
VYDÁVA MESTO PEZINOK49. ROČN K AUGUST 2016http://pezincan.pezinok.sk ZADARMO

www.demistav.sk

AKCIA -50%

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Literárna
súťaž

str. 6

Okresný úrad Pezinok v za-

stúpení prednostom JUDr.

Justínom Sedlákom pozýva

občanov mesta i okolia na

slávnostné zhromaždenie pri

príležitosti 72. výročia Slo-

venského národného pov-

stania.

Oslavy sa uskutočnia

pri Pamätníku oslo-

boditeľov na Mladoboleslav-

skej ulici v Pezinku.

v pia-
tok 26. augusta 2016 o
10.00 h

(OúP)

Inzercia

72. výročie SNP

Inzercia

Permoník Pezinčanov stále baví

Väčšina domácich i pravidel-

ných návštevníkov isto už uhád-

la, že tvár, ktorá sprevádzala

Permoníka aj na plagátoch a

propagačných materiáloch, pat-

rí neúnavnému organizátorovi

tohto podujatia, Jirkovi Vitálo-

šovi. Tohtoročný Pezinský per-

moník bude v poradí už dvad-

siaty prvý.

Počas týchto dvoch desaťročí

sa program tohto atraktívneho

podujatia neustále rozrastá a pri-

búdajú doň ďalšie a ďalšie

sprievodné akcie. Navyše pri-

búdajú nové a nové poznatky o

bohatej permoníckej histórii, kto-

rá vďaka osobitej zmesi historic-

kých faktov a recesie pripomína

známu českú postavu Járu

Cimrmana.

Bytosti nazvanej Homo sa-

piens permonicus sa venujú sys-

tematické výskumy, mapujúce

minulosť od starogréckeho

Permonistasa až po Permoníc-

ke povstanie v roku 1848. Ani

tento rok nechýbala prednáška

o tajomnej bytosti z pezinských

baní s názvom Permonicus

Pezincus.

hovorí s úsmevom

Jiří Vitáloš.

„Bilancovali sme rok v oblasti

výskumu Homo sapiens permo-

nicus. O nový príspevok v tejto

oblasti sa postarala spoločnosť

Mine produkction s redaktorom

Sorenom Johansonom, ktorý pri-

šiel na Slovensko hľadať per-

moníkov,“

„Strávil tu dva týžd-

ne a na tohtoročnom Permo-

níkovi sme mali možnosť od-

vysielať prvú reportáž a tiež

jeho historicky prvé zábery per-

moníka, ktorého sa mu podarilo

po ťažkých chvíľach natočiť.

Od talianskych sochárov sme

zasa dostali kópiu antickej

sochy resp. časť sochy Permo-

nistasa v nadživotnej veľkosti.

Ten sa pričinil o porážku Per-

žanov tým, že dodával kvalitné

železo na zbrane a zlato na fi-

nancovanie gréckej armády.“

Treba azda dodať, že ide o je-

dinú zachovanú podobu Permo-

nistasa v oholenej a ostrihanej

podobe.

Pezinského permoníka však

sprevádzali aj tradičné a verej-

nosti dôverne známe podujatia

ako je ryžovanie zlata či mest-

ská opekačka.Aj deti mohli opäť

podnietiť svoju tvorivosť a fantá-

ziu pri kreslení obrázkov. Naj-

menším boli určené aj bábkové

predstavenia v nedeľu dopolud-

nia. Pokračovanie článku náj-

dete na strane 5.

Pezinský permoník opäť vyšiel von z tmavého podzemia, aby pobavil odbornú a laickú ve-

rejnosť. Pezinčania by si azda ani nevedeli predstaviť letné prázdniny bez tohto tradičného

augustového podujatia, ktoré už dvadsať rokov populárnou formou predstavuje nesmierne

nerastné bohatstvo nášho regiónu.

Mesto po znovuotvorení

Mestského informačného

centra v Starej radnici pristú-

pilo k príprave vydania no-

vých propagačných materiá-

lov o meste a mapy mesta.

Ako prvé bolo vydané pexe-

so pre deti

Zároveň

spustilo aj novú kampaň, kto-

rá má do Pezinka prilákať

ešte viac návštevníkov a tu-

ristov.

Kampaň je vedená pod

ústredným sloganom „Pezi-

nok – mesto vína a umenia“.

Jeho prvá prezentácia sa

uskutočňuje na poslednej

strane Pezinčana v mesiaci

júl a august. Nasledovať bu-

de program podujatí, ktoré

sa budú konať pod touto hla-

vičkou a budú propagovať

významné vinárske a ume-

lecké aktivity, ktoré mesto or-

ganizuje, alebo sa na ich or-

ganizácii podieľa.

Nová propagácia bola pre-

zentovaná už aj v česko-slo-

venskom umeleckom maga-

zíneART Plus. Pozýva na vý-

stavu Jána Kupeckého a to-

horočné Vinobranie 2016.

Bane a minerály

Pezinka a okolia.

(r)

Nová
propagácia
mesta

Pozvánka na výstavu

Mesto Pezinok a Mestské múzeum v Pezinku pozývajú

na výnimočnú výstavu originálnych, vyše tristoročných

grafických listov, ktoré vytvorili poprední nemeckí grafici

a rytci v 18. storočí, podľa olejomalieb slávneho barokového

maliara – portrétistu Jána Kupeckého, pezinského rodáka.

Po prvýkrát sú v Starej radnici vystavené aj grafické listy,

ktoré sú vo vlastníctve mesta Pezinok.

Výstava potrvá do konca októbra a jej súčasťou bude

aj niekoľko sprievodných podujatí,

ktoré budú prístupné širokej verejnosti.

Ján Kupecký – Život a dielo

FOTO: (pb)
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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

Pezinok sa v júli dostal do pozornosti celoštátnych médií v neli-
chotivej súvislosti. Riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného
zboru SR a neúspešný kandidát na poslanca Mestského zastu-
piteľstva (za OZ Srdce Pezinka) Michal Peniak sa mal na tzv.
režimovom pracovisku údajne zabávať s dvomi mladými žena-
mi, ktoré sa s tým mali následne pochváliť na sociálnej sieti, kde
publikovali fotografie s fľaškou alkoholu v ruke a pochádzajúce
zrejme z balkóna budovy OO PZ s komentárom: „Takto len my
môžeme ukončiť sobotnú žúrku.“

Na riaditeľovi OO PZ si zgustol bulvár i serióznejšie médiá.
Nový čas citoval policajného hovorcu:

Na prípadnú dohru škandálu, ktorý
vrhol nedobré svetlo na pezinskú políciu, si teda treba počkať.

OZ Srdce Pezinka, ktoré Peniaka podporovalo pri neúspeš-
nej kandidatúre do MsZ a po voľbách sa ho snažilo pretlačiť za
člena komisie verejného poriadku, sa na svojej stránke ani inak
zatiaľ od jeho konania nedištancovalo.

Na to ho teraz vyzýva aj OI Spoločne pre Pezinok:

„Riaditeľ Krajského riadi-
teľstva PZ v Bratislave bezodkladne nariadil odboru kontroly
preverenie hodnovernosti a pravdivosti týchto informácií, ako aj
zistenie reálneho stavu“.

