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Primátor mesta Pezinok Oliver Solga sa zúčastnil 31. januára v Prahe na mimoriad-
nej aukcii vybraných umeleckých diel zo zbierky prof. E. A. Safarika, ktorú zorganizo-
vala aukčná spoločnosť Adolf Loos – Apartment and Gallery. Na aukcii bolo predsta-
vených päť olejomalieb tohto významného barokového maliara - pezinského rodáka,
z ktorých dve poputujú na Slovensko. Vzácny „Autorportrét“ zakúpila Slovenská ná-
rodná galéria a významné dielo „Sv. František“ zakúpil pre Pezinok podnikateľ Štefan
Šimák. Pán Štefan Šimák rekonštruuje pezinský zámok, v ktorom bola nedávno obja-
vená aj gotická hradná kaplnka. A práve v tejto kaplnke by mal byť po jej rekonštrukcii
nainštalovaný aj v Prahe zakúpený obraz.

Podľa vyjadrenia primátora Olivera Solgu je zakúpenie Kupeckého obrazu veľkým
gestom podnikateľa vo vzťahu k Pezinčanom, a to práve v období „Roka Jána Ku-
peckého“, ktorým si kultúrna verejnosť pripomína 350. výročie jeho narodenia.

vyhlásil
Oliver Solga, a ďalej dodal:

„Som mimoriadne šťastný, že sa našiel človek, ktorý kúpou tohto vzácneho obrazu
a jeho umiestnením v Pezinku splnil sen mnohých Pezinčanov a zaradil tak Pezinok
medzi významné európske mestá, ktoré Kupeckého originálne dielo vlastnia. Je skve-
lé, že sa Kupecký symbolicky vrátil po viac ako troch storočiach do Pezinka“,

„Od roku 2010 sme sa snažili spolu s mojím priateľom, vte-
dajším veľvyslancom SR v Taliansku Stanislavom Vallom, dostať na Slovensko celú
Safarikovu kolekciu Kupeckého obrazov. Sme radi a tešíme sa, že sa na Slovensko
dostali aspoň tieto dva významné obrazy, ako si to veľmi želal ešte počas svojho živo-
ta historik umenia svetového formátu Eduard A. Safarik. A som tiež rád tomu, že po
mojej intervencii minister kultúry Marek Maďarič uvoľnil peniaze aj na nákup autopor-
trétu pre SNG“. (r)

Regionálne školstvo, teda ma-
terské, základné a stredné ško-
ly, zaberajú v ostatných týž-
dňoch v domácej slovenskej poli-
tike a v domácich médiách domi-
nantné miesto. V spoločnosti re-
zonujú predovšetkým protestné
akcie učiteľov škôl všetkých stup-
ňov a nevšímavá reakcia vlády
na ne. Ani zastupiteľstvo Bra-
tislavského samosprávneho kra-
ja túto tému neobišlo. Na svo-
jom mimoriadnom zasadnutí
dňa 29. 1. 2016, na návrh posla-
neckého klubu SAS, OKS, Zme-
na zdola, ktorého členom je aj
primátor Solga a ja, prijalo ako
jediný zriaďovateľ stredných
škôl v Slovenskej republike u-
znesenie, v ktorom poslanci vy-
jadrili podporu požiadavkám uči-
teľov regionálneho školstva.
V rozhodovaní o podpornom vy-
hlásení zastupiteľstvo zohľadni-
lo aj skutočnosť, že štát, napriek
tomu, že ho zaväzujú platné
právne predpisy, si nedostatoč-
ne plní svoje povinnosti voči zria-
ďovateľom regionálnych škôl, te-
da obecným a krajským sa-
mosprávam. Exemplárnym prí-
kladom tohto faktu je rozhodnu-
tie o štvorpercentnej valorizácii
platov od 1. 1. 2016, na ktorú za-
tiaľ školám neprišli peniaze.

Dominancia školských tém na
rokovaní regionálneho zastupi-
teľstva však mala aj inú podobu.
Na spomínanom mimoriadnom
zasadnutí i na tom riadnom dňa
19. 2. 2016 urobila samospráva
BSK podstatný krok k tomu, aby
v našom regióne vznikla

Obe
rokovania priblížili krajskú sa-
mosprávu, spoločnosť Volkswa-
gen Slovakia a. s. a spoločnosť
Matador k vytvoreniu záujmové-
ho združenia právnických osôb
pod názvom Duálna akadémia.
Na tento nový právny subjekt bu-
de prenesená zriaďovateľská pô-
sobnosť k Strednej odbornej ško-
le na ul. J. Jonáša v Bratislave –
Devínskej Novej Vsi, čím sa otvo-
rí priestor pre vznik modernej a
najnovšou technológiou vybave-
nej strednej školy, ktorá bude pri-
pravovať kvalifikovaných pra-
covníkov pre slovenský automo-
bilový priemysel. Po dlhých a
komplikovaných rokovaniach, v
ktorých sa významne angažova-
la komisia školstva mládeže a
športu, boli schválené kľúčové
dokumenty umožňujúce realizá-
ciu zámeru. Paralelne s týmto
všetkým pokračuje na úrade
BSK práca špeciálnej pracovnej
skupiny, ktorá pripravuje na rea-
lizáciu dokument pod názvom
Zámer na vytvorenie efektívnej a
hospodárnej siete stredných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti BSK. Materiál máme takmer
hotový a na jeho základe začne
samospráva s racionalizačnými
opatreniami v sieti svojich škôl,
ktoré zohľadnia najmä klesajúci
počet žiakov v školách na jednej
strane a veľké množstvo voľ-
ných priestorových kapacít škol-
ských budov na strane druhej.
O krokoch, ktoré sa dotknú škôl
v našom volebnom obvode, bu-
deme informovať. René Bílik,
poslanec BSK a predseda komisie

školstva, mládeže a športu

prestíž-
na stredná odborná škola.

Inzercia

POZVANIE NA VOĽBY
V sobotu 5. marca 2016 sa uskutočnia voľby do

Národnej rady SR. Volebné miestnosti budú otvo-
rené nepretržite v čase od 7. do 22. hodiny.

Naši voliči v Pezinku môžu odovzdať svoj hlas pria-
mo vo svojom volebnom okrsku, resp. aj v inom mes-
te alebo obci na základe vydaného prenosného
hlasovacieho preukazu. O jeho vydanie môžu požia-
dať osobne referát evidencie obyvateľov na mest-

skom úrade najneskôr do piatka 4. marca 2016
do 12.00 hod.

Medzi kandidátmi nájdeme aj 18 Pezinčanov. Za
stranu TIP kandidujú Martin Minárik a Kamila Raj-
nicová, za STRANU MODERNÉHO SLOVENSKA
kandiduje Vladislav Berkovič, za OĽANO – NOVA
kandidujú Róbert Halák a Viktor Gažo, za stranu ŠAN-

Vo voľbách sa o voličské hla-
sy uchádza 23 rôznych politických subjektov,
ktoré navrhli do 150 členného poslaneckého
zboru celkom 2914 kandidátov na poslancov do
NR SR.

CA kandidujú Roman Lukáč a Gustáv Voda, za stra-
nu SME RODINA – BORIS KOLLÁR kandiduje An-
drea Čajkovičová, za SDKÚ-DS kandidujú Zuza-
na Maxianová-Tobiašová a Juraj Hanulík, za SMER
kandiduje Pavol Pavlis, za KDH kandidujú Pavol
Noga a Emanuel Noga, za stranu KOTLEBA– ĽUDO-
VÁ STRANA NAŠE SLOVENSKO kandiduje Karol
Polanský, za SIEŤ kandiduje Tomáš Vlachovič, za
stranu PRIAMA DEMOKRACIA kandiduje Vladimír
Neumann a za SaS kandidujú Martin Šušol a Juraj
Štít.

#

(MsÚ)

Po vyše troch storočiach sa do Pezinka vrátil obraz významného
barokového maliara a pezinského rodáka Jána Kupeckého

Ján Kupecký opäť v Pezinku
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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

Nádoby na odpad pre čistotu v uliciach
Smetné koše u-

miestnené v meste
slúžia na udržanie
čistoty verejných
priestranstiev – ulíc,
detských ihrísk a
parkov. Najviac ich
je plastových , v cen-
tre mesta sú osade-
né oveľa drahšie ko-
vové, v Zámockom
parku zas drevené
koše. V minulom ro-
ku sme dali osadiť 7
košov na Panskom
chodníku, 6 košov
na sídlisku Juh, 14
košov prevzalo do údržby na sídlisku Muškát a 8 prevzalo na
sídlisku Sever . V súčasnosti spravujeme 357 košov. Ich osade-
nie, udržiavanie a čistenie nie je zadarmo. Okrem nákladov na
ich vysýpanie a uloženie odpadu treba koše priebežne opravo-
vať a zničené nahradiť novými. Len za minulý rok zničili vandali
15 plastových zelených košov, pričom nákup jedného koša stojí
cca 35 euro. Teda zbytočne sme „vyhodili“ 525 eur plus asi dve
tisícky za demontáž poškodeného a montáž nového koša. Ďal-
šie dva koše zničili vandali na železničnej stanici. Keď to všetko
spočítame, zistíme, že sme z peňazí nás všetkých minuli skoro
3 000 eur úplne zbytočne. Len preto, že sa nejaký primitív pod-
gurážený alkoholom nevprace do kože a dokazuje si svoju silu
na plastovom výrobku.A tých tritisíc eur mohlo byť použitých na
oveľa užitočnejšie a dôležitejšie veci. Napríklad nejeden špor-
tový klub „žije“ z takej sumy celý rok. Bolo by preto dobré viacej
si všímať svoje okolie a hneď ako takýchto vandalov spozoru-
jeme, treba volať na mestskú políciu – na číslo 159.

(OM – OŽP, KS aD)

Program odpadového hos-
podárstva mesta Pezinok, za-
viedol do praxe hierarchiu , kto-
rá na prvé miesto kladie úlohu
predchádzať vzniku odpadov,
nasleduje príprava na opätov-
né použitie, recyklácia, iné
zhodnocovanie odpadov a až
na poslednom mieste je zne-
škodňovanie odpadov skládko-
vaním.

V roku 2015 mesto úspešne
pokračovalo v trende, keď ani
jedna zložka komunálneho od-
padu zbieraného v rodinných
domoch neskončila na skládke
odpadov. Papier, plasty, sklo aj
biologický odpad boli zhodno-
tené ďalším spracovaním v part-
nerských firmách. Zvyšný ne-
triedený odpad (zmesový komu-
nálny odpad) sa vozil na ener-
getické zhodnotenie do firmy
ecorec Slovensko, prevádzka
Glejovka v Pezinku.

Z celkového množstva od-
padu, vyprodukovaného za
rok 2015 v Pezinku, tvoril bio-
logicky rozložiteľný odpad z
domácností 1370,83 t a z ve-
rejnej zelene 399,19 t. Zo síd-
lisk v meste vyviezli za uply-
nulý rok na skládku v Senci
4078,08 t zmesového komu-
nálneho odpadu. Do spoloč-
nosti ECOREC Slovensko pu-
tovalo na energetické zhod-
notenie 1890,88 t zmesového
komunálneho odpadu z rodin-
ných domov.

Zo sídlisk a rodinných domov
bolo v priebehu roka vyveze-
ných na skládku 662,71 t obje-
mového odpadu, ktorý pochá-
dzal z čistenia kontajnerových
stanovíšť a čiernych skládok.
Počas jarného a jesenného
upratovania z rodinných domov
aj sídlisk bolo zadarmo do firmy
ECOREC vyvezených 53,69

ton objemového odpadu. Z cel-
kového množstva vyseparova-
ného odpadu tvorili

Z trie-
deného odpadu od občanov
(nádob aj kontajnerov)

drobný stavebný odpad (z tech-
nického a skladového areá-
lu MPS na Fajgalskej ceste)
579,18 t.

Na zbernom mieste nebez-
pečných odpadov na Šenkvic-
kej ulici 12 (v sídle firmy Pet-
mas) za rok 2015 zhromaždili
spolu 17,98 t elektrospotrebi-
čov, vyradených elektrických a
elektronických zariadení, zaria-
dení obsahujúcich nebezpečné
časti alebo obsahujúce chlór-
fluórované uhľovodíky. Za rok
2015 tu nazbierali

papier a le-
penka 713,14 t, z toho pezin-
ské školy vyzbierali a odo-
vzdali 140,18 t papiera.

plasty
tvorili 178,15 t, sklo 158,19 t,

45,12 t o-
potrebovaných pneumatík,

0,72 t syntetických motorových
prevodových a mazacích ole-
jov, 3,60 t farieb obsahujúcich
nebezpečné látky a 5,09 t oba-
lov obsahujúcich zvyšky ne-
bezpečných látok.

V roku 2015 sa vyzbieralo v
meste 65,604 t šatstva, čo opro-
ti roku 2014 predstavuje nárast
o 17,704 t. To v konečnom dô-
sledku znižuje náklady na odpa-
dové hospodárstvo a prináša aj
príjem 1200 eur za prenájom
kontajnerov.

Mesto udržalo poplatky obča-
nov za komunálny odpad a
drobný stavebný odpad od roku
2009 nezmenené. Snaha mes-
ta zabezpečiť čo najefektív-
nejšie nakladanie s odpadmi
sa však nezaobíde bez súčin-
nosti s občanmi pri triedení a
zodpovednej manipulácii s od-
padom.

Marta Svítková

Rok 2015 v odpadovom hospodárstve

Prejav primitívnosti vandalov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov
pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014
Z.z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2016. Účelom zisťo-
vania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príj-
mov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zis-
ťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného sys-
tému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek mi-
nisterstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie úda-
jov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Na
Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2016 vybraných viac ako
150 obcí, medzi nimi aj mesto Pezinok. Do zisťovania je zara-
dených viac ako 2100 domácností.

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracov-
ník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať
sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie
a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskyt-
nú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely.
Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá
Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie
sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese

alebo telefonicky na t. č. 02/692 50 410.

Zisťovanie sa uskutočňu-
je od 1. februára 2016 do 30. apríla 2016.

(r)
www.statis-

tics.sk

Štatistické zisťovanie o rodinných účtoch

Do trojtýždňového štrajku
učiteľov sa od 25. januára, za-
pojilo približne 15 tisíc učite-
ľov z celého Slovenska. Ne-
spokojnosť so súčasným sta-
vom školstva vyjadrili aj Pe-
zinčania v utorok 2. februára
na Radničnom námestí, kde
sa stretli pezinskí učitelia, ro-
dičia i študenti. Podpora zo
strany mesta bola jasne defi-
novaná aj v predošlom čísle
Pezinčana, avšak problémy
štrajkujúcich v mnohom pre-
sahujú kompetencie mesta, a
preto sme Štrajkovému výbo-
ru v Pezinku zadali tri základ-
né otázky:

Ako ste boli spokojní s
účasťou v štrajku?

Čo ste sledovali štrajkom?

Z pohľadu pezinských škôl
bola účasť na štrajku pomerne
vysoká. Vzhľadom na počet za-
pojených učiteľov základné ško-
ly (okrem ZŠ Orešie) a ZUŠ pre-
rušili prevádzku najskôr úplne
a v nasledujúcich dňoch praco-
vali v obmedzenom režime.
Stredné školy pracovali v ob-
medzenom režime. Takýto stav
trval dva týždne. Materské ško-
ly sa do štrajku nezapojili vôbec
(čo nás trochu mrzí). Z celoslo-
venského pohľadu sme však
sklamaní,očakávali sme väčšiu
zaangažovanosť našich kole-
gov. Je nám však známe, že
mnohých brzdila finančná situ-
ácia, a bohužiaľ, aj zastrašova-
nie zo strany nadriadených.
Napriek tomu sme hrdí na všet-
kých učiteľov, ktorí bojovali a
stále bojujú za naše požiadav-
ky a najmä na tých, ktorí nema-
jú v nadriadených a v zriaďova-
teľovi takú podporu ako my!

