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1. poschodie

Pezinský amatérsky
filmový festival
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želám vám spolu s mojimi
kolegami a spolupracovník-
mi, príjemné prežitie Veľko-
nočných sviatkov v kruhu va-
šich najbližších. Nech je sym-
bol týchto sviatkov – Ježiš
Kristus, ktorý bol ukrižovaný
a vstal z mŕtvych – symbo-
lom nádeje, radosti a pokoja
nielen pre nás, kresťanov,
ale pre všetkých ľudí, ktorí si
ctia hodnoty našej európskej
civilizácie. Pekné sviatky
vám i vašim najbližším želá
Oliver Solga, primátor mesta
Pezinok.

Inzercia

OC PLUS otvorené denne od 9.00 do 18.00 h(prízemie)

Mesto Pezinok a Základná
organizácia Zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Pezinku
pozývajú občanov nášho
mesta na tradičné

Stretnutie
pri Pamätníku oslobodenia
na Mladoboleslavskej ulici sa
uskutoční v piatok

Oslavy
oslobodenia Pezinka Čer-
venou armádou.

1. apríla o
14.00 h. (MsÚ)

Oslavy oslobodenia

PAFF

Príďte ochutnať najlepšie vína

Inzercia

V apríli sa uskutoční v pezinskom Dome kultúry 21. ročník vý-
stavy hroznových vín . Toto
podujatie patrí k najväčším vinárskym podujatiam na Slo-
vensku, zúčastňujú sa ho najlepší vinári zo Slovenska a hostia
zo zahraničia.

Organizátori v dňoch 3. - 5. marca preberali prihlásené vzor-
ky vín, ktoré degustátori odborne hodnotili 16. a 17. marca v ho-
teli Vinársky dom.

Vínne trhy v Dome kultúry môžete navštíviť v piatok 15. a v so-
botu 16. apríla.

VÍNNE TRHY PEZINOK 2016

(r)

Armáda spásy zastúpená ná-
rodným veliteľom majorom Teu-
nisom T. Scholtensom a primá-
tor mesta Pezinok Oliver Solga
podpísali dohodu o spolupráci,
ktorá bude zameraná na prácu
s rómskou komunitou v mest-
skej lokalite Glejovka.

Zmluva sa týka výstavby a ná-
sledného užívania Komunitného
centra pre rómskych občanov v
Pezinku. Mesto prenajalo za úče-
lom vybudovania centra poze-
mok o rozlohe 302 m a zaviaza-
lo sa uhrádzať elektric-
kú energiu. Ostatné prostriedky
budú v réžiiArmády spásy.
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v centre

Práca Ar-
mády spásy,
ktorá sa riadi
heslom „Srd-
ce Bohu – ru-
ky ľuďom“ bu-
de zameraná
najmä na prá-
cu s deťmi a
mladými ľuď-
mi z tejto ko-
munity. Ne-
pôjde len o
vzdelávanie a osvetu, ale aj o
získanie pracovných návykov,
tiež o voľnočasové aktivity a po-
dobne. Treťou stranou zmluvy

Armáda spásy začala svoju činnosť v Pezinku

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky nepriniesli v Pezinku žiadne veľké prekvapenie. Pezin-
čania volili tak, ako vždy doteraz, prevažne pravicové strany. Napriek tomu, že v pezinskom okrese vy-
hrala strana Smer - SD s 24,16 %, v meste Pezinok zvíťazila Sloboda a solidarita (SaS) s 21,92 %.
Volilo ju až 2 835 Pezinčanov. Na druhom mieste skončil Smer - SD s 21,29 %, tretie miesto obsadila
OĽANO - NOVA s 15,48 %, pred Sme rodina s 8,87 %. Na piatom mieste skončila SNS s 7,13 %, na
šiestom SIEŤ s 6,70 %. Do NR SR by sa podľa Pezinčanov nedostala ĽS - NS („kotlebovci“), ktorá ma-
la 4,65 %. V minulosti štandardne zastúpené KDH skončilo v Pezinku až na 9. mieste, keď ho volilo len
480 ľudí. Volieb sa zúčastnilo 13 065 voličov, čo je veľmi „pekná“ 66,19 percentná účasť.

Z Pezinka bude v parlamente zrejme pôsobiť len jeden poslanec NR SR, a to Pavol Pavlis (Smer -
SD). Primátor Pezinka Oliver Solga zaslal predsedovi víťaznej strany Richardovi Sulíkovi blahožela-
nie k výsledku, ktorý dosiahla SaS v Pezinku. (r)

Pezinčania volili pravicu

boli aj zástupcovia obyvateľov
Glejovky. Slovensko sa stalo
127. krajinou, kde táto medziná-
rodná organizácia pôsobí. (r)

K 31. decembru 2015 mal Pezinok 24 402 obyvateľov. Narodilo
sa 309 detí, prisťahovalo sa 708 ľudí, odsťahovalo 484 a zomrelo
186 občanov. Výraznejšie sa v minulom roku zvýšil iba počet
prisťahovaných občanov.

Počet narodených detí sa udržuje na približne rovnakej úrovni už
niekoľko rokov. Pre porovnanie: pred desiatimi rokmi mal Pezinok
22 166 obyvateľov, prisťahovalo sa 465 obyvateľov, odsťahovalo
373. Narodilo sa 252 detí. O päť rokov neskoršie, v roku 2010, mal
Pezinok 23 044 obyvateľov. Za desať rokov sa tak počet obyvate-
ľov v Pezinku zvýšil o niečo viac ako dvetisícdvesto.

Nárast počtu obyvateľov v ostatnom desaťročí súvisí najmä s vý-
stavbou nových bytových aj rodinných domov, ale aj s návratom
dvojgeneračného bývania v RD. Štatistické údaje za ostatné de-
saťročie len potvrdzujú, že katastrofické scenáre a kritické vyhlá-
senia na adresu vedenia mesta o rapídnom a neudržateľnom zvy-
šovaní počtu obyvateľov v Pezinku sú nepravdivé a ničím ne-
podložené. (MsÚ)

Počet obyvateľov sa každoročne zvyšuje

Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania,

Veľkorysá podpora ob-
chodnej siete LIDL priniesla
úspech aj nášmu mestu.
Veľmi dobre organizovaná a
spropagovaná celoštátna sú-
ťaž miest rôznych kategórií
nazvaná Žihadielko bola do-
tovaná sumou 80 000 €. V na-
šej veľkostnej kategórii sme
skončili na peknom druhom
mieste s počtom 126 284 hla-
sov, hneď za Šaľou (získala
134 326), čo nám zabezpeči-
lo finančné prostriedky na det-
ské ihrisko. Nové ihrisko bu-
de vybudované v areáli Zá-
kladnej školy na Fándlyho uli-
ci. Vedenie mesta ďakuje
všetkým občanom, ktorí sa
do hlasovania zapojili a po-
mohli tak získať 80 000 € na
vybudovanie detského ihris-
ka. (MsÚ)

Pezinčania boli
úspešní v Žihadielku

Blíži sa najväčší kresťanský sviatok
Blíži sa Veľká noc. A tak ako býva zvykom pred sviatkami,

prihovorili sa čitateľom Pezinčana aj duchovní, ktorí v na-
šom meste pôsobia.

Vladimír Kmošena, evanjelický farár, Pezinok

Vážení spoluobčania, Veľká noc nám prináša jedinečné posol-
stvo o víťazstve života nad smrťou.

Ak nám Veľký piatok pripomína, že aj pravdu možno umlčať, ne-
spravodlivosť môže zvíťaziť nad spravodlivosťou, nebojme sa,
je to len dočasný triumf.

Pretože prichádza veľkonočné ráno. Ráno, ktoré prináša ko-
nečné víťazstvo, víťazstvo pravdy, spravodlivosti a života. Víťaz
nad smrťou, hriechom a ľudskou zlobou, Ježiš Kristus, vstal z
hrobu a viacej nezomiera.

Veľkonočné posolstvo

Pokračovanie na 5. strane.

Obraz „Snímanie z kríža“ alebo aj „Oplakávanie Krista“,
ktorý sa viaže k Veľkonočným sviatkom sa nachádza
v Evanjelickom kostole v Pezinku. Obraz od neznámeho
majstra z 18. storočia, niektorí historici umenia pripisovali
Jánovi Kupeckému.
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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

vyhlasuje verejnú súťaž

Pezinok,

do 31. 3. 2016 do 11.00 hod

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

Podmienky súťaže

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

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 60 000 €
Predmetné pozemky sú v zmysle cieľov a zámerov územ-

ného plánovania mesta Pezinok zaradené medzi plochy po-
lyfunkčnosti, komerčnej vybavenosti a podnikateľských akti-
vít. Časť pozemku parc.č. 2863/1 sa nachádza v ochran-
nom pásme železničnej trate.

Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať
najneskôr . v zalepenej obálke
so spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezi-
nok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením
hesla:

Bližšie informácie: tel.: 033/6901207,
@ , sú zverej-

nené na webovej stránke: http://www.pezinok.sk.

e-mail: zuzana.kraj-
covicova msupezinok.sk

Termming, člen skupiny
COFELY, sa pri prevzatí tepel-
ného hospodárstva v Pezin-
ku v roku 2013 zmluvne za-
viazala zrekonštruovať exis-
tujúcu plynovú kotolňu Sever
na kotolňu na spaľovanie bio-
masy. Projekt rekonštrukcie
sa naplno rozbehol koncom
minulého roka výberom dodá-
vateľa technológie a projekč-
nej kancelárie.

Zámer zrealizovať rekon-
štrukciu plynovej kotolne Sever
na kotolňu na spaľovanie bio-
masy bol schválený investičnou
komisiou hneď v prvom roku po
prevzatí tepelného hospodár-
stva v Pezinku. Od januára tohto
roku Termming kompletizuje
súhlasné stanoviská potrebné
pre získanie stavebného povo-
lenia.

V plynovej kotolni Sever sa v
súčasnosti nachádzajú štyri kot-
ly. Dva z nich budú nahradené
za kotly na spaľovanie biomasy
s celkovým výkonom 3 MW.
Dva plynové kotly budú k dispo-
zícii ako záložné zdroje a na vy-
krývanie špičiek. „V rámci exis-

tujúcej budovy kotolne plánuje-

me vybudovať sklad paliva a do-

pravníkové trasy. Pred budovou

nebude otvorená skládka, ale

biomasa sa bude skladovať pria-

mo v budove, čo by malo mini-

malizovať rušivé vplyvy na oko-

lie. Biomasa sa po uskladnení

bude následne dopravníkmi pre-

pravovať priamo do kotlov,“ ho-
vorí Martin Žigo, riaditeľ Divízie
výroby a distribúcie energií. uzatvára Martin Žigo.

„Preferencia využívania obno-

viteľných zdrojov je jedným z cie-

ľov a priorít nielen spoločností

Skupiny COFELY na Slovensku,

ale aj materského koncernu

ENGIE. Teší nás, že po úspešnej

rekonštrukcii rozvodov v minulom

roku začíname s ďalším projek-

tom na zlepšenie kvality a efek-

tívnosti výroby a distribúcie ener-

gií v Pezinku – rekonštrukciou ply-

novej kotolne Sever na kotolňu

na spaľovanie biomasy. Nová ko-

tolňa na biomasu zvýši energetic-

kú bezpečnosť, čo znamená, že

v prípade plynovej krízy vieme do-

držať kontinuálnosť dodávok

energií vďaka dostupnej bioma-

se. V dlhodobom horizonte bude

mať rekonštrukcia kotolne pozi-

tívny vplyv aj na cenu tepla, keď-

že variabilná zložka ceny sa zní-

ži, “ (KF)

Termming v Pezinku tento rok zrekonštruuje
plynovú kotolňu Sever na spoluspaľovanie biomasy

MESTO PEZINOK

Začiatkom marca sa na pôde BSK uskutočnilo stretnutie členov
Rady partnerstva Bratislavského kraja (RP BK). V Rade Partner-
stva BK má svoje zastúpenie miestna územná samospráva, re-
gionálna územná samospráva, štátne inštitúcie a sociálno-
ekonomickí partneri (spolu má 24 členov). Naše mesto trvale
zastupuje primátor Oliver Solga. Najdôležitejším bodom rokovania
bolo schválenie Regionálnej integrovanej územnej stratégie
(RIÚS) Bratislavského kraja až do roku 2020. RIÚS je základný
dokument pre následné vyhlásenie výziev Integrovaného
regionálneho operačného programu (IROP). Na rokovaní členovia
RP BK zvolili zo svojho stredu predsedu, ktorým sa stal župan
Pavol Frešo a podpredsedom sa stal primátor hlavného mesta SR
Ivo Nesrovnal. Členovia vyjadrili spoločný podnet, aby Minister-
stvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka čo najskôr pristúpilo
k vyhláseniu a spresneniu výziev, na základe ktorých sa oprávnené
subjekty môžu prihlasovať a uchádzať so svojimi projektmi na
čerpanie nenávratných prostriedkov. Zástupca primátora Ing. Miloš
Andel skonštatoval, že Mesto Pezinok sa pripravuje na pred-
kladanie svojho projektu v 1. prioritnej osi – Bezpečná ekologická
doprava v regiónoch. V tomto projekte ide o cyklistické dopravné
prepojenie Pezinka (terminál železničnej stanice) a obce Limbach.
Ďalej máme pripravené projekty na modernizáciu Základnej školy
na Fándlyho ul., MŠ na Svätoplukovej ul. a rozšírenie kapacít
základných a materských škôl. V neposlednom rade máme za cieľ
rozšíriť a skvalitniť poskytované sociálne služby.

zástupca primátoraMiloš Andel,

Pezinok a eurofondy

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v
Bratislave podľa § 12 ods. 2 zá-
kona NR SR č. 355/2007 Z.z.
vyzýva všetky fyzické osoby –
občanov, fyzické osoby – pod-
nikateľov a právnické osoby,

(reguláciu živočíš-
nych škodcov) v období od 1.
4. 2016 – 15. 5. 2016 ako opat-
renie na predchádzanie vzniku
a šíreniu prenosných ochore-
ní, s tým že:

vykonajú deratizáciu v
objektoch a na verejných

vykonať celoplošnú jarnú de-
ratizáciu

1. obce

priestranstvách v správe ale-
bo majetku obcí;

vy-
konajú deratizáciu v ich ale-
bo nimi spravovaných objek-
toch, kanalizačných a kolek-
torových rozvodoch a areá-
loch určených na podnikanie
a bývanie, vrátane škol-
ských, zdravotníckych, špor-
tovo-rekreačných, telový-
chovných a kultúrnych zaria-
dení, zariadení sociálnych
služieb, bytových a poly-
funkčných domov, adminis-
tratívnych budov, skladov i
skládok odpadov;

vy-

2. fyzické osoby – podnika-
telia a právnické osoby

3. fyzické osoby – občania

konajú deratizáciu na po-
zemkoch a objektoch využí-
vaných na chov hospodár-
skych zvierat a v prípade
známok výskytu hlodavcov
aj v pivničných a prízemných
priestoroch rodinných do-
mov a objektov určených na
bývanie.

sa dopustí
priestupku a

sa dopustí správneho
deliktu na úseku verejného
zdravotníctva nevykonaním

Sankcie za nevykonanie
deratizácie

Fyzická osoba
fyzická osoba –

podnikateľ alebo právnická
osoba

nariadenej regulácie živočíš-
nych škodcov. Za priestupky a
správne delikty možno uložiť
pokutu:
a) fyzická osoba – do 1659 € a

v blokovom konaní do 99 €
b) fyzická osoba – podnikateľ

alebo právnická osoba – od
150 € do 20 000 € .

Priestupky a správne delikty
prejednávajú a pokuty za ne
ukladajú v rozsahu svojej pô-
sobnosti úrad verejného zdra-
votníctva, regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva a orgá-
ny verejného zdravotníctva
uvedené v §3 ods. 1 písm. d)
až g) zákona č. 355/2007 Z.z.

VÝZVA

Mesto Pezinok
každý rok v jarných
a jesenných mesia-
coch zabezpečuje
pre svojich obyvate-
ľov zber objemného
odpadu, ktorý sa ne-
zmestí, alebo nepa-
trí do klasických
zberných nádob a
kontajnerov na síd-
liskách a pri rodin-
ných domoch.

Táto služba je pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území mes-
ta bezplatná. Firmy a podnikatelia si musia likvidáciu odpadu za-
bezpečiť na vlastné náklady. Opakovane upozorňujeme, že uklada-
nie odpadu mimo kontajnerov je všeobecne záväzným nariadením
o odpadoch zakázané a je možné za takýto priestupok uložiť poku-
tu. Napriek tomu sa, žiaľ, nájdu občania a firmy, ktorí VZN nerešpek-
tujú a odpad ukladajú nielen na kontajnerové stanovištia, ale aj mi-
mo nich, na trávnik a voľné priestranstvá, ako je to vidieť aj na prilo-
ženej fotografii. Takéto „čierne“ skládky musí dať mesto odstrániť
zvlášť a náklady na ich odstránenie znášajú všetci obyvatelia. Ko-
nanie niektorých jednotlivcov je nepochopiteľné už i preto, že každý
občan má niekoľko možností, ako sa legálne „zbaviť“ napríklad sta-
rého nábytku, elektrospotrebičov, alebo iných druhov odpadov.

Jarný zber odpadu je jednou z takýchto možností, ktoré ponúka
mesto Pezinok bezplatne svojim občanom na TSA na Fajgalskej
ceste.

Tento rok bude jarný zber zabezpečený v
Technickom a skladovom areáli mesta (areál bývalej motoká-
rovej dráhy) na Fajgalskej ceste v dňoch 21. - 23. apríla (štvrtok
až sobotu), v čase od 8.00 do 18.00 h.

OŽP, KS a D (OM)

JARNÉ UPRATOVANIE

Jarné upratovanie nie je uloženie
odpadu kam sa nám zachce.

Mesto Pezinok požiadalo začiatkom roka Environmentálny fond o
dotáciu na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných
budov vrátane zatepľovania. Žiadosť sa týkala rekonštrukcie MŠ
Svätoplukova a ZŠ Fándlyho, obidve vo výške 200 000 eur. Počet
predložených žiadostí bol 799. Dotáciu dostalo však len 132 žia-
dateľov. Pezinok, žiaľ, medzi nimi nebol. Nutnú rekonštrukciu obi-
dvoch škôl bude mesto zrejme hradiť z vlastného rozpočtu. (MsÚ)

Peniaze sme nedostali
Dňa 9. marca sa uskutočnilo v Bratislavskej vodárenskej spoloč-

nosti rokovanie o budovaní odkanalizovania ulice Za dráhou, v lokalite
Tehelne. Za naše mesto sa rokovania zúčastnil primátor Oliver Solga
a vedúca oddelenia životného prostredia Renáta Klimentová.

Vedúci pracovníci BVS informovali o trasovaní kanalizácie po Tehel-
nej ulici pod podjazdom s vyústením do kanalizácie na Moyzesovej
ulici. Prečerpávacia stanica bude umiestnená na Tehelnej ulici a jej
vybudovanie a prevádzku bude zabezpečovať BVS. Túto trasu po-
važuje vedenie BVS za jedinú realizovateľnú a do konca tohto me-
siaca sa má rozhodnúť v BVS o finančných prostriedkoch na pro-
jektovú dokumentáciu a o výbere projektanta. (MsÚ)

Rokovanie na BVS

Americká televízna spoločnosť Public Television Programmers, zame-
raná na problematiku životného prostredia, navštívila 26. januára Pezi-
nok, aby tu v rámci pripravovaného filmu o skládke v pezinskej Novej
jame urobila rozhovory s občianskou aktivistkou a advokátkou Zuzanou
Čaputovou a primátorom mesta Oliverom Solgom. Spomenutá televízia
patrí medzi významné médiá, ktoré sa venujú environmentálnej proble-
matike na celom svete. Za svoju prácu získala niekoľko významných
ocenení a o jej výnimočnosti svedčí aj fakt, že v úvode jednotlivých fil-
mov vystupuje s úvodným slovom americký herec Robert Redford. (r)

Americká televízia v Pezinku

Otázka primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na túto otázku:

� Pán primátor, februárové číslo Srdca Pezinka vám veno-
valo niekoľko strán rôznych obvinení. Ani v jednom článku
nešetrilo vás ani vašich spolupracovníkov. Vaša reakcia?

- Prepáčte, ale v tomto momente sa nemienim k tomu podrobnej-

šie vyjadrovať, preto odpoviem len vo všeobecnosti. Články

M. Grella, M. Vencela, M. Borzu a ďalších sú mi, ako sa hovorí

„ukradnuté“. Mentálne, intelektuálne, ale najmä eticky a morálne

sú naše svety vzdialené tisícky svetelných rokov. Trápne hlúposti

a klamstvá, ktoré napísali (ak ich vôbec napísali oni) nestoja za to,

aby som ich komentoval, alebo uvádzal na pravú mieru. Verím, že

si ľudia urobia o ich pisateľoch vlastný názor, veď ich mnohí osob-

ne poznajú a vedia, aké sú ich „limity“, čo je ich cieľom, aj prečo ne-

ustále znevažujú moju prácu a moju osobu.

