa-
že organizuje aj ďalšie poduja-
tia, napr. medzinárodnú súťaž v
účesovej tvorbe Cena mesta
Pezinok. Cieľom týchto akcií je
úspešne pripraviť žiakov na ich
budúce povolanie.

3. ročník:

1. ročník nadstavba:

Elena Kosáková

Ročníková súťaž na SOŠ Komenského v Pezinku

Od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 je v platnosti nový železničný
cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú odchody zo že-
lezničnej stanice Pezinok:

Vysvetlivky: - ide v pracovných dňoch, - ide v sobotu, nedeľu
a štátom uznané sviatky

- nejde v nedeľu a 25.12-6.1., 26.3., 28.3, 29.8.
- nejde v sobotu a 24.12.-5.1. 25.3., 27.3., 28.8. -

X 10

30
43 44

11
13

45

60
62

- ide v pracovné dni, nejde od 24.12. do
10.1. - ide v nedeľu a 6.1., 6.4., 1.9., nejde 21.12., 28.12., 4.1.,
5.4., 5.7., - 30.8.

ide v piatok
a 23.12., 24.3., 31.8., 14.9., 16.11., nejde 24.12.-10.1., 25.3., 2.9.,
16.9., 18.11. - ide v pondelok - štvrtok a 2.9., 16.9. 18.11., nejde
23.12.-10.1., 24.3., 28.3., 5.7., 29.8., 31.8., 1.9., 14.9., 15.9., 1.11.,
16.11., 17.11. - ide v nedeľu a 28.3., 5.7., 29.8., 1.9., 15.9., 1.11.,
17.11., nejde 27.12., 3.1., 27.3., 28.8. - ide v nedeľu a 6.1., 28.3.,
1.11., nejde 27.12., 27.3., 3.7.-28.8. zrýchelný spoj rýchlik

Nový vlakový cestovný
poriadok 2015 - 2016

SMER BRATISLAVA

4,37

5,58 Bratislava, 11
6,05

6,58 11
7,05 X
7,17 30

7,37 Bratislava, hl. stan. 11
7,37 Bratislava, hl. stan. 13

8,37 Bratislava, hl. stan.
9,37 Bratislava, hl. stan. X
10,37 Malacky
11,17 Bratislava, hl. stan.
11,37 X
12,37

14,37

15,37 Malacky X

16,37 Malacky

19,37 Bratislava, hl. stan.

Bratislava, hl. stan.
5,17 Bratislava, hl. stan.
5,32 Bratislava,

6,17 X
6,37

7,25 11

7,58 Bratislava, hl. stan. 11

13,37 Malacky X

15,17

16,03 Břeclav

hl. stan.

Bratislava, hl. stan.

11

11

11
hl. stan.

BANové Mesto
Bratislava, hl. stan.

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

8,17 Bratislava, hl. stan. X

Bratislava, hl. stan.
Bratislava, hl. stan.

Bratislava, hl. stan.
Bratislava, hl. stan.

17,37 Kúty 10
17,37 Břeclav X

18,37 Kúty 11
18,37 Bratislava, hl. stan. 13
19,02 Bratislava, hl. stan. 60

20,37 Bratislava, hl. stan.
21,17 Bratislava, hl. stan. 62
23,00 Bratislava, hl. stan.

18,03 Bratislava, hl. stan. 11

19,17 Bratislava, hl. stan.

Prierez dejinami vojenstva
od praveku až do konca 2.sve-
tovej vojny ponúka nová výsta-
va v Malokarpatskom múzeu v
Pezinku.

Po prvýkrát sú predstavené
originály, akými sú rímsky oltár
z vojenského tábora v Rusov-
ciach, cenné archeologické ná-
lezy alebo ručné palné zbrane.
Špeciálnu pozornosť si zaslú-
žia aj repliky dobového brne-
nia a výzbroje.

Výstava vznikla vďaka spo-
lupráci s pracoviskami Sloven-
ského národného múzea, Mú-
zeom mesta Bratislavy, Galé-
riou mesta Bratislavy, Mest-
ským múzeom v Pezinku, Mili-
tary historical museum, Slo-

venským archeologickým a his-
torickým inštitútom, agentúrou
Hector, Klubom vojenskej his-
tórie - Templármi z hradu Bag-
ras a S.C.E.A.R.- om.

Výstava potrvá a jej
doplnením je prednáška veno-
vaná vojenstvu v stredove-
ku, ktorá sa uskutoční 18. 2.
o 17.00 h v Malokarpatskom mú-

do 31. 3. zeu. Od archeológa Júliusa Va-
váka sa dozviete o vývoji vojen-
stva od 6. do 16. storočia, ako aj
o tom, ako vojaci v stredoveku
dobývali či bránili hrady. (RJ)

DO ZBRANE! BITKY A BOJISKÁ BRATISLAVSKÉHO KRAJA

SMER TRNAVA

4,35
5,24 Leopoldov 11
6,24 Leopoldov
6,55 Leopoldov
7,10 Leopoldov 11
7,24 Leopoldov 13
8,24 Leopoldov
9,24 Leopoldov
10,24 Trnava X
10,55 Leopoldov
11,24 Leopoldov 11

14,33 Trnava 11

15,24 Leopoldov 11

15,33 Leopoldov X

16,33 Trnava 11

17,24 Leopoldov 11

17,55 Leopoldov 45

Leopoldov

X

11,24 Leopoldov 13

15,24 Leopoldov 13

Trnava

17,24 Leopoldov 13
17,33

18,24 Leopoldov
18,55 Leopoldov 43
19,24 Leopoldov
20,24 Trnava 13
20,24 Trnava 11
21,24 Leopoldov
22,24 Trnava 11
23,24 Trnava

12,24 Leopoldov X
13,24 Leopoldov

14,24 Leopoldov X

14,55 Leopoldov

16,24 Trnava 11

16,55 X

13,55 Trenčín X

16,24 Trnava 13

Trnava 44

V roku 2015 sa v pezinskej Pinelovej nemocnici vďaka granto-
vej pomoci podarili zrealizovať ďalšie zaujímavé kultúrne poduja-
tia aj úpravy v areáli - príjemný letný terapeutický priestor s pocito-
vým chodníkom Oáza pohody, neprehliadnuteľná autobusová za-
stávka s veľkoplošnou graffiti maľbou, zrenovované volejbalové
ihrisko, „kamienková“ fontána, opravené lavičky, vymaľovaná telo-
cvičňa, takisto aj komunitné miestnosti Kliniky drogových závislos-
tí a multisenzorická miestnosť Oddycháreň na Gerontopsychiat-
rickej klinike.

Nemocnica zabezpečila užitočné terapeutické pomôcky ako je
vybavenie multisenzorickej miestnosti, materiál na pieskové obra-
zy, C-podložka určená na bazálnu stimuláciu, vlastnoručne zhoto-
vené terapeutické hodiny aj magnetická „mega scrabble“ tabuľa.