„Poukazu-
jeme na skutočnosť, že práve tento človek, kandidát Srdca
Pezinka, chcel spolurozhodovať o verejnom poriadku a dbať na
dodržiavanie zákonov a predpisov v našom meste. Vyzývame
preto predsedu OZ Srdce Pezinka Milana Grella, ako aj poslan-
cov a členov tohto združenia, aby sa verejne dištancovali od
medializovaného správania svojho člena. Ak tak neurobia, bude
to ďalší dôkaz ich falošného a zavádzajúceho presviedčania ob-
čanov o tom, že ponúkli a stále ponúkajú lepšiu alternatívu správy
vecí verejných. Zároveň však vyjadrujeme plnú podporu všetkým
slušným a čestným pezinským policajtom, na ktorých padol tieň
v dôsledku konania ich nadriadeného, hoci si riadne plnia svoje
povinnosti a zodpovedne vykonávajú svoju prácu.“ OI SPPK

Polícia v nelichotivom svetle

Od núteného zatvorenia
Krytej plavárne v Pezinku (16. 4.
2016) ubehli 4 mesiace a môže-
me s čistým svedomím pove-
dať, že počas celej doby vnútri
prebiehal čulý pracovný ruch.

Najdôležitejšia výmena opo-
trebovaného a zastaraného
Vzduchotechnického zariade-
nia bola svojím spôsobom aj naj-
komplikovanejšia. Po výbere do-
dávateľa a podpise zmluvy sme
na dodanie museli čakať 9
týždňov. V tomto okamihu sa

vzduchotechnické zariadenie
nachádza na svojom mieste, in-
štaluje a pripravuje sa na odskú-
šanie a spustenie do prevádzky.

Cena zariadenia predstavuje
45 860 € bez DPH.

Súčasne sme v tomto období
pristúpili k výmene opotrebova-
nej fólie na veľkom plaveckom
bazéne, vyrovnávacej nádrže,
potrubia a nových rebríkov v cel-
kovej sume 24 666 bez DPH.

Výmena protišmykovej dlaž-
by okolo celého veľkého bazé-

na stála 2 343 € bez DPH.
Veľmi naliehavá bola aj výme-

na halogénového osvetlenia v
bazénovej časti za moderné,
energeticky úsporné LED svie-
tidlá v celkovej sume 3 607 €
bez DPH.

Preventívne sme vymenili po-
trubné rozvody k rebrovým radi-
átorom v bazéhovej časti, ktoré
pod vplyvom vlhkého prostredia
začínali korodovať.

Zároveň pracovníci MPS pre-
maľovali stropy v bazénovej čas-

ti, vybúrali a spätne zamurovali
otvory pri dodaní vzduchotech-
niky, maľovali fasádu, interiér
plavárne a vykonali mnoho ďal-
ších nevyhnutných opráv.

Ak sa po odskúšaní prevádz-
kyschopnosti vzduchotechnic-
kého zariadenia, tlakových
skúškach a napustení bazénov
nevyskytnú žiadne nepredvída-
teľné okolnosti, predpokladáme
otvorenie Krytej plavárne pre
Pezinčanov a širokú verejnosť
dňa 5. 9. 2016 o 14.00 h. (MPS)

Otvorenie Mestskej krytej plavárne už 5. 9.

V sobotu 6. augusta za-
hájil svoju činnosť Pezinský
okrášľovací spolok (POS) na-
tieraním preliezok a lavičiek na
detskom ihrisku na sídlisku Sta-
rý dvor.

Cieľom Pezinského okrášľo-
vacieho spolku je spoločnými si-
lami skrášliť naše mesto a jeho
okolie.

konštatoval Javer Gu-

„Máme za sebou prvú ak-
ciu a myslím, že výsledok stojí
za to“,

sejnov, prezident POS a dodal:

Okrem obnovy detských
ihrísk plánujú nadšenci z POS

„Plánujeme s kolegami z POS
organizovať takéto akcie na pra-
videlnej báze a dúfame, že sa
postupne bude pridávať čoraz
viac dobrovoľníkov a spoločný-
mi silami sa nám podarí urobiť z
Pezinka jedno z najkrajších a
najzaujímavejších miest Slo-
venska“.

aj ďalšie projekty na zveľadenie
mesta. V spolupráci s mestom
Pezinok, Bratislavským samo-
správnym krajom a ďalšími part-
nermi pripravujú na jeseň sé-
riu historických mestských jar-
mokov, kde budú miestni
producenti ponúkať svoje vý-
robky, pre najmenších bude
k dispozícii minizoo s domáci-
mi zvieratami a k tomu kultúrny
program.

uza-
vrel Javer Gusejnov.

„Okrem vyššie spomínaných
aktivít a podujatí plánujeme sa
pustiť do projektu obnovy mest-
ských hradieb, v rámci ktorého
by sme chceli zrealizovať aj his-
torický náučný chodník o rôz-
nych pamiatkach a obdobiach
nášho mesta. Dúfame, že naša
aktivita splní svoj účel a podporí
budovanie bližšieho vzťahu oby-
vateľov k nášmu mestu,“

(pos)

Už aj Pezinok má okrášľovací spolok

Tri otázky primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na tieto otázky:

�

�

�

Pán primátor, najprv otázka z tých ľahších. Je leto, obdo-
bie dovoleniek.Ako ste dovolenkovali vy?

Ani v lete ale mesto nezaháľa, vidno čulý stavebný ruch.
Čím sa momentálne zaoberáte?

Na odľahčenie tohto krátkeho „letného“ rozhovoru ešte
otázka: Ako ste reagovali, keď ste si na facebooku prečíta-
li, že chodník pri Lekárni na Meisslovej ulici ste dali urobiť
len preto, že tam kočíkujete svoju vnučku?

(r)

- Bolo ako vždy dobre, tento rok o to krajšie, že sme po prvýkrát
mohli byť aj s päťmesačnou vnučkou. V Taliansku je dobre vša-
de a okrem mora a pekného počasia je tam pre mňa aj dostatok
kultúrnych a umeleckých podnetov v chrámoch, galériách a mú-
zeách. Zároveň sa od Talianov, najmä tých zo severu, môžeme
učiť, ako si skultúrniť svoje prostredie, skrášľovať okolie a nie
ho ničiť, ako sa, žiaľ, často deje u nás.

- Prioritou je dokončenie prístavby materskej školy na ulici gen.
Pekníka. Práce pokračujú podľa harmonogramu, aj keď skoro
denne sa objavuje množstvo drobných problémov. Tie však do-
kážeme vyriešiť aj vďaka ústretovosti žilinskej stavebnej firmy.
Rozbehnuté sú aj práce na ostatných materských a základných
školách. O tých najdôležitejších informujeme aj cez mestské
média, vrátane časopisu Pezinčan. Okrem toho rekonštruuje-
me niekoľko chodníkov, práce však často brzdí nielen nedosta-
tok voľných stavebných kapacít, ale aj proces verejného obsta-
rávania, najmä nezmyselné kritérium najnižšej ceny a niektoré
prihlásené firmy, ktoré udávajú nereálne ceny za svoje služby.
Ako keby zdravý rozum zostal za dverami a kritérium kvality ne-
bolo rovnako dôležité alebo ešte dôležitejšie.Ale to sa bavíme o
celoslovenskom probléme, ktorý riešia všade tam, kde sa niečo
buduje alebo rekonštruuje z verejných zdrojov.