Grellove noviny klesli až tak hlboko, že v článku o zimnom šta-

dióne uverejnili moju karikatúru (mimochodom, veľmi zlú), preto-

že mu dochádzajú argumenty. Je totiž ťažko vysvetľovať ľuďom,

ktorí chcú zimný štadión, že oni (srdciari) sú za zimný štadión, len

jednoducho za neho opakovane nehlasujú.

Je rovnako trápne, že Grell vyplakáva nad tým, ako naša

Občianska iniciatíva Spoločne pre Pezinok (podľa neho Spoločne

proti Pezinčanom, alebo „plynári“) nechce so „srdciarmi“ spo-

lupracovať a neustále ponúka nášmu predsedovi prof. Bílikovi

spoluprácu a žiada ho o stretnutia. Nedá sa niekoho žiadať o

stretnutie a tváriť sa, že všetko je v poriadku a za chrbtom pošpiniť

jeho meno, okydávať a ohovárať, ako nám to už nejaký ten rok

predvádzajú srdciari.

Ale ak dovolíte, predsa len jeden vážny postreh: netýka sa mňa,

ale profesora Pavla Alexyho, vysokoškolského pedagóga a me-

dzinárodne oceňovaného vedca, okrem iného poslanca MsZ a

predsedu komisie športu. Predstavte si, že o takej osobnosti,

akou je profesorAlexy, taký Vencel, (ale aj Borza a T. Píš) vypisuje

články, v ktorých ho opisujú div, že nie ako podvodníka a zlodeja,

ktorý športové kluby oberá o peniaze v prospech stolných tenis-

tov, ktorých prof.Alexy už roky nezištne trénuje a organizuje ich sú-

ťaže, najmä mládežnícke.

Vencel však verejne, na komisii športu, ani necekne, lebo vie, že

nemá argumenty. Zato v časopise Srdce Pezinka nepoznáte väč-

šieho hrdinu. Stačí si však naozaj len predstaviť a porovnať týchto

dvoch absolútne odlišných ľudí a je každému všetko jasné. (r)

Vo februárovom čísle Pezinčana bola uverejne-
ná informácia o zberných miestach olejov z do-

mácností. Správna informácia je, že zatiaľ môžu občania bez-
platne využívať len zberné miesto na čerpacej stanici Slovnaft
na Bratislavskej ulici. (r)

Oprava
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Verný ako pes, najlepší priateľ
človeka, psia povinnosť, alergia
na psov, bezohľadní psíčkari?
Kto vie, ktoré slovné spojenie
by v ankete medzi obyvateľmi
Pezinka asi najviac rezonova-
lo? Podľa toho, čo rozhorčení
ľudia, najmä rodičia malých detí
píšu na sociálnych sieťach (a
nielen v našom meste) je zrej-
mé, že mnohí majitelia si za svo-
jich štvornohých priateľov psie
povinnosti neplnia.

Oddelenie ekonomiky a miest-
nych daní MsÚ v Pezinku evido-
valo v roku 2010 približne 1920
psov.Aj keď sa čísla menia v zá-
vislosti od pohybu obyvateľov
(prisťahovanie, odsťahovanie)
a tiež od toho, koľko zvierat uhy-
nie alebo majitelia predajú či da-
rujú, možno povedať, že v roku
2015 bolo prihlásených už vyše
2120 psov (o 200 viac). Príjem
mesta z dane za psa k 31. 12.
2015 bol 26 122,72 €. Na zákla-
de exekúcie boli uhradené ne-
doplatky vo výške 675,85 €.
Celkový nedoplatok na tejto da-
ni bol 3 146,31 €.

O sadzbách miestnych daní
rozhodujú jednotlivé mestské
zastupiteľstvá. Podľa VZN č.
15/2015 je v Pezinku s účinnos-
ťou od 1. 1. 2016 je sadzba da-
ne za jedného psa a kalendárny
rok 30 eur. Za psa chovaného v
rodinnom dome, v chatách, v
podnikateľskom objekte je daň
12 eur. Od dane je oslobodený
pes, ktorého vlastní občan star-
ší ako 62 rokov. Oslobodenie
sa prvýkrát uplatní v najbliž-
šom zdaňovacom období na-
sledujúcom po tom, čo vlastník
psa dosiahol vek 62 rokov. Ak
občan vlastní viac psov, oslobo-
denie sa vzťahuje len na jedné-
ho psa. Takto určené sadzby da-
ne platia za každého ďalšieho
psa u toho istého daňovníka.

Daň za psa chovaného v byto-
vom dome sa v 12 slovenských
mestách s počtom obyvateľov
od 16 000 do 28 000 pohybuje v
rozpätí od 34 do 50 eur za rok.
Občanom nad 62 rokov posky-

Keď prehovoria čísla

tuje 50-percentnú zľavu z dane
za psa len niekoľko z porovná-
vaných miest, podľa veľkosti
(hmotnosti) psa má rozdelené
sadzby dane jedno z týchto
miest. Oproti Pezinku viac ako
polovica porovnávaných miest
účtuje niekoľkonásobne vyššiu
daň za strážnych psov. Ku psíč-
karom je Pezinok zhovievavej-
ším mestom ako mnohé ďalšie.
Ale zaslúžia si to?

O snahe mesta riešiť čo naj-
šetrnejšie problémy so psami
hovorí aj bilancia karanténnej a
odchytovej stanice MsP v Pe-
zinku. Za rok 2015 do nej pri-
chýlili 120 psov, z toho 100 od-
chytili príslušníci mestskej polí-
cie a 20 zvierat priviedli obča-
nia. Z odchytených psov sa 84
vrátilo k majiteľovi, 26 odovzdali
do starostlivosti občanom, 6 si
zobralo občianske združenie
Pes v núdzi, ktoré im našlo do-
mov.Ani jedného psa neutratili.

Karanténna a odchytová sta-
nica na Fajgalskej ceste slúži
len pre mesto Pezinok. Túlavé
alebo zabehnuté psy sú v ka-
ranténe dva mesiace, ale už po
týždni môže KaOS psa zveriť
do starostlivosti občanovi.
Nemôže tu však fungovať sys-
tém venčenia psov ako v útulku
v Bratislave. Najmä starším ľu-
ďom sa stáva, že im pes odbeh-
ne, niektoré zvieratá sú opako-
vanými „návštevníkmi“ karan-
ténnej stanice. Tu treba zdôraz-
niť význam čipovania. Mestskej
polícii umožní čip okamžite zis-
tiť majiteľa zatúlaného psa. Ak
sa to nepodarí, môže KaOS v
spolupráci s inými inštitúciami
dať psíka do náhradnej sta-
rostlivosti. Informácie o odchy-
tených psoch sú zverejnené na
nástenke v budove MsÚ, na in-
ternetovej stránke MsP aj na fa-
cebooku. Ak sa psík stratil, tre-
ba sa informovať aj viackrát,
pretože môže trvať niekoľko
dní, kým sa ho podarí chytiť.
Náklady na odchyt, veterinárne
úkony a starostlivosť v KaOS

Bilancia karanténnej
a odchytovej stanice MsP

však musí majiteľ zaplatiť pri vy-
daní psa.

Pes prináša radosť, ale vyža-
duje si nepretržitú starostlivosť
a výchovu. „Deti chcú psa, ale
kupujú ho rodičia. Najväčšiu
chybu robia, keď ho vyberajú
podľa vzhľadu,“ hovorí inšpek-
tor Peter Urban, vedúci karan-
ténnej a odchytovej stanice
MsP v Pezinku. „V prvom rade
si treba naštudovať charakte-
ristiku plemena, povahové
vlastnosti psa, jeho nároky na
pohyb. Majitelia po čase zistia,
že na psíka nemajú čas ani
energiu - a skončí na ulici. To je
pre zviera traumatizujúce. Je
ohľaduplnejšie, keď majiteľ
začne hľadať psíkovi nový do-
mov hneď ako zistí, že sa nebu-
de môcť o neho starať,“ pripo-
mína Peter Urban. Do bytu v pa-
neláku určite nie je vhodný veľ-
ký ani uštekaný pes, ktorý zne-
príjemňuje život všetkým suse-
dom. Každý pes by mal absol-
vovať výcvik základnej ovláda-
teľnosti, poslúchať na privola-
nie, na zákaz nežiadúcej čin-
nosti, na povel zostať na
mieste, atď. Práve v meste je
dôležité, aby osoba, ktorá psa
vedie, bola schopná ovládať ho
v každej situácii, aby nemohol
ohroziť človeka ani zvieratá,
aby nespôsobil škody na majet-
ku a životnom prostredí.

Podmienky držania psov upra-
vuje zákon č. 282/2002 Z.z. a
všeobecne záväzné nariadenie
mesta Pezinok č. 1/2003. Tieto
právne normy stanovujú povin-
nosti majiteľov a držiteľov psov
týkajúce sa evidencie, vodenia
psov, znečisťovania priestran-
stiev aj priestupkov. Pripomeň-
me len, že evidencii podlieha
pes držaný nepretržite viac ako
90 dní na území mesta Pe-
zinok. Každý majiteľ je povinný
prihlásiť psa na MsÚ, oddelení
ekonomiky a miestnych daní na

Mestský pes potrebuje
výcvik

Povinnosti upravuje zákon
a VZN mesta

stanovenom tlačive „Priznanie
k dani z nehnuteľnosti, k dani
za psa...“ Predmetom dane je
pes starší ako 6 mesiacov.
Každú zmenu skutočností, kto-
ré sa zapisujú do evidencie, je
majiteľ, príp. držiteľ psa povin-
ný oznámiť do 30 dní od zmeny
na MsÚ Pezinok. Stratu, odcu-
dzenie či zničenie známky je po-
trebné ohlásiť bez zbytočného
odkladu. Za náhradnú známku
pre psa je poplatok 1,65 €. Od-
delenie životného prostredia,
komunálnych služieb a dopravy
MsÚ vydáva aj balík vreciek na
psie exkrementy.

Na celom území Mesta Pe-
zinok (intravilán aj extravilán) s
výnimkou miest nachádzajú-
cich sa na ohradenom pozem-
ku alebo v priestoroch psích kú-
tikov

Je za-
kázané opustiť psa na verej-
nom priestranstve bez uviaza-
nia (napríklad pred obchodom),
na verejnom priestranstve opus-
tiť nebezpečného psa priviaza-
ného a opatreného náhubkom.

Ak pes v meste znečistí verej-
né priestranstvo výkalmi, je ten,
kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť do ko-
šov určených na psie exkre-
menty alebo do kontajnerov ur-
čených pre netriedený komu-
nálny odpad. Žiaľ, denno-
denne sme svedkami toho, že
nezodpovední „psíčkari“ nereš-
pektujú tieto nariadenia. V roku
2015 mestská polícia uložila 55
pokút v blokovom konaní v cel-
kovej sume 780 eur za znečis-
ťovanie verejných priestran-
stiev psami a mesto muselo me-
niť piesok v štyroch detských
pieskoviskách z toho istého dô-
vodu. Situácia sa však nezlep-
šuje a polícia preto využije ka-
merový systém v meste na od-
haľovanie priestupkov aj v tejto
oblasti.

platí zákaz voľného po-
hybu psov bez vôdzky.

Stále platí zákaz vodiť psov
na detské ihriská, kúpaliská,
do plôch verejnej zelene, na
športové ihriská, do kosto-
lov, na cintoríny, do areálu zá-
kladných a materských škôl.

Marta Svítková

Psíčkari v meste dvíhajú adrenalín spoluobčanom

V januárovom čísle nášho časopisu bol uverejnený článok „Sťa-
žovatelia“ a v ňom informácia, že občan V. Mizerák podal za rok
2015 na Mestský úrad v Pezinku celkovo 91 žiadostí o informáciu.
Skutočnosťou však bolo, že ich podal „len“ 31, a číslo 91 predsta-
vovalo počet žiadostí všetkých žiadateľov. Pracovníčka MsÚ, kto-
rá chybu urobila, sa V. Mizerákovi už písomne ospravedlnila. (r)

Oprava

Dňa 18. 2. 2016 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta pre oblasti sociálnej po-
moci, kultúry a športu pre rok 2016 nasledovne:

Pre oblasť športu boli schválené dotácie spolu vo výške
100 000 €, z toho na činnosť vo výške 84 000 €, na projekty
11 000 € a rezerva primátora bola schválená vo výške 5 000 €.

Pre oblasť kultúry boli schválené dotácie spolu vo výške
25 000 €, z toho na projekty a činnosť klubov vo výške 20 050 €
a rezerva primátora vo výške 4 950 €.

Pre oblasť sociálnej pomoci boli schválené dotácie spolu vo
výške 5 000 €, z toho na činnosť a projekty vo výške 4 500 € a re-
zerva primátora vo výške 500 €.

Väčšina klubov a združení má už zmluvy obojstranne podpí-
sané a začali čerpať finančné prostriedky. (OE a MD)

Dotácie z rozpočtu mesta Pezinok
na rok 2016

(r)

Aj tento rok 10.
marca zaviala na
Mestskom úrade
vlajka pre Tibet.
Tento dátum pripo-
mína výročie pov-
stania proti vojen-
skému obsadeniu
himalájskej krajiny
Čínou v rokoch
1950 – 1951.

Vlajka pre Tibet na Mestskom úrade

Hľadáme do Mestského informačného centra na pozíciu re-
ferent Informačného centra pracovníka - pracovníčku na zastu-
povanie počas materskej dovolenky v termíne od 1. 4. 2016.
Požadované predpoklady sú: stredoškolské vzdelanie, ovláda-
nie aspoň 1 cudzieho jazyka (anglický, resp. nemecký jazyk),
práca s počítačom. Výhodou je znalosť ovládania registračnej
pokladne. Prípadní uchádzači môžu priniesť svoje životopisy
na Mestský úrad do podateľne, resp. poslať na podatelna@-
msupezinok.sk (pv)

Voľné miesto v Mestskom informačnom centre

Ďalšie zo stretnutí tzv. Rady starších, ktorú menuje a zvoláva pri-
mátor, sa uskutočnila 17. februára na Mestskom úrade. Zástup-
covia denných centier, ale aj seniorských organizácií a organizácií
telesne postihnutých sa stretli u primátora, aby spolu s pracovník-
mi oddelenia sociálnej starostlivosti a zástupcom mestskej polície
prerokovali otázky, ktoré túto skupinu obyvateľov zaujímajú.

Hovorilo sa o možnosti znížiť niektoré poplatky pre dôchodcov
s nízkymi dôchodkami, o parkovaní držiteľov preukazu ZŤP, ale
aj o „karte Pezinčana“, ktorá bude poskytovať niektoré výhody pe-
zinským seniorom. Dôležitou témou bolo aj fungovanie Denných
centier a ich materiálne vybavenie. Členovia „Rady starších“ sa s
vedením mesta dohodli na pravidelnom štvrťročnom stretávaní a
riešení problémov tejto skupiny obyvateľov. (r)

Rada starších zasadala

Otvorené školské ihriská

Srdce Pezinka uverejnilo člá-
nok pánov Vencela a Borzu, v
ktorom pokračujú vo vykonštru-
ovaných obvineniach. Na stret-
nutí s pani riaditeľkou dostal
pán Vencel podrobné vysvetle-
nie, prečo má Stolnotenisový
klub nižšie nájomné ako ko-
merčné. Jeho logika by to mož-
no dokázala pochopiť, ale zjav-
ne to nedokázala „stráviť“.

Komerčný nájom jedného stol-
notenisového stola v Squash
hale je 6 €/hod. Škola na zákla-
de dohody v zmysle zmluvy, čl.
5. 2. (plné znenie nájdete na

) vy-
užíva bezplatne stoly nášho klu-
bu, a to nasledovne: týždenne 7
po 8 hod., ročne 10 po 8 hod. a
7 po 10 hod. Za rok je teda hod-
nota protislužby klubu škole cel-
kom 40x7x8+10x8+7x10=2390
„stolohodín“ x 6 € = 14340 €.
Ďalej meno školy v názve klubu
sme ohodnotili na 500 € a platí-
me 1500 €/rok nájom a cca
200 € /rok na údržbu osvetlenia
v telocvični. Spolu to je 16 540
€/rok. Klub tým poskytuje škole
protihodnotu o 1180 € vyššiu
ako je podľa pána Vencela ko-
merčný nájom (15360 €). A kde

Aká je skutočná realita?

www.stkpk.sk/zmluva1.pdf

je tých našich preinvestova-
ných 40 000 €? Takže

ako sa mi snaží
vnútiť priznanie pán Vencel.
Máme na dosť dlho dopredu
predplatené komerčné nájom-
né. Ja som mu len povedal, že
ak mu to urobí radosť, nech na-
píše, že somklamal.Vedelsom,
že mu to vyvrátim a pravdu
obhájim. Urobme však ešte je-
den výpočet. Klub CFK Pezinok
- Cajla má prenajatý od mesta
futbalový štadión na ploche
10204 m2. Zmluvu nájdete na

.
Obvyklé nájomné za užíva-
nie pezinských pozemkov je
5 € /m2/rok (oficiálna informá-
cia z MsÚ). CFK by mal platiť
mestu len za pozemky nájom
10204x5=51020 € /rok (a kde je
nájom stavieb?). Neplatí nič.
Mám napísať, že mesto prichá-
dza ročne o 50 000 €, čo je za ro-
ky 2010 -15 až 300 000 €? Už
vidím, ako p. Vencel napíše, že
sa za to stará o údržbu štadió-
na. Ale to robíme aj my v škole,
to robia aj mnohé iné športové
kluby v meste. V tejto súvislosti
vyznieva smiešne jeho veta:

Ako tá pre CFK

nie, ne-
klamal som,

“

www.stkpk.sk/zmluva2.pdf

„... som zásadným odporcom
akejkoľvek skrytej podpory v
športe...

mohla ujsť jeho pozornosti?
Alebo tú sumu mestu doplatí?
Nie, takýmto smerom sa nemô-
žeme uberať. Mesto aj takto
podporuje šport. Veď aj v CFK
športuje veľa malých detí a o to
nám všetkým predsa ide. Aj
plavci majú zvýhodnené ná-
jomné, lebo náklady na plavá-
reň hradí mesto. Takisto PŠC,
volejbalisti (ŠVK Pezinok má
napr. v škole dojednaný zadar-
mo nájom na všetky víkendové
zápasy), tanečníci v kultúrnom
dome, džudisti, ktorí dostali po-
zemok za korunu a ďalší. Tak
nech pán Vencel nezavádza,
neohovára a keď, tak potom
nech pozrie aj do vlastných ra-
dov. Vyzývam pána Vencela a
jemu podobných – neťahajte do
športu politiku ako to pán
Vencel aj pán Borza so Srdcom
Pezinka robia. Politika do špor-
tu, a do mládežníckeho tobôž,
nepatrí. Nech si páni v Srdci
Pezinka napíšu, čo chcú, nebu-
dem už na to reagovať, lebo to
nemá žiadny zmysel.

Musím sa ešte vyjadriť k úpl-
nému záveru článku v Srdci
Pezinka. Pán Vencel podsúva
občanom názor, že Alexy mani-

Kto podľa Vencela podvádza?

puluje s výsledkami výpočtu roz-
deľovania dotácií. Školské ligy
sú posudzované celou komi-
siou od roku 2009 a všetci zá-
stupcovia klubov v Pezinku, kto-
rí na komisie chodia, vedia, aké
sú pravidlá. Pán Vencel to
„akože“ až doteraz netušil. Ale
ani na komisii, keď to už aj
„oficiálne“ vedel, nenamietal vo-
či započítaniu detí zo školskej
ligy. Z toho by asi nevytĺkol poli-
tický kapitál, ale v novinách to
vyzerá určite lepšie. Tomu sa tu-
ším hovorí pokrytectv o ... Z po-
sledných viet jeho článku je úpl-
ne jasné, že ma obviňuje z mani-
pulácie výpočtov dotácií, ale na-
písal to nepriamo. Pán Vencel,
verejne Vás vyzývam, ak máte
dôkazy, alebo ste 100% pre-
svedčený, že som akokoľ-
vek zmanipuloval výpočet v
kohokoľvek neprospech alebo
prospech, podajte na mňa
trestné oznámenie za podvod,
alebo to priamo napíšte a bude-
te sa potom čudovať, čo bude
nasledovať. Viem sa veľmi účin-
ne právne brániť a vy viete, kto
by tento spor prehral. Tak buď
konajte priamo a obviňte ma,
alebo nezavádzajte a neohová-
rajte bez opodstatnenia.