Cieľom štrajku bolo upriamiť
pozornosť na problémy v škol-
stve. Alarmujúce sú výsledky
našich detí, ktoré sa v rôznych
testovaniach umiestňujú na po-
sledných priečkach v rámci kra-
jín OECD alebo EÚ. Trápi nás,
že vzdelávanie nie je pre náš
štát dôležitou hodnotou a že
sa školstvo dostalo na okraj zá-
ujmu skoro každej vlády. Pred-
stavitelia štátu dlhodobo igno-
rujú požiadavky učiteľov na za-
bezpečenie primeraného finan-
covania školstva. Tento štrajk

nie je len o našich platoch,ako
to niektorí radi prezentujú. Sám
pán minister priznal, že v škol-
stve treba „poupratovať“. Nesú-
hlasíme s nerovnomerným pre-
rozdeľovaním štátnych finanč-
ných prostriedkov na vybave-
nie škôl a nesúhlasíme s
obrovským plytvaním na rôzne
nepotrebné projekty. V školstve
očakávame zmenu celého sys-
tému, dlhodobú víziu, ktorá by
bola platná na niekoľko rokov a
nemenila sa s nástupom kaž-
dého nového ministra. Tiež by
sme uvítali voľný trh s učebni-
cami. Veľkým problém (ne-
dostatky) vidíme v zákone o
kontinuálnom vzdelávaní, kde
pokladáme za nevyhnutné zru-
šiť sedemročné obdobie plat-
nosti kreditov. Podľa nášho ná-
zoru už raz dosiahnuté vzdela-
nie nemôže byť časovo ob-
medzené! Do školstva potrebu-
jeme nových a hlavne mladých
ľudí, ktorí budú svoju prácu vy-
konávať so zápalom, a preto
musia mať nielen primerané fi-
nančné, ale aj spoločenské
ohodnotenie. Populácia učite-
ľov nám starne a generačné roz-
diely vo vzťahu učiteľ-dieťa sa
zväčšujú! Stredné školy je po-
trebné vyprofilovať tak, aby ich
absolventi mali uplatnenie na
širokospektrálnom pracovnom
trhu. Vysoké školy, ktoré nedo-
sahujú patričnú akademickú
úroveň, by mali zaniknúť!

Aj keď sme sa vrátili za ka-
tedry našich tried, zostávame v

Čo do budúcnosti?

štrajkovej pohotovosti. Sme veľ-
mi radi, že v našom meste vzni-
kol štrajkový výbor, ktorý pozo-
stáva z učiteľov a aktívnych ro-
dičov. Pravidelne sa stretáva-
me, rozoberáme vzniknuté
problémy ako aj vízie do budúc-
nosti. Naším cieľom je:

zoznámiť učiteľov s koncep-
ciou „Nové školstvo“ (pred-
staviť danú stratégiu reformy
školstva)
po prijatí koncepcie zo strany
učiteľov zorganizovať stret-
nutie s rodičmi, kde sa daná
koncepcia predstaví
vypracovať a predložiť Mes-
tu Pezinok návrh koncepcie
rozvoja školstva v meste ako
pilotný projekt (model)
spolupracovať s odborom
školstva v Pezinku, mest-
skou školskou radou, komi-
siou školstva a vedením mes-
ta na vylepšovaní daného
projektu. To znamená pre-
pojiť učiteľov, rodičov a sa-
mosprávu mesta
spojiť sa so Slovenskou ra-
dou rodičovských združení a
vyzvať ju k súčinnosti pri zavá-
dzaní nových vízií vzdeláva-
nia na Slovensku do praxe
iniciovať vznik Iniciatívy rodi-
čov Slovenska
spolupracovať so školskými
odbormi ako sociálnym part-
nerom pre vyjednávanie
zriadiť na web stránkach škôl
okienko otázok a odpovedí,
prostredníctvom ktorých by
sa rozvíjala komunikácia s ro-
dičmi o problematike škol-
stva (napr. hlbšie vysvetlenie
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dôvodov nespokojnosti so sú-
časným stavom školstva)
propagovať naše myšlienky
a aktivity cez regionálne mé-
diá a sociálne siete
organizovať „aktívne piatky“
ako súčasť štrajkovej poho-
tovosti
predstaviť naše myšlienky a
plány Iniciatíve slovenských
učiteľov.

Možno naše požiadavky ne-
budú tak skoro splnené, ale už
teraz vieme, že štrajk mal pre
nás veľký význam! Po celom
Slovensku sa diali a stále dejú
rôzne diskusie, stretnutia, de-
monštrácie s cieľom riešiť po-
menované problémy. Pezinskí
učitelia sú odhodlaní bojovať
ďalej, takže nie je vylúčené, že,
ak bude potrebné, opäť vstúpia
do ostrého štrajku.

Ďakujeme všetkým trpezli-
vým a chápajúcim rodičom za
ich podporu. Tešíme sa solida-
rite, ktorá vznikla v Pezinku me-
dzi ľuďmi. Cítili sme ju pri orga-
nizovaní našich aktivít a po-
skytla nám podporu v našom
odhodlaní.

Na záver vyjadrenie jednej
mamičky: KEĎ SA POZERÁM
NA ŠTRAJKUJÚCICH UČITE-
ĽOV, TAK SI ŽELÁM, ABY
PRÁVE TAKÍTO ĽUDIA UČILI
MOJE DETI!

Privítame každého zaintere-
sovaného rodiča, ktorý má chuť
zúčastňovať sa našich stretnu-
tí. ,

�

�

�

zuzka.byro gmail.com@
spravca@zsfandlyho.sk

Štrajkový výbor v Pezinku

Aj pezinským učiteľom záleží na našej budúcnosti

FOTO: Braňo Poláček

Mesto Pe-
zinok spolu s
Združením
pezinských
vinohradní-
kov a vinárov
pozývajú na
prvú toho-
ročnú brigá-
du, ktorá sa
uskutoční

je to cesta za Strednou školou policajné-
ho zboru. Organizátori touto bigádou začínajú už ôsmy roč-
ník verejnoprospešných prác na „zušľachťovaní“ pezinské-
ho chotára. O občerstvenie bude postarané. Na fotografii
je 300 metrov melioračného kanála, ktorý brigádnici vyčistili
v októbri minulého roku.

v sobotu 12. marca 2016 od 8.00 do 13.00 h v
lokalite Škridláky,

(MsÚ)

Pezinčania, neseďte doma – príďte na brigádu

Štrajkujúci učitelia a ich priaznivci vytvorili na námestí živú reťaz
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Problém s líškami, ktoré sa po-
tulovali v uliciach, riešili už via-
ceré slovenské mestá. Kým
Londýn sa stal hlavným mestom
líšok a tieto zvieratká jeho sú-
časťou či atrakciou, u nás stret-
nutia s ryšavými šelmami v mes-
te vyvolávajú u ľudí skôr obavy.
V Pezinku sa v uplynulých týž-
dňoch podarilo v areáloch jednej
základnej a dvoch materských
škôl odchytiť postupne tri líšky.
Ani v jednom prípade nešlo o
choré zviera postihnuté besno-
tou. Dôvody, prečo sa plaché les-
né zvieratá „sťahujú do mesta“,
sú celkom jednoduché.

Líška je veľmi prispôsobivé a
bystré zviera. Živí sa drobnými
hlodavcami, uloví aj vtáky, králi-
ky, ale skonzumuje aj vajíčka,
hmyz, odpadky. Podľa vyjadre-
nia inšpektora Petra Urbana, ve-
dúceho karanténnej a odchyto-
vej stanice Mestskej polície v

Pezinku, treba za problémom s
líškami v meste vidieť predo-
všetkým ľudský faktor – prepl-
nené odpadkové koše, okolo
kontajnerov porozhadzované
zvyšky jedla. Zver zistí, že sa
ľahko dostane k potrave a naučí
sa na pohodlný spôsob obživy.
Jozef Herda, predseda poľov-
ného združenia Podkarpatské
pole, pripomína aj ďalšiu sú-
vislosť: „ Líšky lovia drobné hlo-
davce aj mačky.Ak ľudia nechá-
vajú okolo domov jedlo pre mač-
ky, prilákajú aj líšky. “

Je dôležité upozorniť obyvate-
ľov, najmä deti, aby sa nepokú-
šali sami chytať líšku, ani jej ne-
nechávali žiadne jedlo, ak ju uvi-
dia na sídlisku, pri svojom dome
alebo v záhrade. „ Ide síce o pla-
ché zviera, ale v prípade, že sa
cíti ohrozené a nemá kam ujsť,
môže človeka uhryznúť,“ zdô-
razňuje inšpektor Peter Urban.

Líška je lesné zviera, preto na
jej odchyt platia zvláštne pravidlá.
Poľovníci nemôžu strieľať ani od-
chytávať zver v meste. Mestská
polícia zasahuje v krajnej núdzi,
keď je ohrozená bezpečnosť de-
tí, resp. občanov. Odchyt robí po-
mocou klietky, do ktorej sa u-
miestňuje návnada. Zdravotný
stav chytenej líšky preverí veteri-
nár. Zdravú líšku odvezú a vy-
pustia do prírody v spolupráci s
členmi poľovného združenia v prí-
slušnom poľovnom revíri dosta-
točne ďaleko, aby sa nevrátila.

Od roku 1994 sa na Sloven-
sku uskutočňuje orálna vakci-
nácia líšok proti besnote. Od au-
gusta 2006 do januára 2013 ne-
bol na našom území potvrdený
prípad besnoty líšok. Vzhľadom
na nákazovú situáciu v roku
2015 pokračuje ich vakcinácia
len v okresoch severného a vý-
chodného Slovenska. Česká
republika a Rakúsko sú vyhlá-
sené za krajiny bez výskytu
besnoty a v Maďarsku je priaz-
nivá situácia vo výskyte besno-
ty. (msa)

Líšky v meste

FOTO: (MsP)

Aj v tomto roku, vo fašiangovom období sa v našom meste
uskutočnilo niekoľko plesov, fašiangových zábav a večierkov.
Najstarším a pravdepodobne aj najobľúbenejším a najviac nav-
števovaným plesom v meste je Ples farnosti. V tomto roku sme
si pripomenuli už jeho 21. ročník. Druhým v poradí je iste Ples
pezinského Gymnázia. Ten má 17 rokov a stály okruh verných
priaznivcov. Okrem toho sa v Pezinku uskutočnil aj Ples vinárov
a prvý ročník Plesu východniarov. Medzi ľuďmi sú obľúbené aj
fašiangové zábavy, ktoré pravidelne organizujú niektoré zá-
kladné školy. (MsÚ)

Ako sme plesali

Pezinčanka Iveta Papcunová vydala nedávno svoju ďalšiu
novú knihu, ktorú nazvala
Táto múdra kniha obsahuje recepty na prípravu zdravých jedál,
ktoré sú zároveň aj návodom na zdravý život. Mimoriadny je aj
výber citátov, ktoré dopĺňajú jednotlivé kapitoly. Mne osobne sa
páčili mnohé, ale vybral som si túto:

Knihu vydalo vydavateľstvo NOXI.

Skvelé recepty – pre telo aj dušu.

„Kuchyňa je srdcom domo-
va. Za rodinným stolom prežijeme kus života: rozprávame si prí-
behy, preberáme každodenné udalosti, udržiavame tradície, trá-
pime sa stratami, riešime spory, predstavujeme nové lásky a
oslavujeme výročia. Pri príprave jedla a stravovaní v kruhu rodi-
ny si vytvárame hlboké spomienky, ktoré sa uchovajú naveky...“

(OS)

Primátori Pezinka a Svätého Jura a starostovia obcí Chor-
vátsky Grob, Slovenský Grob, Ivanka pri Dunaji MČ Vajnory
spolu s predsedom Bratislavského samosprávneho kraja poda-
li na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
žiadosť o urýchlené realizovanie električkovej dráhy z Brati-
slavy do Pezinka cez spomenuté obce. Menovaní predstavite-
lia samospráv argumentovali tým, že sa zníži dopravné zaťaže-
nie ciest, zníži sa hladina exhalátov v ovzduší a celkovo sa skva-
litní kultúra cestovania a komfort bývania v našich obciach a
mestách. Predĺženie električkovej trate pomôže aj samotnej
Bratislave, keď odbudne množstvo áut na cestách a zlepší sa aj
situácia s parkovaním v hlavnom meste. Súčasťou petície bolo
aj trasovanie budúcej električkovej trate, ktorej konečná za-
stávka bude v Pezinku na ul. Za dráhou za železničnou stani-
cou. O podrobnostiach budeme našich čitateľov informovať. (r)

Nové knihy

Električkou do Pezinka

Najdôležitejším bodom roko-

vania Mestského zastupiteľ-

stva v Pezinku vo štvrtok 18.

februára bolo prerokovanie

podmienok ukončenia zmluvy

o nájme týkajúce sa výstavby

zimného štadióna na pezin-

skej Rozálke. Trinásti poslanci,

ktorí sa hlasovania zúčastnili,

svojimi hlasmi ukončenie zmlu-

vy neodsúhlasili, a tak dali bu-

dovaniu zimného štadióna defi-

nitívne „zelenú“. Podľa vyjad-

renia primátora Olivera Solgu

teraz už spoločnosti ARENA

Pezinok s.r.o. nič nebráni v

tom, aby čo najskôr s výstav-

bou začala, pretože má platné

stavebné povolenie. Už na

predchádzajúcom rokovaní

spoločnosť deklarovala svoj zá-

ujem štadión postaviť a dokon-

čiť najneskôr do marca roku

2017. Zároveň primátor poďa-

koval poslancom, ktorí svojím

hlasovaním podporili výstavbu

zimného štadióna, v prospech

obyvateľov Pezinka a okolia.

Po dostavaní bude slúžiť de-

ťom, mládeži i dospelým, ktorí

dnes nemajú inú možnosť kor-

čuľovania alebo hrania hoke-

ja ako na prírodných ľadových

plochách.

Záujem o dostavbu štadióna

majú nielen občania Pezinka,

ale aj médiá (napríklad TV JOJ

a TASR), ktoré sa prerokovania

zúčastnili a následne o ňom in-

formovali celé Slovensko.

Výstavbu štadióna podporili

poslanci Pavol Alexy, Miloš An-

del, Ján Čech, Ľubomír Čech,

Milan Čech, František Féder,

Gabriel Guštafík, Elena Jurčí-

ková, Marián Pátek, Juraj Pá-

tek, Tomáš Pitoňák, Adam Sol-

ga a Drahomír Šmahovský.

Poslanci za OZ Srdce Pe-

zinka sa hlasovania nezúčast-

nili, napriek tomu, že boli v ro-

kovacej sále prítomní. (r)

Hokejový štadión v Pezinku bude

Obyvatelia Pe-
zinka môžu na čer-
pacích staniciach
Slovnaftu na My-
slenickej a Šen-
kvickej ulici využiť
žltú plastovú nádo-
bu umiestnenú pri
vstupe do predaj-
ne na zber jedlých
olejov (prepálených z domácností). Pezinčania ich môžu do-
niesť vo vhodnej nádobe, najlepšie v plastovej fľaši. Zber olejov
je bezplatný, navyše na požiadanie vám dobije obsluha v pre-
dajni ešte body na bonusovej karte. Zber jedlých olejov vykoná-
va firma INTA, s. r. o. na základe zmluvy s Mestom Pezinok.

Zber jedlých olejov je dôležitý najmä preto, aby olej nekončil v
domovej či mestskej kanalizácii, ktorej prietočnosť stuhnuté ole-
je výrazne obmedzujú a kanalizáciu poškodzujú. Z toho dôvodu
je nutné, aby aj občania, nielen stravovacie zariadenia olej sepa-
rovali a ukladali do nádob, ktoré su na to určené. Uloženie je bez-
platné a separovanie olejov ukladá aj zákon o odpadoch. (MsÚ)

Zber jedlých olejov

Márius Kopcsay, spisovateľ, komentátor
denníka SME a zároveň náš externý spo-
lupracovník je autorom románu

ktorý vyšiel nedávno vo vydavateľ-
stve K. K. Bagalu. Román
s podtitulom (Máriu-
sova deviata kniha) je o pesimisticky zalo-
ženom mužovi v strednom veku, ktorý je po-
hltený negatívnymi správami zo sveta či ira-
cionálnymi diskusiami na sociálnych sie-
ťach. Napriek vrodenému pesimizmu sa hr-

dina románu snaží aj o optimistický pohľad na svet, čo je neraz
možné len s riadnou dávkou humoru. Každodenné paradoxy s
ktorými sa hrdina vyrovnáva nie sú isto cudzie ani autorovi sa-
motnému. Dokazuje to takmer autentické vykreslenie hlavnej
postavy obklopenej množstvom menších postáv – čašníkov, su-
sedov či kolegov.Autorovi podobný pohľad na svet nie je čitate-
ľovi na príťaž – naopak môže pôsobiť „asvabažďujúco“. Knihu
krstil Ľubomír Feldek.

Asvabaž-
dénie,

Asvabaždénie
geopolitická groteska

(pb)

Obyvatelia sídliska Muškát v
časti Muškátová ulica (Zelený
dvor a Gánok) zaregistrovali
začiatok výstavby bytového do-
mu BD 2 pri už jestvujúcom do-
me BD 1. Stavebný úrad v
Pezinku upozorňuje, že sa ne-
jedná o novoschválenú stavbu,
ale o dostavbu komplexu BD 1.
a BD 2., ktorých urbanistická
štúdia bola schválená už v roku
1998 vtedajším primátorom a o
stavbe rokovalo aj vtedajšie za-
stupiteľstvo. Projekt bol náleži-
te prerokovaný a schválený už
v tej dobe a nebolo možné ho v
súčasnosti zastaviť, pretože by
mestu hrozilo súdne konanie a
prípadná náhrada škody. Ob-
jekt BD 2 sa nestaval len preto,
že prebiehalo dlhoročné súdne
konanie (skončilo na Najvyš-
šom súde SR) medzi stavební-
kom a vlastníkom časti pozem-
ku. Napriek tomu, že v roku
2008, keď bolo vydané územné
rozhodnutie (právoplatnosť na-
dobudlo v roku 2009), boli odvo-
lania proti rozhodnutiu zamiet-
nuté a Krajský úrad potvrdil
skutkový stav. Stavebné povo-
lenie potvrdil Okresný úrad
Bratislava.