- Facebook nesledujem, preferujem osobnú komunikáciu.
Táto „perla“ sa ale cez kamarátov dostala aj ku mne. Podobné
výlevy som sa naučil brať s úsmevom. Len stále nerozumiem,
ako to dospelým ľuďom vôbec môže napadnúť. Asi je im také
zmýšľanie blízke v duchu hesla: „podľa seba súdim teba“. Nie je
náhoda, že na facebooku a diskusných fórach píšu tieto a po-
dobné hlúposti už roky stále tí istí. Nezažil som, aby povedali
„sorry“ ani vtedy, keď bolo preukázané, že tárali. Keďže mno-
hých z nich osobne poznám, viem, že majú ťažký život. Žiť s ne-
návisťou v srdci a hlúposťou v hlave musí byť obrovská tragé-
dia. Niet im čo závidieť. Ale príliš sa tým nevzrušujem, všetci
predsa poznáme príslovie o Božích mlynoch. Pritom sa stačilo
iba slušne spýtať a dostali by odpoveď, že tento úsek bol po-
sledným, ktorý sme v danej lokalite ešte nespravili, z jednej aj
druhej strany naň nadväzovali úseky dávno zrekonštruované
a preto bolo načase dokončiť prácu, aby sme mohli pokračovať
inde. Na Severe, Cajle, Grinave – vyberte si.

Prostredníctvom projektu
Elektronizácia mesta Pezinok
bolo zavedených 20 eGovern-
ment služieb.

Všetky sú uvedené a aktív-
ne na stránke mesta, link
http://esluzby.pezinok.sk/
<http://esluzby.pezinok.sk/>

Občania mesta Pezinok si
tak môžu vybaviť všetko po-
trebné prostredníctvom inter-
netu bez nutnosti návštevy
mestského úradu.

Vyzývame občanov, ak sú dr-
žiteľmi občianskeho preukazu
s elektronickým čipom (eID kar-

ta) a bezpečnostným osobným
kódom (BOK) k nemu, aby ne-
váhali svoje žiadosti podávať s
využitím elektronických slu-
žieb. Nakoľko ešte žiadna žia-
dosť v období júl – august 2016
nebola z vonkajšieho prostre-
dia (od občana FO, právnické-

ho subjektu PO) v rámci ostrej
prevádzky doručená do elek-
tronickej podateľne mesta, ne-
máme vedomosť o tom, že
by ostrá prevádzka nefungo-
vala. Preto prosíme občanov,
aby túto e-službu čo najskôr
využili. (MsÚ)

Sú  asná situácia projektu Elektronizáciač

Poslednou, najkratšou
etapou, bola v minulých
dňoch ukončená rekon-
štrukcia Záhradnej ulice.
Krátky úsek pred lekár-
ňou, jediný, kde ešte nebo-
la osadená zámková dlaž-
ba, bol realizovaný domá-
cou firmou Duvystav v
priebehu niekoľkých dní.

Mesto tak splnilo sľub majiteľom lekárne i občanom, že tento
krátky no frekventovaný úsek v strede mesta, ktorý tvorí okolie
v Pezinku asi najstaršej ale stále obľúbenej lekárne nielen skultúr-
ni, ale spraví aj bezbariérovým. (MsÚ)

Rekonštrukcia chodníkov v

grinavskej časti mesta pokraču-

je na niekoľkých miestach. Po

dlhých rokovaniach s dotknutý-

mi orgánmi – pretože ani cesta,

ani chodníky nie sú majetkom

mesta – a prípravách sa koneč-

ne podarilo dosiahnuť cieľ, a to

rozšíriť chodníky práve na tých

miestach, na ktorých nedosa-

hovali ani základné parametre

a chodci boli na nich ohrozova-

ní okolitou premávkou.

Najnebezpečnejšie miesta,

ktoré nedosahovali ani šírku jed-

ného metra, budú teraz rozšíre-

né a dostanú aj nový povrch. Pri

evanjelickom kostole bude ešte

Chodník pred lekárňou

Rozšírenie chodníkov zvýši bezpečnosť chodcov

vybudované na jednom úseku

zábradlie, ktoré zvýši bezpeč-

nosť a tiež zamedzí pri daždi

ošpliechaniu chodcov vodou z

krajnice. Minulý mesiac bol

vybudovaný nový prechod pre

chodcov na začiatku Cintorín-

skej a Hurbanovej ulici. Táto re-

konštrukcia bude stáť mesto

Pezinok viac ako 18,5 tisíc eur.

Pred niekoľkými dňami bola

zhotoviteľom odovzdaná aj pro-

jektová dokumentácia na vybu-

dovanie chodníkov a prechodov

pre chodcov na ulici Malokar-

patská, Kukučínova, Hviezdo-

slavova, Fraňa Kráľa a Maja-

kovského. Zároveň mesto zada-

lo požiadavku na riešenie križo-

vatky na moste na Fajgalskej

ulici. (MsÚ)

Príprava pezinského Vinobrania 2016, ktoré bude už na budú-
ci mesiac v dňoch 16. až 18. septembra, je už v plnom prúde.
Aj v tomto roku bude patriť nielen dobrému vínu, burčiaku a
gastronómii, ale aj kultúrnym a umeleckým podujatiam, ktoré
budú po tri dni nielen na dvoch tribúnach, ale aj v ostatných
priestoroch mesta.

Z hudobníkov, ktorí vystúpia na tomto podujatí spomenieme
aspoň mená ako Celeste Buckingham a King Shaolin, Po-
lemic, Chiki liki tu-a, Lavagance, Fleret, Kmeťoband, Funny
Fellows, Pressburger Klezmer Band. Sme presvedčení, že kaž-
dý si na Vinobraní 2016 v Pezinku nájde to svoje.

Oznam – Centrum mesta bude uzatvorené v noci zo stredy
na štvrtok – 15. 9., to znamená, že bude, presne tak, ako každý
rok, presmerovaná aj doprava na tomto území. (MsÚ)

Príprava Vinobrania

FOTO: (pb)

FOTO: (MsÚ)
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vyhlasuje verejnú súťaž

Pezinok,

60 000 €

do 30. 8. 2016 do 11.00 hod.

„OVS - predaj domu s pozemkami Za dráhou NEOTVÁ-
RAŤ!“

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v katastrálnom

území obec Pezinok, okres Pezinok, rodinný dom s

pozemkami na ulici Za dráhou 19, vo vlastníctve Mesta

Pezinok.

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne

Predmetné pozemky sú v zmysle cieľov a zámerov územ-

ného plánovania mesta Pezinok zaradené medzi plochy poly-

funkčnosti, komerčnej vybavenosti a podnikateľských aktivít.

Časť pozemku parc.č. 2863/1 sa nachádza v ochrannom pás-

me železničnej trate.

Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať naj-

neskôr v zalepenej obálke so

spätnou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok,

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

Bližšie informácie: JUDr. Zuzana Krajčovičová, právnik

MsÚ v Pezinku, organizátor súťaže, e-mail:

, tel. č. 033/6901 207.

zuzana.krajcovi-

cova@msupezinok.sk

MESTO PEZINOK

vyhlasuje verejnú súťaž

predaj nehnuteľnosti

novovytvorený 1055/65 670 m

50 € za m

3-2.
plochy vybave-

nosti komerčného charakteru,
plochy malopodlažných a špecifických foriem obytných
štruktúr plochy komunikácií.

do 19. 9. 2016 do 11.00 hod.