Pavol Alexy

O aké milióny má škola prísť?

Mesto Pezinok opätovne informuje, že primátor mesta Pezinok
je k dispozícii občanom každú stredu do 18.00 h aj bez toho, aby
si museli návštevu vopred dohodnúť na sekretariáte. Rovnako
primátor nemá vyhradené tzv. stránkové dni, s občanmi sa teda
stretáva priebežne. Okrem mimoriadnych prípadov si však treba
návštevu dohodnúť na sekretariáte, na čísle 6 901 101. (MsÚ)

Informácia

Od 1. marca budú školské športoviská a ihriská pre deti a mlá-
dež, ale aj pre dospelých, sprístupnené v sobotu, v nedeľu a vo
sviatok od 8.00 do 21.00 h. Otváranie vstupov na ihriská počas
týždňa zabezpečujú pracovníci základných škôl, cez víkend prí-
slušníci Mestskej polície v Pezinku, ktorí budú ihriská aj pravidel-
ne kontrolovať.

Vedenie mesta pristúpilo k takémuto riešeniu z dvoch dôvodov:
rekonštrukciou škôl sa zvýšila hodnota a kvalita školských budov
a športovísk a druhým, ešte závažnejším dôvodom je skutoč-
nosť, že v minulosti dochádzalo zo strany niektorých návštevní-
kov k výraznému poškodzovaniu budov a zariadení a žiaľ, aj k pri-
mitívnym prejavom vandalizmu.

Vedenie mesta, rovnako ako vedenia základných škôl, však
chce, aby deti zo sídlisk mohli športovať aj cez víkend a naplno vy-
užívať tieto školské športové zariadenia. Veríme, že tento krok,
ktorý platí pre všetky štyri základné školy v Pezinku, sa stretne s
pochopením a podporou širokej verejnosti. Zároveň hľadáme aj
ochotných ľudí, ktorí by sa v budúcnosti (zrejme za odplatu) po-
čas víkendu o tieto športoviská starali a dohliadali na ich prevádz-
ku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo u riaditeliek ZŠ. (MsÚ)
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Dňa 19. februára 2016 sa v
hoteli Kriser stretli bývalí prí-
slušníci Protilietadlovej raketo-
vej brigády v Pezinku a MO SR
Bratislava.

Keďže brigáda bola 1. 10.
2001 zrušená, bývalí profesio-
nálni vojaci sa stali členmi
Zväzu vojakov SR a prihlásili
sa do Klubu vojenských dô-
chodcov v Pezinku.

Klub existoval s menším poč-
tom členov už od roku 1994.
Príchodom nových členov sa
klub výrazne posilnil, čo by ma-

lo viesť k jeho väčšej aktivite.
Cieľom klubu je vytvoriť mož-
nosti pravidelného stretávania

bývalých profesionálnych voja-
kov, zúčastňovať sa na spo-
mienkových a spoločenských

udalostiach a realizovať svoj
vlastný program činnosti.

plk. v.v. Ing. Julián
Pitoňák

plk. v.v. Ing.
Milan Viglaský

pplk.
v. v. RSDr. Vladimír Halamíček

plk. v.v. Ing.
Jaroslav Garaj

nprap.v.v. Antonín
Jedlička

Klub si zvolil novú Radu klu-
bu v zložení:

Predseda:

Podpredseda:

Pre styk s verejnosťou:

Tajomník:

Pokladník:

Bývalí vojaci sa po rokoch opäť stretli

Ôsmeho marca sa v Zariadení opatrovateľskej služby na
Komenského 23 v Pezinku uskutočnilo posedenie pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa žien. V príjemnej atmosfére bola
každá klientka obdarená kvetinkou a všetci zúčastnení po-
hostení malým občerstvením. (r)

Medzinárodný deň žien

� Predám peknú zrekonštruovanú garzónku v Modre, Komen-
ského ulica, 5. posch. Tel.: 0907 782 878

V Zariadení opatrovateľskej služby a Dennom stacionári na
Komenského 23 v Pezinku sa klientom zabezpečuje počas
dňa tvorivá činnosť nielen na rozvoj jemnej motoriky, ale aj
pre potešenie z výsledného dielka. V rámci aktivít sa klienti
zapájajú do rôznych činností, medzi ktoré patrí servítková
technika, odliatky zo sadry, tvorenie obrázkov zo strukovín,
zdobenie sviečok a veľkonočných vajíčok rôznymi technika-
mi, zdobenie drevených šperkovníc, krabičiek, vymaľováva-
nie predtlačených obrázkov a okrem iného aj pečenie slad-
kých koláčov, čítanie, spievanie a pod. V priaznivom počasí
organizujeme vychádzky v blízkom okolí.

Radi vás privítame medzi nami v dennom stacionári, ktorý
sa nachádza v Zariadení opatrovateľskej služby na Komen-
ského 23. Sociálnu službu v Dennom stacionári poskytuje-
me občanom počas pracovných dní, v čase od 7 hod. – do
17. hod. Alena Černáková

Tvorivá činnosť seniorov v ZOS

Rada by som touto cestou prejavila svoju spokojnosť a vďa-
ku za služby vykonávané pre našu chorú matku. Konkrétne
ide o pomoc nášho mestského zariadenia opatrovateľskej
služby v Pezinku. Najprv sme aj s rodinou robili, čo bolo v na-
šich silách a keď sme ďalej nevládali, obrátili sme sa so žia-
dosťou o pomoc na Mesto, ktoré nás cestou sociálneho odde-
lenia odporučilo na Zariadenie opatrovateľskej služby na
Komenského ul. č. 23 v Pezinku.

Chcem veľmi pekne poďakovať za ochotu a ústretovosť
vedúcej zariadenia Mgr. Alene Černákovej, ktorá profe-
sionálne a korektne pomáha riešiť našu neľahkú rodinnú
situáciu. Oceňujeme aj šikovnosť opatrovateliek, ktoré sú
pre túto prácu odborne pripravené a vykonávajú ju kvalifiko-
vane. PezinokIgnácia Budayová,

Zápis žiakov so zdravotným znevýhodnením
SPOJENÁ ŠKOLA,

Komenského 25, Pezinok,

Spojená škola otvára od 1. 9. 2016 triedy prípravného roční-
ka v Pezinku a v Modre pre deti so zdravotným znevýhodnením
(napr. rôzne poruchy reči) a so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacimi potrebami.

grafomotorických zručností, zrakovej a sluchovej
diskriminácie hlások, matematických predstáv, sebaobsluž-
ných a pracovných zručností, samostatnosti v školskej práci, re-
či a komunikačných schopností, zdravého telesného vývinu, lo-
gopedická intervencia

V prípade záujmu kontaktujte: 0902 173 524 – riaditeľka Mgr.
Gabriela Kováčová, @ , 0905 495 001 –
psychológ CŠPP, @

www.szspk.sk

Edukácia:

komenského szspk.sk
csppporadnapk gmail.com

Poďakovanie za príkladnú starostlivosť

Radničné námestie č. 7,
902 14  Pezinok

Zápis žiakov do 1. ročníka
pre školský rok 2016/2017 sa
bude konať na základných
školách v Pezinku v zmysle §
20 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (škol-
ský zákon) a všeobecného
záväzného nariadenia Mesta
Pezinok č. 17/2015 o určení
miesta a času zápisu na plne-
nie povinnej školskej do-
chádzky

Zápis do škôl
uskutočniť v zmysle všeo-
becného záväzného nariade-
nia Mesta Pezinok č. 4/2014.

v dňoch 7. a 8. aprí-
la 2016 od 15.00 hod. do
18.00 hod.

odporúčam

Základná škola v Pezinku,
Fándlyho 11 - školský obvod -
ulice: 1.mája, Bernolákova,
Bratislavská, Bystrická, Dre-
várska, Fándlyho, Fortna, Fra-
ňa Kráľa, Gorkého, Holubyho,
Hrnčiarska, Hviezdoslavova,
Jesenského, Komenského,

Kukučínova, Kuzmányho, Ma-
jakovského, Mierová, Moyze-
sova, Nerudova, Obrancov
mieru, Puškinova, Saulaková,
SNP od čísla 23 vyššie, Št.Pol-
korába, Talihov dvor, Tehelná,
Tolstého, Vajanského, Vinič-
nianska cesta, Za dráhou, Za
hradbami, Za koníčkom, Zig-
mundíkova.

- školský
obvod - ulice: Cajlanská, Dob-
šinského, Farská, Gogoľova,
Hasičská, Hollého, Jilemnické-
ho, Jiráskova, Kalinčiakova,
Kollárova, Krížna, Kupeckého,
Kutuzovova, Lesnícka, M. R.
Štefánika, Mahulanka, Malo-
karpatská, Meisslova, Mlado-
boleslavská, Mýtna, Panský
chodník, Pod lipou, Potočná,
Radničné námestie, Rázuso-
va, Reisinger, Richarda Rétiho,
Rozálka, Sama Chalupku, Se-
necká, Schaubmarova, Slád-
kovičova, Slnečná, SNP čísla
1 až 22, Suvorovova, Sväto-
plukova, Šafárikova, Šancová,
Šenkvická cesta, Šteberlova,
Vinohradnícka cesta, Záhrad-
ná, Zámocká, Zumberská.

Základná škola v Pezinku,
Kupeckého ulica 74

Základná škola v Pezinku,
Na bielenisku 2

Základná škola s mater-
skou školou v Pezinku,

- školský ob-
vod - ulice: Baba, Banícka, Bot-
tova, dona Sandtnera, Dr. Bo-
kesa, Dr. Štohla, F. P. Drobi-
ševa, gen. Pekníka, gen. Svo-
bodu, Hroznová, Javorová, kpt.
Jaroša, Kučišdorfská dolina, L.
Novomeského, Malacká cesta,
Markušova, Muškátová, Na bie-
lenisku, Nálepkova, Panholec,
Pod kalváriou, Rulandská,
Rybníček, Silvánová, Stupy,
Švermova, Topoľová, Trnav-
ská, Veltlínska, Záhumenice.

Ore-
šie 3 - školský obvod - ulice:-
Cintorínska, Černicová, D. Vir-
goviča, Družstevná, Eugena
Suchoňa, Fajgalská cesta, Gle-
jovka, Grobská cesta, Hečko-
va, Hurbanova, Jána Raka, Ka-
menice, Kataríny Franklovej,
Krkavec, Leitne, Liesková, Lim-
bašská cesta, Ľudovíta Rajte-
ra, Matúškova, Mlynárska,
Myslenická, Nezábudková, No-
vá, Obchodná, Okružná, Ore-
šie, Podhorská, Podkarpatská,
Pri mlyne, Púpavová, Ružová,
Slnečné údolie, Štúrova, Trn-

ková, Ulica Jamnických, Vin-
cúrska, Vinice, Za panskou zá-
hradou, Železničná.

primátor mesta Pezinok

Táto škola
bude v šk.r. 2016/2017 spádo-
vou školou pre žiakov, ktorí ne-
majú trvalé bydlisko v Pezinku.

Každé dieťa, ktoré k 31. 8.
2016 dosiahne vek šesť ro-
kov, sú jeho zákonní zástup-
covia povinní prihlásiť na pl-
nenie povinnej školskej do-
chádzky v základnej škole.
Zápisu sa zúčastnia aj deti,
ktoré mali odklad povinnej
školskej dochádzky.

Pri zápise sú zákonní zá-
stupcovia dieťaťa povinní
predložiť platné občianske
preukazy alebo identifikač-
né karty a rodný list dieťaťa.
V prípade zdravotne postih-
nutého dieťaťa treba predlo-
žiť aj doklad o jeho zdravot-
nom postihnutí.

Osobitný spôsob plnenia
povinnej školskej dochádz-
ky (štúdium v zahraničí, indi-
viduálne vzdelávanie, a.i.) sa
riadia v zmysle ust. § 24, 25 a
26 zákona 245/2008 Z.z.

Mgr. Oliver Solga,

MESTO PEZINOK

vyhlasuje výberové konanie
- na obsadenie miesta riaditeľa/-ky ZŠ Jána Kupeckého,

Kupeckého 74, Pezinok
- na obsadenie miesta riaditeľa/-ky ZŠ Na bielenisku 2,

Pezinok
Prihlášku

Mestský úrad Pezinok, Radničné námes-
tie č.7, 902 14 Pezinok

Uzávierka 19. apríla 2016 do 11.30 h.

Obálku „VÝBEROVÉ
KONANIE – riaditeľ ZŠ Jána Kupeckého / príp. riaditeľ ZŠ Na
bielenisku – neotvárať.“

do výberového konania s požadovanými dokladmi
doručte na adresu:

prijímania prihlášok je
( ).

(so spätnou adresou) označte heslom

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto
výberového konania oznámené písomne. Viac informácií na

.

rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne MsÚ

www.pezinok.sk

MESTO PEZINOK

V pezinskom Centre voľného
času sa 4. marca konalo sláv-
nostné vyhodnotenie okresné-
ho kola súťaže Európa v škole.
Tento rok sa zapojilo 223 žiakov
zo 14 škôl. Tu sú výsledky, pre
ktoré sa rozhodla odborná poro-
ta. Práce budú súťažiť v rámci
celoslovenského kola.

–
1. miesto: Richard Baňas, ZŠ s

Písomné práce žiakov ZŠ jed-
notlivci: I. kat. 6-9 rokov

MŠ Slovenský Grob.
- téma č. 222 - 1. mies-

to: Žofia Jajcayová, ZŠ s MŠ
Slovenský Grob, téma č. 223 -
1. miesto: Michaela Lišková, ZŠ
Ľ. Štúra, Modra, téma č. 221 -
1. miesto: Tomáš Schwarz, ZŠ
s MŠ Častá.
- 1. miesto: Martina Lišková,
ZŠ Ľ. Štúra, Modra.

- téma č.

II. kat. 10-
-12 rokov

III. kat. 13-15 rokov

Výtvarné práce žiakov ZŠ jed-
notlivci: I. kat. 6-9 rokov

111 - 1. miesto. Ema Klimková,
ZŠ Vajanského, Modra, téma č.
112 - 1. miesto: Štefan Javorka,
ZŠ Fándlyho, Pezinok.

- téma č. 122 -
1. miesto: Simona Sagálová, ZŠ
Kupeckého, Pezinok, téma č.
123 - 1. miesto: Mária Staňová,
ZŠ Vajanského, Modra, téma č.
121 - 1. miesto: Lucia Javorko-
vá, ZŠ Fándlyho, Pezinok.

- téma č. 132 -

II. kat.
10-12 rokov

III.
kat. 13-15 rokov

1. miesto: Mária Švorcová, ZŠ
s MŠ, Báhoň, téma č. 133 -
1. miesto: Anton Miroslav Mac-
ko, ZŠ s MŠ Slovenský Grob.

- 1. mies-
to: Michaela Lišková, ZŠ Ľ. Štú-
ra, Modra.

- 1. mies-
to: III. Kategória: Tereza Orav-
cová a Lucia Nemcová: ZŠ Ľ.
Štúra, Modra.

Multimediálne projekty žiakov
ZŠ: II. kat. 10-12 rokov

Špeciálna téma S3:

(cvč)

63. ro  ník sú aže Európa v školeč ť
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Blíži sa najväčší kresťanský sviatok
Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických

bojovníkov v Pezinku v spolupráci s Mestom Pezinok a Pe-
zinským kultúrnym centrom, riaditeľmi základných škôl a uči-
teľmi dejepisu, pripravujú vedomostnú súťaž na tému „Sve-
tové vojny a Slovensko.“Akcia sa uskutoční v stredu dopolud-
nia

Účelom súťaže je prehlbovať, rozširovať a upevňovať v po-
vedomí mládeže vedomosti z novodobých dejín, pripomenúť
si 72,výročie Slovenského národného povstania a 71.výročie
ukončenia 2. svetovej vojny, budovať úctu mladej generácie
voči obetiam fašizmu v 2.svetovej vojne, pestovať hrdosť na
národnooslobodzovacie tradície nášho ľudu, prispievať k od-
haľovaniu neľudskosti fašizmu a neofašistických ideí. Sú-
časťou prípravy je aj prednáška odborného pracovníka z
Vojenského historického ústavu a beseda s priamymi účast-
níkmi bojov.

13. apríla 2016 v Malej sále Domu kultúry.

ZOSZPB - Pezinok

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
pozýva na vedomostnú súťaž

V utorok 8. marca 2016 Základná organizácia Únie žien
Slovenska (ZO ÚŽS) v Pezinku si pripomenula deň, na ktorý by
sme nemali zabúdať. Je to Medzinárodný deň žien. Výbor ZO
ÚŽS zvolal členskú schôdzu spojenú s oslavou tohto sviatku.
Po úvodnom slove predsedníčky ZO ÚŽS v Pezinku Dr. Eleny
Matuskej sa prihovoril prítomným ženám primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga. V jeho príhovore i v básni, ktorú predniesla pani
Melánia Hájiková, bola vyzdvihnutá úloha ženy – matky, darkyne
života. Pán primátor vo svojom príhovore pochválil činnosť pezin-
ských žien združených v našej organizácii.

Oslava sa uskutočnila v salóniku Kultúrneho centra v Pezinku.
K dobrej atmosfére oslavy prispel FS Obstrléze, malé občerstve-
nie a darček. Elena Matuská

Únia žien Slovenska a MDŽ
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku sa touto ces-

tou chce poďakovať našej milej jubilantke, sopranistke
za ochotu pomôcť pri našich kultúrnych programoch,

za jej i dodnes kvalitný spevácky výkon, čo sme mali možnosť
ohodnotiť aj 1. marca na našej výročnej členskej schôdzi.

Absolvovala Štátne konzervatórium a VŠMU v Bratislave,
spievala v Lúčnici a ako sólistka pôsobila v Štátnom divadle
Zděnka Nejedlého v Ostrave, v ND v Prahe, v zahraničí v Dráž-
ďanskej a Lipskej opere, najviac však v SND v Bratislave. Je dr-
žiteľkou „Ceny Literárneho fondu za celoživotné dielo“.

Ako pedagogička pôsobila na Bratislavskom konzervatóriu a
tiež na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. V Pezinku v klu-
be dôchodcov na Sládkovičovej ul. založila spevácku skupinu
„Šafrani“ Z príležitosti životného jubilea jej prajeme do ďalších
rokov života veľa zdravia, lásky, šťastia a optimizmu.

Márii
Turňovej

(ZO JDS v Pezinku)

Vďaka a uznanie

Podľa plánu činnosti organi-
zuje Klub sprievodcov mesta
Pezinok viaceré podujatia urče-
né pre vzdelávanie členov a pra-
videlné exkurzie v Malokarpat-
skom regióne, na ktoré pozýva i
verejnosť. V rámci dlhodobej
spolupráce sa jej zúčastňujú aj
členovia Jednoty dôchodcov
Slovenska. Vo februári zorgani-

zoval KSMP návštevu Modry s prehliadkou expozície SNM Mú-
zea Ľ. Štúra a Klubu na Súkeníckej ulici, kde si Pezinčania so zá-
ujmom prezreli výstavu fotografií mesta od Vladimíra Medlena a
stretli sa i s členmi JDS v Modre. V útulných priestoroch klubu au-
tor fotografií pripomenul staršiu i novú históriu mesta, v ktorom
bol primátorom.

Hlavným bodom návštevy bola prehliadka novej expozície v
SNM Múzeu Ľudovíta Štúra, ktorú predstavila Sylvia Hrdlo-
vičová. V mene hostí sa v Klube na Súkeníckej ulici i v SNM
Múzeu Ľ. Štúra poďakoval hostiteľom garant exkurzie P. Ronec
a pozval členov JDS Modra na návštevu Pezinka, spojenú s pre-
hliadkou mesta. V závere vydarenej exkurzie sa poďakovala
hostiteľom i prítomná predsedníčka JDS v Pezinku Eva Zou-
zalíková. (PR)

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

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

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

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

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

Vyhlásenie XXIV. ročníka literárnej súťaže

Mesto Pezinok vyzýva všet-
kých cyklistov a priaznivcov po-
hybu, aby sa zapojili do celoná-
rodnej súťaže organizovanej
Ministerstvom dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR s
názvom

Tohtoročná kampaň má
motto a bude
zameraná na rešpektovanie a
venovanie zvýšenej pozornosti
cyklistom. Obyvatelia prihláse-
ných miest budú počas celého
mája jazdiť do práce bicyklom a
súťažiť o umiestnenie v troch
kategóriách na lokálnej a troch
kategóriách na národnej úrov-

Do práce na bicykli
2016.

Jazdime spolu

ni. Mesto Pezinok sa oficiálne
zaregistrovalo 7. 3. 2016.