Svoju tvorbu predstavili pacientom počas celkom šestnástich roz-
manitých aktivizačných kultúrnych podujatí Folklórny súbor Obstr-
léze, Katedra hudby nitrianskej Pedagogickej fakulty UKF, hudob-
ná skupina Vrbovskí víťazi, Divadlo Agapé, hudobný súbor Abu-
sus, Martin Geišberg, Karol Rosenberg ajAdam Faun Magula.

Všetky spomínané aktivity sa mohli zrealizovať vďaka podpore
Fondu GlaxoSmithKline, Mesta Pezinok, REVIA – Malokarpat-
skej komunitnej nadácie, Bratislavského samosprávneho kraja a
Ministerstva zdravotníctva SR v rámci podpory protidrogových
aktivít 2015.

Veríme, že sa v roku 2016 podarí zoznam zútulnených priesto-
rov a podnetných aktivít opäť rozšíriť. Pripravujeme napríklad vý-
robu paletového nábytku vo vlastnej réžii, ďalšiu cielenú graffiti
výzdobu a petanqueové ihrisko; kultúrne nás prídu obohatiť ko-
morný orchester TECHNIK, Divadlo Agapé aj študentský or-
chester z holandského Utrechtu, v marci 2016 sa po druhýkrát v
Pezinku uskutoční aj slávnosť česko-slovenskej literárnej súťa-
že pre pacientov a zamestnancov psychiatrických zariadení
Kouzelný klíč. (zš)

Pinelka je pestrejšia aj vďaka grantom

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok v mesiacoch
november 2015 – apríl 2016 opäť prináša verejnosti možnosť vy-
užitia suchej sauny a vodoliečebných procedúr každý utorok v
čase od 14. do 19. hodiny v priestoroch Fyziatricko-rehabili-
tačného oddelenia. Bližšie informácie získate na
alebo na 033/6482 138. Tešíme sa aj na vás.

www.pnpp.sk
(zš)

Príďte sa zrelaxovať

FOTO: Monika Khayat

umelca

úzko spojeného aj s našim

mestom. Mestské múzeum

v Pezinku v spolupráci a s

podporou umelcovej rodiny

pripravuje výstavu, ktorá v

rámci cyklu

pripomenie práce auto-

ra, ktorý sa neobmedzoval

len na samotnú maliarsku

tvorbu, zaujímal sa aj o jej

technologickú stránku či

zdokonaľovanie písmoma-

liarskych techník.

„Návšteva“ Fridricha Mo-

ravčíka je naplánovaná na

nadchádzajúce jarné me-

siace s otvorením 26. feb-

ruára 2016.

20. februára 2016 si pri-

pomenieme 100 rokov od

narodenia výtvarníka, pe-

dagóga a publicistu Frid-

richa Moravčíka,

(pp)

Návšteva po ro-

koch

Fridrich Moravčík
v Mestskom múzeu
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Počas adventného obdobia sme klientov v ZOS na Komen-
ského 23 v Pezinku potešili mikulášskym a vianočným posede-
ním pri stromčeku. Členky z Jednoty dôchodcov na Slovensku 4.
decembra obdarovali našich klientov na Mikuláša nielen darček-
mi, ale aj milým slovom a úsmevom. Vianočnými darčekmi ich 16.
decembra potešili členky z Denného centra na Hrnčiarskej ul. Už
tradične prišli medzi nás aj najmenší, 17. decembra žiaci zo Špe-
ciálnej školy na Komenského ul. a o deň neskôr deti z MŠ na
Bystrickej ul. vystúpili s vianočným programom, za ktorý dostali
sladkú odmenu.

Príjemná vôňa koláčov, ktorá sa šírila v ZOS 17. decembra, pri-
pomenula skorý príchod Vianoc – klienti si upiekli k štedrovečer-
nej večeri sladké linecké pečivo a medovníčky. Ochutnali sme ich
na spoločnom vianočnom posedení, na ktorom sme klientov ob-
darovali malými darčekmi. Šťastný nový rok 2016 všetkým želá

Alena Černáková.

Vianočná atmosféra v ZOS

Občianske združenie Preven-
cia AD pôsobí v Pezinku od r.
1990. Porevolučné časy priniesli
so sebou nielen množstvo pozi-
tívnych zmien, ale tiež niektoré
veci, ktoré boli pre nás nové, ne-
boli sme na ne pripravení a o to
viac boli možno lákavé, hlavne
pre deti a mladých ľudí. Vzhľa-
dom na vzdelanie zakladateľov
OZ (psychológ, liečebný peda-
góg, sociálny pracovník) nás zau-
jala problematika rizikového dro-
gového a sexuálneho správania
u mladých ľudí. Od tohto nášho
zamerania sa odvíjal aj pre mno-
hých doposiaľ tajuplný názov
Prevencia AD – AIDS/Drogy. Od
začiatku až doteraz sme realizo-
vali množstvo aktivít, zamera-
ných hlavne na prácu s deťmi,
mladými ľuďmi, pedagógmi a to
nielen v oblasti rizikového sprá-
vania, ale aj napr. na témy: me-
diácia – riešenie konfliktov, šika-
novanie, vzťahy v triedach, ob-
chodovanie s ľudmi. Angažovali

sme sa aj v probléme s pezin-
skou skládkou odpadu, atď.

Jednou z našich aktivít je práca
s rómskou komunitou Pezinku. V
Glejovke sme realizovali stavbu
studne, vedieme rodičov v tom,
aby podporovali vzdelávanie svo-
jich detí, robíme zbierky šatstva,
v čase vianočných sviatkov sa
snažíme urobiť radosť deťom
drobnými darčekmi. Združenie
poskytuje vzdelávanie pedago-
gickým a odborným zamestnan-
com v dvoch programoch konti-
nuálneho vzdelávania, ktoré sú
akreditované na Ministerstve
školstva, vedy, výskumu a športu
„Syndróm vyhorenia“ a pre uči-
teľky materských škôl program
„Predprimárne vzdelávanie detí
zo sociálne znevýhodňujúceho
prostredia a marginalizovaných
rómskych komunít“.