„OVS - predaj pozemku na Svätoplukovej ulici - NEOTVÁ-
RAŤ!“

Predmetom súťaže je v k. ú. Pe-

zinok, pozemok na Svätoplukovej ulici, pri kotolni/garážach, a

to pozemok p. č. vo výmere

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne

Predmetný pozemok v zmysle Územného plánu mesta

Pezinok v znení neskorších zmien a doplnkov tvorí súčasť

územno-priestorového celku Z hľadiska funkčného využi-

tia je predmetný pozemok zaradený medzi

menšia časť patrí medzi

a časť je vyčlenená pre

Lehota na podávanie návrhov: Návrh je potrebné zaslať naj-

neskôr v zalepenej obálke so spät-

nou adresou záujemcu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné

námestie 7, 902 14 Pezinok, s označením hesla:

Bližšie informácie: Mgr. Martina Sedláčková, právnik MsÚ v

Pezinku, organizátor súťaže, e-mail:

, tel. č. 033/6901 202.

2

martina.sedlackova@-

msupezinok.sk

2

MESTO PEZINOK

vyhlasuje obchodné verejné súťaže
Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Pezinok,

na v Pezinku, k.ú. Pezinok, podľa LV č. 4234:
stavba súpisné číslo 1801 na parcele číslo 1128, popis stav-

by: STAVBA
pozemok registra "C" parcelné číslo 1128, výmera 717 m ,

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške

Z hľadiska funkčného využitia je predmetný pozemok zara-
dený medzi plochy s vyššou mierou polyfunkčnosti bývania a
vybavenosti komerčného charakteru.

Predaj nehnuteľností sa uskutoční formou e
prostredníctvom aukčného systému (ak budú pred-

ložené minimálne dva návrhy).
Lehota na podávanie návrhov: (streda) do

16.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujem-
cu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14
Pezinok, s označením hesla:

Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 033/6901 201,
e-mail: . Podmienky súťaže sú
uvedené na stránke .

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k.ú. Pezinok,
na ulici na sídlisku Sever v Pezinku, podľa
LV č. 4234:

A)
(hr. garáže) -

stavba súpisné číslo 4048 na parcele č. 1053/52, popis
stavby VS-5

pozemok registra "C" parcelné číslo 1053/52, výmera 172 m ,
druh: zastavaná plocha a nádvorie

B)
(za BD L. Novomeského 44-54)

stavba súpisné číslo 4049 na parcele č. 880/165, popis
stavby VS-6

pozemok registra "C" parcelné číslo 880/165, výmera 173 m ,
druh: zastavaná plocha a nádvorie

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške za
každú VS samostatne.

Z hľadiska funkčného využitia je pozemok podA) zaradený
medzi plochy vysokopodlažných foriem obytných štruktúr
a pod B) zaradený medzi plochy malopodlažných a špecific-
kých foriem obytných štruktúr.

Lehota na podávanie návrhov: (pondelok) do
15.00 hod., v zalepenej obálke so spätnou adresou záujem-
cu na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14
Pezinok, s označením hesla:

.
Bližšie informácie je možné získať na tel. č. 033/6901 201,

e-mail: . Podmienky súťaže sú
uvedené na stránke .

Cajlanskej 63

100 000 €.

lektronickej
aukcie,

31. 8. 2016

„OVS - predaj Cajlanská 63
NEOTVÁRAŤ!“.

L. Novomeského,

VÝMENNÍKOVÁ STANICA VS-5, L. Novomeského

VÝMENNÍKOVÁ STANICAVS-6, L. Novomeského

25 000 €

12. 9. 2016

„OVS - predaj VS 5 (resp. VS
6) NEOTVÁRAŤ!“

peter.stetka@msupezinok.sk
www.pezinok.sk

peter.stetka@msupezinok.sk
www.pezinok.sk

(pri BD L. Novomeského 17, pri zjazde z Cajlan-
skej ulice, oproti hromadným garážam)

2

2

2

MESTO PEZINOK

Archeologický prieskum pod

chodníkom pred Malokarpat-

ským múzeom na ulici M. R.

Štefánika bol ukončený zame-

raním náleziska, zdokumento-

vaním nálezov a odborným

vyhodnotením. Pravdepodob-

ný vstup do pivnice, zacho-

Archeologický výskum sa skončil

ponúka na prenájom

miestnosť č. 216
miestnosť č. 314

miestnosť č. 209
miestnosť č. 210
miestnosť č. 211

VOĽNÉ NEBYTOVÉ PRIESTORY:

v zrekonštruovanom objekte na Radničnom nám. 9 v
Pezinku,
- o výmere 43,16 m2
- o výmere 33,88 m2

v budove na Kollárovej ul.č.1 v Pezinku, na 1.poschodí
- o výmere 17,98 m2
- o výmere 12,36 m2
- o výmere 14,69 m2

Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo na
Mestskom úrade v Pezinku, majetkovoprávne oddelenie,
kancelária č. 56 b), tel. č. 033/6901 210, e-mail:

.
katarina.mi-

halikova@msupezinok.sk

MESTO PEZINOK

Pri príležitosti 110. výročia narodenia významného sloven-
ského umelca – dirigenta a pezinského rodáka Ľudovíta
Rajtera sa v piatok 29. júla o 14. 00 hodine zišli pri jeho hrobe na
pezinskom cintoríne predstavitelia mesta Pezinok, aby si polo-
žením venca uctili jeho pamiatku. Život, dielo a význam Ľudoví-
ta Rajtera prítomným priblížil viceprimátor Ing. Ján Čech.

Zároveň sa na tomto mieste chceme ospravedlniť našim čita-
teľom, pretože napriek článkom, ktoré sme poskytli aj celoslo-
venským médiám o 110. výročí narodenia, sa nám práve v
Pezinčanovi podarila nepríjemná chyba a to, že sme síce
správne uverejnili dátum narodenia, ale k tomuto dátum sme
nesprávne priradili storočnicu, napriek tomu, že išlo o 110. výro-
čie. Čitateľom sa za chybu ospravedlňujeme. (r)

Spomienka na veľkého umelca

Deň bielych ruží v Pezinku
Maloka r-

patský ba-
nícky spolok
v Pezinku a
vedenie mes-
ta Pezinok –
primátor Oli-
ver Solga, vi-
ceprimátor
Ján Čech a
evanjelický
farár Vladi-
mír Kmoše-
na si 10. augusta o 17.00 h pri banskom vozíku spoločne pri-
pomenuli Deň bielych ruží.

Pietnej spomienky sa zúčastnili predstavitelia samosprávy,
cirkví a pezinská verejnosť. Deň bielych ruží je spomienkou
na banskú tragédiu v Handlovej z roku 2009, keď vo Východ-
nej šachte pri banskom nešťastí zahynulo 20 baníkov a ban-
ských záchranárov. (pb)

FOTO: (pb)

V Pezinku si každoročne pripomíname začiatok 1. svetovej
vojny, ktorej sa zúčastnilo mnoho Pezinčanov. Pietna spomien-
ka sa tohto roku konala v štvrtok 28. 7. K zúčastneným
Pezinčanom za mesto prehovorili zástupcovia primátora Ing.
Ján Čech a Ing. MilošAndel. (pb)

Obetiam Prvej svetovej vojny

Od minulého mesiaca, keď bola uverejnená v Pezinčanovi

fotografia stavby materskej školy na ulici gen. Pekníka, táto

stavba vyrástla o ďalšie poschodie. Zároveň boli dokončené aj

všetky inštalatérske práce a momentálne sa pracuje na vnú-

torných omietkach a vonkajšom zateplení budovy. Kolaudácia

stavby by sa mala uskutočniť už začiatkom budúceho mesia-

ca. Nasledovať bude úprava okolia a zariaďovanie priestorov.