Súťaž podporuje využitie bi-
cyklov na pravidelné dochá-
dzanie do práce už niekoľko ro-
kov a organizuje sa aj v okoli-
tých krajinách podporujúcich
rozvoj cyklistickej dopravy. Na
Slovensku súťaž zastrešuje ná-
rodný cyklokoordinátor z Minis-
terstva dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR v spo-
lupráci s občianskym združe-
ním OCI BB z Banskej Bystrice.
Popularita projektu

z roka na rok rastie. Vlani
využilo bicykel ako dopravný

Do práce na
bicykli

prostriedok do práce takmer tri-
tisíc ľudí v 55 mestách a najaz-
dili 372 tisíc kilometrov.

Jeden tím môže mať mini-
málne 2 a najviac 4 členov, ktorí
sú preukázateľne v čase trvania
súťaže zamestnancami firmy,
pod ktorej číslom IČO je tím do
súťaže registrovaný. Z jednej fir-
my môže pochádzať ľubovoľný
počet tímov. Každý súťažiaci sa
môže zaregistrovať len raz.
Jednotlivé tímy sa môžu

na
.

prihlá-
siť v termíne od 1. do 26. aprí-
la 2016 na online formulári

Do
súťaže sa nemôžu zapojiť jed-
www.dopracenabicykli.eu

notlivci a ani tímy, ktorých
členovia sú z rôznych organi-
zácií.

Súťaž Do práce na bicykli
2016 sa uskutoční od 1. do
31. mája 2016 na celom Slo-
vensku, vrátane Pezinka.

Kontakt na koordinátora za
mesto Pezinok:

Štatút a pravidlá súťaže, ale
aj podmienky registrácie bicyk-
lujúcich skupín alebo družstiev
nájdete na stránke http://www.-
dopracenabicykli.eu/informa-
cie/statut-sutaze/.

Mgr. Peter Vla-
sák, e-mail: peter.vlasak@msu-
pezinok.sk, tel.: 033/6901 106

Do práce na bicykli 2016

Tí, čo by chceli za každú ce-
nu udržať Ježiša v hrobe, boli
a vždy nanovo sú porazení.
Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta,
bol slávnou mocou Božou
vzkriesený a žije.

Preto je posolstvo Veľkej noci
dôvodom k veľkej radosti. Ježiš
je Víťaz a chce, aby z tohto ví-
ťazstva mal každý osoh. Áno, to
je vôľou Božou, preto hovorí:

Pokračovanie z prvej strany

Lebo to je vôľa môjho Otca, aby

každý, kto vidí Syna a verí v

Neho, mal večný život, a ja ho

vzkriesim v posledný deň. (Ján

6,40)
Prosme Pána Boha, aby nás

tohtoročné sviatky Veľkej noci
zmobilizovali k tomu, aby sme
sa zahľadeli na Krista a verili v
Neho. Tak budeme mať aj my
osoh z Jeho víťazstva. Nech
sa tak stane!

Prajem Vám Božou láskou a
radosťou z víťazstva Pána Je-
žiša Krista požehnane prežité
veľkonočné sviatky!

Ján Ragula, katolícky farár,
Pezinok

Zo srdca vám, milí Pezinča-
nia, želám požehnané veľko-
nočné sviatky! Kristovo veľko-
nočné víťazstvo nad hriechom
a smrťou, nech vám prinesie
pokoj do srdca, nádej presahu-
júcu hranice viditeľného, silu v
ťažkostiach a krížoch života,
vytrvalosť v dobrých snahách
a veľa dôvodov na radosť z ví-
ťazstva dobra v živote.

Miroslav Mika, katolícky fa-
rár, Grinava

Pezinčanom:

Sviatky plné milosti,

požehnania hojnosti

pokoja i radosti

z rúk vzkrieseného spasiteľa

vyprosuje, zo srdca želá

Miroslav Mika farár z Grinavy

(r)
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V Liptovskom Hrádku sa v dňoch 26. - 27. februára 2016 usku-
točnil už 19. ročník medzinárodnej súťaže neprofesionálnych
filmov Rodinné video. V súťažnej projekcii sa predstavilo 37 fil-
mov od 24 autorov zo Slovenska a z Českej republiky.

Neprofesionálni filmári súťažili o ceny v piatich kategóriách
a porota udelila . Štyri ocenenia
putovali do Bratislavy, päť cien zostalo „doma“ na Liptove a šesť
cien získali autori z Českej republiky. V kategórii videoklip od-
borná porota udelila prvú cenu Henrichovi H. Hujbertovi z
Pezinka. Jeho videoklip TVOR – LETNÁ RADOSŤ zaujal náme-
tom, prípravou a celkovým spracovaním.

spolu 18 cien a čestných uznaní

(msa)

Prvá cena za videoklip putovala do Pezinka

Inzercia

Malokarpatské múzeum v
Pezinku rozšírilo minulý rok po-
nuku o nový formát pre verej-
nosť – Pohár vína o piatej.
Pokračovaním v tomto roku sa
počas posledných štvrtkov v
mesiaci (apríl – jún, október -
december) odprezentujú rôz-
ne témy ako májová ľúbostná
mágia, pochovávanie mŕtvych
z pohľadu archeológa i téma
bosoriek a bosorákov v ľudo-
vých predstavách.

Prvý tohtoročný Pohár vína o
piatej sa uskutoční vo štvrtok
28. apríla. o 17.00 hod. His-
torička Lucia Burdová nám od-
halí život a fungovanie cechov

v Pezinku a jeho blízkom okolí.
Poukáže na hierarchiu a po-
vinnosti majstrov, putovanie to-
varišov či neľahký údel učňov.

Predstavená bude unikátna
zbierka cechových predmetov
a oboznámime sa aj so špecifi-
kom tohto regiónu, ktoré súvisí

Malo remeslo zlaté dno?
s prítomnosťou remeselnícko-
-vinohradníckych domácností.
Veľa miestnych remeselníkov
vlastnilo vinohrady a dorábali
víno, čo sa premietlo i do živo-
ta niektorých cechov. V prípa-
de súkenníkov z Modry sa po-
vinnosti spojené s produkciou
vína miestnych majstrov
dostali i do cechových artikul a
tovariši súkenníckeho cechu
museli u svojho majstra v čase
viechy zakúpiť a vypiť minimál-
ne jednu holbu vína. Venovať
sa budeme aj výrobkom sú-
kenníkov z Pezinka a Modry,
ktoré sa stali známymi i za hra-
nicami regiónu. (RJ)

Hoci sa život i dielo britského
speváka Davida Bowieho neča-
kane uzavreli, jeho odkaz za-
siahol celé generácie posluchá-
čov i hudobníkov. Potrvdilo to aj
multimediálne podujatie „

– Spomienkový
koncert na Davida Bowieho“,
ktoré sa uskutočnilo 26. februá-
ra v Dome kultúry v Pezinku.

Hoci ťažiskom akcie bolo vy-
stúpenie trinástich kapiel, nešlo
len o koncert. Súčasťou večera
bola špeciálna scéna, spolu-
pracovali tiež architekti, sochári,
keramikári, grafici aj výtvarníci.
Nechýbala ani videoprojekcia.

informovala
speváčka

skupiny Brajgel a jedna z orga-
nizátorov projektu.

Na pódiu zahrali vlastné
skladby aj pesničky Davida Bo-
wieho veľmi rôznorodí, no kva-
litní interpreti: Katka Korček &
Jerguš Oravec, Kamil Mikulčík,
Queer Jane, Brajgel a Marek
Minárik, Mesial, Acornhoek,
Diamond flowers, Tučnolist,
Elephant flowers, Lyssete, The
Wet floor experience, Bellcanto
a B.D.B.V. (B. Biznár, D. Lan-

David
Bowie Tribute

Veronika Němcová,

„Pre návštevníkov sme pripravi-
li aj možnosť nahrať odkaz Da-
vidovi Bowiemu,“

čarič B. Briestenská, Vrabec R.
Orth, Viktor Hidvéghy).

„

povedal líder skupiny
Mesial a študent skladby na
bratislavskej VŠMU Dominik
Kopcsay.

Dominika Kopcsaya veľmi
ovplyvnila Bowieho tvorba, na-
priek tomu, že sám patrí k mlad-
šej generácii.

Bola to veľmi príjemná akcia,
všetky kapely, ktoré tam hrali,
podali veľmi dobrý výkon,
dobre hrali, bola tam skvelá
atmosféra a prišlo veľmi veľa
ľudí,“

„Aj nám sa dobre hra-
lo na pódiu, užili sme si to.“

„Možno aj vďaka
mojim rodičom poznám albumy
od 90. rokov až po súčasnosť.

Bowieho prístup k hudbe, k har-
mónii i k aranžmánom bol natoľ-
ko originálny ako jeho spev. Stá-
le skúšal niečo nové, a dokonca
aj jeho posledný album Black
Star, ktorý vyšiel tesne pred jeho
smrťou dokázal, že sa vyvíjal do-
slova do poslednej chvíle.“

„Inšpi-
roval mnohých z nás a týmto
chceme jemu aj jeho tvorbe
vzdať hold,“

David Bowie zomrel 10. ja-
nuára vo veku 69 rokov.

dodáva Veronika
Němcová na margo akcie, kto-
rá sa uskutočnila aj s podporou
mesta Pezinok a bola súčasťou
série podobných podujatí na ce-
lom svete. (kam)

David Bowie ožil v Pezinku

J

predstaví

Regionálny festival
JEDEN SVET bude po niekoľkoročnej prestávke opäť v

Pezinku .
Spomedzi viac ako 40 filmov organizátor odporúča najpúta-

vejšie filmy s výborným hodnotením:
Andrea Sedláčková, Francúzsko, Česká repub-

lika, 2014, Tomáš Kudrna, Česká repub-
lika, 2015,

Els van Driel, Holandsko, 2014,
Joshua Oppenheimer, Dánsko, Indonézia, Veľká

Británia, Nórsko, Fínsko, 2014, (české titulky).

edinečný trojhodinový film v rámci podujatia EXPEDIČNÁ
KAMERA pod názvom –

OZ Cestou necestou – Michala Knitla v utorok
o 18.00 h v malej sále Domu kultúry.

Vo vlčej koži po stopách Džingis-
chána

23. marca v Dome kultúry

Život podľa Václava
Havla 18.00 h,

Zatajené listy 19.10 h
Gabrielova reportáž z majstrovstiev sveta vo fut-

bale 20.20 h, Podoba ticha
20.40 h,

(pb)

22. marca Dobrodruh Tim

Cope sa vydáva na náročnú 3,5 roka a 10 000 km dlhú cestu.

Jazda na koňoch je symbolom histórie prvých kočovných jazdcov,

vrátane legendárneho . Jeho cesta smeruje z býva-

lého mongolského impéria až k Dunaju v Maďarsku.

Džingischána

dokumentárnych filmov o ľudských prá-
vach

V marci sa oplatí vidieť

Nezávislé, nízkorozpočtové
alebo študentské filmy sa opäť
predstavia na Pezinskom ama-
térskom filmovom festivale
(PAFF), ktorý sa bude konať

v Dome kultúry
Pezinok. Organizátorom festi-
valu je občianske združenie OZ
Kinečko.

Dvanásty ročník podujatia už
tradične ponúkne divákom fil-
my, ktoré sa vyznačujú svojou
originalitou či vtipom. Návštev-
níci si budú môcť vychutnať fil-
my nielen od autorov z Pezinka
či celého Slovenska, ale aj filmy
svetovej produkcie.

Jednou z noviniek tohto roka
bude aj úzka spolupráca s part-
nermi zo susedných krajín. Ne-
odmysliteľnou súčasťou festiva-
lu sú filmové prednášky. Tento
rok nebude chýbať výklad od slo-
venského filmového kritika Pet-
ra Konečného na PAFF-e. Náv-
števníkov by mohli zaujať aj dis-
kusie s autormi premietaných fil-
mov či hudobné koncerty.

1. a 2. apríla

Na PAFF-e sa okrem filmov
môžu návštevníci stretnúť aj s
výstavami fotografií, obrazov či
príjemnou „chillout“ zónou.

Organizátori si pre návštevní-
kov opäť pripravili aj súťažné
sekcie. Diváci a filmári sa do
nich môžu zapojiť zaslaním svo-
jich filmov. Nezáleží na prístroji,

ktorým budú filmy točiť. Na víťa-
zov čakajú rôzne zaujímavé ce-
ny súvisiace s filmom, alebo ori-
ginálne keramické diela výtvar-
níkaAndreja Friča.

Prvý deň filmového festivalu
PAFF aj tento rok uzavrie folko-
vým koncertom Archívny chla-
pec a záverečnú atmosféru fes-

tivalu si návštevníci môžu vy-
chutnať na rozlúčkovej after-
party s kapelou Hudba z Marsu.

PAFF vznikol v roku 2003 ako
nápad nadšencov amatérske-
ho filmu. Viac informácií o festi-
vale sa môžete dozvedieť na
stránke ale-
bo na sociálnych sieťach.

www.festivalpaff.sk
(MK)

Na začiatku apríla mesto už dvanástykrát ožije filmami, prednáškami či rôznymi koncertmi

Pezinok opäť očakáva amatérsky filmový festival PAFF

PAFF
vo fotografii

Od 18. marca je v minigalé-
rii Domu kultúry Pezinok
sprievodná výstava Pezin-
ského amatérskeho filmové-
ho festivalu PAFF pod ná-
zvom PAFF vo fotografii. Vý-
stavu si môžete pozrieť nie-
len počas festivalu ale aj po
jeho skončení do 11.4. 2016.

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Podujatia:

Výstavy:

Stále expozície:

Otváracie hodiny:

Noc s Andersenom – 1. 4.

Pohár vína o piatej – 28.4.

Výstava výtvarných prác pri príležitosti roku Jána
Kupeckého 7.4. – 29. 5.

Medzinárodné podujatie
na podporu detského čítania, organizované v spolupráci s Malo-
karpatskou knižnicou v Pezinku

Pri prvom tohtoročnom stretnutí v rám-
ci cyklu Pohár vína o piatej sa pozrieme na život a fungovanie ce-
chov, výsady majstrov i strasti učňov. Radi vám ukážeme unikát-
nu zbierku cechových predmetov a venovať sa budeme i výrob-
kom súkenníkov, ktoré sa stali známymi i za hranicami regiónu.

Výstava prebieha v spolupráci so ZŠ
Jána Kupeckého v Pezinku a odprezentuje práce žiakov z celého
Bratislavského regiónu

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

Pondelok: zatvorené, utorok – piatok:
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h, sobota: 10.00 - 17.00 h, nedeľa:
14.00 - 17.00 h.

FOTO: Martina Mičúchová
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Fridrich Moravčík v Mestskom múzeu

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

perCENTo: malé čiastky
– veľké zmeny

Cieľom projektu je vytvoriť krátke video, v ktorom bude vystupo-
vať váš starý, prípadne prastarý rodič, ktorý odovzdáva svoje spo-
mienky, zručnosti a múdrosti zo svojho života.

Ako sa zapojiť? Vyplňte krátky dotazník na www.revia.sk/spo-
mienky-seniorov a prihláste sa na workshop filmovej tvorby. Pod
vedením odborných lektorov sa naučíte, ako sa pripravuje a tvorí
film. Podmienkou bezplatnej účasti na workshope je príprava, rea-
lizácia a odovzdanie videa nadácii na stanovenú tému. Námety
natočené spolu s profesionálnym tímom budú zverejnené na

, fb: Nadacia Revia.

Viac informácií získate na @ , 0905 960 797.

Múdrosti a spomienky našich starých rodičov sú na neza-
platenie. Pamätáte si niektoré z nich? Aby sme uchovali a
zdieľali čo najviac múdrostí a zručností našich starých a
prastarých rodičov, ponúkame vám, žiakom ZŠ a SŠ (12 – 19
rokov) projekt „Spomienky babky/dedka.filmuj!“.

Uzávierka prihlášok je 3. apríla 2016. Plánovaný termín
workshopu je 6.-7.máj.2016

www.revia.sk

revia revia.sk

Chceš byť youtube-rom? Chceš točiť krátke filmy?
Naučíme ťa to. Spomienky babky/dedka.filmuj!

Aj na „cente“ záleží. Každé vaše z dane je finanč-
ným zázemím pre dobré nápady, na radosť, splnené sny či po-
treby. Spojením viacerých % vieme finančné prostriedky vrátiť
do regiónu tak, aby sa čo najlepšie zhodnotili.

Ak sa rozhodnete poukázať % z vašej dane z príjmov za
rok 2015 práve nám, ď a k u j e m e.

zo zaplatenej dane je časť daní, o ktorých sme-
rovaní rozhodujete. Už 14 rokov profesionálne manažuje-
me takto získané finančné prostriedky a 20 rokov pracuje-
me pre komunitu.

Názov: REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, Síd-
lo: Moyzesova 26, 901 01 Pezinok, Právna forma: Nadácia,
IČO: 36070181

Údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:

perCENTo

perCENTo

17. ročník
kto-

rého cieľom je pozitívne
zviditeľňovať knižnice,
sa v dňoch 1. – 5. 2016
marca uskutočnil aj v
Pezinku. Malokarpatská
knižnica v Pezinku pre
svojich čitateľov pripravi-
la 10 podujatí, na kto-
rých sme privítali 383
návštevníkov.

S deťmi prišla o knihe Klára a Tity besedovať spisovateľka Pet-
ra Džerengová Nagyová. bol názov zá-
bavnej a tvorivej besedy s grafickými dizajnérmi a typografmi
manželmi Szegényovcami. Deti zistili, čo robí typograf, čo je to ini-
ciála, ako vzniklo písmo. S pomocou hostí sa prváci zo ZŠ Ku-
peckého mohli s písmenkami pohrať a vytvoriť si vlastnú iniciá-
lu. Na základe hodnotenia víťazných mesačných prác sme vyhlá-
sili celoročných . Porota na
čele so spisovateľom Júliusom Belanom a výtvarníkom Matúšom
Novekom vyhlásila najlepšie práce. Prvé miesto vo výtvarnej čas-
ti získala Lucia Javorková zo ZŠ Fándlyho, literárnu súťaž vyhra-
la Eva Jurkovičová zo ZŠ Na bielenisku.

spoločné podujatie s bratislavskými verejnými knižnicami,
bol tento rok venovaný populárnej knižke Mimi a Líza 2 a jej au-
torkám. S hlasovou pedagogičkou detských predstaviteliek Mimi
a Lízy vo večerníčkoch a herečkou Zuzanou Polonskou sme sa
zhovárali o animácii, príprave večerníčkov, ich dabovaní.

Počas TSK sme zašli aj do Domova sociálnych služieb v
Pezinku s náručou plnou kníh a porozprávali sme sa s klientami
o ich obľúbených knihách, spomienkach. Pre seniorov pokra-
čovali aj Tréningy pamäti a koncentrácie.

Pre verejnosť sme predstavili knihu Skvelé
recepty pre telo a dušu. Autorka čitateľom ponúkla nielen recep-
ty, ale aj zdravé občerstvenie a návod, ako správne žiť, zdravo
jesť a usmievať sa. V spolupráci s Literárnym informačným cen-
trom pripravila knižnica besedu s

o knihe
Pavel Matejovič knihu zostavil, pripravil do tlače a opatril úvo-
dom, básnik Ľubomír Feldek spomínal na obdobie 50. a 60. ro-
kov v literatúre a kultúre. Celkom špeciálnou udalosťou bola ver-
nisáž výstavy fotografií MUDr.

Doktor Bibza pôsobil ako lekár v poľnej nemocni-
ci v Južnom Sudáne a popri práci vytvoril nádherné zábery oby-
vateľov najmladšej africkej republiky. Vyvrcholením Týždňa slo-
venských knižníc bola beseda s básnikom, textárom a ako sme
sa dozvedeli, aj fotografom Počas besedy
sme si aj poklebetili, pán Peteraj nám zaspieval, zarecitoval svo-
je obľúbené básne a prečítal vlastné.

Počas TSK sa v meste aj v prímestských dopravných pros-
triedkoch pohybovali ktoré, ak pristihli nieko-
ho pri čítaní, odmenili ho záložkou s možnosťou zľavy pri nákupe
v známom kníhkupectve. Po predložení záložky bolo možné sa v
našej knižnici zdarma zaregistrovať. Pri čítaní sme „pristihli“ 136
osôb. Tradične sa počas TSK udeľuje

za neskoré vrátenie kníh.

Týždňa slo-
venských knižníc,

Ako sa rodí písmenko

víťazov Literárno-výtvarnej súťaže

Jarný maratón s kni-
hou,

Ivety Papcunovej

Pavlom Matejovičom a Ľubo-
mírom Feldekom Vladimír Mináč Zakázané prózy.

Martina Bibzu – Marial Lou,
Južný Sudán.