V súčasnom období pracuje-
me už tretí rok na výskumno-
-aplikačnom projekte: „Príprava
mladých ľudí v detských domo-

voch a reedukačných centrách -
analýza a inovácia“, ktorého rea-
lizáciu môžeme uskutočniť vďa-
ka podpore Agentúry na podpo-
ru výskumu a vývoja na základe
zmluvy č. APVV-0368-12. Hlav-
ným cieľom projektu je zistiť,
aké modely inštitucionálnej sta-
rostlivosti, čiže detských domo-
vov (DeD) a reedukačných cen-
tier (RC), a aké prvky ich organi-
začnej kultúry prispievajú k to-
mu, aby sa mladí ľudia po od-
chode do reálneho života doká-
zali dobre adaptovať, našli si prá-
cu, bývanie, dokázali nadväzo-
vať kvalitné sociálne vzťahy. V
rámci projektu sme realizovali
množstvo aktivít cez zbieranie
informácií doma i v zahraničí,
množstvo rozhovorov s pracov-
níkmi DeD a RC, s mladými ľuď-
mi, ktorí už odišli zo zariadení,
ktorí boli tesne pred odchodom,
skúmali sme celkovú kultúru za-
riadení. Na základe výskumu
sme následne zrealizovali vzde-

lávanie pre budúcich absolven-
tov a pracovníkov DeD a RC.
Vzdelávanie malo zo strany pra-
covníkov veľký ohlas, keďže v
tejto oblasti sa im dostáva veľmi
málo informácií a prípravy, a pre-
to aj z tohto dôvodu je v súčas-
nosti program vzdelávania pra-
covníkov vo fáze schvaľovania
ako akreditované vzdelávanie
pre vychovávateľov a odbor-
ných pracovníkov. Takmer po-
slednou aktivitou projektu bude
májová konferencia, určená pre-
dovšetkým pre riaditeľov a riadi-
teľky DeD a RC, ale aj pre zá-
stupcov ministerstiev, nakoľko
dúfame, že výsledky projektu
prispejú k lepšej príprave mla-
dých ľudí pri ich vstupe do sa-
mostatného života.

O výsledkoch projektu, akredi-
tovaných programoch, iných akti-
vitách OZ Prevencia AD sa mô-
žete dozvedieť na našej webovej
stránke: www.prevenciaad.sk

Ľubica Lukšíková

Pomáhajú deťom z detských domovov a reedukačných centier

Pre Malokarpatský banícky spolok v Pezinku bol posledný štvrť-
rok 2015 úspešný. Okrem toho, že 28. novembra sprístupnili Ba-
nícku expozíciu a konal sa 1. PEZINSKO-OSTRAVSKÝ SVÄ-
TOBARBORSKÝ ŠACHTÁG, si 15. decembra 2015 v divadle
Aréna v Bratislave prevzali cenu Bratislavského samosprávneho
kraja - Pamätný list predsedu na slávnostnom gala večeri z rúk p.
predsedu Pavla Freša. Cenu prevzal predseda spolku Štefan
Granec a členovia spolku. Medzi viacerými ocenenými význačný-
mi osobnosťami bol Malokarpatský banícky spolok Pezinok jedi-
ným oceneným kolektívom.Členovia spolku aj touto cestou ďakujú
poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, za prejavenú úc-
tu k práci spolku. Zároveň prajeme všetkým členom spolku a jeho
sympatizantom všeto najlepšie a veľa zdravia v novom roku
2016. ZDAR BOH! Predseda spolku Štefan Granec

Ocenení Bratislavským samosprávnym krajom

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola, v tej škole boli deti a tie
deti pripravili pre svojich rodičov darček. A nie hocijaký. Rozpráv-
kový. Rozprávka – slovo, ktoré v každom z nás prebúdza spo-
mienky na chvíle detstva. Predvianočný večer 17. decembra
2015 sa telocvičňa základnej školy Na bielenisku premenila na
rozprávkový palác, zo žiakov sa stali princovia, princezné,
Marfuška, Mrázik ,Snehulienka a iné rozprávkové bytosti. Deti pr-
vého stupňa si pod vedením svojich učiteľov a vychovávateľov
pripravili ukážky zo známych i menej známych rozprávok. Prog-
ram trvajúci viac ako hodinu bol vyplnený tancom, spevom, di-
vadlom. Veríme, že sa nám podarilo vrátiť rodičov do sveta fantá-
zie, do sveta, kde víťazí viera, pokora, trpezlivosť, odvaha, obeta-
vosť, nezištnosť, vďačnosť a láska nad pýchou, slabosťou, bez-
božnosťou a chvastúnstvom. Ďakujeme rodičom, ktorí vytvorili
pre účinkujúcich slávnostnú atmosféru. Všetky deti si zaslúžili veľ-
ký potlesk. Alena Hozová

Rozprávkové Vianoce

Novootvorená zberňa v OC PLUS (prízemie)

Inzercia Výbor základnej organizácie
Únie žien Slovenska v Pezin-
ku ani vo vianočnom čase ne-
zabudol na svoje členky. Ešte
14. decembra 2015 sa usku-
točnila výročná členská schô-
dza spojená s vianočným po-
sedením, na ktorom každá
členka dostala malý darček.
Melódie vianočných kolied a
vystúpenie súboru Obstrléze
spríjemnili atmosféru vianoč-
ného posedenia.

O dva dni neskôr, 16. de-
cembra 2015 členky výboru
Základnej organizácie Únie

žien Slovenska v Pezinku v
rámci vianočných sviatkov
navštívili obyvateľov Zariade-
nia opatrovateľských služieb

na Komenského ulici v Pe-
zinku. Predsedníčka Dr. Elena
Matuská sa prihovorila prí-
tomným obyvateľom tohto za-

riadenia, spolu s ostatnými
členkami výboru im odovzdali
malé darčeky a zaželali im prí-
jemné prežitie vianočných
sviatkov. Spoločne si zaspo-
mínali na vianočné zvyky a na
všetko, čo prežili. Obyvatelia
zariadenia vyjadrili radosť
z návštevy a boli veľmi vďač-
ní za darčeky a za spestre-
nie svojho niekedy možno
trochu monotónneho denné-
ho života.

predsedníčka ZO ÚŽS
v Pezinku

PaedDr. Elena Matuská,

Pezinské ženy spríjemnili Vianoce seniorom

Jeden môj známy mi napísal,
že nedávno mu bola diagnosti-
kovaná nová choroba – VPDSP.
To znamená: Vekom Podmiene-
ný Deficit Sústredenia Pozor-
nosti. Opísal mi, ako sa táto cho-
roba prejavuje. Ten príbeh po-
zná už veľa ľudí (mnohí z inter-
netu). Je o človeku, ktorý sa celý
deň snaží urobiť množstvo vecí
a večer zistí, že nič nie je hoto-
vé, ale že zabudol, stratil či zapa-
trošil množstvo vecí. Je uťaha-
ný, veď sa celý deň nezastavil.

Keď som si prečítala „prízna-
ky“ choroby VPDSP, s poľuto-
vaním som skonštatovala, že
podobné dni zažívam aj ja.
Preto som sa rozhodla „liečiť
sa“ tým, že absolvujem Tréning
pamäti a koncentrácie, ktorý or-

ganizuje Malokarpatská knižni-
ca v Pezinku vo vlastnej réžii
vďaka pani riaditeľke Mgr. Da-
niele Tóthovej. Tento vzdeláva-
cí program je zameraný na akti-
vitu a cvičenie pamäťových
schopností seniorov. Kurz ve-
die s nevídaným entuziazmom
PhDr. Katarína Benciová.