V roku 2015 prešli vlastnícke
práva zo spoločnosti Stavoin-

vesta Group s. r. o. na MK – Pro-
jekt s. r. o. a dnešný stav, teda za-
čiatok výstavby je len pokračo-
vaním procesu, ktorý začal
a bol schválený v roku 1998.
V prípade, že by mesto Pezinok
dnes akýmkoľvek spôsobom
bránilo výstavbe, ktorá prebieha

v súlade s platnou legislatívou,
muselo by znášať škody, ktoré
by investorovi spôsobilo.

Bytový dom má pôdorysný
tvar písmena „V“, je navrhnutý
podpivničený, so štyrmi nad-
zemnými podlažiami a jedným
ustúpeným podlažím, zastre-

šený je kombináciou plochej,
manzardovej a pultovej stre-
chy. Bude v ňom 31 bytov.

Stavebný úrad je pripravený po-
skytnúť občanom, protestujúcim
proti tejto stavbe, všetky rele-
vantné dôkazy aj s právnym roz-
borom prípadných rizík. (StÚ)

Výstavba na Muškáte – dokončenie projektu

Jestvujúca stavba BD-1

Od roku 1998 chystaná dostavba BD-2

Začiatkom marca, presnejšie od 7. do 13. 3. 2016 do nášho
mesta zavíta český Cirkus Francesko Jung. Svoj stan rozloží na
tradičnom mieste – na Hasičskej ulici na sídlisku Sever. V pred-
staveniach, ktoré sú súčasťou turné po Českej a Slovenskej re-
publike, budú účinkovať svetoví artisti, akrobati a množstvo zvie-
rat. Všetky pezinské školy a materské školy dostanú ako darček
na dni 7. 3., 8. 3., 10. 3. – 13. 3. 2016 špeciálne vstupenky pre
1 dieťa zdarma + jeden platiaci dospelý. Streda 9. 3. bude výnim-
kou – všetky vstupenky budú za 6 eur. (r)

Cirkus Francesko Jung v Pezinku
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Krátko po ôsmej
hodine 27. januára
2016 bola ohláse-
ná dopravná neho-
da dvoch osob-
ných motorových
vozidiel na Fajgal-
skej ceste v Pezin-
ku. Prieskumom
bolo zistené, že sa jedná o čelnú zrážku 2 osobných motorových
vozidiel. Na mieste udalosti zasahovali pezinskí hasiči. Násled-
kom dopravnej nehody sa zranili dve deti a jedna dospelá oso-
ba. Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc,
vykonali protipožiarne opatrenia na zabránenie vzniku požiaru,
očistili vytečené prevádzkové kvapaliny a odsunuli od seba vo-
zidlá pomocou navijaka tak, aby ich bolo možné naložiť na vo-
zidlá odťahovej služby. Na mieste zasahovali traja príslušníci
s jedným kusom hasičskej techniky. Milan Hučko

Dopravná nehoda na Fajgalskej ceste

u

Nakoľko sa v
okrese Pezinok
opäť vyskytol
prípad, kedy
podvodník cez

telefón vylákal od seniora pod
zámienkou, že je jeho príbuzný,
nemalú finančnú hotovosť,
Okresné riaditeľstvo Policajné-
ho zboru v Pezinku s cieľom
predchádzať obdobným prípa-
dom upozorňuje občanov na
zvýšenú ostražitosť.

Obeťou podvodníka sa stala
82-ročná žena z Modry. V pred-
poludňajších hodinách 28. 1.
2016 páchateľ telefonoval žene
na pevnú linku vystupujúc ako
jej vnuk, ktorý potrebuje požičať
peniaze na kúpu prístroja s prí-
sľubom, že peniaze vráti hneď
na druhý deň. Žena na základe
telefonickej dohody o tom, že
pre peniaze príde kamarát Pe-
ter, odovzdala finančnú hoto-
vosť 2700 € pred svojím bytom
neznámemu mužovi, ktorý vy-
stupoval ako vnukov kamarát.

Polícia vyzýva seniorov k
zvýšenej ostražitosti, obo-

zretnosti a opatrnosti najmä
voči osobám, ktoré nepozna-
jú. Môže ísť o podvodníkov, kto-
rí si ich vytipovali za účelom zís-
kania ich finančných úspor ale-
bo cenností. Páchatelia využí-
vajú dôverčivosť a bezbran-
nosť seniora.

Páchateľ si spravidla vytipuje
pevnú linku na seniora a do tele-
fónu sa predstaví ako príbuzný
seniora, najčastejšie ako vnuk.
Ale môže sa predstaviť aj ako
synovec, brat alebo syn a kama-
rátka. Pokiaľ sa v telefóne ozve
starší hlas, začne páchateľ s
touto osobou komunikovať a
bez toho, aby si senior uvedo-
mil, zistí od neho pravé meno
príbuzného. V jeho mene po-
tom komunikuje so seniorom
ďalej a žiada o požičanie peňa-
zí. V prípade, že senior začne
pochybovať o tom, že skutočne
volá jeho vnuk, páchateľ ho
začne presviedčať, že je mo-
mentálne chorý, preto má iný
hlas. Páchateľ sa snaží potom
vylákať od seniora peniaze na
určitý účel, napr. na kúpu auta,

darčeka pre rodičov, alebo na
iný účel. Ešte aj upozorní senio-
ra, aby o tom nikomu nehovoril,
nakoľko to má byť prekvapenie
a podobne. Pokiaľ senior povie,
že nemá požadovanú sumu pe-
ňazí doma, páchateľ ho úpenli-
vo prosí, nech si ide požičať ale-
bo nech vyberie z banky. Pá-
chateľ sa snaží udržiavať tele-
fonický kontakt so seniorom až
do chvíle, kým senior nepotvr-
dí, že si môže prísť pre peniaze.
Avšak páchateľ po chvíli opäť
telefonicky kontaktuje seniora s
ďalšou pripravenou legendou,
že si nemôže prísť prevziať do-
hodnutú finančnú hotovosť
osobne, nakoľko nemôže odísť
zo zamestnania alebo z iného
dôvodu a uvedie, že pre penia-
ze príde jeho dobrý priateľ, ka-
marátka alebo sekretára, ktorej
dôveruje a predstaví ju pod kon-
krétnym menom.

Páchateľ sa snaží viesť tele-
fonickú komunikáciu so senio-
rom až do doby, kým jeho spo-
lupáchateľ neprevezme od se-
niora peniaze. K prevzatiu peňa-

zí dochádza najčastejšie na uli-
ci, pred domom, vo vchode a
príde ich prevziať osoba, ktorá
sa predstaví vopred dohodnu-
tým menom.

V mnohých prípadoch senior
až s odstupom času zistí, že bol
oklamaný.

- si situáciu overiť aj u ďalších
blízkych osôb,

- overiť si, či naozaj volá váš
príbuzný, aj keď sa osoba v te-
lefóne vyhovára, že má iný
hlas kvôli chrípke alebo je
prechladnutá,

- nedávať peniaze do rúk ne-
známym osobám, aj keby
vám osoba v telefóne tvrdila,
že pošle kamaráta či kama-
rátku,

-

Pri telefonáte s osobou, kto-
rá od vás žiada požičať finan-
čnú hotovosť, je potrebné:

ihneď kontaktovať políciu
na bezplatnom čísle 158, ak
máte akékoľvek podozre-
nie alebo na vás osoba v te-
lefóne tlačí a je neodbytná.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Seniori, pozor na podvodníkov!

V Domove sociálnych služieb
a ZPS na Hrnčiarskej ulici v
Pezinku 26. januára 2016 pri-
vítali mladé kaderníčky zo
SOŠ na Komenského ulici v
Pezinku. Pod odborným ve-
dením majsterky Darinky Ko-
žuškovej dievčatá predsta-
vili odbor, v ktorom študujú,
priblížili techniky ošetrovania
vlasov a predviedli praktické
ukážky.

Seniori prejavili veľký záujem
o strihanie vlasov a boli veľmi
milo prekvapení prístupom
dievčat k nim. „Profesionálny

a ľudský prístup pod vedením

pani majsterky nás prekvapil a

potešil. Ďakujeme zúčastne-

ným dievčatám, Darine Ko-

žuškovej a vedeniu SOŠ na

Komenského ulici za peknú

prezentáciu odboru kaderník a

tešíme sa na ďalšiu návštevu, “

vyjadrila uznanie k práci mla-
dých kaderníčok Dana Hreu-
sová z DSS. (DH a msa)

Mladé kaderníčky v Domove sociálnych služieb

V Domove sociálnych služieb a v zariadení pre seniorov Pe-
zinok sme 15. februára usporiadali fašiangové posedenie.
Privítali sme spevácky súbor Obstrléze, členovia ktorého
predviedli pekný program. Úvodom zaspievali známu pieseň
„Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...“ Vtipnými básňami priblížili
sviatky hojnosti a koniec fašiangov – pochovávanie basy. O fa-
šiangových zvykoch na dedine a v meste porozprávali naši oby-
vatelia – Anna Lackovičová, Emília Topková a Terézia Červen-
ková.Alojz Sloboda zaspieval Indiánsku pieseň lásky, Ej ráno, rá-
no a Šuhaju, šuhaju. Obyvatelia si posedeli v príjemnej atmosfé-
re počúvajúc veselé piesne a pohostili sa domácou klobásou,
chlebom, šiškami a čajom. Na záver si členovia súboru Obstr-
léze zatancovali s obyvateľmi DSS a ZPS. Spolu sme prežili prí-
jemné chvíle a oslávili najveselšie sviatky roka. (DH)

Fašiangové posedenie v DSS

Rada Základnej organizácie Slovenského zväzu telesne
postihnutých č. 123 Pezinok (ZO SZTP) oznamuje členom
Základnej organizácie, že Výročná členská schôdza sa usku-
toční

Bude vykonaná voľba predsedu, podpredsedu a celej Rady
ZO SZTP č. 123 Pezinok.

V kultúrnom programe sa predstaví divadlo MOKRAĎ z
Modry s divadelnou hrou

Touto cestou pozývam všetkých členov našej ZO, aby sa vý-
ročnej členskej schôdze zúčastnili.

Podpredseda ZO SZTP č. 123 Pezinok,

12. 3. 2016 o 9.00 hod. v jedálni SOŠ Komenského
27 v Pezinku.

Jozef Veverka

V dobrom aj zlom.

Výročná členská schôdza
ZO SZTP č. 123 Pezinok

� Zdravotná sestra s dlhšou praxou v opatrovaní chorých hľadá
prácu ako opatrovateľka.Tel. 033/ 641 22 78

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania a pitia.
Začínajú sa v období od Troch kráľov a končia sa o polnoci pred
škaredou – Popolcovou stredou. Už od nepamäti sa toto obdo-
bie spája s ľudovou zábavou. Tak tomu bolo aj v KC v Pezinku,
kde v utorok 9. februára 2016 na poslednej fašiangovej zába-
ve členovia FS Obstrléze v spolupráci so ZO ÚŽS v Pezinku
„pochovávali basu“.

Tanec, chutný guláš, výborné pezinské vínko, sto cien v tom-
bole dotvárali atmosféru tohto najveselšieho obdobia roku. Po-
chovávaním basy sa skončili fašiangy a nasleduje 40 dňový pôst
až do Veľkého piatku. Elena Matuská

Pochovávanie basy v Pezinku

Na oddelení dokladov (úsek cestovných do-
kladov, občianskych preukazov a vodičských
preukazov)

upravené stránkové
hodiny

Pondelok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Utorok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Na oddelení dokladov (úsek zbraní a streliva)
a na Okresnom doprav-

nom inšpektoráte v Pezinku,
ostávajú stránkové hodiny pre občanov bez zmeny:

Pondelok od 7.30 hod. do 15.00 hod.
Streda od 7.30 hod. do 17.30 hod.
Piatok od 7.30 hod. do 12.00 hod.

Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Pezinku, so sídlom Šenkvická 14, Pe-
zinok, sú od 19. 2. 2016

pre občanov nasledovne:

Okresného ria-
diteľstva Policajného zboru v Pezinku

so sídlom Šenkvická 14, Pezinok,

Zmena stránkových hodín
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Bratislavský samosprávny
kraj spolu s ďalšími partner-
mi vo štvrtok 4. februára sláv-
nostne otvoril dva nové bez-
pečné ženské domy. Brati-
slavská župa sa dlhodobo ve-
nuje problematike pomoci že-
nám a ich deťom, na ktorých
je páchané násilie, pretože
bezpečné ženské domy na
Slovensku stále absentujú a
medzi prvými pochopila nut-
nosť a potrebu postaviť sa
na ochranu žien.

„Bratislavskej župe záleží na
tom, aby sme našim občanom

poskytovali aj v sociálnej oblasti
finančné prostriedky a služby,
ktoré skutočne potrebujú. Za-
čiatkom roka 2010 sme založili
pracovnú skupinu. Dovtedy sa
veľa hovorilo o problematike, ale
konkrétne kroky na elimináciu do-
máceho násilia sa neurobili.
Začali sme preto hľadať partne-
rov, poskytovateľov v tejto soci-
álnej službe, nakoľko župy nemô-
žu byť poskytovateľmi pomoci a
podpory obetiam domáceho ná-
silia. Cítili sme potrebu pomôcť
týmto ženám a o tom, že skutoč-
ne ženy pomoc potrebujú sved-

čia aj telefonáty na národnú linku
pomoci,“ povedala bratislavská
vicežupanka Gabriella Németh.

Otvorenia bezpečných žen-
ských domov, ktoré vznikli s fi-
nančnou podporou Nórskeho fi-
nančného mechanizmu a štát-
neho rozpočtu SR v rámci pro-
gramu Domáce a rodovo pod-
mienené násilie spravovaného
Úradom vlády SR, sa zúčastnila
Gabriella Németh, podpredsed-
níčka Bratislavského samo-
správneho kraja, ale aj veľvy-
slankyňa Nórskeho kráľovstva v
SR Inga Magistad, generálny ria-

diteľ sekcie bilaterálnych finanč-
ných nástrojov Úradu vlády SR
Ján Krak a ďalší hostia.

Bratislavský samosprávny kraj
ako jeden z partnerov poskytol
projektu budovu, ktorú má vo
svojom vlastníctve. Miesto, kde
sa nachádza musí byť z hľadis-
ka bezpečnosti klientiek a ich de-
tí ako aj z hľadiska dodržiavania
najvyšších európskych štandar-
dov utajené. Budova prešla kom-
pletnou vnútornou i vonkajšou re-
konštrukciou. Dnes je nielen zre-
konštuovaná, ale aj v časti ob-
jektu bezbariérová. (BSK)

BSK: V Bratislave otvorili dva bezpečné ženské domy

Druhá februárová sobota,
ako už býva zvykom, sa niesla
v znamení kvalitného pezinské-
ho vína. Tento rok mali návštev-
níci možnosť oceniť a porov-
nať kvalitu vín uplynulého, ale
aj starších ročníkov v historic-
ky najvyššom množstve otvore-
ných prevádzok. V 26 historic-
kých pivniciach a zastávkach
sa predstavilo až 35 vinárstiev
z Pezinka a blízkeho okolia, z
toho až 20 bolo lokálnych.

Ôsmy ročník so sebou prinie-
sol zavedenie nového žetóno-
vého systému, cieľom ktorého
je edukovať návštevníkov
k uvedomeniu hodnoty vína
a celej vinárskej práce, ktorá

stojí za každou jednou vzorkou.
Vďaka novému systému viná-

ri mohli ponúknuť aj svoje naj-

kvalitnejšie vína, ktoré na podu-
jatiach bežne nie je možné
ochutnať. Podujatie ponúklo

zúčastneným návštevníkom
z celého Slovenska príležitosť
prejsť sa po širšom historickom
centre mesta, ochutnať regio-
nálne špeciality a nasať atmo-
sféru historických starobylých
pivníc.

Organizátori, ktorými sú OZ
Museum Vinorum a Malokar-
patské múzeum v spolupráci
so Združením pezinských vino-
hradníkov a vinárov a mestom
Pezinok, sa tešia veľkej obľube
podujatia a ďakujú všetkým, kto-
rí sa kúpou vstupenky rozhodli
podporiť lokálnych vinohradní-
kov a vinárov.
Tešíme sa na vás opäť o rok!