Kamilom Peterajom.

knižničné hliadky,

amnestia na všetky po-
kuty Daniela Tóthová

Týždeň slovenských knižníc v Pezinku

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Prebiehajúce výstavy:

Beseda:

Beseda s MUDr. Martinom Bibzom

Vernisáž výstavy fotografií Pavla Stanka – Záhrada

Literatúra v Radnici: Hostia:

Daniel
Hevier.

Literárna a výtvarná súťaž na apríl: „Bláznivý apríl“

Noc s Andersenom:

Výstava fotografií MUDr. Martina Bibzu – Marial Lou Južný
Sudán

Fauna a flóra Malých Karpát

Rady do záhrady.

– stretnutie s Mudr. Bib-
zom, ktorý pôsobil ako lekár v poľnej nemocnici v Marial Lou v
Južnom Sudáne, spojené s premietaním diapozitívov –12. apríl
2016 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižni-
ca v Pezinku, Holubyho 5.

– 22.
apríl 2016 o 17.00 h. Miesto konania: v priestoroch Malokar-
patskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

stretnutie s literatúrou v netradič-
nom a príjemnom prostredí reštaurácie a kaviarne Radnica v
Pezinku. Podujatie moderuje Veronika Šikulová. Hosť:

Termín: 25. apríl 2016 o 19.00 h. Miesto konania: Rad-
nica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

(Počas
mesiaca apríl nám deti z pezinských škôl a okolia môžu priná-
šať svoje výtvarné a literárne dielka na danú tému. Najlepšie od-
meníme.)

podujatie na podporu detského čítania,
noc plná súťaží, rozprávok a prekvapení v MK v Pezinku – 1.
apríl 2016. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižni-
ca v Pezinku, Holubyho 5

– fotografie z najmladšej africkej republiky Južný Sudán
očami doktora, ktorý tam pôsobil. (návšteva možná každý deň,
kľúč od výstavných priestorov sa nachádza v detskom oddele-
ní, výstava potrvá do 15.4. 2016)

– cyklus podujatí pre deti, spoje-
ný s rozprávaním o životnom prostredí, krásach Malých Karpát
a ich zvieracích či rastlinných obyvateľoch, sprevádzaný výsta-
vou fotografií (návšteva možná každý deň, kľúč od výstavných
priestorov sa nachádza v detskom oddelení)

Beseda s prof. Ivanom Hričov-
ským. 19. 4. 2016 o 17.00 h. Miesto konania: v priestoroch Ma-
lokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5.

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

,

Kontakt:
dos-

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

Mestské múzeum v Pezinku
podobne ako už po niekoľký-
krát pripravilo výstavu, vychá-
dzajúcu z cyklu

venovaného miestnej vý-
tvarnej či umeleckej osobnosti.
Tento rok sme si práve vo feb-
ruári pripomenuli 100. výročie
od narodenia výtvarníka, peda-
góga a autora mnohých odbor-
ných publikácií Fridricha Mo-
ravčíka. Hoci sa narodil v Bud-
mericiach, tvorivé roky a pod-
statnú časť svojho života prežil
v Pezinku, ktorý sa stal zdrojom
mnohých jeho výtvarných inšpi-
rácií. Do povedomia Pezinča-
nov sa zapísal najmä ako ma-
liar mestských zátiší, vedút, kra-
jiniek, vinohradov a mnohých
iných výtvarných námetov. Šir-
šia verejnosť ho pozná najmä
ako pedagóga, ktorý dlhé roky
pôsobil na Strednej škole ume-
leckého priemyslu v Bratislave.

Hlavným cieľom výstavy je po-
skytnúť návštevníkovi prierez
umelcovho celoživotného diela
s prepojením na jeho viac ako
25-ročnú pedagogickú činnosť.
Samotná výstava je inštalova-
ná v dvoch samostatných pries-
toroch.

Prvá miestnosť je tematicky
rozdelená úvodnou sprievod-
nou časťou tradične venova-

Návšteva po ro-

koch,

nou životopisným údajom a
doplnená naviac rodinnými foto-
grafiami Fridricha Moravčíka a
ukážkami z jeho publikačnej čin-
nosti. Na rozdiel od predchá-
dzajúcich výstav, ktoré boli viac
menej zamerané na ustálený
okruh diel, (veduty: Pezinok,
Senec, Modra, Devín, Červený
Kameň, figurálne motívy: Jáno-
šík, Družstevníčky, menšie či
väčšie práce študijného cha-
rakteru) sme tentokrát vybrali
práce, ktoré z väčšej časti nebo-
li doposiaľ nikdy prezentované
a ukázali oveľa širší, ak nie
prekvapujúci záber Moravčíko-
vej rozsiahlej tvorby. Na jednej

strane sme sa tak s určitosťou
vyhli stereotypnému klišé opäť
predstaviť niečo, čo tu už v pod-
state, len v pozmenenej réžii,
bolo a na strane druhej možno
trošku zarmútili či prekvapili
priaznivcov klasického Morav-
číka. Vybrané diela sú odrazom
nielen jeho osobnosti. Je v nich
cítiť kus prekonanej cesty z ot-
covej dielne cez akademické
štúdie portrétov nahodených
ľahkými ťahmi ceruzou či tu-
šom, diela ovplyvnené vlast-
ným experimentovaním s fa-
rebnou škálou v štúdiách s ovo-
cím, krajiny, alebo mesta až po
väčšie kompozície, nevychá-

dzajúce už z jeho didaktickej vy-
jadrovacej funkcie, ale zacho-
vávajúce si neanonymný auto-
rov rukopis.

A tak prechod do druhej
miestnosti tvorí symbolický
vstup do sveta harmónie a far-
by zvýraznený rozmernejšou fa-
rebnou kompozíciou s ovocím.
Získané predchádzajúce po-
znatky tak zúročuje v dielach

či
vo viacerých fareb-

ných variáciách s rýdzo archi-
tektonickým podkladom, s pre-
línajúcimi sa farebnými plocha-
mi. Dynamické a svieže farby,
konštruktívny výtvarný výraz s
minimálnym vzťahom k per-
spektíve, abstrahovanie tvaru
či fantazijná skladba sú hlavný-
mi znakmi neskoršieho obdo-
bia. V dielach opätovne nachá-
dza znovuobjavenie farby ako
hlavného vyjadrovacieho pros-
triedku. Smelo by sme teda
mohli označiť v úvodzovkách tú-
to výstavu podnázvom „hľada-
nie harmónie a farby“.

Farba a harmónia zaujímali
v jeho dlhoročnej tvorivej práci
nezameniteľné miesto, bolo by
od nás barbarské ich nepred-
staviť ...

Schaubmarov mlyn Kompo-

zície krajiny

Eduard Zvarik,
Mestské múzeum v Pezinku

Kompozícia krajiny – 80. roky 20. storočia, tempera

V pretlaku tvorby súčasných
slovenských autorov si nachá-
dza svoje miesto napodiv aj Vla-
dimír Mináč. Má to svoju logiku.

tvrdí literárny historik
Pavel Matejovič z Pezinka.

Posledné roky zasvätil okrem
iného aj výskumu Mináčovej
tvorby, čo zužitkoval v knihe
Vladimír Mináč a podoby lite-
rárneho diskurzu druhej polovi-
ce 20. storočia. A napokon ne-
dávno vyšla publikácia

ktorá obsahuje nepublikované
texty tohto autora z druhej polo-
vice 50. rokov, doplnené o úvod-
nú štúdiu Pavla Matejoviča a do-
slov Vladimíra Petríka a Milana
Hamadu.

Knižnú novinku prezentovali
3. marca Pavel Matejovič spolu
s Ľubomírom Feldekom aj na
pôde Malokarpatskej knižnice v
Pezinku. Zaujímavú diskusiu

„Mináčove počas komunizmu

zakázané prózy o ľuďoch, ktorí

zneužívali svoju moc, majú po-

tenciál osloviť čitateľa aj dnes.

Nejde totiž len o súčasť histó-

rie, táto téma je stále veľmi ak-

tuálna,“

Vladi-
mír Mináč Zakázané prózy,

viedla spisovateľka a pracov-
níčka knižnice Veronika Šikulo-
vá, ktorá pozná Mináča nielen
ako čitateľka, ale mala mož-
nosť sa s ním stretnúť osobne.

spomína Veronika Šikulová.

Ponúka sa otázka, či neboli in-
špirované aj jeho vlastnou oso-
bou, keďže Mináč bol sám funk-
cionárom, no zároveň ho komu-
nistický režim v istom období aj
prenasledoval.

vy-

„Zažila ho viackrát, keď bol u

otca na návšteve. Bol dobrý roz-

právač, mal rád dobrý koňak a

dobrú vodku, skrátka frajer,“

„Zároveň bol však originálny au-

tor. Bol skvelý esejista, novinár.

A dnes vidím, že aj jeho Za-

kázané prózy sú napísané per-

fektne, spôsobom, akým dnes

už nikto nepíše. Dával si zále-

žať na peknej vete, navyše jeho

tragikomické až tragické prózy

boli veľmi kritické voči vtedaj-

šiemu systému.“

„V období, keď bol odsúdený

a väznený Gustáv Husák, boli

obvinení aj ďalší ľudia, medzi ni-

mi aj spisovatelia Vladimír Mi-

náč či Dominik Tatarka,“

svetľuje Pavel Matejovič.

Na druhej strane však ešte v
60. rokoch preukázal Mináč od-
vahu, napríklad keď sa zastal
mladých autorov a ich práva na
vlastný názor. Jeho obhajoba,
ktorú, ako bolo zvykom, cenzú-
ra zakázala zverejniť, sa týkala
aj tzv. Trnavskej skupiny. Jej čle-
nom bol tiež básnik, spisovateľ
a prekladateľ Ľubomír Feldek –
nie náhodou teda aj on prišiel
do Pezinka hovoriť o tomto svoj-
ráznom autorovi.

„Na-

pokon sa však systém začal me-

niť a k ich potrestaniu nedošlo,

neskôr boli dokonca rehabilito-

vaní. Obvinenia a negatívna

propaganda na ich adresu, kto-

rá ich označovala za zradcov

národa, im však určite priniesla

veľkú traumu. Veď nechýbalo

veľa a mohli odvisnúť na šibeni-

ci tak, ako Vladimír Clementis.

Neskôr sa však aj samotný Mi-

náč sám stal súčasťou mocen-

ských štruktúr. A tak je naozaj

možné, že si v týchto nepubli-

kovaných textoch, menovite v

próze Zápisky cynika, napísal

svoj vlastný životný príbeh.“

Tým skôr, že sa na Feldekovu
báseň odvoláva Mináč v úvode
svojej známej kritickej eseje Tu
žije národ z roku 1965. Začína
ju Feldekovými veršami

A uvádza ďalej:

Pavel Matejovič sa pravidelne
zúčastňuje akcií Malokarpatskej
knižnice, bol tu hosťom ako kli-
matológ aj ako literárny historik.
Ako bolo zjavné z pútavej disku-
sie Pavla Matejoviča, Ľubomíra
Feldeka i Veroniky Šikulovej,
Mináčov odkaz hovorí aj o dneš-
nej dobe. Napríklad hrdina pró-
zy Zápisky cynika, ktorý sa derie
k moci tým, že svoje okolie za-
strašuje kontaktmi s tajomným
súdruhom Potapenkom, akoby
reprezentoval i dnešné časy, sta-
čí si len vymeniť osoby a obsa-
denie. Možno preto je dobré vra-
cať sa k minulosti – a to aj literár-
nej – aby sme vedeli pochopiť
hoci aj neliterárnu súčasnosť.

„Cez

srdcia nám krúži / ten zástup

predošlých. / Aj hrdinov, / aj

mŕch.“ „Verše

mladého básnika sú vzácne

zriedkavé a celkom netypic-

ké... “

Márius Kopcsay

Mináč ožil v Malokarpatskej knižnici
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Ak vyhráte, zaslúžite si šam-
panské. Ak prehráte, budete ho
potrebovať! povedal vraj
Napoleon Bonaparte. Koľko
malých a veľkých bitiek príde v
živote, keď si víno naozaj zaslú-
žime alebo potrebujeme... a na-
šťastie ho máme. Pezinskí vino-
hradníci si nemôžu dovoliť pre-
hrať, víno si zaslúžia, lebo vini-
ce sú ich spôsob života, maje-
tok, zdroj obživy a po stáročia
udržiavaná tradícia. V ostat-
ných rokoch nebojujú len s ne-
priazňou počasia. Škody spô-
sobované poľovnou zverou vo
vinohradoch sú alarmujúce a
vyžadujú si riešenia, ktoré, žiaľ,
nie sú len v ich rukách.

Odborný seminár na tému
škody spôsobované poľovnou
zverou, ktorý pripravilo Združe-
nie pezinských vinohradníkov a
vinárov (ZPVV) v spolupráci s
Regionálnou poľnohospodár-
skou a potravinárskou komorou
Bratislava koncom februára v
Pezinku zhodnotil súčasný stav
v riešení škôd spôsobených po-
ľovnou zverou, zaoberal sa ná-
vrhmi v zmene legislatívy a
zhodnotil výsledky aktivít ZPVV
za minulý rok. Odborníci z ob-
lasti lesného hospodárstva, vi-
nohradníctva, ale aj právnici po-
tvrdili, že ochrana vinohradov
zo zákona je nedostatočná, v
praxi je náhrada škôd prakticky
nevymožiteľná. Príklady ús-
pešných riešení vzťahov medzi
vinohradníkmi, poľovníckymi
združeniami a štátnou správou
pri uplatňovaní zodpovednosti
za škody spôsobené poľovnou
zverou z Maďarska a Rakúska
sa na Slovensku zatiaľ v praxi
nedarí uplatniť.

O úsilí, ktoré vynaložili vi-
nohradníci na zlepšenie
ochrany vinohradov, hovorí
podpredseda Združenia pe-
zinských vinohradníkov a vi-
nárov Ing. Ján Hacaj:

„ V prvom rade sme sa snažili

zistiť vývoj v stavoch poľovnej

zveri od roku 2006. Údaje nám

poskytli tri okresné úrady – v

Bratislave, Pezinku a Trnave.

ZPVV poslalo na Ministerstvo

pôdohospodárstva a rozvoja vi-

dieka (MPaRV) v zmysle záko-

na č. 274/2009 Z.z. o poľovníc-

tve žiadosť o povolenie na mi-

moriadny odstrel mimo času lo-

vu všetkej prítomnej danielej

zveri bez obmedzenia počtu a

bez ohľadu na vekové triedy v

poľovných revíroch Podkarpat-

ské pole, Leštiny a Cajla od 10.

7. 2015 za účelom ochrany ma-

jetku. Ministerstvo vydalo mimo-

riadne povolenie lovu raticovej

zveri v uvedených poľovných re-

víroch, ale poľovné združenia

Leštiny a Lipiny (poľovný revír

Cajla) jeho vykonanie odmietli

s tým, že má pre nich len dopo-

ručujúci charakter.

Ďalšie žiadosti ZPVV o mimo-

riadne povolenia lovu premno-

ženej diviačej a danielej zveri

smerovali na Okresný úrad Pe-

zinok. Ten povolenia podobne

ako MPaRV vydal, len doteraz

nevieme, ako boli naplnené.“

„Členovia ZPVV v snahe eli-

minovať škody realizovali od ro-

ku 2010 množstvo opatrení od

chemických a biologických re-

pelentov cez mechanické zá-

brany - oplotenia drevené, pleti-

vové, elektrické ohradníky, až

po propán-butánové delá.

Jediným spôsobom, ako zabrá-

niť škodám, ktoré spôsobujú da-

niele, jelene, srnky a diviaky, je

aplikácia elektrických ohradní-

kov. Ostatné spôsoby fungujú

na rôzne druhy zveri selektívne

a zver si na ne veľmi rýchlo

zvykne. Najúčinnejším opatre-

ním na zabránenie vzniku škôd

je však podstatné zníženie sta-

vov premnoženej zveri. Podľa

údajov Národného lesníckeho

centra vo Zvolene je potrebné

znížiť početnosť diviačej zveri

viac ako o polovicu a danielej

zveri viac ako o dve tretiny.“

„S výnimočnou finančnou a

organizačno-technickou spo-

luprácou mesta Pezinok a jeho

primátora sa podarilo význam-

ne znížiť plochy náletových po-

rastov, v ktorých sa od roku

2010 udomácňujú najmä divia-

ky a daniele. ZPVV v kooperácii

s Národným lesníckym cen-

trom vo Zvolene ponúklo PZ

Podkarpatské pole možnosť za-

požičať pasce na lov diviakov s

cieľom eliminovať riziká lovu vo

vinohradoch a v blízkosti ľud-

ských obydlí. PZ Podkarpatské

pole na túto možnosť doteraz

nereagovalo. ZPVV z vlastnej

iniciatívy vypracovalo veľmi

podrobnú zmluvu o spôsobe a

Existujú účinné agrotech-
nické opatrenia, ktoré by za-
bránili zveri, aby vstupovala
do vinohradov?

Vinohradníci hľadajú rieše-
nia v spolupráci s mestom i s
odborníkmi v lesnom hospo-
dárstve.

forme minimalizácie škôd spô-

sobovaných zverou a na zveri a

zaslalo ju všetkým dotknutým

poľovným združeniam. Prvé re-

akcie boli odmietavé, budú po-

trebné ďalšie rokovania. “

„To, že vinohrady sa časom

dostali do tesnej blízkosti ľud-

ských obydlí, sa začína niekedy

javiť ako problém. V posled-

ných rokoch sme riešili niekoľ-

ko sťažností od obyvateľov bý-

vajúcich najbližšie pri vinohra-

doch, ktorí sa sťažovali najmä

na používanie plynových plaši-

čov zveri. V tejto súvislosti mu-

sím občanom pripomenúť, že

nie vinohrady sa priblížili k ľud-

ským obydliam, ale naopak, ľud-

ské obydlia sa priblížili k vino-

hradom, ba vnikli priam až do

nich. Všimnite si reklamu deve-

loperov: ‚nádherné bývanie v lo-

ne prírody‘ alebo uprostred vino-

hradov‘. Ľudia sa nasťahujú k

železnici a hneď sa sťažujú na

hlučné vlaky, alebo ku kostolu a

sťažujú sa na zvony. Obyva-

telia by mali chápať aj nás vino-

hradníkov. Mnohí sa tým živí-

me alebo to máme na prilepše-

nie k životu. Vinič je náročná

plodina na vstupy do výroby

(drahé hnojivá, postreky, me-

chanizmy, pohonné hmoty), vy-

žaduje veľké množstvo celo-

ročnej práce a výsledok je vždy

veľmi neistý, závisí od prírody,

počasia a ďalších faktorov, na-

príklad od rôznych škodcov.

Nečudujme sa potom, že vino-

hradníci využívajú všetky legál-

ne možnosti na ochranu úrody.

Plynový plašič je legálne zaria-

denie. Napriek tomu ZPVV aj

naša komisia vplývala na vino-

hradníkov, aby obmedzili pou-

žívanie týchto zariadení, najmä

v noci.

Bohužiaľ, zver sa najmä v

ostatných rokoch začala sťaho-

vať do viníc. Dôvodov, prečo to

robí, je viac: obrovské polomy v

lese a následná intenzívna

ťažba, motorkári, cyklisti a

Vinohrady okolo Pezinka
sa priam „dotýkajú“ obyt-
ných zón a preto starosti vino-
hradníkov už nie sú len ich.
Gabriel Guštafík, predseda
komisie pre vinohradníctvo a
vinárstvo pri MsZ v Pezinku:

množstvo turistov v lese a sa-

mozrejme neobrobené vino-

hrady, kde táto zver nachádza

útočisko. Viac neobrábaných vi-

nohradov znamená viac zveri a

naopak, je to začarovaný kruh.

Vinohradníci už vyskúšali snáď

všetky spôsoby ochrany úrody

pred zverou a vtákmi. Najú-

činnejšie sú elektrické oplôtky a

siete proti vtákom. Zatiaľ to fun-

guje, uvidíme, dokedy. Toto

všetko však nesmierne zvyšuje

náklady a zdržuje pri práci s me-

chanizáciou. “

„Vyzvali sme majiteľov ne-

obrobených vinohradov, aby

ich vyčistili, aby sa v nich nezdr-

žiavala zver. Tých, čo na túto vý-

zvu nereagovali, rieši v súčas-

nosti Okresný úrad. Už 6. rok or-

ganizujeme na jar a na jeseň bri-

gády na čistenie okolia ciest,

melioračných zariadení od krí-

kov a náletových drevín, kde sa

zdržuje zver. Ale aj tu naráža-

me niekedy na nepochopenie,

niektorí ľudia nás obviňujú z ni-

čenia prírody. Neuvedomujú si,

že ak má cesta a melioračný ka-

nál fungovať, tak musí byť udr-

žovaný a vyčistený. My si nao-

pak myslíme, že zveľaďujeme

kultúrnu krajinu. Stačí sa ísť po-

zrieť pod Starú horu, kde robí-

me podujatie Víno a levanduľa,

ako to tam vyzerá teraz a ako to

vyzeralo pred pár rokmi. Ešte

lepšie je ísť sa pozrieť do zahra-

ničia.