Nie je vôbec jednoduché
viesť tréningy seniorov starších
aj o 30 rokov, ktorí si myslia, že
majú dosť životných skúsenos-
tí, a preto už všetko vedia. Až
jednotlivé úlohy, ich presved-
čia, že sú informácie, ktoré ne-
majú, alebo zabudli. Trénerka
už po prvom stretnutí musí od-
hadnúť, aká vysoká môže byť
náročnosť zadávaných úloh.
Ich výber aktualizuje a starostli-

vo sleduje, či nie je potrebné pri-
dať alebo ubrať v tempe, aby sa
stretnutie nestalo pre účastní-
kov nudné alebo príliš nároč-
né. PhDr. Katarína Benciová do-
káže taktne viesť dialóg s naj-
aktívnejšími účastníkmi tak,
aby nevyrušovali ostatných a
povzbudiť tých, ktorí strácajú
nádej na zlepšenie pamäťo-
vých schopností.

Trénerka sa zameriava najmä
na jednoduchšie zapamätanie
bežných činností, ktoré seniori
vykonávajú automaticky. Učí
tiež využívanie mnemotechni-
ky, postupy pre zapamätanie
krátkodobých informácií aj dl-
hodobé zapamätanie, naprí-
klad telefónnych čísiel. Na tré-
ningoch sa súčasne cvičí sú-

stredenie a pozornosť pri plne-
ní jednotlivých úloh. To všetko
som sa naučila aj ja. Verím, že
príznaky choroby VPDSP, pre
ktoré som tréning pamäti a kon-
centrácie absolvovala, úplne vy-
miznú alebo aspoň sa eliminujú
na minimum.

Vďaka podpore riaditeľky Ma-
lokarpatskej knižnice v Pezinku
Mgr. Daniele Tóthovej absolvo-
valo za tri roky tréningy pamäti
a koncentrácie pod vedením
PhDr. Kataríny Benciovej už vy-
še 60 seniorov. Každú jarnú a je-
sennú sériu tréningov tvorí de-
sať stretnutí. Záujemcovia – se-
niori – sa môžu tešiť na najbližší
tréning pamäti v Malokarpat-
skej knižnici už vo februári tohto
roku. Stanislava Hlaváčová

Tréningy pamäti v Malokarpatskej knižnici



SERVIS / SPOLOČENSKÁ KRONIKA11

KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

JANUÁR 2016 PEZIN ANČ

70-roční

75-roční

80-ročné

Oľga Janáčková 1.1.
Eva Strapáková 1.1.
Drahomíra Javorinská 4.1.
Stanislav Lukačovič 10.1.
Viera Kernová 10.1.
Marian Mališek 16.1.
Jozef Nitray 20.1.
Vladimír Kinder 27.1.
Emília Gyalogová 27.1.
Jozefína Feketová 29.1.
Anna Kakašová 31.1.

Genovéva Lehocká 6.1.
Štefan Slezák 8.1.
Anna Hlucháňová 9.1.
Marta Bilská 10.1.
Ing. Oľga Satková 12.1.
Ing. Peter Dráč 15.1.
Vincent Chmela 19.1.
Jozefína Klačanová 21.1.
Helena Slimáková 25.1.
Ľudmila Šajanková 27.1.
Anna Lamošová 31.1.

Zora Roháčová 1.1.
MUDr. IrenaAulitisová 1.1.
Mária Osuská 2.1.
Irena Demovičová 6.1.
Mariana Demovičová 10.1.
Hermína Mlyneková 13.1.
Irena Raždiková 17.1.
Štefania Mikovičová 25.1.

Jozef Horváth 4.1.
Agneša Hajková 12.1.
Božena Bauerová 17.1.
Antonia Kovačičová 29.1.

85-roční

Naši jub i lant i

► 5.2. PLES GYM-
NÁZIAPEZINOK.
► 8.2. SMEJKO A TAN-
CULIENKA – ČÁRY MÁRY FUK.

► 9.2. POCHOVÁVA-
NIE BASY

►11.2. KONCERT
KOMORNEJ HUDBY ZUŠ E. SUCHOŇAa hostí
► 13.2. PREDAJNÁ
AKCIA DETSKÉHO OBLEČENIA A DETSKÝCH POTRIEB

► 13.2. TELKA

►13.2. VRABČIAK – PIES-
NE EDITH PIAF – SPIEVA MONIKA STANISLAVOVÁ

V predvečer Dňa Sv. Valentína – vhodné ako darček.
►14. 2. AHOJ ROZPRÁVKA.
Dnes: KAMARÁT BAMBUĽKO.

►15.2. – Divadelné
centrum MARTIN.

►15.2. – DARINA LICHNEROVÁ:
VERTIKÁLNE HORIZONTÁLNE.
►17.2. – SLÁVA – RADO-
ŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO Trpká cesta k svetskej sláve ko-
mika Bustera Keatona – FRIGA.

► 20.2. VEĽKÁ CENA
PEZINKA

► 24.2. EXPEDIČNÁ KA-
MERA – FILMOVÝ FESTIVAL

► 25.2. CESTOU-NECESTOU
– CESTOVATEĽSKÝ FESTIVAL

26. 2. KONCERT
PRE DAVIDA BOWIEHO.

► 28.2. MAŠKARNÝ
KARNEVAL PRE NAJMENŠÍCH

( ) o 19.00 h v spoločenskej sále DK -

(pondelok) o 17.00 h –
Veselé hudobné predstavenie pre

najmenších s detskými pesničkami od chrobáčikov čmeľka Smejka a
lienky Tanculienky PRENÁJOM – predaj len cez

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

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

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný organizátor: Centrum pre rodinu.
(sobota) o 13.00 a 15.00 h vo veľkej sále DK –

Polročné vystúpenie tanečnej akadémie SUNNY DANCE.
(sobota) o 19.00 h v malej sále DK –

Šansó-
nový koncert pri príležitosti 100. výročia narodenia Edith Piaf.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje Divadielko HAPPY – Oľ-

ga Hoffmannová. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 9.00 a 10.30 h vo veľkej sále DK

9.00 h - Mr. Wolf & three little pigs, 10.30 h –
American dream. Pre žiakov ZŠ a SŠ v anglickom jazyku.

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK
Vernisáž výstavy - čipka a tkanie

(streda) o 19.00 h vo veľkej sále DK

Účinkujú: S. Štepka, O. Kovaľ
al. M. Kubovčík, R. Felix al. J. Adamčík, V. Svitek, M. Nedomová,
M. Caban al. S. Malachovský a ďalší. Réžia: Ondrej Spišák.

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

ganizátor: Mariášový klub Pezinok.
(streda) o 18.00 h v malej sále DK –

Premietanie filmov o dobrodruž-
stve, divokej prírode, poznávaní nového, o extrémnych zážitkoch
a športoch. Hlavný garant: OZ Cestou-necestou - Michal Knitl v
spolupráci s PKC.