V materskej škole tak vzniknú ďalšie tri triedy aj so všetkým prí-

slušenstvom. (MsÚ)

Materská škola Pekníková finišuje

Aj v letných mesiacoch pokračujú rekonštrukčné a reštaurátor-

ské práce na vzácnom historickom objekte na Holubyho ul. 22.

V dvorovej časti domu sa vybúrali všetky prístavby urobené v

minulom storočí, keď bol tento dom prerobený na množstvo byto-

vých jednotiek. Následne sa robia omietky a osádzajú nové okná.

Umeleckí reštaurátori Tomáš Molnár a Peter Hrachovský obno-

vujú omietky a renesančné sgrafito, ktoré je čiastočne zachované

na nárožiach budovy a je podobné tomu, ktoré sa našlo a bolo reš-

taurované aj na priečelí domu minulý rok. (MsÚ)

Obnova „dvadsaťdvojky“

FOTO: (pb)

FOTO: (pb)

vané náznaky schodišťa a

muriva budú zakonzervované

a výsledky prieskumu odborne

spracované.

Garantom prieskumu bolo

Mesto Pezinok a Malokar-

patské múzeum v Pezinku a

viedli ho archeológovia Július

Vavák a Lenka Choma Soro-

činová. Po ukončení prác bu-

de chodník vrátený do pôvod-

nej podoby a pracovníci Malo-

karpatského múzea spolu s

vedením mesta budú hľadať

možnosť prezentácie týchto

nálezov.

Touto cestou chceme poďa-

kovať nielen spomínaným ar-

cheológom a ich pomocníkom,

ale aj pamiatkarkám – Barbore

Šustekovej z Krajského úradu

pamiatkovej starostlivosti v Bra-

tislave a Elene Sabadošovej,

za odborný posudok. (MsÚ)

FOTO: (MsÚ) FOTO: (MsÚ)
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� Hľadám brigádnikov na zber hrozna na september a október.
Tel.: 0918 677 544

Policajti Okresné-
ho riaditeľstva PZ
v Bratislave II vy-
šetrujú okolnosti

viacerých prípadov trestnej
činnosti, pri ktorých dopo-
siaľ neznámi páchatelia rôz-
nymi podvodnými praktikami
zneužili dôverčivosť senio-
rov a spôsobili im finančnú
škodu.

Dňa 26. 7. 2016 doposiaľ ne-
známy páchateľ telefonicky kon-
taktoval 57-ročného muža z dru-
hého Bratislavského okresu a
vydávajúc sa za jeho rodinné-
ho príslušníka požadoval po-
žičanie finančnej hotovosti vo
výške 4.000,- €. K odovzdaniu
finančnej hotovosti nedošlo.
Vyšetrovateľ Policajného zboru
v tejto súvislosti začal trestné
stíhanie vo veci zločinu podvo-
du v štádiu pokusu.

K spáchaniu trestného činu
podvodu pod obdobnou legen-
dou došlo dňa 27. 7. 2016 v doo-
bedňajších hodinách na ulici
Planét. Dvaja doposiaľ nezná-
mi páchatelia, žena a muž, pod-
vodným konaním uviedli do
omylu 79-ročnú ženu. V tomto
prípade však došlo k odovzda-
niu finančnej hotovosti vo výške
cca 17.800,- €. Vyšetrovateľ
Okresného riaditeľstva Policaj-

ného zboru v Bratislave II začal
v tejto súvislosti trestné stíhanie
vo veci zločinu podvodu.

Dňa 1. 8. 2016 predpoludním
sa doposiaľ neznámy páchateľ
predstavil ako pracovník pois-
ťovne a pod zámienkou vypla-
tenia preplatkov za nemocen-
ské poistenie sa dostal do obyd-
lia poškodenej 101-ročnej ženy
na Budovateľskej ulici. V pries-
toroch bytu využil nepozornosť
poškodenej ženy a odcudzil jej
finančnú hotovosť vo výške
4.700,-€. Vyšetrovateľ Okres-
ného riaditeľstva Policajného
zboru v Bratislave II začal v tejto
súvislosti trestné stíhanie vo ve-
ci zločinu krádeže.

-

ktoré im výhodne
ponúkajú na predaj rôzny to-
var alebo ich uisťujú, že im
prišli vyplatiť výhru v lotérii či
zvýšiť dôchodok,

-

či iných inštitúcií,
ktorí sa bez objednávky, ohlá-

V tejto súvislosti Krajské ria-
diteľstvo PZ v Bratislave opä-
tovne odporúča občanom,
predovšetkým seniorom,
aby:

neotvárali svoje príbytky a
nevpúšťali do bytu nezná-
me osoby,

odmietli ponúkanú službu
opravárov, pracovníkov ply-
nární, elektrární, vodární,
poisťovní

senia a predloženia odbor-
ných preukazov snažia vyko-
nať rôzne činnosti, (napr. opra-
va televízora, odpis plynu, vý-
plata preplatku za vodu – vy-
plácanie uvedených preplat-
kov sa nerealizuje v domác-
nostiach),

-

- si overili, či naozaj volá ich prí-
buzný a neverili výhovorkám
osoby po telefóne, že má iný
hlas kvôli tomu, že je chorý,

-

ktoré ich náhodne oslo-
via na ulici alebo pred domom
s požiadavkou, že súrne po-
trebujú požičať finančnú hoto-
vosť a ako dôvod uvádzajú sil-
né emotívne príbehy (napr.
vážna dopravná nehoda, pri
ktorej sa ťažko zranil ich prí-
buzný a peniaze potrebujú na
zaplatenie operácie, avšak ne-
majú eurá, len inú menu, a pre-
to im ako zábezpeku nechajú
v taške inú menu, pre ktorú sa
vrátia a donesú im požičané
peniaze),

zvýšili obozretnosť, ak ich
akákoľvek osoba požiada
telefonicky o požičanie fi-
nančnej hotovosti a overili
si situáciu u ďalších blíz-
kych, prípadne príbuzných
osôb,

nedôverovali a nepožičia-
vali peniaze neznámym oso-
bám,

-

s osobami, ktoré nepo-
znajú,

- odmietli bezdôvodnú, v niek-
torých prípadoch až násilnú
pomoc od neznámych osôb
(napr. pomoc s nákupom, od-
voz smetí z dvora), nakoľko
podvodníci ovládajú veľa spô-
sobov a používajú rôzne zá-
mienky, ako okradnúť svoje
obete,

-

- ak sú neznáme osoby na mo-
torových vozidlách, aby si po-
značili EVČ takýchto vozidiel,

- udržiavali dobré vzťahy so su-
sedmi v dome, vedeli ich tele-
fónne čísla, viditeľne mali za-
písané aj iné dôležité telefón-
ne čísla (polícia, lekár, hasiči),
nakoľko v prípade potreby je
ich pomoc najrýchlejšia.

nepodpisovali bez konzul-
tácie s príbuznými alebo
právnikmi žiadne doku-
menty

nevyberali finančnú hoto-
vosť a cennosti v prítom-
nosti neznámych osôb,

V prípade, ak sa osoba, kto-
rú nepoznáte, správa po-
dozrivo a snaží sa pod rôzny-
mi zámienkami nadviazať s
vami kontakt, získať vašu dô-
veru a vstúpiť do vašich prí-
bytkov, bezodkladne kontak-
tujete políciu na čísle 158.

kpt. Mgr. Lucia Mihalíková

Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave
opätovne vyzýva seniorov k zvýšenej ostražitosti!