„Vždy je čo zlepšovať, aj keď

vinohradníci v Pezinku urobili

toľko ako hádam nikdy pred-

tým. Musím však povedať, že

toľko zveri vo vinohradoch si ne-

pamätám. V minulosti tu bola

len drobná zver a sem-tam srn-

ka, ktoré spôsobovali akcepto-

vateľné škody. Apelujem na ob-

čanov, ale aj na poľovníkov, aby

zver v žiadnom prípade vo vino-

hradoch ani v lese neprikrmo-

vali. To sa môže len v čase

núdze (napr. počas tuhej zimy).

Zver si musí v prírode potravu

nájsť sama, nemôže ju hľadať

vo vinohradoch, prikrmovanie

zvyšuje početné stavy.

Čo sa týka čiernych skládok

vo vinohradoch, krádeží, nežia-

dúcich automobilov vo viniciach,

situácia sa podstatne zlepšila po

osadení dopravných značiek na

vjazdoch do vinohradov a uza-

tváraním rámp počas dozrieva-

nia a zberu hrozna.“

ZPVV po dohode s mestom
Pezinok podniklo viaceré kro-
ky, priblížte, aké.

Čo by podľa vášho názoru
pomohlo zlepšiť ochranu vi-
nohradov pred zverou, ale aj
pred ľuďmi, ktorí ich po-
škodzujú?

(msa)

Zver vo vinohradoch spôsobuje značné škody

tel: 0907 885 834Bratislavská 85, Pezinok 902 01

Inzercia Základná organizácia Zväzu
diabetikov Slovenska bola v mi-
nulom roku rozhodnutím Ústre-
dia ZDS vyškrtnutá z registra
právnických osôb. Rozhodnu-
tie bolo zdôvodnené nečinnos-
ťou základnej organizácie.
Tým akoby vyše 100 členný ko-
lektív postihnutý zákernou cho-
robou Diabetes mellitus stratil
nárok na existenciu – nie cu-
krovky.... ale nárok na spolo-
čenstvo, na aktivity, na vzdelá-
vanie!

Zaskočení členovia výboru
ZO ZDS, vedomí si dôsledkov

straty právnej subjektivity, zak-
tivizovali svoju činnosť smerom
dovnútra i navonok. Z vedenia
ZO ZDS odstúpila p. Gondová
a p. Slezáková. Na ich miesta:
do funkcie predsedu bol zvole-
ný Ing. Ján Kováč a do funkcie
hospodárky nastúpila pani Na-
hálková. Ostatné členky výboru
p. Nogová, Kováčová, Bojkov-
ská a Belanská ostali verné svo-
jim postom a spoločným úsilím
prinavrátili členstvu diabetikov
ich postať.

Dňom 5. 3. 2016 bolo občian-
ske združenie Dia Bozin Pezi-

nok zapísané do podnikového
registra vedeného na MV SR.
Diabetikom bolo vytvorené no-
vé združenie s novým názvom i
novou kultúrou práce. Mnohí ra-
doví členovia už aj v tejto krátkej
dobe súhlasne prikyvujú, ich
členstvu sa ponúka nová kvali-
ta. Ku zvýšenej aktivite sú rado-
ví členovia vyzývaní napr. aj tým-
to oznamom: Občianske zdru-

ženie diabetikov Dia Bozin Pe-

zinok uskutoční dňa 25. 4. 2016

o 15.00 h v Malom salóniku KD

edukačnú prednášku: Hrozí aj

mne diabetická noha?

K účasti sú pozývaní členovia
Dia Bozin, ale aj tá časť verej-
nosti, ktorej tento vážny názov
prednášky vyvolá pozornosť a
záujem.

Prvá akcia tohto druhu sa rea-
lizuje aj vďaka podpore MsÚ
Pezinok, ktorému prichodí zo
strany nového vedenia Dia Bo-
zinu úprimne poďakovať aj za
jeho trpezlivosť v medziobdobí
neexistencie o.z. a tiež za vý-
datnú odbornú pomoc pri kon-
cipovaní nových Stanov novej
organizácie.

predsedaIng. Ján Kováč,

Diabetici majú späť svoju organizáciu

Tradičnou činnos-
ťou Klubu sprievod-
cov mesta Pezinok
v spolupráci s Pe-
zinským kultúrnym
centrom bola

v
kultúrnom dome
Pezinok dňa 29.
februára. Na úvod
besedy privítal pred-
seda klubu Peter
Ronec prítomných
členov klubu i hostí, medzi ktorými nechýbal VIP hosť Ing. Peter
Dragúň, predseda Klubu slovenských turistov, viceprimátor Ing.
Miloš Andel, Eva Zouzalíková, predsedníčka JDS Pezinok a
Jozef Mišuta, zakladateľ a čestný predseda Malokarpatského ba-
níckeho spolku Pezinok, ktorý Petrovi Dragúňovi predstavil novú
baníckú expozíciú na Štefánikovej ulici. Sprievodcovia pri tejto
príležitosti pripravili výstavu fotografií, ktorá bola zameraná na
činnosť klubu za uplynulé 10-ročné obdobie. Časť výstavy pred-
stavila činnosť Klubu slovenských turistov.

Vzácny hosť Ing. Peter Dragúň vo svojom úvodnom vstupe in-
formoval o činnosti KST, jeho histórii i plánoch na rok 2016. Vo
svojom vystúpení informoval o značení turistických chodníkov,
kde má Slovensko v porovnaní s okolím citeľný úspech. KST vy-
dáva vlastné periodikum a taktiež vykonáva sprievodcovskú čin-
nosť hlavne po horách. Vzácnemu hosťovi odovzdal viceprimátor
Ing. M. Andel najnovšiu publikáciu vydanú mestom Pezinok a v
mene klubu bol odovzdaný Pamätný list pri príležitosti 10. výročia
založenia, sada propagačných materiálov o meste a regióne s po-
zvaním na opätovnú návštevu Pezinka v letnom období.

Bese-
da so sprievodca-
mi a ich hosťami

(PR)

Svetový deň sprievodcov
sme si pripomenuli aj v Pezinku

Opäť prešiel rok a jar klope na naše dvere. Príroda sa prebú-
dza a nás to láka najmä do lesa, našich záhradiek či vinohrado-
v. Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobe-
ných činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa. Je
to zakladanie malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie
suchej trávy, spaľovanie odpadu z vínnej révy a iných prírod-
ných porastov. Práve spaľovanie odpadu z vínnej révy a iných
prírodných porastov je najnevhodnejším spôsobom ich likvidá-
cie. Súčasne spaľovaním odpadu dochádza k porušovaniu zá-
kona o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať
(spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to ur-
čených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.

V roku 2015 neevidovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku
na území okresov Pezinok a Senec žiaden požiar v lesnom
prostredí. V okrese Pezinok zasahovali príslušníci pri likvidácii 47
požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov v dôsledku vypaľo-
vania trávy a suchých porastov. V seneckom okrese likvidovali prí-
slušníci 51 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov, ktoré
vznikli vypaľovaním trávy a suchých porastov.

Vyzývame občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili
na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevy-
paľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by mohlo
dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode
je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. To platí i
pri spaľovaní odpadu vo vinohradoch a v záhradách, ktoré sa čas-
to nachádzajú v blízkosti lesných porastov. Občania často spa-
ľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo
je najväčší predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru, nezabezpe-
čia okolie ohniska pred prenosom ohňa, stály dozor pri spaľovaní
a prostriedky určené na likvidáciu prípadného požiaru. Najbez-
pečnejší spôsob z hľadiska prevencie požiaru, je odviezť odpad
do kontajnerov alebo priamo na skládku.

Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných
právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok
alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických
osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže
okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu
do výšky 100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky
331 EUR. OR HaZZ v Pezinkumjr. Ing. Dana Škvarková,

Ochrana lesov pred požiarmi

FOTO: Pavol Stanko
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Inzercia

Ján Zigmundík – pedagóg a vedec

Ján Zigmundík sa narodil vo
Vrbovom v rodine tesárskeho
majstra Ondreja a Anny, rod.
Kubánovej. Vo Vrbovom nav-
števoval ľudovú školu a pokra-
čoval v štúdiu na reálke v Trna-
ve a Bratislave, kam sa presťa-
hoval s rodičmi. Počas štúdia
na bratislavskej reálke v rokoch
1860 – 1865 vstúpil do spolku
národne uvedomelých študen-
tov, ktorých viedol advokát
Vendko Kutlík. Roky strávené
medzi bratislavskou sloven-
skou mládežou formovali Zig-
mundíka na mladého národne
uvedomelého inteligenta. Po
skončení bratislavskej reálky
študoval na Polytechnickej fa-
kulte univerzity vo Viedni. Štú-
dium po roku kvôli finančným
problémom a smrti otca prerušil
a vrátil sa k matke. Zakrátko
sa Zigmundík prihlásil na učiteľ-
ský ústav do Banskej Bystrice,
kde vydal svoju pedagogickú pr-
votinu Úryvky z výchovoslovia.
Nasledovala ťažká cesta za uči-
teľským chlebom. Ján Zig-
mundík pôsobil v roku 1867 ako
pomocný učiteľ v Trenčianskej
Teplej a potom v Trenčianskych
Tepliciach. Až v roku 1869
dostáva ponuku na učiteľské
miesto na obecnej škole v Pe-
zinku. Vyučovať tu začal 1. de-
cembra. Zozačiatku trpel ne-
dostatkom učebníc, najmä v slo-
venčine, takže si začal písať a
vytvárať vlastné učebné po-
môcky.

Dva roky po príchode do Pe-
zinka, 13. júna 1871, sa Ján
Zigmundík oženil s pezinskou
meštiankou Annou Fikárovou.
Rok po svadbe odkúpil Zig-
mundík časť domu č. 41, ktorý
stál na dnešnej Štefánikovej uli-
ci. Manželia Zigmundíkovci ma-
li 10 detí, lenže následkom zlej

Dňa 1. apríla 2016 si pripo-
míname 170. výročie narode-
nia významného slovenské-
ho pedagóga a vedca Jána
Zigmundíka. Táto svojrázna
osobnosť prelomu 19. a 20.
storočia mala spojitosť aj s
naším mestom.

zdravotnej starostlivosti zomre-
lo 6 z nich vo veku jedného ro-
ka. Jána Zigmundíka tieto tra-
gické udalosti prinútili, aby sa
začal zaoberať prirodzenými
spôsobmi liečby, najmä vodo-
liečbou a prírodoliečbou. Tými-
to metódami zachránil život ďal-
ším štyrom deťom. Nažive teda
zostala Anna, Alžbeta, Aurel
Hieronym a Žigmund. Okrem

liečenia sa Zigmundík neustále
venoval pedagogike. Napísal
učebnicu slovenčiny a maďar-
činy, publikoval aj rôzne vedec-
ké články. Ako osvetový pra-
covník stál Ján Zigmundík v ro-
ku 1881 pri vzniku Slovenského
modranského meštianskeho ka-
sína. Zaujímala ho astronómia
a geografia, čoho dôkazom je
Zigmundíkovo telúrium – prí-

stroj ukazujúci pohyb Zeme oko-
lo Slnka a rôzne iné javy a úka-
zy. Táto učebná pomôcka bola
patentovaná v toku 1896 a zo-
žala veľký úspech na viacerých
svetových výstavách. Popritom
hrával vyše 40 rokov na organe
v kapucínskom kostole. Zig-
mundíka lákala aj história. Re-
agoval na 300. výročie naro-
denia J. A. Komenského a na
milénium príchodu maďar-
ských kmeňov do Uhorskej kot-
liny. Pri všetkých svojich aktivi-
tách dokazuje svoje slovenské
cítenie, čo mu často robilo ťaž-
kosti. V roku 1904 ho ako
„pansláva“ vyhodili z pezinskej
obecnej školy, a tak sa ocitol vo
finančnej kríze, bez zamestna-
nia. To ale nezlomilo jeho cha-
rakter a naďalej sa venoval služ-
be národu. Po vzniku Česko-
slovenska, v januári 1919, povo-
lali 73-ročného Zigmundíka do
funkcie školského inšpektora
pre Bratislavu, Svätý Jur, Pe-
zinok a Modru. Táto práca bola
veľmi namáhavá a znamenala
veľa peripetií, ale aj možnosť
naplniť Zigmundíkove dávne
plány o reforme školstva. Vo
funkcií inšpektora zostal do ro-
ku 1922, kedy odchádza na za-
slúžený dôchodok. Staručký
Zigmundík sa v dvadsiatych ro-
koch venoval svojej vodo- a prí-
rodoliečbe, latinčine a osveto-
vej činnosti. Za vlastné pros-
triedky nechal vydláždiť jednu
novovzniknutú ulicu v Pezinku,
ktorá dodnes nesie jeho meno.
Neskôr prispieval deťom z tejto
ulice na školské pomôcky. Otca
doopatrovala dcéra Alžbeta a
syn Aurel, obaja učitelia. Ján
Zigmundík zomrel 27. 2. 1938
vo veku 93 rokov. Na pohreb-
nom sprievode, ktorý sa tiahol
od farského kostola, sa zú-
častnilo veľa osobností aj oby-
vateľov Pezinka. Zigmundík
značnú časť svojho dlhého živo-
ta zasvätil službe národu a náš-
mu mestu, za čo by sme mali
naňho byť aj my, Pezinčania,
právom hrdí.

Mária Letzová

Štefan Sandtner sa narodil v Pezinku 30. apríla 1916 v rodine
Štefana a Eugénie Sandtnerovcov ako tretí zo štyroch súroden-
cov (Ladislav, Kamil a Marta). V Pezinku ho ako chlapca fascino-
vali kostolné zvony a veže, bol zvonárikom, ako to opísal vo svo-
jich básňach. Vplyv na jeho duchovné povolanie malo náhodné
stretnutie so saleziánom donom Jánom Hlubíkom vo fortni. Po
vstupe do Saleziánskej spoločnosti v roku 1929 pokračoval vo for-
mácii v Šaštíne a v noviciáte vo Svätom Beňadiku, kde zložil prvé
sľuby 31. 7. 1934. Po gymnaziálnych štúdiách v Ostrave a v
Trnave do roku 1936 a pedagogickej praxi v Trnave do roku 1939
nastúpil na teologické štúdiá na Gregoriánsku univerzitu v Ríme.
Medzitým v Trnave 3. 8. 1937 zložil doživotné sľuby. Za kňaza bol
vysvätený 20. 3. 1943 msgr. Pascuccim v Bazilike Sacro Cuore v
Ríme. Primície slávil na druhý deň v tej istej bazilike za účasti
významných hostí. Primičnú sv. omšu v rodisku slúžil 18. 3. v
Dolnom kostole v Pezinku. Po vysviacke prednášal na teologic-
kom učilišti vo Svätom Beňadiku a v roku 1945 bol preložený za
školského radu do Trnavy, odkiaľ prešiel so študentmi do Hodov a
do Šaštína, kde prežil tzv. „barbarskú noc“ z 13. na 14. apríla
1950. Internovaný bol v centralizačných kláštoroch v Šaštíne a v
Podolínci. Ešte v roku 1950 bol hospitalizovaný pre problémy so
srdcom v Štátnej nemocnici v Bratislave, kde sa zoznámil s bla-
hoslavenou sestrou Zdenkou Schelingovou, ktorá mu pomáhala
predlžovať pobyt v nemocnici a umožnila mu tajné slúženie sv.
omše. Keďže za ním chodili saleziánski klerici, ktorí sa rozhodli
utiecť za hranice, bol aj on zapojený do príprav úteku a rozširoval
správy a pokyny pre nich. Po nevydarenom úteku bol 5. 5. 1951
zatknutý a väznený v Malackách, v Bratislave a v Leopoldove. Po
krutom vyšetrovaní bol 22. 2. 1952 odsúdený na 15 rokov Štát-
nym súdom v súdnom procese Titus Zeman a spol. Väznený bol
v Leopoldove, Bratislava, Ilave a na Mírove). Vo väzení zložil aj
viaceré svoje básne, ktoré si zapisoval len do pamäte alebo vyrá-
bal knižočky zo staniolu vo formáte 1x3cm. Tajne tam slúžil sv.
omšu, keď „oprešoval“ do fľašiek hrozienka, ktoré mu priniesli prí-
buzní a ukryl ich pod dosku v podlahe. Keď mu pri prehliadke na-
šli zapísaných 10 slov, dostal 10 dní korekcie. Keďže sa jeho
sestra Marta Sandtnerová (1918-2005) pokúsila pomôcť mu k
úteku spolu so sestrou Zdenkou, bola odsúdená na 7 rokov väze-
nia. Štefan Sandtner bol prepustený na amnestiu v roku 1960 a
do odchodu do invalidného dôchodku v roku 1968 pracoval ako
skladový robotník v OSP Pezinok. Popritom v tajnosti vykonával
duchovnú službu medzi mnohými ľuďmi, viedol duchovné obno-
vy, duchovné cvičenia a venoval sa spisovateľskej činnosti, pri-
čom písal pod rôznymi pseudonymami. Viaceré jeho knihy boli vy-
dané v Ríme. Neustále bol sledovaný a boli u neho vykonané via-
ceré domové prehliadky, počas ktorých mu zhabali veľa písom-
ností. V období normalizácie mohol spovedávať v kostole v
Pezinku a vypomáhať v Modre. Počas väznenia v Ilave zachránil
kríž z bývalej väzenskej kaplnky, pri ktorom neskôr v Pezinku den-
ne slúžil sv. omšu. Býval v bytovke na Záhradnej 11 a hoci po revo-
lúcii sa presťahoval do saleziánskeho domu na Miletičovej 7 v
Bratislave, každý víkend prichádzal do Pezinka za sestrou, ktorej
odslúžil sv. omšu a za spolubratmi saleziánmi do charitného do-
mova. V Bratislave bol známy najmä ako obľúbený spovedník,
ale aj redaktor. Venoval sa aj prekladateľskej činnosti. V apríli
2006 oslávil v Bratislave a v Pezinku 90 rokov života. V júli utrpel
pri páde zlomeniny a po krátkej hospitalizácii zomrel 14. augusta
2006 v Štátnej nemocnici v Bratislave. Pohrebným obradom v
saleziánskom kostole v Bratislave – Trnávke predsedal Mons.
Stanislav Zvolenský a následne bol zosnulý pochovaný v sale-
ziánskej hrobke na cintoríne v bratislavskej Vrakuni.

V roku 2016 si pripomína-
me až dve výročia pezinské-
ho rodáka, kňaza-saleziána,
básnika, pedagóga a politic-
kého väzňa dona Štefana
Sandtnera: 100. výročie naro-
denia a 10. výročie úmrtia.
Pri tejto príležitosti mu bude
v piatok 29. apríla o 18 00 h.
odhalená pamätná tabuľa na
bytovom dome na Záhradnej
11, kde prežil najväčšiu časť
života. Program bude pokra-
čovať o 19.00 h svätou om-
šou v Dolnom kostole.

Peter Sandtner

Dve výročia dona
Štefana Sandtnera SDB

Don Štefan Sandtner 1993

Zimný čas končí v nedeľu 27. 3., kedy si o
2.00 h ráno posunieme ručičky hodiniek na
3.00 h. Po novom, Slnko vyjde o 6.32 h a za-
padne o 19.06 h.

Zmena času

Dom Jána Zigmundíka
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Druhého marca sa na Gri-
navskom cintoríne konala po-
sledná rozlúčka so zosnulým
Augustínom Krasňanským, kto-
rý zasvätil celý svoj život poľno-
hospodárstvu, družstevníctvu a
hlavne pokračovaniu a nebýva-
lému rozvoju vinohradníctva v
rodnej Grinave a Malokarpat-
skej oblasti.

Patril vo svoje dobe medzi
významné osobnosti, ktoré svo-
jou prácou – celoživotným die-
lom kladne ovplyvnili nielen
rozvoj Grinavy ako obce, ale i
grinavského a pezinského druž-
stva a dlho bude príkladom a
vzorom pre ďalšie generácie.
Podstatnú časť svojho plod-
ného života pôsobil ako pred-
seda JRD Myslenice a po zlú-
čení na veľkom JRD Pezinok.
Funkciu predsedu prevzal po
svojom predchodcovi, prvom
predsedovi Karolovi Šteflovi-
čovi.