(MMvPK)

ZŠ s
MŠ Orešie už opäť otvára svoje brány a srdečne pozýva všetkých
budúcich prváčikov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý
sa uskutoční 4. 3. 2016 o 16.00 h v priestoroch budovy školy.

Tohtoročný Deň otvorených dverí nesie názov „Cesta okolo
sveta za pokladom“. V tento deň sa z detí stanú odvážni cesto-
vatelia, ktorí postupne spoznajú rôzne svetadiely a krajiny na
našej planéte. Popasujú sa s prichystanými úlohami a nástra-
hami, aby si na záver mohli vychutnať vytúžený poklad.

Cieľom tejto milej akcie je dobre sa zabaviť, niečo nové sa
naučiť, spoznať učiteľov na našej škole a prezrieť si priestory a
vybavenie školy. Okrem tradičných pomôcok ponúka naša ško-
la aj pár noviniek. Pri výučbe jazykov máme k dispozícii nadroz-
mernú hru scrabble, ktorú môžu deti hrať nielen v slovenskom
jazyku, ale aj v nemčine a angličtine. K dispozícii máme aj vlast-
nú knižnicu s názvom Gringa. Nezanedbávame však ani teles-
nú výchovu. V našej telocvični sa hrdo pýši lezecká stena.

Menší počet žiakov v triedach nám dovoľuje v plnej miere vyu-
žívať aj takéto nevšedné učebné pomôcky, individuálne pristu-
povať k jednotlivým žiakom a k ich potrebám a v čoraz väčšej
miere uplatňovať zážitkové vyučovanie na jednotlivých pred-
metoch a v školskom klube detí. Práve vo vyučovaní pomocou
zážitkov vidí naša škola veľkú budúcnosť. Aj preto sme usku-
točnili akcie ako Hands Up Crew, Sprejart, Dogdancing, projek-
ty Titanik či Slovensko. Neustále sa snažíme deťom ponúknuť
niečo nové a podnetné, čo by ich inšpirovalo a posúvalo vpred.

Školský klub detí každoročne organizuje množstvo zaujíma-
vých akcií, tradične je to napríklad Noc v škole, denný letný tá-
bor. V súčasnosti v školskom klube detí pracujú na projekte
Zippyho kamaráti, ktorý je zameraný na emocionálne zdravie
detí.

Na známosť sa všetkým dáva mimoriadne skvelá správa!

Tešíme sa na vás na ceste okolo sveta! (GF)

ZŠ Orešie otvára svoje brány Ôsmy ročník Pezinských vínnych pivníc je úspešne za nami

Na priateľskom koncerte ko-
mornej hudby si 11. februára
spoločne zamuzicírovali žiaci
pezinskej ZUŠ Eugena Su-
choňa a ich hostia zo ZUŠ z
Malaciek.

Vypočuli sme si pekné nápa-
dité kompozície viacerých štý-
lových období v podaní rôznych
zaujímavých komorných zo-
skupení (flauta, spev, husle, kla-
vír, gitara,..) .

Zahrať peknú komornú hud-
bu predpokladá počiatočnú kva-
litnú individuálnu prípravu žia-

kov a následné vzájomné spo-
znávanie v spoločnom tvorivom
procese, keď sa pod vedením
pedagógov hľadá a buduje fi-
nálna podoba hudobného die-
la. Na ceste k dosiahnutiu pek-

ného výsledku sa žiaci učia vzá-
jomnému načúvaniu, rešpektu,
spolupráci a zodpovednosti za
spoločný výsledok.

Odozva v publiku bola jas-
ným dôkazom, že spoločné úsi-

lie žiakov bolo úspešné, že sa
vystúpenia účinkujúcich páčili a
koncerty komornej hudby majú
už v programe verejných pro-
dukcií ZUŠ Eugena Suchoňa
svoje pevné miesto. (ZA)

Koncert komornej hudby Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa

Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa
a poukážte danú sumu na naše

Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 90201
Pezinok,
Č. účtu:

Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené 2% dane
z príjmu za rok 2015?

„Občianske združenie pri
Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“

IČO: 42259207
SK 76 0200 000 000 3085569258

Získané finančné prostriedky použijeme na:
-potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického
vybavenia školy
-podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
-pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spoje-
ných so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

Tlačivo typu
s vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na stránke

Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s
do konca apríla 2015 daňovému

úradu v mieste bydliska.

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

Potvrdením o zaplatení dane

www.zuspezinok.sk

Ďakujeme!!!

Vážení rodičia a priatelia
ZUŠ E. Suchoňa!

Inzercia

FOTO. Eva Amzler
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V decembri minulého roka vyšla
v pezinskom vydavateľstve Familia-
ris pod názvom tre-
tia básnická zbierka pezinskej ro-
dáčky Svoji-
mi ilustráciami do tohto diela prispel
akademický maliar Milan Janík a na
titulnej strane je výtvarné dielo malej
talentovanej Barborky Hrachovskej.
Básnická zbierka je vydarené dielo
kvarteta Pezinčanov, ktorí sa vý-
znamne podieľajú na rozvoji kultúr-
neho života v našom meste. Dielo
Mariny Mesárošovej vysoko hodnotí

slovenský básnik Teofil Klas. Je popretkávané skutočnou nefal-
šovanou nehou duchovnej dcéry, matky, sestry... Táto neha –
dnes tak často zabúdaný cit – vyžaruje z každej básne. Ne-
čudo, že básne sa recitujú na renomovaných súťažiach
ako Beniakove Chynorany, Slovo bolo u Boha... A vyhrá-
vajú. Odporúčame čitateľom Pezinčana na chvíle oddychu a
pohody.

Pokropené nehou

Mariny Mesárošovej.

Róbert Letz

Tretia básnická zbierka pezinskej
rodáčky Mariny Mesárošovej

Inzercia

Inzercia

Výstavu komorných diel
textilnej výtvarníčky

ktorá potrvá
si môžete po-

zrieť v minigalérii Domu kul-
túry v Pezinku. Vystavené
diela prezentujú najmä tech-
niku čipky a tkania.

Dariny
Lichnerovej,
do 15. marca

(pb)

Výstava z cyklu Návšteva po
rokoch, ktorú už niekoľko ro-
kov pripravuje Mestské mú-
zeum v Pezinku, je tentokrát
venovaná Fridrichovi Moravčí-
kovi (20. 2. 1916 Budmerice –
15. 10. 1993 Pezinok).

Narodil sa v Budmericiach,
kde vyrastal do svojich 11 ro-
kov. Po presťahovaní rodiny do
Modry sa v dielni svojho otca
Karola vyučil písmomaliarstvu
a dekoračnej maľbe a získava
tak blízky vzťah k výtvarnému
umeniu. Svoje schopnosti a zá-
ujem oň prehlbuje štúdiom na
Škole umeleckých remesiel v
Bratislave (1935 - 1937), v ča-
se pôsobenia významných o-
sobností, akými boli Ľudovít
Fulla či Mikuláš Galanda. V ro-
koch 1938 - 1945 absolvuje štú-
diá v Prahe na Majstrovskej
škole bytového priemyslu u pro-
fesora Františka Trelu, ďalej v
Mníchove na Majstrovskej ško-
le dekoračnej maľby u profeso-
ra Karla Keimla a nakoniec vo
Viedni, na Akadémii umení u
profesora Karla Fahringera.

Začiatkom päťdesiatych ro-
kov začína ako pedagóg na
Strednej umeleckopriemysel-
nej škole v Bratislave, kde stál
pri zrode novovznikajúceho od-
delenia aranžérstva a výstav-
níctva a zároveň sa stáva jeho
prvým dlhoročným vedúcim.
Počas svojho pedagogického

pôsobenia sa venoval predo-
všetkým technologickej stránke
úžitkového výtvarníctva. Jeho
neustále hľadanie nových meto-
dických možností písmarskej
tvorby viedlo k vypracovaniu
metodiky a pomôcok pre zdo-
konalenie tvorby a radenia pís-
ma, ktorá sa dočkala aj niekoľ-
kých knižných vydaní. K prie-
kopníckym prácam, vychádza-
júcim z jeho dlhoročného pôso-
benia na škole, patrí aj metodi-
ka ladenia farieb s vlastným pa-
tentovaným systémom. Popri
pedagogickej činnosti viedol aj
kurzy písma v Domoch osvety
v Bratislave, v Modre, v Senici,
v Liptovskom Mikuláši a zú-
častňoval sa na príprave a rea-
lizácii menších výstav jednotli-
vých oddelení školy. V tomto ob-

dobí vznikajú mnohé kresby a
maľby predovšetkým študijné-
ho charakteru, veduty, krajinky
ale i figurálne skice, akty. Je au-
torom výtvarnej výzdoby fasád
budov alebo dekoratívnych a
grafických návrhov pre interié-
rové priestory. Spomeňme
aspoň sgrafitovú výzdobu troj-
podlažnej bytovky na Mla-
doboleslavskej ulici v Pezinku,
postavenej v 50. rokoch 20. sto-
ročia, ktorú realizoval so svojimi
žiakmi, alebo reliéf v tvare malé-
ho školáka na budove základ-
nej školy na Holubyho ulici. Bol
členom Slovenského zväzu vý-
tvarných umelcov a svojou tvor-
bou sa zúčastnil viacerých do-
mácich i zahraničných výstav.

V neskoršom období svojej
tvorby inklinoval predovšet-

kým ku krajinomaľbe. Motívy
Myjavy, Modry, malokarpat-
ského regiónu, Pezinka, kde
žil a tvoril prevažnú časť svoj-
ho života, to všetko podáva
cez jemu blízky farebný štýl.
Ale i tu cítiť jeho neustále expe-
rimentovanie s dramatizáciou
farebného účinku a čoraz viac
sa zahlbuje do problematiky vy-
tvárania farebnej harmónie la-
dením drobných farebných
plôch. V osobnosti Fridricha
Moravčíka sú zúročené dlho-
ročné skúsenosti kriticky vní-
majúceho pedagóga a výtvar-
níka.

Mestské múzeum v Pezinku
Eduard Zvarik,

Návšteva po rokoch – Fridrich Moravčík

Vertikálne
horizontálne

Kniha vyšla v
týchto dňoch vo Vydavateľstve Paren-
tes. Predstavuje príbeh sedemnástich po-
novembrových ministrov školstva, ktorí
hovoria nielen o sebe, ale predovšetkým
o výchove a vzdelávaní vo všetkých pá-
doch a rodoch. Je to kniha, ktorá čitateľo-
vi otvorí oči – pri jej čítaní pochopí, prečo
je slovenské školstvo tam, kde je. Dozvie
sa množstvo nových nepublikovaných in-
formácií, ale aj nových údajov o profesii,
ktorú vnímame väčšinou povrchne cez

svoje spomienky na školu či cez bežné médiá. Je to tak trochu
ministerský šlabikár, ale aj príručka občana pre pochopenie poli-
tiky dneška. Knihou prispieva autor i jednotliví ministri do disku-
sie o stave nášho školstva a o jeho ďalšom smerovaní.

Pre oživenie pamäti sa v knihe stretnete s pohľadmi na svet
školy, školstva, poznania a poznávania očami profesorov La-
dislava Kováča, Jána Pišúta, ďalej Dušana Slobodníka, prof.
Matúša Kučeru, MUDr. Romana Kováča, Ing. arch. Jaroslava
Pašku, doc. Ľubomíra Haracha, PhDr. Evy Slavkovskej, docen-
tov – Milana Ftáčnika, Petra Ponického, Martina Fronca, ďalej
Lászla Szigetiho, prof. Jána Mikolaja, Ing. Eugena Jurzycu,
doc. Dušana Čaploviča, Ing. Petra Pellegriniho a aj súčasného
ministra Juraja Draxlera.

Na uvedení knihy do života v nedávnych dňoch sa zúčastnilo
osem ministrov a dvaja bývalí štátni tajomníci. Medzi hosťami
nechýbal primátor nášho mesta Oliver Solga.

Rozhovory s ministrami

(LP)

Nová kniha Pezinčana
Ľubomíra Pajtinku

Návšteva po rokoch
FRIDRICH MORAVČÍK

od 26. marca
do 30. apríla 2016.

www.MestskeMuzeumPk.sk
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Čitáreň Malokarpatskej knižni-
ce v Pezinku bola v podvečer 2.
februára zaplnená do posledné-
ho miestečka. Beseda s auto-
rom knihy

prilákala
ľudí viacerých generácií. Hu-
dobník, spisovateľ a redaktor
náboženského vysielania Rádia
Regina Pišta Vandal Chrappa
prišiel porozprávať o tom, ako
kniha vznikala, podeliť sa s čita-
teľmi o silné dojmy a zážitky, kto-
ré sprevádzali jeho stretnutia s
Antonom Srholcom .

Kniha rozhovorov a fotografií
vznikala vyše dvoch rokov.

Anton Srholec - Bez-
domovec z povolania

„Ja

som sa len snažil, aby som do-
naAntonia veľmi neutrápil. Stre-
távali sme sa v ubytovni pre bez-
domovcov Resoty v Podunaj-
ských Biskupiciach, ale najviac
u neho doma,“

„Na prvé stretnutie s
ním nikdy nezabudnem, aj keď
si zo mňa urobil srandu.“

spomína Štefan
Chrappa.

„Boli ste v niečom naivný?“ pý-
ta sa Štefan Chrappa v knihe
A. Srholca. „Zo začiatku som
myslel, že v chudobnom dome
má byť na stole chlieb. Bol som
vo väzení a tam som nemal ani
chleba dostatok. A keď je chlieb
a voda, neumrie sa od hladu.Ale

keď sme dali chlieb na stôl, nie-
kto ho ukradol,“ rozpráva o jed-
nej skúsenosti s bezdomovcami
v domove ResotyAnton Srholec.

Napriek ťažkému životu, ktorý
tento kňaz a rehoľník mal, nezo-
stal v ňom ani kúsok hnevu a
nenávisti. Kniha je o láske, od-
púšťaní, viere, nezlomnosti, slo-
bode a radosti. Rozpráva o po-
kušeniach, ktoré dáva moc, du-
chovnom povolaní, o živote v
lágri, o pravde, strachu i nádeji,
o živote i smrti.

Šľachetné srdce Antona Sr-
holca dotĺklo 7. januára 2016 v
Bratislave. Zomrel vo veku 86

rokov, pochovaný je v rodnej
Skalici. Vzácni ľudia však neod-
chádzajú nikdy. Zostávajú tu s na-
mi, v našich srdciach a v myš-
lienkach, ktoré zanechali. Preto
stojí za to prečítať si knihu o mu-
žovi, ktorý sám bol dlhé roky bez
domova, no stovkám bezdomov-
cov poskytol domov, blízkosť chá-
pajúceho človeka, podporu a šan-
cu získať znovu sebaúctu.

Kniha
má 272

strán v pevnej väzbe a ilustrujú
ju fotografie Matúša Zajaca.
Vyšla koncom roku 2015 vo vy-
davateľstve Limerick.

Anton Srholec – Bez-
domovec z povolania

(msa)

Bezdomovec z povolania vedel najviac zo všetkých o odpúšťaní

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

a Jirko Vitáloš vás pozývajú na
ORBIS HARMONIAE
v dňoch

Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42

Vstupné: 6 eur/deň, 9 eur/dva dni

SOBOTA 12. marca
Spoločenská sála:

Salónik:

Spoločenská sála:

Salónik:

Zrkadlová sála - WORKSHOPY:

Zmena programu vyhradená!

17. ročník

9.30 - 11.00 h

11.15 - 13.30 h
13,45 - 15,45 h

16.00 - 17.00 h

17.00 h Koncert – Žiarislav a Bytosti

9.15 - 10.45 h

11.00 - 12.30 h
12.45 - 14.15 h
14.30 - 15.45 h
16.00 - 18.00 h

9.00 - 11.00 h

11.15 - 13.15 h

13.30 - 15.30 h
15.45 - 17.45 h

9.00 - 10.30 h
10.45 - 12.15 h
12.30 - 13.45 h

14.00 - 15.30 h
16.00 - 18.00 h

9.30 - 11.00 h

11.15 - 12.45 h

13.00 - 14.30 h

14.45 - 16.00 h

16.15 - 17.45 h

9.00 - 11.00 h

11.15 - 13.15 h

13.30 - 15.30 h

15.45 - 17.45 h

ivot v číslach. Chápanie súvislostí. Ing. Milan
Repák
Zdravie a bunky. MUDr. Jana Kelová
Anjelské chóry a hudba sfér. RNDr. Emil Páleš,
CSc.
Gazdovanie ako duchovná cesta. Sme správ-
covia Zeme, jej častí, svojich životov. Miro Žia-
rislav Švický

Odpustenie – nástroj liečenia láskou. Darina
Balková
Reiki, harmonická sila liečenia. Darshan Geljen
Najlepšia diéta je sebaláska. Iveta Papcúnová
Runy. Ilja Matouš
Cesta zdravia. PhDr. Marta Mešková, PhD.