(štvrtok) o 18.00 h v malej sále DK –
Prednášky, premietanie , spozná-

vanie iných kultúr... Hlavný garant: OZ Cestou-necestou – Michal
Knitl v spolupráci s PKC.
► (piatok) o 20.00 h v malej a spoločenskej sále

Koncert viacerých kapiel na počesť Da-
vida Bowieho, kde zaznejú „naživo“ jeho skladby. Koncert bude do-
prevádzaný videoprojekciou a rôznymi inštaláciami. Účinkujú: ME-
SIAL, BRAJGEL, QUEER JANE, ACORNHOEK, DIAMOND FLO-
WERS... a ďalší. Viac info na FB pod názvom: Koncert pre Davida
Bowieho. Hlavný organizátor: BRAJGELv spolupráci s PKC.

(nedeľa) o 15.30 h v spoločenskej sále DK –
Karneval detí v maskách s Klau-

nom Pepele. Organizátor: PKC. Pozor! Karneval je pre deti do 6 rokov.

piatok

vo veľkej sále DK

.

www. ticketportal.sk

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Peter Hrubý 33 r.
Daniel Vyhnánek 59 r.
Otto Kraus 73 r.
Ladislav Madacki 42 r.
Anna Klinková 86 r.
Ľudovít Prandorfy 75 r.
Ing. Jozef Doluvodský 83 r.
Filip Hujsi 28 r.
Pavol Skovajsa 60 r.
Jozef Molnár 69 r.
Terézia Krasňanská 74 r.
PhMr. Marianna Hanáková 87 r.
Anton Chabada 50 r.
Viktor Chabada 47 r.
Ivan Schalek 50 r.
Viera Nižňanová 50 r.
Dana Rimanová 83 r.
Flávia Baroková 63 r.
Roman Strnisko 43 r.
Františka Čechová 67 r.
Janka Hanulíková 53 r.
Ján Prokop 84 r.
Alojz Kokoška 94 r.

Andrej Pavlík a Zuzana Bezáko-
vá • Martin Mruškovič a Katarína
Bartoňová • Jozef Šmida a Silvia
Schneider • Matúš Pollák a Domi-
nika Ježíková

B L A H O Ž E L Á M E

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ján Kmec 1.12.
Tobias Voloch 2.12.
MichalAdamove 4.12.
Lukas Chudík 7.12.
SamuelAntal 8.12.
Boris Baťko 9.12.
Filip Gálik 10.12.
Vanesa Lukačovičová 11.12.
Lukáš Hudák 11.12.
Patrik Nosáľ 11.12.
Bianka Doronyiová 12.12.
Samuel Hric 14.12.
Kristína Ryšanová 14.12.
Félix Poš 19.12.
Zuzana Gaálová 20.12.
Marek Olah 21.12.
Ivana Benkeová 22.12.
Branislav Jendek 23.12.
Gréta Braunová 28.12.
Jakub Ježík 29.12.
Lukáš Somík 29.12.
Matúš Noga 29.12.
Dorota Naira Zipserová 30.12.
Michal Čontoš 31.12.
Daniel Majerčík 2.1.
Tereza Slezáková 10.1.

POĎAKOVANIE

2.-3. Rodina na prenájom .................................................. FRA
4.-5. 50 odtieňov čiernej ................................................... USA
6.-7. Žabiak Ribit .................................... 17.00 h ........ Malajzia
6.-7. Policajtov švagor ....................................................... USA
9. Fk: Fúsi ..................................................... Island, Dánsko
10. Lída Baarová ............................................................. ČR
11.-12. 13 hodín: Tajní vojaci v Bengházi ........................... USA
13.-14. Ako byť single ........................................................... USA
16. Fk: Ejzenštejn v Guanajuate ..................................... MEX
18.-19. Deadpool .................................................................. USA
20. Robinson Crusoe 3D .................... 17.00 h .............. FRA
21. Robinson Crusoe .......................... 17.00 h .............. FRA
20.-21. Zoolander 2 ............................................................... USA
23.-24. Decibely lásky ............................................................. ČR
25.-26. Brooklyn ................................................................... USA
27. Řachanda ...................................... 17.00 h ................ ČR
27. Bohovia Egypta 3D .................................................. USA
28. Bohovia Egypta ......................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY február

Dňa 25. 12. 2015
uplynulo 22. rokov
od úmrtia nášho
drahého otca

Jozefa
ČAJKOVIČA.

Dňa
15. 1. 2016 sme si pripomenuli
30. výročie od úmrtia našej drahej
mamičky

S láskou na ňu
spomínajú brat
Augustín s rodinou
a deti s rodinami. V

tomto roku si pripomenieme aj
30. výročie úmrtia
našej mamičky a
babičky

a 50. výročie úmr-
tia otca a dedka

S láskou na nich
spomínajú syn
Agustín s rodinou
a vnúčatá s rodina-
mi.

Marianny
ČAJKOVIČOVEJ
rod. Slamkovej.

Apolónie
SLAMKOVEJ

Agustína
SLAMKU.

S láskou v srdci
spomínajú deti s rodinami.

Dňa 30. 12. 2015
uplynul 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.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 22. 1. 2016
sme si pripomenuli
6. výročie od úmrtia
našej milovanej

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

Marty PROKEŠOVEJ.

Dňa 5. 1. 2016 uplynulo 5 rokov,
čo nás opustila naša drahá
mama a 17. 1. 2016 uplynulo 12
rokov, čo nás opustil náš drahý
otec. Na obidvoch rodičov, sta-
rých rodičov a prarodičov

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

Františku a Jána NOVÁKA

Neplačte že som
odišiel, len kľud a
mier mi prajte, len
večné svetlo spo-
mienky mi zachovaj-
te. Dňa 6. 2. 2016 si
pripomenieme 1. vý-
ročie od úmrtia náš-

ho drahého manžela a otca

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Manželka Bo-
žena a syn Pavol.

Pavla PIPÍŠA.

Dňa 6. 2. 2016 si
pripomenieme prvé
výročie od úmrtia
našej drahej

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Dcé-
ra, synovia, vnúčatá a pravnúčatá.

Jozefy
HLAVENOVEJ.

Dňa 1. 1. 2016 sme
si pripomenuli 3.
výročie od úmrtia
nášho drahého
manžela, otca a
dedka

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

Jána BEDEČA.

Emília HANÚSKOVÁ
S úctou a láskou a
s krásnymi spo-
mienkami na časy,
ktoré som smela s
tebou prežiť, milá
babka Milka, na
najkrajšie detské
letné prázdniny

strávené u teba a na stopu, zane-
chanú vo mne venujem myšlien-
ku tvojim nedožitým 90. narodeni-
nám, ktoré by si oslávila 20. janu-
ára 2016. S vďakou vnučka Mag-
daléna, dcéra Alžbeta a syn Fran-
tišek s rodinami.