Dňa 23. júna .2016 v čase o 07,40 hodine
došlo v predajni BILLA na ul. Meisslova ku
krádeži tovaru - dvoch, fliaš alkoholického
nápoja Vodka Absolut v hodnote 25,99 €.
Zlodej s tovarom prešiel mimo pokladničnú
zónu bez zaplatenia. To spozoroval pracov-
ník predajne, ktorý zlodeja prenasledoval a
pokúsil sa ho zastaviť pred predajňou. V
rovnakom čase sa v blízkosti predajne na-
chádzala aj hliadka mestskej polície, ktorú
požiadal pracovník predajne o pomoc.
Mestskí policajti po krátkom prenasledova-
ní páchateľa na ulici Záhradná dostihli,
predviedli na útvar mestskej polície, kde s
ním vykonali potrebné procesné úkony na
objasnenie skutku. Páchateľom krádeže
bol už z minulosti mestským policajtom zná-
my 29 ročný M.L. bytom Pezinok, ktorý bol
iba nedávno podmienečne prepustený z vý-
konu trestu odňatia slobody. Páchateľ
priestupku proti majetku bol doriešený po-
kutou v blokovom konaní a zistené skutoč-
nosti boli následne oznámené na OO PZ
Pezinok.

Dňa 25. júla .2016 v čase o 00,40 hodine
spozorovala stála služba mestskej polície
prostredníctvom kamerového systému na
Holubyho ulici pred železničnou stanicou
neznámeho muža, ktorý sa správal po-
dozrivo. Osoba sa kovovým nástrojom po-
kúšala odcudziť jeden z bicyklov uzamk-
nutý o stojan, čo sa však nepodarilo.

Policajti chytili zlodeja

Neúspešný pokus o krádež bicykla

Vyslaná hliadka mestskej polície mužo-
vi obmedzila osobnú slobodu a pomocou
donucovacích prostriedkov predviedla
na útvar mestskej polície. Ďalším šetre-
ním bolo zistené, že páchateľom pries-
tupku je 24 ročný J.P. bytom Blatné, ktorý
sa priznal k neúspešnému pokusu o krá-
dež bicykla. Majiteľovi by v prípade krá-
deže bicykla vznikla škoda 138 €. Pá-
chateľovi priestupku proti majetku v štádiu
pokusu bola uložená pokuta v blokovom
konaní.

Dňa 25. júla 2016 v čase o 03,35 hodine
došlo na sídlisku Sever k poškodeniu za-
parkovaného motorového vozidla továren-
skej značky Mitsubishi. Neznámy páchateľ
rozbil ľavé predné spätné zrkadlo a na dve-
rách vytvoril kovovým predmetom ryhy a

Poškodenie motorového vozidla

preliačiny. Vandalizmom bola spôsobená
škoda na motorovom vozidle vyčíslená na
takmer 200 €.

Po prehratí kamerového záznamu mest-
skej polície z uvedeného obdobia a miesta
udalosti bolo zistené, že vozidlo poškodila
po ulici prechádzajúca neznáma osoba s
predmetom v ruke, pravdepodobne kovo-
vou tyčou. Operatívno-pátracou činnosťou
príslušníkov mestskej polície v teréne,
miestnou a osobnou znalosťou a spoluprá-
cou s obyvateľmi sídliska Sever bolo ziste-
né, že osoba na videozázname je 29 ročný
R.Č., bytom z Pezinka. Páchateľ priestup-
ku proti majetku bol doriešený pokutou v
blokovom konaní. V rámci prejednávania
priestupku bol páchateľ priestupku pouče-
ný o povinnosti nahradiť poškodenému spô-
sobenú škodu. Páchateľ uvedeného delik-
tu v uvedený večer poškodil ešte ďalšie dve
motorové vozidlá, ktoré už má v riešení OO
PZ Pezinok. Text a FOTO: (MsP)

Zo zvodiek mestskej polície Pezinok

Mestská polícia Pezinok organizovala v termíne od

30. júla 2016 do 06. augusta 2016 už 14. ročník det-

ského športovo náučného tábora. Tábor sa konal v

škole v prírode PIESOČNÁ, v lokalite obce Moravský

Svätý Ján. Deti vo veku 6 až 13 rokov z pezinských

materských a základných škôl strávili týždeň v nádhernom pros-

tredí západného Slovenska, v Záhorskej nížine medzi Malými

Karpatmi a riekou Moravou. Pre 55 detí bol pripravený bohatý pro-

gram zameraný hlavne na prevenciu pred nebezpečenstvami,

ktoré im hrozia či doma, tak aj na ulici. Nechýbali ani športové,

tvorivé, náučné, logické, postrehové a vytrvalostné hry, ale tak-

tiež hry len tak, pre zábavu. Deti si obľúbili najmä súťaže, za ktoré

boli vďaka našim sponzorom štedro odmenené. Súčasťou týž-

denného tábora bolo samozrejme opekanie, kúpanie v bazéne,

karneval a diskotéky. Ďalej táborová hra hľadanie pokladu, detek-

tívne pátranie po zlodejoch, metlobal a hra Pevnosť Piesočná.

Deti tiež absolvovali celodenný výlet do starobylého kráľov-

ského mesta Skalica, kde navštívili uja ovocinára. To bolo pre

deti skvelou príležitosťou, ako získať užitočné informácie o sta-

rostlivosti o stromčeky, pestovaní ovocia, jeho zbere a spraco-

vaní, ale aj o ľudových zvykoch. Deti mali možnosť nielen vidieť

a počuť, ale hlavne si samé vyskúšať prácu pri ovocinárovi, kto-

rý deti sprevádzal sadom a pivnicou. Zoznámil ich so svojím

ovocným kráľovstvom. Súčasťou programu bola ochutnávka

ovocných produktov a veselé hry. Následne navštívili lanový

park Tarzánia kde na lanových prekážkach vo výške korún stro-

mov strávili celé odpoludnie. Najviac však deti zaujala súťaž v

streľbe z luku, kuše a vzduchovky.

Nakoľko masívne rozšírenie internetu a mobilnej komunikácie

je závažnou otázkou, ale aj problémom ostatných rokov tretieho

tisícročia, hlavným cieľom tábora bolo prioritne odpútanie detí

od mobilov, počítačov, televízneho vysielania a videohier.

Zámenou týchto moderných pokrokových technológií, bol pobyt

v krásnej prírode, spoznávanie a najmä nie virtuálna, ale osob-

ná komunikácia s novými kamarátmi.

O tom, že tábor, ktorý organizovala mestská polícia Pezinok

mal úspech, svedčia aj veľmi pozitívne ohlasy rodičov detí.