Nezmazateľnú stopu zane-
chal v rozvoji JRD Myslenice v
rokoch 1950 až 1986, teda po-
čas 36 rokov, kedy sa pod jeho
vedením v malom podkarpat-
skom družstve vybudoval hos-
podársky dvor, vysadilo takmer
280 ha vinohradov, vybudovali

závlahy a zaštepilo v niektorých
rokoch až 1,5 mil viničových sa-
deníc pre vlastnú výsadbu a tak-
mer celý malokarpatský región.
V rámci pridruženej výroby druž-
stvo vyrábalo betónové stĺpiky
na budovanie oporných kon-
štrukcií vlastných viníc a pre ce-
lé okolie. JRD Myslenice v tých
rokoch patrilo medzi najväčších
výrobcov kvalitného a hľadané-
ho vína. Družstvo malo vlastnú
vináreň v Bratislave a Prahe.
Takto vybudované družstvo po-
ložilo dobré základy pre vznik

VVDP Karpaty v Pezinku – Gri-
nave – ako vzor a veľký závä-
zok pre nasledovníkov.

Pôsobil i vo verejných funk-
ciách ako poslanec vtedajšieho
MNV Myslenice, Pezinok a po-
slanec ONV Bratislava – vidiek.

História družstevníctva v po-
vojnovom Československu po-
zná Augustína Krasňanského z
Pezinka ako funkčne najdlhšie
pôsobiaceho predsedu. Jeho
práca a celoživotné dielo bolo v
roku 1986 vládou ocenené Ra-
dom práce.

Mám za povinnosť sám za se-
ba i mojich rovesníkov, začína-
júcich svoje pôsobenie v býva-
lom JRD Myslenice, vysloviť po-
sledné ďakujem.

Pán Augustín Krasňanský mi
pomohol nastúpiť na cestu vi-
nohradníka, družstevníka a
právnika ako nástupcu JUDr,
Eduarda Ježíka. Pomáhal nie-
len mne, ale aspoň dvom gene-
ráciám mojich rovesníkov. Mal
mimoriadny cit pre hľadanie a
získavanie mladých ľudí na ces-
tu vzdelanosti a nasmerovania
životnej dráhy. Jeho otvorená
duša a srdce sa rozdávali kaž-
dému – svojej početnej rodine,
spolupracovníkom a mladým ľu-
ďom, ktorých vždy dokázal po-
vzbudiť a usmerniť. Nikdy neza-
budnem na jeho široký, podma-
nivý, potmehúdsky úsmev, vše-
objímajúce gesto rukou – ako-
by smerujúce a ukazujúce do
budúcnosti.

So zosnulým sa rozlúčili zá-
stupcovia Mesta Pezinok, kole-
govia a priatelia. V mene celej ro-
diny sa so svojím dedom rozlúčil
vnuk Martin Krasňanský.

člen VVDP Karpaty

Česť

jeho pamiatke!

JUDr. Štefan Noskovič,

Odišla legenda československého družstevníctva

Pozývame všetky šikovné amatérske gazdinky, ktoré rady pečú, na 2. ročník súťaže o najlepší
cukrársko – kuchársky výrobok pod názvom ktorý sa uskutoční dňa
14. mája 2016 na Radničnom námestí v Pezinku. Registrácia súťažiacich s hotovými výrob-
kami sa bude realizovať priamo na mieste od 8.00 hod do 9.00 hod. Súťažné kategórie sú: A. kate-
gória: (koláče, zákusky); B. kategória: (akékoľvek torty); C. kategória:

(rôzne druhy). Do súťaže sa môžete prihlásiť, ale aj ďalšie podrobné informácie môžete
získať na adrese: @ , alebo na tel. 0903 722 922. Nie je obmedzená veková hra-
nica súťažiacich a ani počet výrobkov, prihlásených do súťaže. Organizá-
tori podujatia OZ ERUDIO, mesto Pezinok a Sacherka cafe sa tešia na vaše prekrásne a chutné
výrobky.

„Malokarpatský maškrtník“,

čajové pečivo torty slané
pečivo

Prihláška je zdarma.
maskrtnik gmail.com

Prihláška na Malokarpatský maškrtník

Áno, prečítali ste správne.
Takto prekvapivo zaznel de-
ťom na ZŚ. J. Kupeckého v
čase tohtoročných jarných
prázdnin úvodný pozdrav
výtvarníka, dizajnéra a naj-
väčšieho papierológa na
svete. Workshop Karola
Krčmára bol tak trochu diva-
delným predstavením jed-
ného herca, ktorý hovorí o svojej ceste do papierového kráľov-
stva a o tom, čo sa prihodilo princeznej Písanke, ktorú chcel
uniesť drak Brakozdrap. V priebehu viac ako jednej hodiny sa de-
ti oboznámili so základným princípmi priestorového tvarovania
papiera pomocou strihania a prekladania. Deti si pritom vytvorili
čiapky, masky i hračky, vypočuli si hymnu Papierového kráľov-
stva i hru na ukulele a ústnu harmoniku.

Počas veselého tábora v škole deti navštívili Malokarpatské
múzeum, hasičskú zbrojnicu aj výstavu v Malokarpatskej knižni-
ci s rozprávaním o zvieratkách. Vychádzky do parku a areálu
zdravia striedali pohybové aktivity, súťaže, hry v telocvični, prs-
tové pletenie šnúrok, ale i dramatizácie rozprávok. Deti sa s
„Carlom“ ale i s prázdninami rozlúčili s veselou náladou a po-
zdravom. „Dostrihania“. Miroslava Gašparovičová

„Dobré nožnice prajem!“

Ilustračné foto

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU apríl

1.4. Začiatok prihlasovania na letné tábory.

1.4. Prvý apríl v meste.

1.4. – 2.4. Babinec.

7.4. Mama, ocko- poď sa hrať: Slniečko.

8.4. Knižnica na kolesách.

14.4. Mama, ocko – poď sa hrať: Kvietok

16.4. Beh mesta Pezinok.

21.4. Mama, ocko – poď sa hrať: Zvieratká.

22.4. Deň pre našu Zem.

28.4. Mama, ocko – poď sa hrať: Slimáčik.

29.4.-30.4. Slovanské dni.

Bližšie informácie o podujatiach

033/6901 991, 0948 222 117.

Katarína Kvetková,

Prihlasovanie

začne ráno od 10.00 h v budove CVČ. Bližšie infomácie nájdete

na našej stránke

Bláznivý sprievod po meste zo začiat-

kom o 16.00 h. Štart: Zámocký park.

Tajuplná noc s kamarátkami v Centre voľné-

ho času. Chvíle plné napätia, hier, súťaží a tvorivosti.

Stretnutia s rodičmi a

ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-

dičmi strávia tvorivé popoludnie.

Burza kníh, na ktorej si deti môžu na-

vzájom povymieňať knihy, darovať, prípadne predať za symbo-

lickú cenu. Začiatok o 13.00 h.

(zapichovačka).

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

12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Športová akcia, ktorá sa koná v spo-

lupráci s mestom Pezinok a klubom orientačného behu Sokol

Pezinok v Zámockom parku. Začiatok o 9.30 h v Zámockom par-

ku pre malých i veľkých.

Stretnutia s rodič-

mi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi

rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Tvorivé popoludnie pre rodiny s deťmi

v Zámockom parku ku Dňu Zeme v čase od 14.00 do 18.00 h.

Stretnutia s rodičmi

a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-

dičmi strávia tvorivé popoludnie.

Festival plný prednášok, worksho-

pov, koncertov a príjemnej atmosféry. Začiatok 29. 4. o 13.30 h v

Zámockom parku, pokračovanie v sobotu od 12.00 h. Viac infor-

mácii na:

Do nášho Centra voľnéha času prijímame nové dievčatá vo

veku od 5 do 8 rokov. Tancujeme každý štvrtok od 16.00 do

17.00 h v Zámockom parku. Kontakt: 0904/267517

na alebo

na telefónnych číslach

CVČ Pezinok

www.cvcpezinok.sk

https://www.facebook.com/events/473620332821328/

www.cvcpezinok.sk

Mažoretky

Zmena programu vyhradená!

Inzercia

Miesto, na ktorom dnes stojí
Rybársky cech, má svoju dlho-
ročnú históriu.

Už v 14. storočí tu vznikla zná-
ma prístavná štvrť starej Bra-
tislavy „Zuckermandel“.

Ako plynul čas, menil sa aj
charakter a význam tohto mies-
ta .V 50-tych rokoch tu bol hos-
tinec u Dudeka, v rokoch 70-
-tych sa budova spolu so zvyš-
kom podhradia zbúrala a zno-
vu sa zrodila v rokoch 90-tych.
Ale prenesme sa teraz do sú-
časnosti, konkrétne do roku
2015, kedy svoje brány otvoril
nový Rybársky cech!

Váš obľúbený tradičný pries-
tor v novom šate s modernou
gastronómiou. Vojdite a príďte
do neba! Alebo pekla? Určite
nečakajte nič strašidelné, tak
sa totiž volá vstupná miestnosť
do reštaurácie. Dominuje jej dl-
hý bar, pri ktorom si môžete do-
priať dobré pivko, pohár vína
či tekutú medicínu zo širokej
ponuky kvalitného alkoholu.
Vedľajšia miestnosť s názvom
Nebo Vám ponúka otvorený
biely, svetlý priestor ako stvo-
rený na pokojný rodinný obed,
posedenia s priateľmi. A ne-

skôr, keď padne na mesto tma,
je to ideálne miesto na stráve-
nie romantického večera pri
sviečkach. Takouto večerou v
Rybárskom cechu určite zabo-

dujete. Jedlo je pripravené s
láskou, zaujmú Vás kombiná-
cie chutí a vždy čerstvé surovi-
ny. Koncept reštaurácie je po-
stavený na ponuke morských

rýb, darov mora, ale nájdete tu
aj tradičné ryby ako je pstruh,
zubáč či kapor.

Pre zarytých mäsožravcov
môžeme odporučiť vynikajúce
teľacie líčka na rozmarínovom
mlieku či bravčovú panenku so
zeleninou.

V ponuke sú zaradené aj ob-
ľúbené tradičné jedlá zo slad-
kovodných rýb ako napríklad
tatarák z kapra alebo „Kaprie
orly“, ktoré sú pripravené po-
stupmi modernej gastronómie.
Dezerty podľa originálnej re-
ceptúry talianskeho šéfkuchá-
ra sú dokonalou sladkou bod-
kou za príjemným obedom či
večerou. Určite ich nevyne-
chajte! Reštaurácia ponúka na-
ozaj nadštandardný zážitok za
veľmi sympatické ceny.

Vráťte sa na známe miesto

a objavte niečo nové. Váš

Vás s úsme-

vom privíta

Rybársky cech

každý deň od

11.00 do 22.00 h.

Reštaurácia Rybársky cech – tradícia v novom šate
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáši l i sa

MAREC 2016 PEZIN ANČ

Jozefína Uherková 2.3.
Mária Turňová 3.3.
Mária Nagyová 9.3.
Eva Potočná 9.3.
Vladimír Minárik 12.3.
Karol Bačík 14.3.
Sylvia Lešková 15.3.
Jozef Šindler 19.3.
Věra Satinová 20.3.
Mária Putyerová 21.3.
Ružena Federová 21.3.
Mária Baďurová 26.3.
Edita Tahotná 30.3.
Mgr. Elena Ďurmanová 30.3.
Leopold Pechar 31.3.
Ľubomír Golej 31.3.
Jozef Majba 31.3.
Božena Krchňáková 31.3.

KristínaAlf ldyová 12.3.
Jozef Geršič 12.3.
Antonia Kohútová 14.3.
Alžbeta Hajtmanková 15.3.
Marcela Biznárová 17.3.
Rudolf Dobrovoda 23.3.
Margita Petrakovičová 24.3.

Ifigénia Záhumenská 14.3.
Anna Kinderová 20.3.
Mária Jančovičová 23.3.
Mária Kapráňová 23.3.
Ing. Vincent Zimka 24.3.
Mária Trubárová 26.3.
Božena Fričová 28.3.

75-roční

80-roční

ö

► 1.-2.4.
PAFF - PEZINSKÝAMATÉRSKY FILMOVÝ FESTIVAL.

► 7.4. JARNÝ
KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.
► 9.4. TANEČNÁ
SÚŤAŽ O POHÁR DOMU KULTÚRY PEZINOK.

►10.4. AHOJ ROZ-
PRÁVKA Dnes: LOMIDREVO.

► 12.4. AJ PÁN GOETHE
BY MAL RADOSŤ.

► 14.-15.-16.4. DNI MLADEJ BOLESLAVI V
PEZINKU.

14. 4. KAREL ZDENĚK LÍMAN

►15.-16.4. VÍNNE
TRHY PEZINOK 2016

►17.4. FRAGILE.

►19.-20.-21.4. – NOVO-
DOBO SO SHAKESPEAROM.

►23.4. – SLNKO V
NÁS.

►24.4. – MEDZI-
NÁRODNÝ DEŇ TANCA.

► 25.4. FÍHA TRALALA

► 27.4. Z KAŽDÉHO
ROŽKU TROŠKU.
► 29.-30.4.

DIVADELNÉ KONFRONTÁCIE

( ) vo veľkej a spoločenskej sále DK -
XII. roč-

ník. Podrobný program bude uvedený na plagátoch. Organizá-
tori: OZ Kinečko a OZ P.D.F.

(štvrtok) o 18.00 h –

(sobota) o 10.00 h v spoločenskej sále DK –
Organizátori:

KST PETAN, PKC a TC CHARIZMA.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Účinkuje: Divadlo na hojdačke -
Žilina. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

(utorok) o 9.00 h v malej sále DK –
Súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre

ZŠ a SŠ.
(štvrtok-sobota)

Kultúrne akcie spojené so stretnutiami obyvateľov
partnerských miest Pezinok a Mladá Boleslav. Podujatie je sú-
časťou Vínnych trhov 2016. –
...rodák z Mladej Boleslavi, český architekt v službách rumun-
ského kráľovského dvora. Vernisáž výstavy pripomínajúcej jeho
život a dielo. (minigaléria)

(piatok-sobota) v spoločenskej sále DK –
Organizátor: Združenie pezinských vino-

hradníkov a vinárov. Spoluorganizátori: Mesto Pezinok a PKC.
(nedeľa) o 18.00 h vo veľkej DK – Koncert -

vokálna interpretácia známych hitov.
(utorok-štvrtok) o 9.00 v malej sále DK

Súťaž v prednese v anglickom
jazyku pre ZŠ a SŠ.

(sobota) o 14.30 h v spoločenskej sále DK
IX. ročník prehliadky folklórnych súborov seniorov Malo-

karpatského regiónu. Hlavný garant: FSS OBSTRLÉZE.
(nedeľa) o 14.30 h na Radničnom námestí

Zatancujme si spoločne na námestí.
Organizátori: KST PETAN, TC CHARIZMAa PKC.

(pondelok) vo veľkej sále DK – Pesnič-
kovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Divadlo na kole-
sách. Prenájom – predaj len prostredníctvom www.ticketportal.sk

(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
Koncert ZUŠ E. Suchoňa.

(piatok-sobota) o v malej, veľkej a spoločenskej sále
DK – Krajská prehliadka di-
vadla dospelých. Hlavný garant: MOS Modra.

piatok-sobota

v spoločenskej sále DK

.

.

.

.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dávid Tyko 7.2.
Lukas Zabák 9.2.
Andrea Krajčovičová 11.2.
Izabela Šipošová 12.2.
Dominik Granec 12.2.
Eliška Jackuliaková 13.2.
Tomáš Novotný 19.2.
Terézia Solgová 21.2.
Daniela Nosková 22.2.
Lea Lapčaková 23.2.
Filip Tibenský 25.2.
Sofia Májeková 26.2.
Júlia Moťovská 26.2.
Matej Goliaš 26.2.
Tamara Kaderová 1.3.
Eliška Šajermanová 2.3.

POĎAKOVANIE

3. Barbie: Tajná agentka ..................... 17.00 h ............. USA
3. A je tu zas .................................................................. GER
5.-6. Agáva .......................................................................... SR
7.-8. Ocko je doma ............................................................ USA
9. Pat a Mat vo filme ........................... 17.00 h ............... ČR
9.-10. Londýn v plameňoch ................................................. USA
12. Fk: Barani ................................................................... ISL
13.-14. Moja tučná grécka svadba 2 ..................................... USA
15. Ulice Cloverfield 10 ................................................... USA
16. Pat a Mat vo filme ............................ 17.00 h ............... ČR
16. Spotlight ................................................................... USA
19.-20. Teória tigra .................................................................. ČR
21.-22. Noc v New Yorku ....................................................... USA
23. Kniha džungle 3D ............................ 17.00 h ............. USA
24. Kniha džungle ................................. 17.00 h ............. USA
23. Lovec: Zimná vojna ................................................... USA
24. Lovec: Zimná vojna 3D .............................................. USA
26. Fk: Ja, Oľga Hepnerová ....................................... ČR, SR
27. Zázraky z neba .......................................................... USA
28. Stanko ......................................................................... SR
29. Hardcore Henry ............................................... USA, RUS
31.1. Jak básníci čekají na zázrak ........................................... ČR
1. Zootropolis ................................................................ USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY apríl

85-roční

90-ročné

92-ročná

93-ročné

96-ročný

Jozef Hotový 2.3.
Stanisla Miklenčič 12.3.
Terézia Wittgrúberová 20.3.
Eleonora Pesslová 26.3.

Vilhelmína Drinková 14.3.
Hedviga Marenčíková 31.3.

Jozefína Klátilová 16.3.

Jozefína Lackovičová 9.3.
Marta Dvořáková 22.3.

Ján Kurtiš 23.3.

Dňa 23. 2. 2016
sme si pripomenuli
15. výročie úmrtia
nášho drahého

S láskou spomí-
najú manželka Marta a dcéra Bo-
hunka a syn Radovan s rodinami.

Bohumila
VYŠATU

z Grinavy.

Dňa 23. 3. 2016 si
pripomenieme 10.
výročie úmrtia na-
šej drahej mamičky

Spomína sedem
detí s rodinami.

Genovévy
TÁBOROVEJ.

Dňa 29. 3. 2016
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý

Milan
KRASŇANSKÝ.

S láskou naňho
spomínajú manželka. deti a
ostatná rodina.

Dňa 6. 4. 2016
uplynú 4 roky od
úmrtia našej milo-
vanej manželky,
mamy, dcéry a
sestry

Tatiany
PTÁKOVEJ rod. Trojanovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Navždy ostaneš v
našich srdciach...

Dňa 3. 4. 2016 uplynie 12 rokov,
čo nás opustila naša drahá mama

Anna
FISCHEROVÁ.

S láskou a úctou
spomínajú syno-
via, dcéra a ne-
vesta s rodinami.
Ďakujeme všet-

kým, ktorí jej spolu s nami venujú
tichú spomienku.

Dňa 15. 4. 2016 si
pripomenieme 10.
výročie, kedy nám
navždy odišla naša
drahá mama, bab-
ka a prababka
Terézia ČÍKOVÁ.

S úctou a láskou spomínajú dcéry
a syn s rodinami.

V marci uplynie 103
rokov od narodenia
otca

Štefana
CHOVANCA

a 100 rokov od na-
rodenia matky

Spomínajú dcéra
Mária a brat Štefan
s rodinami.

70. rokov by sa do-
žil manžel a otec

S láskou spomínajú
manželka s deťmi,
sestra Marta a brat
Ľuboš s rodinou.

Berty
CHOVANCOVEJ.

Milan DEMOVIČ.

So zármutkom v
srdci si pripomí-
name 25. marec
2015. Tento deň
nás opustila naša
drahá mama

Margita
GABÍKOVÁ.

S láskou, úctou a vďakou na ňu
myslíme a prosíme tých, čo ju po-
znali, o tichú spomienku. Dcéra a
syn s rodinou.

Čas plynie, ale smú-
tok v srdci zostáva.
Dňa 12. 4. 2016
uplynie 6 rokov, čo
nás navždy opustil

Michal LUNÁK.
S láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu s nami
venujú tichú spomienku.

Dňa 14. 3. uplynulo
15 rokov, čo nás
náhle opustila naša
drahá mama, bab-
ka a prababka

Emília
ČUKANOVÁ

rod. Follrichová.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
deti s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí si na ňu s nami spome-
nú.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 13. 3. 2016
sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec a dedko

Rudolf KRASŇANSKÝ.
S láskou spomínajú manželka a
synovia s rodinami. Ďakujeme
všetkým, ktorí mu spolu s nami
venujú tichú spomienku.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa dňa
8. 2. 2016 prišli navždy rozlúčiť s
naším drahým zosnulým

Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca rodi-
na.

Jánom ADÁMKOM.

Rodiny detí

a ostatná blízka ro-
dina ďakujú za ú-
časť na rozlúčke s
ním dňa 3. februára

2016, za kvetinové dary a za spe-
vácky prejav folklórnemu súboru
Radosť, ktorého bol zosnulý dlho-
dobým členom.