Dňa 15. 1. 2016
sme si pripomenuli
70. nedožité naro-
deniny nášho dra-
hého

S láskou spomí-
najú manželka, deti a sestry s
rodinami.

Ivana PESSELA.

Čas plynie ako
rieky prúd, kto ťa
mal rád, nevie za-
budnúť. Dňa 7. 2.
2016 uplynie 5 ro-
kov, čo nás navždy
opustil náš drahý

Kto ste ho poznali a mali radi, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti a smútiaca rodina.

Emil KOLENČÍK.

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, mu-
sela zomrieť, aj keď
tak veľmi chcela
žiť. Dňa 15. 1. 2016
sme si pripomenuli
prvé výročie úmrtia
našej drahej

S láskou spomína Milan s rodi-
nou.

Margity SVETLÁKOVEJ.

Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Dňa 24. 1. 2016
sme si pripomenuli
60. nedožité naro-
deniny našej milej
kolegyne

Ing. Helenky
KOBZOVEJ.

S láskou spomíname.

Dňa 4. 1. 2016 uply-
nulo 7 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý

František
VIRGOVIČ

vo veku 63 rokov. S
láskou naňho spomína manžel-
ka, dcéra, synovia, vnučky, ne-
vesty a ostatná rodina a priatelia.
Ďakujem všetkým, ktorí si ho
týmto pripomenú.

Dňa 2. januára 2016 oslávili naši
drahí rodičia

Ladislav a Mária FEIFIČOVCI
krásnych 60 rokov spoločného
života. Do ďalších rokov veľa
zdravia a spoločného porozume-
nia želajú synovia Miroslav s rodi-
nou a Vladislav, vnúčatá Bra-
nislav, Lucia, Ivanka a pravnučka
Emka posiela pradedkovi a pra-
babke veľkú pusinku.

Dňa 22. 2. 2016
uplynie 25 rokov, čo
nás navždy opustila
naša drahá mama,
svokra a babička

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

ANTÓNIA
BUBENÍKOVÁ.

Dňa 22. 1. 2016
uplynul rok, čo nás
opustil náš drahý
manžel, otec a
dedko

Miloval humor a
smiech. Tí, čo ste ho poznali, ve-
nujte mu veselú spomienku.

Jozef KOCMÁL.

90-roční

91-ročné

92-ročné

95-roční

96-ročná

97-ročný

Magdaléna Hudeková 3.1.
Ernest Kanka 11.1.
Emília Sedláková 15.1.
Irena Vlhová 16.1.

Ernestína Švarcová 4.1.
Františka Horváthová 13.1.

Jozefína Axamitová 6.1.
Elena Kapcová 14.1.

Rudolf Turanský 16.1.
Helena Gašparová 19.1.

Júlia Vicenová 22.1.

Ján Ďuriš 21.1.

93-ročná
Veronika Ondrovičová 3.1.

Dňa 15. 1. 2016 uplynulo 7 rokov,
čo nás náhle opus-
tila naša milovaná
manželka, ma-
mička a babička

Smú-
tiaca rodina.

Alojzia
SLOVÁČKOVÁ

rod. Matejkovičová
a 12. 1. sme si pri-
pomenuli jej nedožitých 74 rokov.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Mária
JAŠŠÁKOVÁ

Uplynul rok, čo
hviezdičkou krás-
nou si sa stala. No
slzy stále hladia
našu tvár a prázdno
dušu objíma. Láska tvoja však
hreje stále, tá, ktorú si zanechala.
Každý, kto rád ťa mal, na teba v
dobrom spomína. S láskou spo-
mínajú mama, brat a dcéry. Kto
ste ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku.

Tie roky odvial čas,
čo anjelom si sa
stal a smútok v na-
šich srdciach zane-
chal. Vo hviezdnej
perine budeš tíško
spať. No my bu-

deme na teba s láskou spomínať.
Dňa 15. 12. sme si pripomenuli
nedožité 88. narodeniny nášho
dedka, manžela a otca

Jána ORSZÁGHA.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Dňa 3. 1. 2016 sa dožila krásneho
životného jubilea 90
rokov naša drahá
mama, babka a
prababka

Pri príležitosti Vášho jubilea Vám
do ďalších rokov veľa zdravia,
šťastia a Božieho požehnania
prajú Vaši najbližší.

Magdaléna
HUDEKOVÁ

rod. Nováková.

29. 12. 2015 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustil náš

drahý otec

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. S úctou a láskou spo-
mínajú dcéry a synovia s rodinami.

JÁN JANÁS.

S ľútosťou oznamujeme všetkým
priateľom a známym, že dňa 5. 1.
2016 vo veku 53
rokov zomrela po
ťažkej chorobe

Rozlúčili sme sa s
ňou podľa jej želania v tichosti,
v kruhu najbližšej rodiny. Za pre-
javy sústrasti úprimne ďakujeme.
Syn Juraj a smútiaca rodina.

JANKA
HANULÍKOVÁ
rod. Hajková.

Dňa 2. 2. 2016 uply-
nie 20 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá manželka,
mama, babka a pria-
teľka
Aška MIŠKOVSKÁ.

Spomienková omša sa bude ko-
nať v Kláštornom kostole 13. 2.
2016 o 18.00 hod.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU február

Od 1. 2. do 17. 2. zápis na jarný prázdninový tábor.

4.2. Mama, ocko – poď sa hrať: Snehuliak.

5.2. Stavanie snehových sôch v Zámockom parku.

6.2. Fašiangová slávnosť.

11.2. Mama, ocko – poď sa hrať: Valentínske srdce.

18.2. Mama, ocko – poď sa hrať: Karnevalová maska.

22.2.- 26.2. Jarný prázdninový tábor.

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

Katarína Kvetková,

Prihlásiť
sa môžete v Infocentre CVČ v čase úradných hodín. Jarný tábor
je určený pre školopovinné deti a uskutoční sa počas jarných
prázdnin. Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží.

Stretnutia s rodič-
mi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Rodinná
akcia plná zimnej atmosféry a tvorivého ducha. V Zámockom par-
ku od 15.00 do 17.00 h.

Oslava tradičných sviatkov, akcia je
vhodná pre rodiny s deťmi. Bližšie informácie na www.cvcpezi-
nok.sk alebo na telefónnych číslach 033/ 6901991, 0948/222117

Stretnu-
tia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Jarný tábor je určený pre
školopovinné deti a uskutoční sa počas jarných prázdnin. Zmy-
sluplný čas plný zábavy a súťaží.

na alebo
na telefónnych číslach

CVČ Pezinok

Len v prípade priaznivých podmienok.

Zmena programu vyhradená!

www.cvcpezinok.sk
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29. 1. 2015. .