Rodinné konštelácie a životné integračné pro-
cesy. Anna Gažovičová
TAIJI - harmónia tela mysle a dychu. MVDr.
Jana Širjovová
Liečivý spev. Sabina Mrovčáková
Komunitné bubnovanie. Miro Randuška. Budo-
vanie komunity hlbokým zážitkom spoločného
rytmu pre úplne každého

Numerológia a zdravie. Eva Baková R
Karma rodu a karma rodiny. Miloš Matula, ČR
Narodil si sa s poslaním. Život sa začína naro-
dením, celistvý sa však stane, keď nájdeš svoje
poslanie. Edita Mezeyová
Hojnosť v našom živote. Věra Várady, ČR
Cesta lásky a súcitu. Láma Tibor

Chápanie slobody v kresťanstve a zenovom
buddhizme. Mgr. Ing. Štefan Šrobár, Csc.
Prítomná chvíľa, najkrajšia chvíľa. Lukáš
Chmelík
Oneness Univerzita v Indii. Proces transformá-
cie a život v Jednote. Veronika Šibalíková
Sila lásky. Láska je silnejšia než smrť a všetky
kúzla. Eva Baková R

amanizmus - cesta liečenia duše i tela. Marko
Fedor

Ranný Qi gong na odstránenie bolestí chrbtice.
Juraj Melicherčík
Eurytmia pre zdravie. Mgr. Soňa Daubnerová -
Valachovičová
Energetický systém človeka a práca s energi-
ou podľa staroegyptských mysterijných chrá-
mových škôl. Miloš Matula, ČR
Spievanie bajanov a mantier s Ivkou Šantal-
kou. Óm chanting (Liečenie tela, mysle, ducha
a pomoc ľudstvu prostredníctvom zvuku Óm).
Ivona Rakovická

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

Ž

Š

Zrkadlová sála:

Kontakt:
www.astro-relax.sk

, Č

, Č

12. a 13. marca 2016

Program

NEDEĽA 13. marca

Sprievodné podujatia v priestoroch Pezinského kultúrneho
centra: ajovňa Zelená Tara, terapie, masáže, poradenstvo,
konzultácie, zdravá výživa, tachyóny, výklad tarotu, mandaly,
astrológia, numerológia, feng shui, falun gong, predaj prírodných
prípravkov, drahých kameňov, terapeutické pomôcky a ďalšie
zaujímavosti.

Č

ORBIS HARMONIAE 2016

Konfederácia politických väzňov Sloven-
ska, o. z. vydala v októbri 2015 publikáciu

Táto pub-
likácia je inšpiráciou pre návštevu pamät-
ných miest, spojených s utrpením obetí ko-
munistického režimu, aby ani jedno z nich

nezostalo zabudnuté po niekoľkých rokoch, keď už nebudú žiť
priami svedkovia perzekúcii.

V knihe sú uvedené aj fotografie pamätných tabúľ osadených v
Pezinku a to na Krušičovej kúrii, na Kláštore kapucínov a na
Mestskom cintoríne. Autormi publikácie sú fotograf Milan Krup-
čík a historik Peter Sandtner.

Obetiam komunistického režimu: pamätní-
ky, pamätné tabule, sochy a busty.

(r)

Venované obetiam komunistického režimu

�

�

�

Človek má väčšinou pozi-
tívny vzťah k prostrediu, kde
žije. Čo vás priviedlo k tomu,
aby ste Pezinku a konkrétne
Cajle zasvätili svoj záujem a za-
merali na ne svoje publikácie?

Čo vás priviedlo k záujmu o
sakrálne stavby? Je na nich
stále čo objavovať?

V publikácii Pezinskí kňazi
mapujete   históriu   duchov-
ných, ktorí tu pôsobili. Čo
vás k tejto téme priviedlo?

Pezinok a Cajla je môj domov.
Od narodenia žijem na Cajle, aj
keď rod Sandtnerovcov pochá-
dza z Limbachu. Pezinok má
svoju monografiu, ale nie všetko
je tam spracované, takže tieto
biele miesta histórie boli pre mňa
výzvou – minimálne pre osobnú
potrebu – dozvedieť sa o nich
viac. Usiloval som sa zachytiť ži-
vot obyvateľov v minulosti, celú
dobovú atmosféru. Pretože deji-
nami našich predkov neboli len
politické dejiny, ale každodenný
život obyčajných ľudí a ich zvy-
ky, jedlá, odev, bývanie, piesne,
povesti, ochotnícke divadlo, spol-
ky... A vždy ma potešilo, keď mi
ľudia hovorili, že im moje knihy či
články pripomenuli zážitky z det-
stva u starých rodičov, že som to
opísal presne tak, ako to kedysi
bolo. To všetko som chcel pri-
blížiť okrem textu najmä starými
fotografiami, ktorých sa mi poda-
rilo dosť zozbierať a ďakujem
všetkým, ktorí mi ich poskytli.

Kniha o nich vznikla najmä kvôli
starým fotografiám sakrálnych sta-
vieb, ktoré mi stále pribúdali. Ne-
šlo len o klasické pohľadnice, ale
zvlášť fotografie interiérov, navyše
s rozličnou výzdobou v období cir-
kevného roka (betlehemy, Božie
hroby, oltáriky na procesie...). Cítil
som potrebu zaznamenať to na
jednom mieste pre budúce gene-
rácie. Cennú službu urobil kapu-
cín páter Ondrej Frgal, ktorý kedy-
si pôsobil v Pezinku a v 60. ro-
koch nafotil interiéry kostolov prá-
ve týmto spôsobom. Zaujímali ma
aj kostoly v mestských častiach, o
ktorých nebolo vydané takmer
nič, ďalej kaplnky, kalvárie, kríže,
cintoríny a tiež kaplnky, ktoré za-
nikli alebo sú súčasťou budov, na-
príklad nemocníc či kláštorov a ve-
ľa ľudí o nich ani nevie. Zaujíma-
vé bolo zistiť, že aj za obyčajným
krížom sa skrýva nejaký príbeh.

Pezinskými kňazmi neboli
len farári, kapláni a rodáci z
Pezinka. Bolo ich oveľa viac.
Preto som knižne – a takisto
pod názvom Pezinskí kňazi –
spracoval aj nedocenenú tému
charitného domova. Vďaka ne-
mu žili v Pezinku kňazi všet-
kých diecéz a všetkých rehoľ-
ných spoločností od biskupov,
cez profesorov teológie či spi-
sovateľov až po rehoľných
frátrov, spolu až 265. V pezin-
skom kláštore boli od roku 1950
internovaní predstavení reholí,
rehoľní bohoslovci, diecézni
kňazi, gréckokatolícki kňazi, re-
hoľné sestry z mnohých rehoľ-
ných spoločností a napokon
tam prichádzali starí a chorí kňa-
zi. Tieto knihy som písal pôvod-
ne len pre svoju potrebu. Starší
kňazi mi veľa rozprávali a po-
treboval som si to zaznamenať
a systematicky usporiadať.
Keď som prechádzal chodbami
charitného domova, mohol som
zaklopať na dvere saleziána
alebo vedľa na dvere kapucína,
kňaza trnavskej či nitrianskej
diecézy, jednoducho veľa vzác-
nych a múdrych ľudí na jednom
mieste vedľa seba.

Naša generácia má tú česť po-
znať odchádzajúcu generáciu
ľudí, ktorí prežili prelomové a
významné obdobia 20. storočia
a zvlášť tých, ktorí sa v nich za-
chovali hrdinsky. Bola by veľká
škoda, aby si svoje spomienky
zobrali so sebou do hrobu – čo
si aj mnohí zobrali. Preto sa už
veľa rokov usilujem o zazname-
nanie ich spomienok aj pre bu-
dúce generácie. Pred svojím
zvolením za predsedu Konfe-
derácie politických väzňov Slo-
venska som bol ako podpredse-
da poverený jej vedením. Som
predsedom Západoslovenské-
ho regiónu KPVS, predsedom
Mestskej organizácie Bratislava
KPVS a zároveň redigujem aj
časopis Naše svedectvo. To
všetko poskytuje možnosti za-
znamenávať výpovede sved-
kov a sprostredkovať ich verej-
nosti. KPVS je najväčšia z orga-

� Angažujete sa v Konfede-
rácii politických väzňov Slo-
venska (KPVS), hoci už patrí-
te do mladšej generácie. Pre-
čo túto aktivitu považujete za
dôležitú?

nizácií politických väzňov a zdru-
žuje všetky skupiny obetí komu-
nistického režimu: väznených,
prenasledovaných, povolaných
do Pomocných technických prá-
porov (PTP), zaradených do
Táborov nútenej práce, odvle-
čených do sovietskych gulagov,
vysťahovaných z domovov, in-
ternovaných rehoľníkov a ich ro-
dinných príslušníkov ako aj sym-
patizantov. Keďže som chcel
medzi nimi zvýrazniť tých, kvôli
ktorým sme tu, dal som im ušiť
symbolické väzenské čiapky, lo-
dičky: pre politických väzňov si-
vé a pre príslušníkov PTP zele-
né, ktoré ich navonok zvýrazňu-
jú pri rôznych podujatiach.

Pre mňa sú na prvom mieste
obete komunistického režimu,
hrdinovia, ktorí sa nedali zlo-
miť, ktorí priniesli najcennejšiu
obeť – svoje životy, zdravie.
Dôležité je odpustiť, ale neza-
budnúť. Z rozhovorov s politic-
kými väzňami viem, že väčšina
odpustila. Boli a sú to skutočne
zrelé a vzácne osobnosti, ktoré
dokázali odpustiť stratu najkraj-
ších rokov života. Keď niekoho
uväznili ako 20-ročného a vo vä-
zení prežil 10 rokov, čiže celú
mladosť, to sa už nedá odškod-
niť žiadnymi peniazmi. A to mi
zdôrazňoval pred smrťou aj
Anton Srholec, ktorý konfederá-
ciu viedol v rokoch 2008 až
2016, že politickí väzni bojovali
za slobodu, nie za peniaze a sú
šťastní, že sa slobody dožili.
Vždy hovoril, že nemáme od štá-
tu pýtať, my máme štátu niečo
dávať. A myslím, že sa nám to
darí. Dôkazom sú mnohé pa-
mätníky, pamätné tabule, knihy,
časopis, podujatia, zájazdy, ale
aj filmy či reportáže, ktoré vznik-
li za našej spolupráce a ktoré tu
po nás ostanú. Ďakujem mu, že
mi dal dôveru a zveril mi rôzne
funkcie a úlohy, vďaka ktorým
sa toto všetko podarilo vykonať.

�

�

Historická pamäť – a
schopnosť reflektovať našu
problematickú minulosť – ne-
patrí medzi naše silné stránky.
Veľká časť verejnosti tieto té-
my obchádza, mnohí dokon-
ca totalitné režimy ospravedl-
ňujú.Ako si to vysvetľujete?

Čo pre vás znamenalo spo-
lupracovať s takou osobnos-
ťou ako bol Anton Srholec?

V čom bol pre vás najväčším
vzorom?

Napomôže osvieženiu his-
torickej pamäti napríklad osá-
dzanie pamätných tabúľ obe-
tiam komunizmu?

Vráťme sa do Pezinka, na
Cajlu. Čo sa vám na tejto loka-
lite najviac páči, čo je pre vás
najväčšou hodnotou?

(kam)

Práve v tej nezištnosti, ktorú
som už spomenul.Abol tiežl ne-
smierne trpezlivý a ľudský. Už
dlhší čas zápasil s chorobou,
no nikdy sa nesťažoval, práve
naopak. Komunikácia so starší-
mi ľuďmi si niekedy vyžaduje is-
tú dávku trpezlivosti, empatie.
Anton Srholec, aj keď sa zle cí-
til, bol unavený, dokázal načú-
vať iným ľuďom, hoci možno aj
s oveľa banálnejšími starosťa-
mi. Nikdy im nedal najavo, že
ho v skutočnosti možno trápia
väčšie problémy než majú oni.

Určiteáno.Prioritoupre mňa je
osadiť pamätné tabule v prvom
rade na väznice – miesta utrpe-
nia politických väzňov, čo sa už
podarilo – a potom spoločné pa-
mätníky či pamätné tabule v jed-
notlivých regiónoch. Nie je mož-
né osadiť pamätnú tabuľu kaž-
dej väznenej osobnosti, veď ich
bolo 71 tisíc. Stáva sa, že ľudia
ani nevedia, že sa v konkrétnom
meste nachádzala väznica, že v
nej boli väznené významné
osobnosti.Ato všetko ľuďom pri-
pomenie pamätná tabuľa, keď
okolo nej denne prechádzajú. V
súčasnosti je na Slovensku 300
pamätníkov, pamätných tabúľ,
sôch a búst obetí komunistické-
ho režimu a stále pribúdajú ďal-
šie. Som rád, že som mohol
viaceré z nich osadiť, aj keď vy-
bavovanie povolení bolo často
náročné. Všetky boli odhalené
slávnostne a verejne a vždy za
prítomnosti živých svedkov, aby
sa čo najširšia verejnosť dozve-
dela o týchto skutočnostiach.
Má to veľký zmysel.

Na Cajle sa mi páči bohatý kul-
túrny život obyvateľov v minu-
losti. Ochotnícke divadlá, bohaté
zvyky, napríklad svadobné, všet-
ko to, čo vytlačil nástup televízie,
kým ešte ľudia trávili voľné chvíle
spoločne. Tiež ma zaujímal veľ-
ký počet vodných mlynov, ktoré
som sa snažil zmapovať a získať
o nich informácie, fotografie a ná-
kresy od posledných žijúcich mly-
nárov. Zvlášť cenné bolo, keď sa
mi k niektorým miestam alebo
budovám podarilo zistiť nejakú
povesť, často aj strašidelnú. To
som využil osobitne, keď som
bol mestským sprievodcom a tu-
risti si objekt zapamätali často
vďaka zaujímavej historke. Ale
podotýkam, že nie vymyslenej
na upútanie pozornosti. Miesto,
kde žijem, má nesmierne bohatú
kultúru, zvyky a ešte stále je mož-
né ich objavovať.

�

�

V histórii je stále čo objavovať
Napriek mladému veku má

výborný prehľad o histórii
Pezinka, Cajly aj okolia. Ma-
puje biele miesta dejín, ale aj
ich tienisté stránky – predo-
všetkým represie a krivdy,
ktoré sa diali počas komu-
nistického režimu. Historik
Peter Sandtner sa stal ná-
stupcom Antona Srholca na
čele Konfederácie politic-
kých väzňov Slovenska. Za
jej predsedu ho zvolili v uto-
rok 23. februára.

FOTO: Martin Petrík
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Tip na prechádzku k panstvu za Dunajom

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU marec

3. 3. Mama, ocko - poď sa hrať: Plastelína.

4. 3. Slávnostné vyhodnotenie Európy v škole.

10.3. Mama, ocko - poď sa hrať: Zlatý dážď.

11. 3. Jarné tvorivé dielne.

17. 3. Mama, ocko - poď sa hrať: Vtáčik - búdka.

18.3. Vítanie jari a vynášanie Moreny.

31.3. Mama, ocko - poď sa hrať: Vajíčko.

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

Katarína Kvetková,

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

Slávnostné vy-
hodnotenie okresného kola celoslovenskej súťaže Európa v škole
spojené s odovzdávaním cien. Pre verejnosť. Začiatok o 13.00 h.

Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

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

Stretnutia s
rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Akcia pre rodiny s deťmi
v Zámockom parku, pri ktorej si spevom a súťažami pripomína-
me ľudové zvyky. Začiatok o 17.00 h.

Stretnutia s rodičmi a
ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

na alebo
na telefónnych číslach

CVČ Pezinok

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

Vedeli ste, že gróf zo Sv. Jura a Pezinka istý čas vlastnil aj hrad
R telstein? Nachádza sa v katastri mesta Hainburg na skalnom
brale tesne vedľa Dunaja na úpätí archeologicky významného vr-
chu Braunsberg. Od Hainburgského prístavu k nemu takmer po ro-
vine vedie malebný chodník. Hrad má bohatú históriu a ako každý
iný mal aj mnoho majiteľov. Na infopaneloch pri hrade sa okrem
iného píše:

Bývalých Pezinčanov nám môže pripomenúť
aj pamätník odkazujúci na smutný povojnový odsun karpatských
Nemcov zo Slovenska, ktorý sa nachádza na samotnom vrchu
Braunsberg. Pohodlnejších poteší, že na vrchol s nádherným vý-
hľadom sa dá vyviezť autom.