Emanuela
PENÁKA

V týchto dňoch
sme si pripomenuli
dve významné výro-
čia nášho blízkeho

Ivana ČECHA
z Pezinka. Dňa
21. 1. 2016 by sa
bol dožil 65 rokov svojho života
a 13. 1. 2001 nás veľmi rýchlo
opustil, čiže pripomíname si 15.
výročie jeho odchodu spomedzi
nás. Prosím všetkých, kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. Ďakujeme rodine, pria-
teľom a známym. S úctou a lás-
kou spomíname.

Marcel Kopera a Eriko Kobari •
Martin Jakuba a Marcela Szépo-
vá • Karol Kováč a Eva Cipárová

Odišiel si od nás

ako tichý sen, nepo-

vedal si zbohom,

už neprídem. Keby

sa tak dal vrátiť

čas, vidieť tvoje oči,

počuť tvoj hlas. Už

len kytičku kvetov na hrob dáme,

zažneme sviecu a tíško spomína-

me.

Nikdy nezabudneme, s láskou

žiješ v našich srdciach.

15. 3. 2016 uplynulo 12 rokov
od úmrtia nášho drahého manže-
la, ocina a deda

S láskou
spomínajú manželka Mária, dcé-
ra Iveta a syn Marián s rodinami.
Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým priateľom a známym.

Štefana BEDECSA.

Dňa 12. 3. uplynulo
10 rokov, čo nás
navždy opustil náš
otec, dedko, brat a
strýko

Milan ČECH.
So smútkom v srdci
spomínajú dcéra Darina s rodi-
nou, syn Karol a sestra Mária s
rodinou.

Čas ubieha, zasta-
viť sa nedá, na náš-
ho otca zabudnúť
sa nedá. Pre nás je
to ako dnes, veľká
bolesť a smútok
ťažko sa da jú
zniesť. Už len kytičku kvetov z
lásky ti na hrob môžeme dať, spo-
kojný večerný spánok ti priať, s
modlitbou v srdci spomínať.
Dňa 13. 4. 2016 uplynie 10 rokov
od smrti nášho drahého otca

Juraja KOVAČOVSKÉHO
z Pezinka. Spomínajú synovia
Martin a Ján a ostatná smútiaca
rodina.

V tomto čase, 15.
marca, si pripomí-
name nedož i té
100. výročie naro-
denia a 30. výročie
úmrtia našej ma-
mičky

Jozefíny KUJANOVEJ

Floriána KUJANA.

a 36. výročie úmr-
tia nášho otca

Kto ste ich poznali
venujte im, prosím,
s nami tichú spo-
mienku. Dcéry a
vnúčatá s rodinami.

Dňa 7. 3. 2016 uply-
nulo 22 rokov, čo
nás opustila naša
milovaná mamička
a babka

Jozefka
SUCHÁREKOVÁ

Matej
SUCHÁREK

a dňa 8. 2. 2016 uplynulo 18 ro-
kov, čo nás opustil náš otecko a

dedko

z Grinavy. S láskou
spomínajú: Mária,
Milan, Oľga, vnú-
čatá s rodinami. Kto

ich poznal, venujte im tichú spo-
mienku.

JánAdámek 73 r.
Marta Dafková 67 r.
Anna Mičechová 69 r.
Emil Hupka 67 r.
Ružena Slosiariková 98 r.
Adolf Šuplata 86 r.
Karol Rozmuš 87 r.
Emília Sládková 85 r.
Marta Páleníková 64 r.
Elena Guštafíková 68 r.
Severín Mlynek 86 r.
Rozália Mészarosová 78 r.
Augustín Krasňanský 89 r.
Ivan Sepeši 67 r.
Dušan Kuchárek 59 r.
Boris Novomestský 71 r.
Božena Balogová 81 r.
Jana Fleischhackerová 47 r.

70-roční
Ing. Ivanka Medveďová 1.3.
Jozef Čík 2.3.
Kvetoslava Slimáková 2.3.

Naši jub i lant i

Dňa 27. 4. si pripo-
menieme 9 rokov
od úmrtia môjho
manžela
Jozefa SCHÖNA.
S láskou v srdci
si spomína na Jož-
ka, manželka Anka a syn Marián.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku, za čo pekne
ďakujeme.

Dňa 28. 3. si pripo-
menieme 21. výro-
čie od úmrtia

Manžel s deťmi.

Veroniky
KABÁTOVEJ.

Smútiaca manželka s rodinou
ďakujú za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary všetkým tým, ktorí
sa prišli dňa 10. februára rozlúčiť
s našim drahým zosnulým

ktorý nás vo veku 86 rokov na-
vždy opustil 7. februára 2016.

Adolfom ŠUPLATOM,

Dňa 3. apríla si pri-
pomenieme 10.
výročie úmrtia pá-
na

ktorý nás navždy
opustil vo veku nedožitej osem-
desiatky. S láskou a vďakou
na neho spomínajú manželka
Emma a dvaja synovia s rodi-
nami.

Bernarda
SUCHOŇA,

Návšteva po rokoch – FRIDRICH MORAVČÍK:

do 30. apríla

Výstava pripo-
mína výtvarníka, pedagóga a publicistu Fridricha Moravčíka,
umelca životom i tvorbou úzko spojeného s našim mestom.
Trvanie 2016.

Zo zeme – expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

utorok – piatok: 10.00 – 17.00

sobota: 10.00 – 16.00

Otváracie hodiny:

www.MestskeMuzeumPk.sk

MESTSKÉ MÚZEUM
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Komisia športu pri MsZ v Pezinku vyzýva všetky športové
subjekty pôsobiace v meste Pezinok ako aj širokú verejnosť,
aby sa zapojili do nominácií na ocenenie Športovec mesta
Pezinok za rok 2015. Na základe nominácií bude hlasova-
ním členov komisie športu pri MsZ v Pezinku určené poradie
v jednotlivých kategóriách. Následne, po zverejnení nomino-
vaných športovcov, bude umožnené širokej verejnosti voliť
najpopulárnejšieho športovca roka 2015. Víťazi ankety budú
vyhlásení a ocenení pri slávnostnom odo-
vzdávaní mestských ocenení.

1.Najlepší športovec – senior
2.Najlepšia športovkyňa – senior
3.Najlepší mládežnícky športovec/mládežnícka športovkyňa
4.Najlepší športový kolektív – seniori
5.Najlepší mládežnícky športový kolektív
6.Najlepší tréner
7.Najlepší tréner mládeže
8.Najlepší športovec/športovkyňa so zdravotným hendikepom
9.Najpopulárnejší športovec roka (hlasuje verejnosť)

1.Meno a priezvisko športovca, v prípade kolektívu názov
družstva

2.Šport, za ktorý by mal byť ocenený
3.Veková kategória (senior alebo mládež), najlepšie uviesť

rok narodenia alebo vek
4.Vzťah k mestu Pezinok (rodák, obyvateľ, športovec za Pe-

zinský klub a pod.)
5.Stručné zdôvodnenie (napr. úspechy za rok 2015, ktoré

dosiahol, prípadne iné zásluhy, za ktoré by mal byť ocene-
ný). Pokiaľ sa uvedie ako výsledok medailové umiestne-
nie na významných podujatiach, je potrebné doplniť aj
údaj o približnom počte štartujúcich, resp. o počte zúčast-
nených krajín.
Návrh (nomináciu) môže podávať právny subjekt, športo-

vý klub alebo fyzická osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie
je obyvateľ Pezinka. Nominovaný nemusí byť obyvateľ Pe-
zinka, ale musí mať k mestu vzťah. Napr. športuje za mimo-
pezinský klub, ale narodil sa alebo býva v Pezinku.Alebo nie
je Pezinčan, ale dosiahol významné výsledky v pezinskom
klube a pod.

Návrhy (nominácie) je potrebné zaslať
na adresu: @ alebo

doručiť na Mestský úrad v Pezinku na adresu: MsÚ Pezinok,
Mária Odehnalová, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.

Po spracovaní nominácií bude prostredníctvom webovej
stránky TV Pezinok a webovej stránky mesta Pezinok

v ankete v kategórii Naj-
populárnejší športovec mesta Pezinok.

dňa 14. 6. 2016

najneskôr do 11. 4.
2016

umož-
nené hlasovať širokej verejnosti

(MsÚ)

Hodnotiť sa budú nasledovné kategórie:

V návrhu (nominácii) treba uviesť:

maria.odehnalova msupezinok.sk

Áno, z tohto pohľadu je to urči-
te lepšie, než pochádzať zo Ša-
le alebo Dunajskej Stredy. Skál
tu síce nie je až tak veľa, ale za-
sa, pre skalolezectvo je podstat-
ný vzťah k prírode. Môj otec mi
vštepoval nadšenie pre turisti-
ku, mali sme prechodené tak-
mer všetky hrebeňovky na Slo-
vensku. Čítal som knihy o príro-
de aj o horolezcoch, menovite to
bola knižka Smiech na lane, kto-
rej autorom bol Ivan Bajo, zná-
my aj karikatúrami z horolezec-
kého prostredia.Atmosféra, kto-
rá z knižky sálala, ma veľmi pri-
ťahovala a mal som veľkú chuť
skúsiť lezenie. Tri mesiace som
si šetril peniažky, aby som si kú-
pil základnú lezeckú výstroj.

Úväz a lezačky. Úväz sú po-
pruhy, ktoré majú držať telo,
aby sme si lano neuväzovali
okolo krku. Lezačky sú špeciál-
ne topánky. Lano, karabíny a
ďalšie veci som si už mal od ko-
ho požičať.

Šestnásť.

Boli to známi Traja jazdci ne-
ďaleko Veľkej Homole. Para-
doxné je, že môj prvý lezecký vý-
jazd sa skončil šesťmetrovým
pádom, keď som tresol rovno
na zem, pretože som sa neve-
del poriadne naviazať a ani môj
kamarát neurobil istiaci uzol po-
riadne. Chýbali nám skúsenosti
a som celkom rád, že som tieto
pionierske začiatky prežil bez
väčšej ujmy na zdraví.

Mal som narazené päty. Ešte
sa mi podarilo dôjsť pešo do-
mov, no na druhý deň mi opuch-
li. Išiel som aj na chirurgiu, no
nič vážne to nebolo. Asi najhor-
ším následkom bola rehabilitá-
cia, na ktorú sme s kamarátom
použili dva litre vína a to sme pre-
ložili karpatským brandy.

Väčšine z nás pri pohľade
na skalné steny tuhne
krv v žilách. Martin Kras-
ňanský sa na nich cíti ako do-
ma. Začínal v Malých Kar-
patoch, liezol v Tatrách a ne-
dávno sa mu podarilo s kole-
gami absolvovať v Čile jednu
z najnáročnejších lezeckých
trás na svete. Prácam vo výš-
kach sa venuje aj profesio-
nálne, prežíva teda veľkú
časť života vo vzduchu či na
lane.

Čo vás ako Pezinčana pri-
viedlo k horolezectvu? Pred-
sa len Malé Karpaty nie sú
žiadne veľhory, hoci príroda
je tu malebná a nájdu sa aj ne-
jaké tie príležitostí na lezenie.

Čo takáto výbava obsahuje?

Koľko ste mali rokov?

A na ktorú skalu liezli ako
na prvú?

Neutrpeli ste teda pritom
žiadne zranenie?

strmé

�

�

�

�

�

�

�

V Pezinku vznikla skupinka
asi štyroch či piatich chalanov.
Chodili sme sa liepať na mest-
ské hradby. Veľmi nás to bavilo,
využívali sme na lezenie okolité
miestne skalky, ale keďže kamo-
ši boli starší a mali auto, začali
sme postupne objavovať aj Po-
važie – Súľovské skaly, Manín-
sku tiesňavu, Domanižu... Cho-
dili sme tiež do Rakúska, do Álp.

Išlo to formou postupných kro-
kov. To, že sa mi otvorili brány
do lezeckého sveta, bol pre
mňa najkrajší dar, aký som v ži-
vote dostal. Lezenie ani nena-
zývam športom, ale skôr život-
ným štýlom, s ktorým sa spája
aj cestovanie, spoznávanie no-
vých krajín a ľudí. Nie sú tu tre-
ba žiadne ihriská, kurty, v tomto
prípade je ihriskom príroda, a to
je pre mňa tá najkrajšia vec na
svete. Cítil som, že ma lezenie
stále viac baví, aj mi čoraz lep-
šie ide a namotával som na se-
ba aj ďalších ľudí, ktorí tiež
chceli niečo dokázať. Prvých
desať rokov sme teda chodili
na skalky, na umelé steny.
Zlomový bol potom pre mňa
výjazd do Francúzska, do
Provensálska, kam ma na tri
týždne zobral kamarát Bohuš
Hlavatý. On mal vtedy tridsať
päť rokov, ja osemnásť a bolo
to pre mňa úžasné. Pro-
vensálsko je gýč sám o sebe,
no popri viniciach a levandu-
liach sú tu aj nádherné skaly a
lezenie tu má tradíciu. Dva dni
sme liezli a počas tretieho oddy-
chového dňa sme si mohli poob-
zerať okolie. Poznali sme tento
kraj z celkom inej stránky než
bežní turisti, kupovali sme si ví-
na od miestnych vinárov, skrát-
ka sme si to užili.

Aká bola vaša ďalšia cesta
z Troch jazdcov k náročnej-
ším terénom?

Mali ste vtedy predstavu,
ktorú ozajstnú skalu alebo ho-
ru by ste chceli zliezť?

�

�

Cítim sa byť lezcom. Je to po-
dobné, ako v behu: Niečo iné je
maratón a niečo celkom iné
šprint na sto metrov. Lezenie
má tiež rôzne podoby. Pozná-
me aj bouldristov, čo je termín
odvodený od anglického slova
„boulder“, čiže balvan. Títo špor-
tovci lezú na relatívne nízke, no
extrémne náročné balvany.
Potom je tu športové lezenie, te-
da skalolezectvo do výšky po-
vedzme 50 či 60 metrov, teda
na jednu dĺžku lana. A napokon
horolezectvo, ktoré je spojené
viac s tradičným štýlom lezenia.
Tu sa k lezeniu pridáva aj po-
hyb v náročnom teréne. Je pre-
to niečo iné, keď ideme na Si-
cíliu a vieme, že poobede, keď
tam sadne tieň, môžeme liezť v
príjemnej klíme.Aniečo celkom
iné je terén v južnej Patagónii,
kde hrozia extrémne silné vetry
alebo nadmorské výšky okolo
5000 metrov, kde je oveľa redší
vzduch a naozaj každý pohyb
cítite oveľa intenzívnejšie.

Ľudia sú tam veľmi priateľskí
a milí. Na druhej strane už po-
čas cesty po známej diaľnici
Karakoram Highway sme cítili,
že možno nie sme všade ako tu-
risti vítaní. Prechádzali sme cez
mestečko, vystúpili sme na ná-
mestí, na ktorom boli obchody s
vystaveným ovocím. Oni mali
práve ramadán a len čo nás zba-
dali, začali zatvárať a dali nám
najavo, že si u nich veru nič ne-
nakúpime. Takisto v hoteli, ktorý
je pre klientelu z celého sveta,
nás neboli ochotní obslúžiť pred
západom slnka. A zažili sme aj

Aj laik vie, že niečo iné je
byť horolezcom a iné skalo-
lezcom. Čím sa cítite byť vy?

Pristavme sa pri vašej ceste
do Pakistanu, pretože táto kra-
jina sa spája aj s teroristickým
útokom, pri ktorom zahynuli
naši dvaja horolezci Peter
Šperka a Anton Dobeš. Aká je
vaša osobná skúsenosť?

námestíčko v obci, kde sa okam-
žite po našom príchode zjavili
cudzie autá a vystúpili z nich mu-
ži, ktorí sa prechádzali okolo a
pozerali sa nenápadne do ze-
me. Radšej sme teda odišli.

Každú cestu treba klasifiko-
vať. Teda musí ju vyliezť lezec
bez prestávok a bez toho, aby
spadol. Každá skala, každá ces-
ta je unikátna. Stanoví sa teda
obtiažnosť, ktorú môžu ďalší lez-
ci ešte pozmeniť. V Čile navrhol
klasifikáciu 8B Jozef Kristoffy,
ktorý má najväčšiu zásluhu na
tom, že sme to preliezli. Iné me-
rateľné kritériá vlastne neexis-
tujú. Ale musím sa priznať, že si
najviac cením výstupy vo Vy-
sokých Tatrách a obzvlášť v zi-
me. Teraz sa nám podaril naprí-
klad výstup na Rumanov štít, čo
ma naozaj potešilo. Tatry, to je
kniha, do ktorej sa dá stále nie-
čo nové zapisovať.

V Tatrách som spadol z výšky
trinásť metrov a mal som prask-
nutý členok, dokonca musela
po mňa prísť horská služba. Je
jasné, že sa mama o mňa bojí,
hoci je to paradox, pretože ma
na začiatku veľmi podporovala.
Tešilo ju, že mi to ide a až po-
tom sa dostala do obrazu a za-
čala sa o mňa viac báť.

Uchvátilo ma Čile. Ľudia sú
tam priateľskí a milí, vždy nám
ochotne pomáhali. Majú tam eš-
te vždy nádhernú zelenú prírodu,
zásahy do nej sú minimálne. Ale
rád chodím aj do Malých Karpát,
na Kršlenicu alebo na Medvediu
skalu. Príroda je, ako som pove-
dal, najkrajšie ihrisko, aké existu-
je. Pri lezení musí človek vypnúť,
nemyslieť na nič iné, pretože ke-
by som myslel na blbosti, mohol
by som na to doplatiť. Takže je to
vynikajúca forma relaxu.

Ja som sa paradoxne na za-
čiatku výšok . Výhodou
je, že sa dokážem prispôsobiť,
napríklad aj počasiu. A aj na
strach som si zvykol. Možno je
to dobre, pretože som zbytočne
neriskoval a vďaka tomu som
nažive.

�

�

�

�

V Čile ste spolu s Vladom
Linekom a Jožom Krištoffym
zdolali ako prví extrémne ná-
ročnú líniu v stene Cerro
Trinidad Central v Patagónii,
ktorá sa radí medzi najťažšie
na svete. Ako sa hodnotí ná-
ročnosť takéhoto výstupu?

Boja sa o vás vaši blízki? A
máte za sebou vážnejšie ne-
hody ako na Troch jazdcoch?

Kde sa vám vo svete naj-
viac páčilo? Oslovuje vás po
týchto zážitkoch aj domáca
malokarpatská príroda?

A treba na lezenie nejaké
predpoklady? Napríklad ne-
mať strach z výšok?

(kam)

dosť bál

Príroda je najkrajšie ihriskoVýzva na podávanie nominácii
na ocenenie Športovec roka

mesta Pezinok

V Martine sa 20. februára ko-
nalo slávnostné vyhlasovanie
najúspešnejších naturálnych
športovcov za rok 2015, ktoré-
ho sa zúčastnila aj Pezinčan-
ka Aj tento
rok sa jej v Martine podarilo
získať zaslúžené ocenenie vo
svojej kategórii za dosiahnuté
minuloročné športové úspe-
chy v naturálnej kulturistike na
ktoré môže byť právom hrdá.

Martina Poizlová.

Zaslúžené ocenenie pre Martinu Poizlovú

Old boys Pezinok opäť tretí

Poslednú februárovú sobotu využili Starí páni Pezinka na to,
aby zorganizovali na Komenského ulici už VII. ročník halového
futbalového turnaja O pohár Old boys Pezinok. V konkurencii
ôsmych tímov z Čiech, Moravy a Slovenska sa najviac darilo
starým pánom Horného Srnia, ktorí zdolali vo finále Slovenský
Grob 4:2 a premiérovo sa tešili z turnajového triumfu. Pezin-
čania mali najvyššie ciele, ale v semifinále nezvládli po remíze
2:2 so Slovenským Grobom penaltový rozstrel. Rovnakým spô-
sobom sa rozhodovalo aj o držiteľovi 3. priečky a tentoraz boli
domáci úspešní v súboji s Lovčičkami, vďaka čomu zopakovali
vlaňajšie umiestnenie. Tešiť ich môže aj fakt, že v podobe On-
dreja Slašťana mali najlepšieho brankára na turnaji. Najlepším
strelcom bol Václav Sosnovský z Lovčičiek, autor desiatich gó-
lov a za najlepšieho hráča vyhlásili organizátori Jozefa Šimka
z Horného Srnia.

VII. ročník zimného halového futbalového turnaja 27. februá-
ra otváral viceprimátor Ján Čech a vo večerných hodinách ceny
odovzdával primátor mesta Oliver Solga. (r)

Na fotografii viceprimátor mesta Pezinok Ing. Ján Čech
odovzdáva ceny víťazným tímom. FOTO: TV Pezinok