V sobotu 9. 1. sa mladí džudisti 1. judo klubu Pezinok zú-
častnili medzinárodného turnaja v poľskom meste Bielsko-Bia-
la, ktoré leží . I v tomto
sliezskom kraji získali mladí Pezinčania vynikajúce umiest-
nenia:

Jozef Tománek do 33 kg – U 13, Patrícia To-
mánková do 21kg - 11, Karol Dubský do 55 kg – U 15, Filip
Buzinkay do 30 kg – U 11, Marek Macejka do 23 kg – U 9,
Michal Tomáš do 25 kg – U 9. Anton Dubský do 30 kg
– U 11. Ella Markovicsová do 27 kg U 11, Martin
Uhlár do 36 kg U 11.

V súťaži družstiev spomedzi 63 kubov z Poľska, Slovenska,
Česka a Nemecka obsadili krásne druhé miesto.

neďaleko od česko-slovenských hraníc

1. miesto:

2. miesto:
3. miesto:

(r)

Mladí džudisti súperili v Poľsku

Mesto Pezinok v spolupráci s
Mestským podnikom služieb –
Mestskou plavárňou a Plavec-
kým klubom Pezinok pozývajú
všetkých plávajúcich Pezinča-
nov i ostatných plavcov z okolia
na jednáste pokračovanie „ 24-
-hodinovej NONSTOP plavec-
kej štafety“, ktorá sa uskutoční
v termíne 18.-19. marca 2016.

Oficiálne otvorenie primátorom
mesta je naplánované na piatok
18. marca o 12.00 h. Prvými plá-
vajúcimi štafetovým spôsobom
budú členovia Plaveckého klu-
bu Pezinok. Ukončenie poduja-
tia je v sobotu 19. marca o
12.00 h a slávnostné vyhlásenie
výsledkov bude o 12.30 h. Mies-
tom konania je Mestská plavá-

reň v Pezinku na Komenského
ulici. Celkový rozpis bude uve-
dený na stránkach

,
a na plagátoch.

Cieľom organizátorov je za-
pojiť do štafety čo najviac plav-
cov zo širokej verejnosti, ktorí
si prídu zašportovať a prispejú
k možnému vytvoreniu rekordu

www.pe-
zinok.sk www.plavaren-pk.sk

či už v počte plavcov (minulý
rok 526 plavcov) resp. v počte
odplávaných km (minulý rok pa-
dol rekord 90,60 km).

Pre každého účastníka bude
nachystané drobné občerstve-
nie a pre najrýchlejších plavcov
– víťazov v jednotlivých kate-
góriách budú pripravené vecné
ceny. Tešíme sa na vás. (pv)

Pozvánka na XI. ročník plaveckého maratónu
18.-19. marec 2016
v Mestskej plavárni

V čase príprav na vianočné
sviatky sa uskutočnil cez ví-
kend 12.-13. decembra 2015 v
Gajaroch medzinárodný hokej-
balový turnaj hráčov nad 35 ro-
kov pod názvom

Tím OLD
BOYS PEZINOK bol zastúpený
hráčmi pôsobiacimi v Malokar-
patskej hokejbalovej lige. Tur-
naja sa zúčastnilo 8 mužstiev:
z Česka reprezentačný výber
Masters ČR, Severka Ústí nad
Labem a úradujúci víťaz Eu-
rópskeho pohára SONP Klad-
no, zo Slovenska reprezen-
tačné výbery Old Boys Slova-
kia, Team Slovakia, Zvolen,
HBC Masters Žilina, Old Boys
Pezinok. Tie boli rozdelené do
dvoch skupín. Hralo sa podľa
pravidiel SHBÚ systémom 5+1
„na plávajúcu modrú“ každý s
každým v skupine a 2x12 minút
čistého času.

V základnej skupine si Pezin-
čania zmerali sily s tímami
Skalice (0:5), reprezentačným
výberom Českej republiky (1:1)
a s reprezentačným výberom
OLD BOYS SLOVAKIA (2:5).
Po odohratí zápasov v skupi-
nách v nedeľu čakali súperi v
bojoch o konečné umiestnenia.

Hokejbalový výber Pezinka
na turnaji v Gajaroch

MAJSTROV-
STVÁ SLOVENSKA MAMUT
CUP MASTERS.

Najskôr vyhrali kontumačne 5:0
so Žilinou a so Zvolenom pre-
hrali 1:3. Celkovo obsadili 7.
miesto. Napriek výsledkom za-
nechali solídny výkon a hlavne
sa mohli spoľahnúť na branká-
ra Romana Grúsa, ktorý priam
exceloval v sobotňajších zápa-
soch. Celkovým víťazom sa
stal celok TEAM SLOVAKIA
pred OLD BOYS SLOVAKIA a
SONP Kladno.

Prvý vianočný turnaj sa odo-
hral tesne pred Vianocami 19.
decembra 2015. Zúčastnilo sa-
ho 8 tímov. Hralo sa systémom
každý s každým v skupine.
Priamo do -finále postupovali
víťazi skupín Carpathians a
Morgans. Celky na 2. a 3. mies-
te zo skupín bojovali vo -
finále o postup ďalej.

Vianočný turnaj Dura-Cup

ktoré
vo finále porazilo juniorov Orly
Modra 4:0. V boji o bronz sa
stretli porazení semifinalisti team
Morgans s Carpathians. Po vý-
hre 3:2 po samostatných nájaz-
doch sa tešili z 3. miesta hráči
Morgans.

(HC Orly Mod-
ra – juniori) a

(Wat-
berg Senec).
1. WATBERG SENEC, 2. HC
ORLY MODRA - juniori, 3. MOR-
GANS, 4. Carpathians, 5. HC
Chilli – st. páni, 6. Vitamíny Pe-
zinok „A“, 7. Haliganda Pezinok,
8. White Eagles.

V druhý vianočný sviatok sa
uskutočnil I. ročník HALIGAN-
DA CUP 2015 v hokejbale. Tur-

Celkovým víťazom sa stalo
mužstvo Watberg Senec,

Najlepším hráčom
bol Jozef Kobela

najlepším branká-
rom bol Adrián Nóghely

Celkové poradie:

HALIGANDA CUP 2015

naja sa zúčastnilo 8 tímov roz-
delených do 2 skupín. Hralo sa
2x10 min., pričom v sa hralo
systémom každý s každým v
skupine a do vyraďovacej časti
postupovali prvé dva celky z
oboch skupín. V -finále sa
stretli Old Boys Slovakia s Ha-
ligandou Pezinok 3:4 a Pavú-
ci Pezinok s Jokeritom 2:0.
V malom finále v boji o 3. mies-
to boli úspešnejší hráči Old
Boys Slovakia, ktorí porazili Jo-
kerit 3:2.

Vo finále si zmerali sily pezin-
ské mužstvá Haligandy a Pavú-
kov. Haliganda si počínala
úspešnejšie ako v skupine (pre-
hrali s Pavúkmi 1: 2) a nako-
niec vyhrala po výsledku 2 : 0
a mohla sa tešiť z premiérové-
ho prvenstva na turnaji.