ö

„Počas vojnového ťaženia uhorského kráľa Mateja
Korvína bol Rötelstein poškodený. Posledný držiteľ hradu, gróf
Peter zo Svätého Jura a Pezinka, v roku 1511 odovzdal mestu
Hainburg pevnosť Rötelstein so všetkými náležitosťami, s výnim-
kou rybolovu, lovu a prievozu. Tie daroval Devínu. Hrad bol už v
tom čase zničený.“

(pb)

Výhľad z hradu na Dunaj a Národný park Donau-Auen

Inzercia

Vo vinohrade Setz vo Svätom Jure sa 11. februára konal už XVI.
ročník celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého O Zlaté
nožnice. Organizátorom boli už po druhýkrát BS vinárske potreby
s.r.o., so sídlom na Šenkvickej ceste v Pezinku, spolu s firmou
BAHCO a katedrou ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI
SPU Nitra.

povedal o súťaži RNDr.
Miloš Šmelko, PhD.

Gratulácia za víťazstvo v kategórii seniorov patrí Michalovi
Valachovičovi zo SOŠVO Modra. V kategórii juniorov sa na prvom
mieste umiestnil rodák zo Svätého Jura, TimotejAchberger. Obaja
víťazi okrem množstva vecných cien od firiem BAHCO a BS vi-
nárske potreby získali ZLATÉ nožnice. Miesto, kde sa bude konať
súťaž na budúci rok, zatiaľ nie je určené.

„Vinohradníci súťažili v kategóriách profesionál a junior,
rezali 25 krov odrody Frankovka modrá, vedenie vinice bolo rýn-
sko-hessenské. Mrzí nás, že z prihlásených 35 seniorov a 15 juni-
orov nebol ani jeden súťažiaci z Pezinka,“

(msa)

Súťaž O zlaté nožnice bez Pezinčanov

95-ročný mladík Rudolf Turanský
V osemdesiatke začal cvi-

čiť, v deväťdesiatich troch ro-
koch odišiel do predčasného
dôchodku a nedávno oslávil
v plnom zdraví deväťdesiat-
päťku. Rudolf Turanský stále
pracuje, jazdí na skútri, ne-
dávno si kúpil auto. Rád si
prečíta noviny a je rozhodnu-
tý ísť voliť.

Zázračný recept na dobrú fy-
zickú aj psychickú kondíciu má
svoje korene zrejme už v det-
stve.

spomína pán Turan-
ský na svoje detstvo, ktoré pre-
žil neďaleko Pezinka, na mieste
známom ako Stupy.

Rudolf Turanský sa narodil na
Janíkovom dvore v dnešnej
Petržalke a keďže najbližšia
matrika bola v rakúskom Kit-
see, je podľa dokumentov rodá-
kom z Rakúska.

„Som vlastne Rakúšan,“ hovo-
rí pán Turanský so smiechom.
Ale považuje sa samozrejme
za Pezinčana, veď tu žije od
svojich troch rokov. Dodnes si
spomína na okamih, keď sa je-
ho rodičia sťahovali do Pezin-
ka. Prechádzali s vozom cez
Starý most a otec nadvihol ma-
lého Rudolfa, aby videl Dunaj.

hovorí syn
oslávenca, Gustáv Turanský,
„

Druhým veľkým pomocníkom
pána Turanského je nesmierne
výkonný anjel strážny. Alebo
ich musí mať viac.

„Keď som chodil do školy

na Cajlu, denne som prešiel

osem kilometrov, za každého

počasia,“

„Myslím, že otca držalo v

dobrej forme aj to, že bol vždy

pracovitý, nikdy sa nezastavil a

nepamätám si, že by niekedy

išiel na dovolenku,“

Vždy mal vzťah k autám, moto-

rom, bol veľmi šikovný.Ako ma-

lý chlapec, keď ešte býval na

Stupoch, vstával o štvrtej ráno

a išiel prikladať do parných stro-

jov v kameňolome. “

popisuje jubilant pohnu-
té časy druhej svetovej vojny.

Ako vojak bol napríklad v Ru-
žomberku, v kasárňach, ktoré
prepadli Nemci. Posádka ute-
kala do lesa, Nemci medzitým
podpálili muničný sklad, takže
črepiny lietali ďaleko dookola.
Rudolf Turanský putoval cez ho-
ry naspäť domov. Rusi mu vzali
motorku aj uniformu, nechali
mu svoju ruskú – a v nej sa mu
napokon podarilo dostať až do
Pezinka.

Vyučil sa za maliara a vďaka
tejto profesii poznal obrovské
množstvo ľudí. Jeho láskou a
záľubou však stále boli aj moto-
ry. Vedel opraviť staré nepo-
jazdné auto, rozobrať ho na sú-
čiastky a zasa dať dokopy – ale-
bo si aj poskladať celkom nové,
čo vtedy ešte predpisy umož-
ňovali. Vyrobil nákladiak, kto-
rým sa po okolí rozvážalo uhlie,
pretože áut bol vtedy nedosta-
tok. Striekal autá aj motocykle.

Neskôr, v šesťdesiatych ro-

„Cez vojnu v kasárňach som

zažil ostreľovanie, bombardova-

nie a nie raz – niekoľkokrát! Vi-

del som kopec mŕtvych Nem-

cov aj Rusov, ale mal som také

šťastie, že ma nikdy nič netrafilo.

Nemal som nikdy nič ani len zlo-

mené,“

koch sa dal k hasičom, patril me-
dzi prvých profesionálov v tom-
to obore.

popisuje pán Tu-
ranský ďalšiu kapitolu svojho ži-
vota.

Záľuby sa z otca preniesli aj
na syna. Gustáv Turanský má
takisto vzťah k autám, motor-
kám, k veteránom, dokonca
bol motocyklovým pretekárom.
A po otcovi tiež na nejaký čas
prevzal hasičské remeslo.

Neskôr si spolu s otcom zalo-
žili aj dielňu a obchod, vyrábajú
sadrové a betónové odliatky –
fontány, sošky a ďalšie doplnky
do interiérov aj exteriérov.

hovorí Gustáv Tu-
ranský, ktorý má v otcovi cel-
kom zjavne veľký vzor.

„Vtedy bolo hasičov málo. Bol

tu kolega Čajkovič, vedel, že

som dobrý mechanik, vyznám

sa v autách a to vtedy hasiči veľ-

mi potrebovali, tak ma zobrali

medzi seba,“

„Otec vyrábal všetky tieto for-

my na odliatky, je ich obrovské

množstvo, hádam sto až sto-

päťdesiat,“

„Praco-

val so železom, zváral, má obdi-

vuhodné technické myslenie,

predstavivosť, je skrátka rode-

ný konštruktér. Človeku sa ani

nechce veriť, že ešte vládze

nadvihnúť tieto ťažké kusy. Do-

nedávna pracoval naozaj od rá-

na do večera, akurát si časom

zvykol poobede trochu pospať.

Má vynikajúce nápady. Keď

sme si zakladali dielňu, hneď

napríklad navrhol, aby mala jed-

nu stenu presklenú – a naozaj,

vždy je tu dostatok svetla a keď

zasvieti slnko, tak sa priestor

hneď vykúri .“

„Stále má výbornú pamäť a

keď začne rozprávať zážitky,

tak nás často prekvapí aj veca-

mi, o ktorých sme nikdy pred-

tým nepočuli, nikdy ich nespo-

mínal,“

„Aaj keď má 95 rokov, nič ho ne-

bolí. Keď ideme spolu k lekáro-

vi na vyšetrenie, má lepšie vý-

sledky, než ja, lekári sa ani ne-

stačia čudovať. “

„Ale vo-

liť by sme mali ísť!“

Životné jubileum oslávil pán
Turanský skromne, na veľké
oslavy si vraj nepotrpí.

vraví Gustáv Turanský.

Keď mal osemdesiat rokov, za-
čal Rudolf Turanský cvičiť a do-
dnes cvičí štyrikrát denne. Tele-
vízor nepozerá, radšej si prečíta
noviny a knihy. Teší sa na prí-
chod jari a lepšie počasie, keď bu-
de môcť viacej času tráviť vonku.
A neustále sa zaujíma o všetko,
čo sa deje, čo potvrdzuje aj po-
slednou vetou rozhovoru:

(kam)

Pán Rudolf Turanský so synom Gustávom.

Pezinská Jednota dôchodcov obnovila tento rok turistické vy-
chádzky do okolia Pezinka a Malých Karpát. Plán našich vychá-
dzok nájdete v denných centrách na Kollárovej a Hrnčiarskej ulici.
Prvá 3-hodinová vychádzka na Grinavské jazerá sa uskutočnila
6. februára za krásneho slnečného počasia a zúčastnilo sa na nej
18 seniorov pod vedením Oľgy Herdovej a Lýdie Štelmachovičo-
vej. Spokojnosť s vydarenou akciou bola obojstranná a dúfame,
že budeme pokračovať podľa pripraveného plánu a že nám aj
počasie naďalej bude priať. Za výbor ZO JDS, Eva Zouzalíková

Seniori a turistika
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Pestrofarebné obrazy talentovaných klientov Domova sociál-
nych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema z
kolekcie MY 2015 sa z Musique Club Galerie v Modre presúvajú
do neďalekej Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezi-
nok. Tamojší pacienti a návštevníci si

2016 môžu prezrieť a kúpou aj podporiť ďalšie arteterapeutic-
ké aktivity piatich nadšencov výtvarného umenia. Steny útulnej
kaviarničky Musique Club Galerie zase rozkvitnú ukážkami z
tvorby Heleny „Heluny“ Kujanovej.Autorka svoje obrazy z obdo-
bia 2001 – 2005 venovala na podporu aktivít pacientov Pine-
lovej nemocnice. Predajná výstava potrvá do 9. apríla 2016.

DSS a ZPB Merema a Pinelova nemocnica už niekoľko rokov
spolupracujú aj cez divadelný súbor Agapé, titulom

a nadšene tlieskalo početné publikum
pezinskej „Pinelky“. Pod vedením dramatoterapeuta Martina
Žáka sa šikovní klienti Meremy predstavia na pôde psychiatric-
kej nemocnice opäť tentoraz so svojou naj-
novšou hrou

od 9. februára do 9. aprí-
la

15. marca 2016,
(ZŠ)

More, Stroj
času Fantomas sa vracia

Drotári.

Výmenné výstavy, ktoré pomáhajú

V každom vinohradníckom
meste a mestečku malokarpat-
ského regiónu sa vinohradníci a
vinári spájajú za účelom vzájom-
nej pomoci, prezentácie a preda-
ja svojich vín. Nie je tomu inak
ani v Grinave, mestskej časti
Pezinka. Začalo sa to na jeseň v
roku 2006 na podnet vinára a vi-
nohradníka p. Jozefa Krasňan-
ského, keď sa v jeho vínnej piv-
nici stretli desiati nadšenci za
účelom skvalitnenia výroby a pre-
zentácie domácich grinavských
vín. Založili „Spolok priateľov
dobrého vína“ Grinavský hro-
zen. Pravidelne od roku 2007
každú jar (marec-apríl) vždy týž-
deň po Veľkej noci organizujú v
Základnej škole Pezinok Orešie,
výstavu pod názvom

a od roku 2010 aj

„U Štefana“ a v gri-
navskom integrovanom klube.
Pri tejto príležitosti organizujú aj
výstavy starých fotografií a histo-
rických materiálov starej Grinavy.
Pozývajú vzácnych hostí, pred-
staviteľov spoločenského života
mesta Pezinok, Malokarpatské-
ho vinohradníckeho regiónu a v
neposlednom rade aj osobnosti,
ktoré sa ako rodáci zaslúžili o
dobré meno Grinavy a Pezinka.
Z posledných návštev môžeme
spomenúť také osobnosti ako pri-
mátor mesta Pezinok Mgr. Oliver
Solga, viceprimátor Ing. Ján
Čech, Profesor PhDr. Jozef
Baďurík Csc, Akademický so-
chár Alexander Ilečko, sochár a
keramikár Jozef Franko, Doc.
Mgr. Ján Bunčák PhD, výrobca
kvalitných značkových vín Peter
Matyšák, Ing. Dorota Pospíši-
lová PhD významná šľachtiteľka
a propagátorka pestovania vini-

Ochut-
návka grinavských hroznových
vín Sväto-
martinské požehnanie mladých
vín v pivnici

ča hroznorodého a výroby vína
na Slovensku a majiteľ firmy
Karpatská Perla p. Ing. Ladislav
Šebo. Zaujímavosťou a zvlášt-
nosťou spolku je, že ochutnávku
grinavských hroznových vín orga-
nizujú nie klasickým spôsobom.
V iných vinohradníckych mes-
tách z celého regiónu prihlásené
vína najskôr zhodnotí odborná
degustačná komisia, ktorá určí
poradie víťazov a nekvalitné vína
z ochutnávky vyradí. Návštevníci
tak majú možnosť ochutnať pod-
ľa komisie už len tie najkvalitnej-
šie vína. V Grinave hodnotenie
prihlásených vín výhradne z do-
mácej produkcie prenechajú pria-
mo návštevníkom ochutnávky, a
to formou hodnotiacich lístkov.
Takto môžu vysvetľovať laikom a
všetkým, ktorí radi ochutnajú dob-
ré víno, rozdiel medzi kvalitou a
tým, čo tam nepatrí. Prispieva to
ku kultúre pitia vína v regióne. Na
základe spočítaných hlasov z
odovzdaných lístkov potom o týž-
deň predstavitelia spolku odo-
vzdajú ceny za najlepšie biele
(zlaté víno), najlepšie červené
(zlaté víno) a šampióna celej

ochutnávky. Za doterajších 9 roč-
níkov sa organizátorom v prie-
mere za každý ročník podarilo
získať 120 vzoriek domácich vín.
Z toho cca 90 bieleho a cca 30
červeného vína. Medzi najväč-
ších a najčastejších dodávateľov
vzoriek vína patrí VVDP Karpaty
Grinava ako jeden z najsilnej-
ších producentov vína a pesto-
vania viniča hroznorodého v ce-
lej oblasti Malých Karpát. K ďal-
ším, ktorí najviac prispievajú vzor-
kami svojich vín, patria Ján Me-
zei, Jozef Krasňanský, Jozef Šin-
dler, Peter Uherek a Lukáš Kras-
ňanský. Spolok má 10-členný vý-
bor, ktorého predsedom je Jozef
Krasňanský.

Pre zaujímavosť názov spolku
navrhol Igor Gilan. Bol to jeden z
viacerých návrhov, ktorý výbor
spolku vybral. Grafický návrh
Loga spolku spracoval Drahomír
Šmahovský. Námet čerpal z pô-
vodného vinohradníckeho erbu
Grinavy, ktorý zapožičal pán
Rudolf Zedníček.

V dávnej minulosti v Grinave
pôsobili vinohradníci a vinári v
obecných spolkoch, ktorých pro-

dukcia tvorila aj základ obživy vte-
dajších Grinavanov. Svedčí o
tom aj historický zápis z 18.-19.
storočia v ktorom sa hovorí, že
richtárom obce bol vždy strieda-
vo najsilnejší výrobca vína a vino-
hradník slovenskej alebo ne-
meckej národnosti.

Z novšej histórie: V rokoch
1960-1980 pracoval v Grinave
Spolok drobnochovateľov, zá-
hradkárov a ovocinárov. Praco-
vali v ňom Štefan Zápražný, Ru-
dolf Zedníček, Oskar Köplinger,
Vendelín Sandtner, Vojtech Gaš-
tan a ďalší. Tiež pripravovali rôz-
ne výstavy ovocia a zeleniny v
ZDŠ Myslenice (dnes ZŠ Pe-
zinok Orešie - Grinava). Robili po-
radenstvo a osvetu pre pestova-
teľov a drobnochovateľov.

Na záver vás členovia spolku
Grinavský hrozen srdečne po-
zývajú na jubilejný 10. ročník
Ochutnávky grinavských hroz-
nových vín, ktorý sa uskutoční v
sobotu

Všetci ste srdeč-
ne vítaní. Na zdravie.

2. apríla 2016 od 14.00-
20.00 hod. v ZŠ Pezinok Ore-
šie – Grinava.

Drahomír Šmahovský

Desať rokov spolku Grinavský hrozen

NOC v Bratislave vyhlasuje
53. ročník súťaže pre neprofe-
sionálnych výtvarníkov Výtvar-
né spektrum, ktoré zahŕňa
približne 30 okresných či regio-
nálnych a 8 krajských súťaží a
výstav.

Súťaže sa môžu sa zúčastniť
občania SR a cudzinci žijúci v
SR – neprofesionálni výtvarníci
– jednotlivci alebo členovia zdru-
žení, spolkov, klubov v kategóri-
ách: A - od 15 do 25 rokov; B -
od 25 do 60 rokov; C - nad 60 ro-

kov; D - autori od 15 rokov vý-
tvarne neškolení, so špecific-
kým výtvarným prejavom – insit-
ná tvorba.