Sponzori detského športovo náučného tábora Mestskej polí-

cie Piesočná 2016. TESCO Pezinok, Ai sushi bar a reštaurácia,

Pasha lunch bar, Bombón, Predajňa Jabĺčok Dodo fruit, ICE Crem,

Kvetinárstvo Eben, Studená kuchyňa Edušo, Silvotech športová vý-

živa, Lekáreň šípka, Pezinská mestská spoločnosť, pekáreň Ba-

geta, Porche Inter Auto spol. s. r. o, Víno Matyšák, 1.Lukostrelecký

obchod Viničné. Ďakujeme! (MsP)

Športovo-náučný tábor
Mestskej polície Pezinok

Inzercia

Alica 12 r., Sandra 13 r. (z Pezinka) a Leia z Vinosád dňa

9. augusta 2016 vo večerných hodinách odovzdali na útvar

mestskej polície Pezinok finančnú hotovosť 400 eur. Peniaze

dievčatá našli na Holubyho ulici v bankomate, v ktorom ich maji-

teľ zabudol pri výbere.

O udalosti bol službukonajúcim príslušníkom mestskej polície

spísaný úradný záznam a nález bol následne odovzdaný prí-

slušnej banke.

Príkladný a povšimnutiahodný čin maloletých dievčat si
zaslúži poďakovanie a pochvalu. (MsP)

Príkladné konanie troch maloletých dievčat

FOTO: (MsP)
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Od začiatku mája do konca októbra 2016 máte jedinečnú príle-
žitosť ochutnať vína minimálne od jedného pezinského vinára v je-
ho vinárstve, zistiť, ako tieto vína vznikali alebo si len tak posedieť
pri poháriku dobrého vínka.

Viechy sú

Vstup do viech je bezplatný, platí
sa len za konzumáciu vami vybraných vzoriek vína.

Podujatie nadväzuje na tradíciu z minulosti, kedy mali miestni
vinári právo na predaj časti svojho vína prostredníctvom výčapu
vína pod viechou.

otvorené v dňoch STREDA - SOBOTA v mesiacoch
MÁJ - AUGUST od 17.00-21.00 h a v mesiacoch SEPTEMBER -
OKTÓBER od 17.00 do 20.00 h.

Otvorené pezinské viechy

�

�

�

�

�

�

�

�

�

V M

VÍNO TRETINA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO KRAS ANSKÝ

HACAJ s.r.o.

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

Ing. BORIŠ

ÍNO ATYŠÁK

VPS – Vinohradníctvo PAVELKA A SYN s. r. o.

Ň

PAVOL

VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO ČAVOJSKÝ

VINUM GALERIA BOZEN

Holubyho 85

Kupeckého 51

M P M. R.

Štefánika 4

M. R. Štefánika 21

Kupeckého 73

Hviezdoslavova 1

,

,

Farská pivnica - Farská 7,

,

U vínnej mušky, Holubyho 20,

alokarpatské múzeum v ezinku,

,

Vínna pivnica – sektáreň, ,

,

,

Cajlanská 74,

Vladimír Paluch, 0905 570 394;

Michal Pavelka 0918

329 350; ;

Ing. Čistá- , VinAk, ,

–

;

–

Ing. ň , facebook -

VinarstvoKrasnansky

Ing.

;

, 0907 174 598;

Ing.

;

Ing. Ľubomír Čavojský 0903 946

373; ;

www.restauracia

matysak.sk vinumgaleriabozen@vinomaty sak.sk

klaudia.tretinova@gmail.com

www.farebnevinarstvo.sk @

www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk

www.vinoskovajsa.sk

skovajsa@vinoskovajsa.sk

ebb@post.sk

-

-

www.pavelkavino.sk vino@pavelkavino.sk

tretina-

@zoznam.sk

info fa-

rebnevinarstvo.sk

www.vinarstvocavojsky.sk vinarstvocavojsky@gmail.com

;

Klaudia Tretinová 0948 252 264

;

Matej Farbula 0902 717 413 ;

Lukáš Kras anský 0907 767 112

Ján Hacaj 0907 792 087 ;

Milan

Skovajsa 0905 164 227 ;

Pavol

Boriš 0907 220 492

–

–

–

–

–

–

.- .

. .

. august

2 .-2 . .- . október

24 27 august 12.-15. október

12.-15. október

17 -20. august 31. august 3 september

24.-27. august 26.-29. október

24.-27

5.-8. október

4 7 august 19 22

28. september až 1. október

26.-29. október

�

�

�

�

až

–

,

Mesto Pezinok vás srdečne pozýva na XIII.
ročník súťaže vo varení fazuľovej polievky
FYZULNAČKA 2016, ktoré sa uskutoční

v Pe-
zinku. Súťažné tímy začnú s prípravou ráno
o 9.00 h. Koštovku
a vyhodnotenie najlepších polievok spríjemní
hudobný program Kuštárovcov.

3. septembra na Radničnom námestí

Navarené bude o 12.00 h.

(r)

Fyzulnačka 2016

Miestny spolok Slovenského Čer-

veného kríža v Pezinku pozýva

záujemcov o dobrovoľnú prácu v

miestnom spolku

v salóniku Domu kultúry v Pezinku.

na stretnutie
dňa 9. 9. 2016 o 17.00 h (JM)

Pozvánka na stretnutie

Bratislavský samosprávny
kraj sa v poslednej štatistike
mapujúcej inovačnú výkon-
nosť v regiónoch na území
EÚ, z úrovne „priemerného
inovátora“ dostal na úroveň
„stredne vysokého inováto-
ra“.

„V roku 2013 sme schválili

Program hospodárskeho roz-

voja a sociálneho rozvoja BSK

pre roky 2014-2020, v ktorom

sme si stanovili za cieľ vytvoriť

vhodné podmienky pre zvýše-

nie inovačnej výkonnosti bra-

tislavského regiónu v rámci eu-

rópskeho prieskumu. Najnov-

šie správy potvrdzujú, že sa

nám to podarilo. Dosiahnutie

globálneho cieľa v predstihu

nás ešte viac motivuje pracovať

aj na ďalších strategických cie-

ľoch Programu hospodárskeho

rozvoja a sociálneho rozvoja v

oblasti rozvoja poznatkovo

orientovanej ekonomiky, rozvo-

ja služieb a turizmu, integrova-

nej a ekologickej dopravy a zni-

žovania energetickej náročnos-

ti ako aj zlepšenia kvality život-

ného prostredia. O tom svedčí

aj naša aktivita pomoci pre

Hyperloop, pre ktorý spolu s ve-

dením spoločnosti hľadáme

vhodné miesto v kraji. Z Bra-

tislavského kraja sa tak stáva

nielen najlepšie miesto pre ži-

vot, ale aj najlepšie miesto pre

inovácie,“ vyjadril sa predseda

Bratislavského samosprávne-

ho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny

kraj v roku 2013 schválil Prog-

ram hospodárskeho rozvoja a

sociálneho rozvoja Bratislav-

ského samosprávneho kraja na

roky 2014-2020, v ktorom po-

slanci Zastupiteľstva BSK v stra-

tegickej časti schválili stano-

vený globálny cieľ vytvorenia

vhodných podmienok pre zvý-

šenie inovačnej výkonnosti bra-

tislavského regiónu v rámci eu-

rópskeho priestoru. Nástrojmi

na dosiahnutie tohto cieľa sú

kroky, ktoré vytvárajú hospo-

dárske a sociálne podmien-

ky najmä na zvýšenie celko-

vých výdavkov v oblasti vedy

a výskumu, zvýšenie počtu

výskumných pracovníkov, zvý-

šenie počtu inovácií v malých a

stredných podnikoch, zvýšenie

podielu vysokoškolsky vzdela-

nej populácie na území kraja,

ale aj zvýšenie počtu patento-

vých prihlášok. Týmito postup-

nými krokmi sa zlepšilo celkové

hodnotenie kraja v rámci pora-

dia inovačnej výkonnosti regió-

nov na území EÚ (Regional in-

novation scoreboard – RIS) z

úrovne priemerného inovátora

na úroveň stredne vysokého

inovátora.