HALI-
GANDA PEZINOK, PAVÚCI
PEZINOK, OLD BOYS SLO-
VAKIA, Jokerit, Draci Pe-
zinok, Ladies výber Slova-
kia, Morgans, Frodo.

(HALIGANDA PE-
ZINOK),

(OLD
BOYS SLOVAKIA),

(PAVÚCI PEZI-
NOK).

Celkové poradie:

Naj-
lepším hráčom sa stal Róbert
Mikes ml.

najlepším strelcom
sa stal Adam Virág

najlepším
brankárom sa stal Peter
Nemčovič

Peter Vlasák

1.
2.

3.
4. 5.

6.
7. 8.

Sviatočné obdobie v znamení hokejbalových turnajov

Výsledky 3. turnaja Školskej basketbalovej ligy VISTA real Cup 2015 - 2016
Tretí turnaj VISTA real Cu-

pu 2015/2016 sa uskutočnil
vo štvrtok 17. 12. 2015 v
športovej hale SOŠ Komen-
ského 27 v Pezinku.

Výsledky 3. turnaja VISTAreal Cupu 2015/2016
Č.s. 23 ZŠ Fándlyho Pezinok – Gymnázium Pezinok 48:26 (21:15)
Č.s. 24 ZŠ J.Kupeckého Pezinok – GymnáziumA.B. Senec 59:13 (34:09)
Č.s. 25 ZŠ Šenkvice – ZŠ Ľ. Štúra Modra 29:07 (20:02)
Č.s. 26 ZŠ J. G. Tajovského Senec – ZŠ J. Kupeckého PK 45:43 p.p. (41:41)
Č.s. 27 ZŠ Svätý Jur – ZŠ Šenkvice 13:16 (09:06)
Č.s. 28 GymnáziumA.B. Senec – ZŠ Fándlyho Pezinok 03:35 (00:22)
Č.s. 29 ZŠ Na Bielenisku Pezinok – ZŠ Svätý Jur 45:14 (22:04)

Priebežná tabuľka po odohratí 3. turnaja:
Z V P Skóre B (+/-)

1.Bielenisko PK 5 5 0 229:95 10 (+134)
2.Fándlyho PK 5 4 1 171:84 9 (+87)
3.ZŠ Senec 4 4 0 227:71 8 (+156)
4.Kupeckého PK 5 3 2 220:125 8 (+95)
5.Šenkvice 5 2 3 85:120 7 (-35)
6.G.A.B. Senec 5 2 3 73:145 7 (-72)
7.Svätý Jur 6 1 5 100:199 7 (-99)
8.Gymnázium PK 5 1 4 102:217 6 (-115)
9.Modra 4 0 4 48:199 4 (-151)
Z = zápasy, V = výhry, P = prehry, B = body

10. kolo

– Carpathians 6:5

– Jokerit PK 6:1

– HBK Panteri Budmerice 3:1

Diabli Réca – 2:9 (predohrané)

Frodo – 4:6 (predohrané)

VitamínyA– 1:3

Draci Pezinok – 4:5

Vitamíny B

Watberg Senec

HC Chilli

ŠHbK Račištorf

Buldogs

Hurons Budmerice

Haliganda Pezinok

Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok 2015/16

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

Pre Klub orientačného behu
Sokol Pezinok je bilancia uplynulé-
ho roku 2015 veľmi priaznivá. Na-
ši pretekári sa v dlhodobej súťaži
družstiev na Slovensku umiestnili
na druhom mieste, za Košicami.
Gratulujeme všetkým členom druž-
stva. Každý svojou troškou prispel
ku krásnemu výsledku.

Zásluhou výborných a obeta-
vých trénerov máme v Pezinku
najpočetnejšiu mládežnícku gene-
ráciu orientačných bežcov na Slo-
vensku. Venujú deťom čas na
úkor svojho pohodlia a mládež sa
im odvďačuje peknými výsledka-
mi a láskou k tomuto športu.

V stredu sme mohli v uliciach nášho mesta vidieť
orientačných bežcov. Organizovali sme

zároveň 1. kolo OR Západ 2016.
V tomto mestskom behu nám chýbali naše dorastové kategó-
rie, ktoré boli práve na zimnom sústredení. Aj napriek absencii
mnohých výborných pretekárov členovia Klubu Sokol Pezinok
dosiahli zaujímavé výsledky:

v ženských kategóriách W45 Iveta Pijáková a W55
Maya Karovic. V mužských kategóriách M10RD Matej Knop-
čok, M45 Peter Fraňo, M55 Ivan Oravec a v kategórii Open To-
máš Charvát. ženské kategórie W10 Kristína To-
porová, W14 Evka Ondovčíková. V mužských katedóriách M10
Daniel Ondovčík, M12Andrej Hojko a v kategórii Open Ivan Bu-
taš. ženy W10 Petra Kurucová, W14 Alexandra Jan-
čovičová, W19 Katarína Hrašnová, W55 Soňa Kavecká. V muž-
ských kategóriách M14 Jakub Fraňo, M45 Pavol Kebis st.

V nedeľu sa konal v Bratislave Yeti Zima Cup 2. ko-
lo Oblastného rebríčka západnej oblasti. Výsledky:
W12 Betka Kopčíková, W14 Ema Havlíková, W19 Katka
Hrašnová, W45 Iveta Pijáková, M12 Andrej Mikloš, M14 Jakub
Fraňo, M45 Pavol Kebis, M55 Ivan Oravec. RD (rodi-
čia s deťmi) Simonka Bochničková,W12 Karolínka Toporová,
W55 Maya Karovic, M14 Tibor Fedor, M55 Ľuboš Horňák.

N (nábor) Eva Pevná, W10 Kristínka Toporová, W14
Nina Kutišová.

Všetkých, ktorí majú chuť sa zdravo hýbať a nazrieť do tajom-
stva orientačného behu, pozývame k nám. Naším pôsobiskom
je najkrajšia telocvičňa - príroda, lesy, lúky, mestá a dedinky nie-
len na Slovensku. Najbližšie preteky organizované naším klu-
bom budú 28. 2. 2016 (ale už nie v meste Pezinok). Bližšie in-
formácie nájdete na: .

6. januára
17. ročník tradičných

Trojkráľových pretekov,

17. 1. 2016

Maya Karovic

1. miesta:

2. miesta:

3. miesta:

1. miesta:

2. miesta:

3. miesta:

www.sokolpezinok.sk
Milí čitatelia Pezinčania, Klub orientačného behu Sokol Pe-

zinok vám všetkým praje v roku 2016 pevné zdravie, dobrý azi-

mut a radosť z dosiahnutých výsledkov nielen v športe, ale aj v

osobnom živote.

Orientační bežci Sokola Pezinok
boli v roku 2015 druhí na Slovensku

Ilustračné foto (MK)