Autor prihlasuje svoje práce
do základného okresného resp.
regionálneho stupňa súťaže
podľa svojho bydliska (trvalého
alebo prechodného). V Brati-
slavskom samosprávnom
kraji sa zatiaľ okresné resp.
regionálne kolá súťaže neor-
ganizujú, preto autori z Pe-
zinka môžu zaslať svoje prá-

ce priamo do krajského kola
usporiadateľovi súťaže:
Stredisko kultúry Bratislava
– Nové Mesto, Vajnorská 21.
Súťaž sa vypisuje vo všetkých
voľných výtvarných disciplína-
ch: v kresbe, grafike, maľbe,
plastike, úžitkovej tvorbe a v
prácach intermediálneho cha-
rakteru (fotografický záznam
akčného umenia, land-artu a
pod.). Prihlásiť možno diela, re-
alizované v rokoch 2012 až
2016, s ktorými ešte autori nesú-

ťažili vo Výtvarnom spektre.
Pre účasť v krajskom kole je op-
timálny počet 3 až 5 prác od jed-
ného autora.

Soňa Kozáková,
Modra, tel.: 0905 77 79 68, tel.
fax: 033 643 34 89, e-mail:

. Podrobné
propozície sú na

.

Uzávierka súťaže je 15. 4.
2016. Viac informácií poskyt-
ne MOS,

(msa)

ko-
zakova@moska.sk

http://noc-
ka.sk/vytvarna-tvorba/vytvarne-
spektrum

Príležitosť pre tvorivých – Výtvarné spektrum 2016

Zľava Ján Satko, Peter Matyšák, Ján Čech, Ján Bunčák, Jozef Baďurik aAlexander Ilečko.

FOTO: archív spolku

Výsledkom arteterapie
nie je „len“ terapeutický zámer,
ale i skrášlenie verejného priestoru

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

V uplynulom období sa členovia Klubu sprievodcov navždy
rozlúčili s viacerými členmi a priateľmi, preto sa rozhodli rok
2016 začať besedou – spomienkou na nich. Podujatie spojili s
výstavou fotografií a audioprezentáciou z aktivít klubu.

Predseda klubu Peter Ronec privítal v malej sále Domu kultúry
v Pezinku viceprimátora mesta Ing. Miloša Andela, zástupcov
partnerských organizácií a osobitne rodiny zosnulých Doc. Ing.
V. Wittlingera, Ing. L. Bauera, Ing. F. Wágnera, a P. Skovajsu.

Ing. Richard Wittlinger prezentoval činorodý život svojho otca
Ing. V. Wittlingera, ktorý doplnil osobnými spomienkami na ne-
ho. Potom si kolekciou snímok s komentárom Petra Ronca pri-
pomenuli podujatia Klubu sprievodcov za uplynulé 10-ročné ob-
dobie a činnosť Akadémie tretieho veku v Pezinku, v ktorej zo-
snulý Ing. V. Wittlinger pôsobil ako prvý koordinátor a lektor.
S príhovorom vystúpil v mene mesta i viceprimátor Ing. Andel,
ktorý sa poďakoval za úsilie, ktoré vynaložili členovia klubu na
DVD k 800. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Pezinok,
o náučných chodníkoch a meste Pezinok. Peter Ronec

Klub sprievodcov spomínal na kolegov

Literatúra v radnici – večer so spisovateľkou Monikou Kompa-
níkovou, moderuje Veronika Šikulová.

Beseda s Ivetou Papcunovou, autorkou knižky Skvelé re-
cepty pre telo aj dušu.

Zakázané prózy Vladimíra Mináča

Beseda s básnikom a textárom Kamilom Peterajom.

Beseda s Petrou Nagyovou Džerengovou autorkou knižky
Klára a Titi.

Vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže detí pezinských
škôl,

Jarný maratón s knihou – Mimi a Líza II.

Ako sa rodí písmenko – beseda s manželmi Szegényovcami,
grafickými dizajnérmi a typografmi.

Literárno-výtvarná súťaž

Flóra a fauna Malých Karpát

14. 3. o 19.00 h. Miesto
podujatia: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

1. 3. o 17.00 h. Miesto podujatia: čitáreň
Malokarpatskej knižnice v Pezinku Holubyho 5.

– vernisáž výstavy cestovateľských fotografií
MUDr. Martina Bibzu. 2. 3. o 17.00 h. Miesto podujatia: Malokar-
patská knižnica v Pezinku Holubyho 5.

– beseda s Pavlom Mate-
jovičom, autorom úvodu, a básnikom Ľubomírom Feldekom. 3.3.
2016 o 17.00 h. Miesto podujatia: čitáreň Malokarpatskej knižni-
ce v Pezinku Holubyho 5.

4. 3.
o 17.00 hod. Miesto podujatia: čitáreň Malokarpatskej knižnice v
Pezinku Holubyho 5.

1. 3. o 10.00 h. Miesto podujatia: odd. pre deti Malo-
karpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

za účasti odbornej poroty 2. 3. o 10.00 h. Miesto podujatia:
odd. pre deti Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

Spoločné podujatie ve-
rejných knižníc Bratislavy a Pezinka. 5. 3. o 10.00 h. Miesto podu-
jatia: odd. pre deti Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

4. 3. o 10.00 hod. Miesto po-
dujatia: odd. pre deti Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

na tému Čo sa deje v knižkách, keď
ich nevidíme.

- cyklus náučných podujatí spoje-
ných s výstavou J. Fialu, P. Focka,A. Kadlečíka, a P. Stanka – (be-
seda po dohode so školami, vstup na výstavu pre verejnosť voľný)

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

,

Týždeň slovenských knižníc 1.3. – 6. 3. 2016

V priebehu marca pre deti:

Pre študentov a verejnosť:

Lekári bez hraníc

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Kontakt:
dos-

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

Známy herec Jozef Hanúsek
sa narodil v Pezinku a tohto ro-
ku by sa dožil 89 rokov. Bol to
dobrý komik a zabávač. Hral v
trinástich filmoch. Medzi naj-
známejšie patria komédie

a
alebo prvá

slovenská detektívka

Bol aj členom ochotníckeho
divadla. Pamätám sa ako chla-
pec na divadelné predstavenie

kde hral
hlavnú postavu sluhu.

Bol členom Tatra Revue v Bra-
tislave, členom štúdia Novej scé-
ny, Armádneho súboru v Prahe,
atď. Vystupoval v Silvestrovských
programoch. Mal svojský prejav.

Ďalší veľmi známy humorista
a komik Milan Mlsna – alias strý-
co Marcin – by mal tohto roku
79 rokov. Bol to ľudový rozprá-
vač, herec, dlhoročný redaktor

Dáždnik Svätého Petra Šťas-
tie príde v nedeľu

Muž, kto-
rý sa nevrátil.

Sluha dvoch pánov,

relácie Pozor zákruta. Asi ho
ani netreba ďalej predstavovať.

Ďalšími Pezinčanmi boli Vla-
dimír a Jozef Nosáľovci. Boli
tiež členmi Pezinského ochot-
níckeho divadla. Vladimír bol
rozhlasový redaktor, humo-
rista. Vďaka svojmu nefalšo-
vanému humoru sa stal popu-
lárnym autorom rozhlasových
relácií. Podieľal sa na scená-
roch Milana Mlsnu, vydal tiež
knihu Obstrleze.

Jozef Nosáľ by mal tohto roku
70 rokov. Napísal niekoľko hu-
moristických knižiek ako napr.

Čo majú
títo štyria spoločné okrem to-
ho, že už nie sú medzi nami?

Prinášali nášmu mestu radosť
a veselosť. Okrem nich je tu eš-
te stále veľa komikov aj hercov
či spevákov: Roman Féder,
Lajo Slimák, Zlatka Hrnčírová,

Vinohradníkov rok, Humores-
ky Vladimíra Nosáľa.

Róbert Pulman a ďalší, na kto-
rých som si nespomenul.

Aj dnes je tu veľa ľudových
rozprávačov, ktorí ešte nie sú
takí známi ako boli títo štyria, aj
keď sa zúčastňujú na celoslo-
venských súťažich. Boli minulý
rok v Lodne a dosiahli veľmi
dobré umiestnenie. Všetci tra-
ja skončili v prvej desiatke. Boli
to Helena Slamková, Jozef
Pták, a Antonín Jedlička.

Jozef Pták a Antonín Jedlič-
ka spolu vystupovali na 56. me-
dzinárodnom folklórnom festi-
vale 21. júna 2015. Na tomto
podujatí skončili piati z celého
Slovenska a z toho dvaja z
Pezinka.

Preto sme sa rozhodli v spo-
lupráci s mestom a s vicepri-
mátorom MilošomAndelom, ria-
diteľkou Kultúrneho centra In-
grid Noskovičovou a ďalšími z
Pezinka a okolia, ktorí sa zapo-

ja, každoročne usporiadať
podujatie na počesť našich ob-
čanov, ktorí si to zaslúžia a bu-
dú tak stále medzi nami.

Tohto roku sa podujatie usku-
toční

v malej sále.
Nazvali sme ho HA-MLS-NOS
a pretože pripadne na známy
sviatok Jozefa, pridali sme ná-
zov Jožkove smiechoty.

Myslím, že Pezinok si zaslú-
ži, aby v ňom takéto podujatie
bolo, preto vás prosím, kto by
nám vedel akokoľvek pomôcť,
bude vítaný. Tiež pozývam
všetkých, ktorí majú radi hu-
mor, aby prišli vystúpiť alebo
sa pozrieť ako diváci.

Prihlášky posielajte na adresy
,

milos.andel@msupezinok.sk

člen prípravného výboru

19. marca o 15.00 h v
Dome kultúry

Jozef Pták,

zlatica.ptakova@gmail.com

Tešíme sa na vás.

V marci nás pobavia Jožkove smiechoty
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáši l i sa

FEBRUÁR 2016 PEZIN ANČ

70-roční

75-roční

80-roční

Jana L wyová 1.2.
Jozef Sabol 3.2.
OľgaAgha 5.2.
Dušan Zbudila 6.2.
Dušan Snopko 9.2.
Mgr. Jozef Pátek 11.2.
Mária Nemčeková 12.2.
Milan Pytel 13.2.
Mária Hudáková 17.2.
Jozefína Buzgová 21.2.
Jozef Lakatoš 22.2.

Františka Ivicová 2.2.
Jozef Kabát 17.2.
Ľudovít Guštafík 17.2.
Justína Pilná 21.2.
Irena Šmahovská 24.2.

Anna Petrovičová 8.2.
Alojz Butko 14.2.
Irena Paluchová 21.2.
Zlata Jančaríková 21.2.
MUDr. Alžbeta Ribanska 22.2.
Anna Štrbová 23.2.
Ľuba Chvosteková 24.2.

ö

Naši jub i lant i

► 1.3. VÝROČNÁ
SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV.

► 8.3. OSLAVA MDŽ.

► 12.-13.3. ORBIS HAR-
MONIAE

►13.3. OCKO

► 14.3. FÍHA TRALALA
A ROZPRÁVKOVÁ DRUŽINA

► 15.3. VÝCHOVNÝ KON-
CERT
►16.3. NAJMENŠÍ FES-
TIVAL
►18. 3. PAFF VO FOTO-
GRAFII.

►19.3. – OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁ-
ŠI.
►19.3. – HA-MLS-NOS. JOŽ-
KOVE SMIECHOTY.

►20.3. – AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: DÚHOVÝ AUTOBUS.

► 21.3.
DEŇ UČITEĽOV

► 22.3. EXPEDIČNÁ KA-
MERA VO VLČEJ KOŽI PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA.

► 23.3. JEDEN SVET

27. 3. HASIČSKÁ
ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA.

► 30.3. OLIVER TWIST

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

dôchodcov - MO Pezinok.
(utorok) o 16.00 h – Orga-

nizátor: Jednota dôchodcov - MO Pezinok.
(sobota-nedeľa) všetky priestory DK –

Dni zdravého života – XVII. ročník. Hlavný garant: Mgr.
Dária Fehérová, MVDr.Jana Širjovová, Jiří Vitáloš. Podrobný pro-
gram bude uvedený na plagátoch.

(nedeľa) o 19.30 h v malej sále DK – Divadelné
predstavenie o tom, ako sa dá zvládnuť rodinný život s humorom.
Humorná spoveď novopečeného otca v podaní Romana Po-
majba.Večer plný dobrej nálady, smiechu aj dojatia. Réžia: Eduard
Kudláč. Predstavenie z cyklu „Malé, ale milé“.

(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
Pesničkovo-divadelná šou pre

najmenších divákov. Divadlo na kolesách. Prenájom – predaj len
prostredníctvom www.ticketportal.sk

(utorok) o 10.00 vo veľkej sále DK –
pre žiakov ZŠ Cultura Humana, OZ.
(streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK –
Prehliadka tvorivosti detí MŠ.
(piatok) o 18.30 h v minigalérii DK –
Vernisáž výstavy, ktorá doprevádza podujatie Pezinský

amatérsky filmový festival.
(sobota) o 9.30 v spoločenskej sále DK

Organizátor: Mariášový klub Pezinok.
(sobota) o 15.00 h v malej sále DK

Súťaž ľudových rozprávačov ako spo-
mienka na Jozefa HAnúska, Milana MLSnu, Jozefa NOSála.
Organizátori: Jozef Pták, Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne
centrum.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK
Účinkuje: Divadlo AGA-

PE Bratislava – Martin Žák. Pokračovanie cyklu rozprávok s det-
skou súťažou.

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

mesta Pezinok. Divadelné predstavenie a spoločenské pose-
denie. Hlavný garant: MsÚ Pezinok a PKC. Pre verejnosť nepre-
dajné.

(utorok) o 18.00 h v malej sále DK –
Je-

dinečný trojhodinový film. Hlavný garant: OZ Cestou necestou –
Michal Knitl.

(streda) o 18.00 h v malej sále DK –
Medzinárodný festival dokumentárnych filmov o ľudských prá-
vach. Hlavný garant: OZ Cestou necestou – Michal Knitl.
► (nedeľa) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný garant: Dobrovoľný hasičský
zbor – Pezinok.

(streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK – Po-
dujatie pre žiakov ZŠ.

utorok

v salóniku DK

.

.

.

.

.

.

.

.

Dalibor Somorovský 38 r.
František Čajkovič 78 r.
Gabriel Kollár 72 r.
Veronika Sandtnerová 90 r.
Eugen Hupka 62 r.
Ján Klamo 65 r.
Dušan Královič 66 r.
Daniela Jurecká 74 r.
Karol Palan 68 r.
Eva Belanová 63 r.
Anna Viková 74 r.
Katarína Čajková 91 r.
Ján Lunák 78 r.
Emanuel Penák 73 r.
Ján Zhorelický 82 r.
JánAdámek 73 r.
Marta Dafková 67 r.
Anna Mičechová 69 r.
Emil Hupka 67 r.
Adolf Šuplata 86 r.

Zdenko Zvada a Pascale Comaty
• Polydefkis Polydefkis a Lucia
Kadecká • Martin Džoganík a
Katarína Korčeková • Juraj Štit a
Mária Orgovániová

B L A H O Ž E L Á M E

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Nela Zázrivcová 6.1.

Kristína Janáková 11.1.

Patrik Ďuračka 12.1.

Ján Kovačič 15.1.

MarcusAndrássy 15.1.

Adela Liptajová 16.1.

Dorotea Ďurove 16.1.

Tomáš Valachovič 19.1.

Eduard Sobolčík 19.1.

Maxim Ševčík 21.1.

Marko Jančura 21.2.

Adela Adámková 22.1.

Hana Kompírová 22.1.

Benjamín Koči 24.1.

Bystrík Trubač 25.1.

Vanda Brazovská 26.1.

KarimAliAziri 26.1.

Lenka Nováková 26.1.

Michal Demovič 28.1.

Štefan Maršo 29.1.

Martin Jedinák 29.1.

Patrícia Hajtmánková 2.2.

Viktória Izabela Ochránková 4.2.

Oliver Tyko 5.2.

Júlia Sopková 15.1.

Eva Jurovčíková 18.1.

Lívia Holecová 30.1.

POĎAKOVANIE

1. Fk: Tri spomienky ...................................................... FRA
2. Saulov syn ................................................................ HUN
3. Dánske dievča .......................................................... USA
4. Revenant Zmŕtvychvstanie ....................................... USA
5.-6. Ave, Caesar! ............................................................. USA
5. Zootropolis ................................ 17.00 h .................. USA
6 Zootropolis 3D .......................... 17.00 h .................. USA
8.-9. Suburra ..................................................................... USA
10. Carol ........................................................................ USA
11.-12.-13. Červený kapitán .................................................... SR
15.-16. Grimsby .................................................................... USA
17.-18. Dvojníci ....................................................................... ČR
19. Kung Fu Panda 3 3D ................. 17.00 h .................. USA
19.-20. Séria Divergencia: Experiment ................................. USA
22. Fk: O poschodie nižšie ............................................. RUM
23. Lída Baarová ............................................................... ČR
24. Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti .............. USA
26. Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti 3D ........ USA
27. Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti .............. USA
26.-27. Kung Fu Panda 3 ........................ 17.00 h ................. USA
29.-30. V mene Krista ............................................................ USA
31. Už je tu zas ............................................................... GER

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY marec

V srdciach tých,
ktorí vás milovali,
budete žiť stále.
Dňa 8. 1. 2016 uply-
nulo 6 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
mička, babička a prababička

a dňa 28. 3. 2016 si
pripomenieme 8. vý-
ročie smrti nášho
drahého otecka.
dedka a pradedka

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

Zitka KLAMOVÁ

Dominika KLAMU.

Genovéva Pravdová 27.2.
Marcel Slováček 27.2.
Anežka Bíliková 28.2.
Jozef Václav 29.2.

Anna Solgová 2.2.
Rudolf B hm 2.2.
Božena Dubovská 25.2.

Anna R sslerová 7.2.

Valéria Fraňová 3.2.
Žofia Gavenčiaková 12.2.

Mária Pukančíková 2.2.

Paula Pätoprstá 15.2.

85-roční

90-ročná

91-ročné

92-ročná

94-ročná

ö

ö

Dňa 14. 2. sme si
pripomenuli prvé
výročie úmrtia na-
šej drahej

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. S láskou
spomínajú syn a dcéra s rodinami.

Františky
GLVÁČOVEJ.

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, mu-
sela zomrieť, aj keď
tak veľmi chcela
žiť. Dňa 14. 2. 2016
sme si pripomenuli
7 rokov od úmrtia

našej drahej mamy

S láskou spomínajú dcéry Kveta
a Beatka s rodinou, vnuci a ne-
vesta.

Janky MINAROVIČOVEJ.

Čas plynie ako
rieky prúd, kto ťa
mal rád, nevie za-
budnúť. Tento rok
si pripomenieme
nedožitých 59 ro-
kov nášho drahého

S láskou spomínajú sestry Kveta
a Beatka s rodinou, vnuci a ne-
vesta.

Bohumila MINAROVIČA.

Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami, ale
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 5. 2. 2016 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustil náš

drahý a milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko

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

Jozef SLIMÁK.

Dňa 2. 2. 2016 uply-
nulo 23 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu ti-

chú spomienku. S láskou spomí-
najú dcéry Jana a Mária s rodinami.

Ján PONIŠT.

V januári sme si pripomenuli 20.
výročie úmrtia nášho otca a
dedka

a 13. výročie úmrtia našej mamy
a babky

Jozefa LAKYHO

Júlie LAKYOVEJ
rod. Urlichovej.

S láskou spomínajú synovia a
dcéra s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí im spolu s nami venujú
tichú spomienku.

Dňa 5. 2. 2016 uply-
nulo 6 rokov od úmr-
tia nášho drahého
otca, dedka

S láskou spomína
najbližšia rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.

Jozefa
HRANICKÉHO.

V tomto čase si pripomíname 10
rokov od poslednej rozlúčky s
milovanou mamou,
babkou, tetou

S láskou spomína
syn Miroslav, Erik,
vnučka Michaela a
ostatná rodina. Pria-
telia a známi, čo ste ju poznali ve-
nujte jej, prosím, tichú spomienku.

Dankou
Holzmannovou.

Tak tíško odišla du-
ša tvoja, že nestih-
la si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 25. 2.
2016 uplynulo 8 ro-
kov, čo nás vo veku

47 rokov navždy opustila naša
milovaná mamička, manželka

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

Marta PULŠČÁKOVÁ

Dňa 24. 2. 2016
sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

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

Ladislav
VIRGOVIČ.

Človek odchádza,
ale všetko krásne,
čo nám dal, zo-
stáva v nás. Tvoja
láska však hreje
stále, tá, ktorú si
zanechal. Dňa 9. 2.

2016 uplynulo 9 rokov, čo nás
opustil drahý manžel, ocko,
dedko a pradedko,

S láskou spomíname a ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a venujú
mu s nami tichú spomienku. Man-
želka a dcéry s rodinami.

Jozef ZÁRUBA.

Dňa 28. 1. uplynuli 2
roky, čo nám navždy
odišla naša drahá

Manžel Jaroslav,
synovia Peter a Ja-
roslav.

Eva JAROŠOVÁ.

V týchto dňoch sa dožíva krás-
neho jubilea 92
rokov naša babička

Vnuk Kajko s man-
želkou a deťmi jej želajú veľa zdra-
via do ďalších rokov života

Mária
PUKANČÍKOVÁ,

rodená
Kerkešová.

Dňa 16. 2. 2016
uplynulo 6 rokov,
čo nás opustil náš
drahý otec, starý a
prastarý otec

a 2. 3. 2016 uplynie rok, čo nás
opustila naša drahá mama, stará
a prastará mama

S úctou a láskou na
obidvoch rodičov
spomínajú dcéry
Darina a Marta s
rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí im spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Ing. Rudolf
ZÁMEČNÍK

Mária
ZÁMEČNÍKOVÁ.

Dňa 27. 2. sme si
pripomenuli nedo-
žitých 85 rokov
nášho manžela,
otca, dedka

S láskou spomína man-
želka Mária, dcéra a syn s rodinami.

Jozefa SABA.
Čas plynie, smútok
ostáva.

Dňa 8. 3. 2016
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mamička, svok-
ra, babička, pra-
babička, sestra,
švagriná

S láskou a bolesťou v srdci spomí-
na celá rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Štefánia KADLÍČKOVÁ
rod. Chudíková.

Dňa 29. 2. 2016 si
pripomenieme 100.
výročie narodenia
našej milovanej

S láskou spomí-
najú dcéra a synovia s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Ľudmily
HANKEROVEJ.

Dňa 26. 2. 2016
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý

S láskou spomí-
najú manželka, deti a smútiaca
rodina. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Štefan
STREZENICKÝ.

Spomíname s lás-
kou a navždy zo-
stanete v našich
srdciach. Mamička,

dňa 18. 2. 2016 by
sa dožila 95 rokov a
je tomu 25 rokov,
čo nás navždy o-
pustila. Otec,

by dňa 7. 2. 2016
oslávi l 102 ro-
kov a už 18 rokov
nie je medzi nami.
Sestra,

nie je medzi nami
už štvrtý rok. Mária,
Anton, Miroslav,
Eva s rodinami.

Veronika PILKOVÁ

Vendelín PILKA

Pavlínka PILKOVÁ

Dňa 11. 3. 2016 si
pripomenieme ne-
dožité 100. narode-
niny

S láskou spomínajú dcéry Marta,
Vlasta a Lýdia s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu prosím,
tichú spomienku.

Františka
PACKU

z Vinosad.

Dňa 12. 2. 2016
uplynuli 4 roky, čo
nás náhle opustila
naša milovaná man-
želka, mamička a
babička

S láskou spomínajú manžel, dcéra,
synovia a 8 vnúčat. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomineku.

Emília NÉMETOVÁ.

Ďakujeme príbuzným, priateľom a
známym, ktorí sa dňa 5. 2. 2016

prišli rozlúčiť a na
poslednej ceste
vyprevadiť nášho
drahého manžela,
otca, starého otca a
prastarého otca

Všetkým ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti. Úprimná
vďaka patrí dychovej hudbe Gri-
navanka a pánovi Šmahovskému
za dôstojnú rozlúčku so zosnu-
lým. Smútiaca rodina.

Štefana VILÉMA.

V Centre voľného času v Pezinku sa 20. januára konalo okres-
né kolo celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej povesti

Súťaže dopadla nasledovne:
ZŠ Ľ. Štúra, Modra, 2 ZŠ Fándlyho,

ZŠ Vajanského, Modra.
ZŠ Kupeckého

ZŠ Svätý Jur ZŠ Ľ. Štúra, Modra.
1. Natália Ježíková Gymn. Karola Štúra,

GYM. Pezinok, ZŠ Kupeckého.

Šaliansky Maťko.
2.-3. ročník ZŠ

4.-5. ročník ZŠ

6.-7. roč-
ník

1. Michal Jaka-
bovič . Tatiana Illavská
3. Mia Lišková
1. Kamila Wittlingerová 2. Rebeka Oravcová

3. Peter Jakabovič
2. Dominika Ho-

lásková 3. Laura Slamková
Katarína Kvetková

Súťaž v prednese slovenskej povesti
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Pezinčan Filip Polc sa v brazílskom Santose stal víťazom
mestského zjazdu. Boli to preteky, ktoré sa uskutočnili pred ofici-
álnym štartom tohtoročnej svetovej série mestských zjazdov
Citydownhill World Tour. Stretla sa tu svetová špička extrémnej
cyklistiky a Filip dokázal už v kvalifikačných jazdách uspieť a svo-
je kvality pretavil do víťazného úspechu aj vo finálovej jazde s ča-
som 58,985s a získal titul „ Kráľa Santosu “ . Prvé preteky v rámci
série Citydownhill budú vo Valparaíse (Chille) a doma si ho bude-
me môcť na vlastné oči pozrieť v sobotu 25.júna v Bratislave.
Držíme Filipovi palce v ďalších pretekoch. (pv)

Filip POLC znova víťazne

Počas prvej
febrárovej so-
boty sa v Pe-
zinku konala
Olympiáda žia-
kov v džude.
Domácim pre-
tekárom 1. JU-
DO Clubu Pe-
zinok sa už tra-
dične darilo.

Jo-
zef Tománek, Patrícia Tománková, Lenka Tománková, Karol
Dubský, Anton Dubský, Filip Buzinkay, Samuel Háger, Alex
Juráš, Marko Rosíval, Tomáš Syrový, Marek Macejka, Timotej
Ulický, Nikita Goncharov. Matej Klobučník, Erik
Nitray, Ján Letz, Emma Markovicsová, Katarína Vojteková,
Michal Tomáš, Gabriel Fábry. Martin Čiliak, Ján
Benčúrik.

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:
Martin Tománek

Úspechy Pezinčanov
na Olympiáde žiakov v džude

FOTO: TV PEZINOK

Kedy?
Kde?
Vekové kategórie:

Potrebné informácie:

Kontakt:

od 29.2. 2016 každý pondelok 16.00 - 17.30 h.

Hokejbalové ihrisko na Fajgalskej ceste (pri Vitamín pube)

U 12 chlapci a dievčatá s rokom narodenia

2004 a mladší a U 14 chlapci a dievčatá s rokom narodenia 2002

a mladší

Na tréning je potrebné si so sebou priniesť

hokejku, veci na prezlečenie, športovú obuv, prípadne rukavice.

Šatňa bude k dispozícii.

Mgr. Peter Vlasák, Richard

Macanga,

peter.vlasak@gmail.com a

macanga.richard @gmail.com Tešíme sa na vás!

Malokarpatská hokejbalová liga – Pezinok
organizuje nábor nových talentov

Počas víkendu 6-7. 2. 2016
sa konal v 50 m bazéne Slo-
venský pohár žiakov v plávaní
na Pasienkoch v Bratislave. V
konkurencii 39 klubov zo Slo-
venska sa Plavecký klub Pezi-
nok umiestnil v celkovom hod-
notení na 3. mieste. Štartovali
deti vo veku 9 -12 rokov. Pre
mnohých to bola prvá skúse-
nosť s 50 m bazénom a s celo-
slovenským pretekom. Za účas-
ti 411pretekárov sme získali 4
medaily. Najúspešnejšia 9-roč-
ná Katka Szabóová si vyplá-

vala 2 bronzové medaily v dis-
ciplíne 50 m voľný spôsob a
50 m znak. V disiciplíne 50 m

prsia v kategórii 9-ročné deti
získala z dievčat 2. miesto
Simonka Michalcová, z chlap-

cov 3. miesto Jakubko Mrva.
Slovenský pohár žiakov je sys-

tém pretekov, ktorý sa skladá z
5 kôl , trvá celý rok a pláva sa v
rôznych mestách Slovenska.
Deti získavajú za zaplávané ča-
sy body. Najlepších 7 detí v kaž-
dej kategórii získa plavecké
sústredenie v kúpeľoch Dudin-
ce, ktoré venuje generálny part-
ner Slovenskej plaveckej fede-
rácie. Za Plavecký klub Pezi-
nok je Samko Ščevlík (10-roč.)
zatiaľ na peknom 9. mieste.

Naďa Kúdelová

Slovenský pohár žiakov v plávaní

Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok - výsledky
12. kolo

13. kolo

14.kolo

Sobota 30.1.

Nedeľa 31.1.

Vitamíny B
Račištorf

Draci Pezinok
Haliganda Pezinok

Hurons Budmerice
HC Chilli
VitamínyA

HC Chilli
Haliganda Pezinok

Račištorf
Hurons Budmerice

Carpathians
Watbeg Senec

Draci Pezinok

Diabli Réca
Watberg Senec

Carapthians

Jokerit
Draci Pezinok

Haliganda Pezinok

– Jokerit Pezinok 5:2
– Carpathians 15:7

Buldogs – 1:17
Watberg Senec – 3:4 sn

– Frodo 11:0
– Diabli Réca 1:0

– Panteri Budmerice 9:5

– Vitamíny B 5:2
Buldogs – 2:13
VitamínyA– 1:7

– Jokerit Pezinok 2:1
Frodo – 3:9
Panteri Budmerice – 1:12

– Diabli Réca 5:1

– HC Frodo 12:2
Hurons Budmerice – 1:12
VitamínyA– 4:7
HC Chilli – ŠHbK Račištorf – odložené

– Buldogs 9:2
– HBK Panteri Budmerice 10:0

Vitamíny B – 2:4

V sobotu 13. februára sa konalo v športovej hale v Šali III.
kolo Slovenského pohára v karate. Uvedeného kola sa zúčast-
nili aj pretekári z Karate-kickbox klubu Pezinok. V konkurencii
29 klubov a viac ako 250 pretekárov si naši mladí karatisti počí-
nali viac než dobre. Hlavne pretekári, ktorí sú v príprave na blí-
žiace sa Majstrovstvá sveta do Dublinu.

Výsledky III. kola v podaní našich pretekárov:
Tomáš Šefčík kumite 13-15 rokov -160 cm, Daniel Štrbka kumi-
te 10-12 rokov +150 cm, Radoslav Klúčar kata 10-12 rokov,
družstvo kata chlapci 10-12 rokov v zložení Klúčar, Sarkocy,
Križanová, družstvo kumite chlapci 13-15 rokov v zložení
Buček, Šefčík, Štrbka, družstvo kumite chlapci 10-12 rokov v
zložení Štrbka, Špoták, Čúzy Matúš. Nina Špotáková
kata 6-9 rokov, družstvo kumite chlapci 7-9 rokov v zložení: Čú-
zy Tomáš, Somorovský, Ryška. Lukáš Špoták ku-
mite 10-12 rokov +150 cm, Františk Somorovský kumite 7-9 ro-
kov +140 cm, Petra Borovská kumite 7-9 rokov -140 cm, druž-
stvo kata 6-9 rokov dievčatá v zložení : Klúčarová, Špotáková,
Ryška. Alex Buček kumite 13-15 rokov +160 cm,
Tomáš Čúzy kumite 7-9 rokov -140 cm, Tamara Kanková ku-
mite 10-12 rokov -150 cm, Katka Klúčarová kumite 7-9 rokov
-140 cm.

Veľmi pekne súťažili aj keď bez medaily Sofia Hujbertová,
Sarah Somorovská a Branislav Peško.

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

4. miesto:

(mh)

Karate-kickbox klub Pezinok

III. ročník Mestskej minifutbalovej ligy
V III. ročníku Mestskej mini-

futbalovej ligy bolo prihlásených
10 mužstiev, ktoré hrali v zá-
kladnej časti systémom každý s
každým.

Do vyraďovacej časti postúpi-
lo 8 najlepších tímov. Z prvého
miesta po základnej časti sa teši-
la Slávia Senec pred Obvo-
ďákmi a Belasými Šlapkami.

Vo -finále sa z postupu tešili
prvé štyri celky po základnej čas-
ti, a to: Slávia Senec, Obvoďáci,
Belasé Šlapky a Nový Dvor.
V -finále najskôr uspela Slá-
via Senec po predĺžení s No-
vým Dvorom (4:3pp) a potom

si Obvoďáci hladko poradili s
celkom Belasé Šlapky (7:2).
Porazení semifinalisti sa stretli

v malom finále o 3. miesto, kde
sa z tesnej výhry 6:5 tešili
Belasé Šlapky. Vo finále sa

stretli Obvoďáci so Sláviou Se-
nec. Po výsledku 6:2 sa tešili
z prvenstva MMFL hráči pezin-
ských Obvoďákov.

Viac o MMFL sa dozviete na

Michal Šipoš
(Spiders),
Richard Hulák (Obvoďáci),

Dávid Vigh (Nový
Dvor),
Richard Hulák (Obvoďáci),

Spiders,
Marek Vaš (Rakeri).

www.mmfl.sk

naj-
lepší brankár:

najlepší nahrávač:
naj-

lepší strelec:
najproduktívnejší hráč:

Cena FAIR PLAY: naj-
krajší gól:

Individuálne ocenenia:

Peter Vlasák