(BSK)

BSK: Bratislavský kraj je najinovatívnejší

Sériou niekoľkých článkov by

sme Vám radi priblížili spôsoby

ošetrovania a starostlivosti o

Vaše odevy a bielizeň, aby ste

sa pri využívaní tejto služby ve-

deli správne rozhodnúť. V 21.

storočí je táto problematika roz-

siahla a zahŕňa v sebe niekoľ-

ko tém: pranie, čistenie, typy

škvŕn a ich odstránenie, žehle-

nie, komunikácia s klientom...

V súčasnosti sa kladie dôraz

na životné a pracovné prostre-

Je potrebné sledovať naj-
novšie trendy a vývoj v praní
a chemickom čistení?

�

die aj v tomto odvetví. Tech-

nologické zariadenie posled-

nej generácie neznečisťuje

ovzdušie a je pomerne ener-

geticky nenáročné. Neustále-

mu vývoju podliehajú aj prí-

pravky, ktoré sa pri čistení a

praní používajú – sú ekologic-

ky ľahko odbúrateľné, veľký dô-

raz sa kladie aj na čo najnižšiu

zdravotnú záťaž pre zamest-

nancov a nezávadnosť pre ko-

nečných spotrebiteľov. Rýchlo

napreduje aj vývoj textílií, aby

si napr. membránové bundy za-

chovali svoje vlastnosti, je nut-

né ich čistiť technológiou na to

vyvinutou. Preto je permanent-

né vzdelávanie súčasťou na-

šej firemnej kultúry.

Je nutné si uvedomiť, že kaž-

dé pranie alebo čistenie skra-

cuje životnosť Vášho odevu.

Pri praní je dôležité, aby práč-

ka mala programy, ktoré čo

najpresnejšie zodpovedajú

druhu pranej textílie. Profe-

sionálne práčky si dokážu kon-

trolovať teplotu vody, rýchlosť

a frekvenciu otáčania bubna,

Sú postupy v čistiarňach
šetrné k odevu?
�

nábeh na odstredenie, otáčky

pri odstreďovaní, v neposled-

nom rade množstvo potrebnej

vody a pracieho prostriedku.

To isté platí aj pre chemický

stroj, ktorý si musí sledovať

množstvo aditív, čas a teplotu

sušenia.

Kolektív Rýchločistiarne

sa teší na Vašu návštevu.

Veríme, že Vám pomôže-

me a zodpovieme prípadné

otázky osobne alebo na tel. č.

KVAPKA na Holubyho ul.16

0948 486 484

Ako si vybrať čistiareň?

Inzercia

Inzercia

Ponuka od viac ako 300 CK

?

Na detskú časť programu sa

Jirko Vitáloš osobitne tešil:

Jirko Vitáloš sa už dlhé roky

venuje propagácii baníckej tra-

dície v Pezinku a v celom pe-

zinskom regióne, kde sa v minu-

losti ťažilo predovšetkým zlato,

neskôr antimón, no okolitá prí-

roda dodnes ponúka aj množ-

stvo iných vzácnych nerastov.

Za doterajšich 21 rokov svojich

aktivít získal dar vo výške dveti-

síc eur. Inak do tejto činnosti ve-

nuje predovšetkým svoje vlast-

né prostriedky s úmyslom pre-

zentovať a propagovať túto

časť histórie Pezinka.

Pokračovanie z 1. strany

„Máme už viac ako tristo kre-

sieb permoníkov, ktoré každý

rok vystavujeme, a tým sa

rozrastá permonícka rodina. Je

naozaj krásne, keď príde dieťa

a spozná svoju kresbu spred

piatich rokov. “

„Tento ročník Permoníka sa

už ani nemal konať, ale keď

som sa dozvedel, že rodičia pre-

sunuli termín dovolenky kvôli sy-

novi, ktorý sa chcel zúčastniť

našej akcie, presvedčilo ma to.

A podobne aj fakt, že svoju

účasť na podujatí už avizovali

ľudia z Nemecka a Maďarska,

lebo sa im tu páči. Pokraču-

jem teda ďalej,“ vysvetľuje Jirko

Vitáloš.

Vytrváva napriek tomu – ale-

bo aj práve preto – že takáto ak-

tivita je na Slovensku v plien-

kach a geoturistika či montanis-

tika ešte nie sú kurze tak, ako v

zahraničí.Ale ide o činnosť, kto-

rá spája veľa rozličných oblastí

poznania a ponúka veľa pries-

toru na predstavivosť a realizá-

ciu rôznych projektov pre deti aj

dospelých.

Profesné organizácie v geo-

lógii, baníctve a v cestovnom ru-

chu zatiaľ podľa Jiřího Vitáloša

nedocenili význam Malých Kar-

pát, takže jeho vízia potrebuje

ešte veľa rokov a úsilia.

do-

dáva Jirko Vitáloš.

„Pre amatéra ako ja, je ťažké

niečo robiť na vlastnú päsť, pre-

to som si kúpil banícku a geolo-

gickú firmu a založil si nezisko-

vú organizáciu Barbora, aby

som prešliapal chodník. Malé

Karpaty sú geologicky veľmi

pestré, nachádza sa tu množ-

stvo zaujímavých minerálov a

geologických formácií. A predo-

všetkým historicky je táto ob-

lasť spätá s baníctvom podľa

mňa už od doby bronzovej,“

„Je tu reálna

šanca vybudovať geomontán-

ny park v Pezinku a pripraviť pô-

du pre vznik geoparku Malé

Karpaty, ktorý by sa mohol do-

stať pod program UNESCO.

Znamená to však spojiť štyri ob-

lastné kancelárie cestovného

ruchu, 32 miest a obcí Malých

Karpát. Verím, že budem mať

príležitosť prezentovať túto ví-

ziu a v októbri by som chcel pro-

jekt predstaviť aj na pôde Mest-

ského zastupiteľstva v Pezinku.

Pozveme aj riaditeľku pre čes-

ké geoparky, aby túto myšlien-

ku podporila. Na Slovensku ne-

existuje funkčný geopark, zatiaľ

čo napríklad v Česku ich je

osem. Je to veľmi náročná a zlo-

žitá práca ale naším cieľom je

byť jedineční vo svete – a na to

Malé Karpaty majú.Apotom, te-

ším sa, že výsledky našej práce

potešia zasa niekoho iného. “

Na vydarenom priebehu toh-

toročného Pezinského permo-

níka bolo toto jednoduché kré-

do poznať. Nadšenie divákov a

hostí bolo očividné, čo je takisto

bohatstvo hodné zlata. (kam)

Permoník Pezinčanov stále baví

FOTO: (pb)

FOTO: (pb)
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Inzercia

LITERÁRNA SÚŤAŽ

Ocenené práce Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok – XXIV. ročník

Vtomto roku sa uskutočnil už XXIV. ročník Literárnej súťaže
žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinok. Vý-

ber z ocenených prác tradične prinášame čitateľom Pezinčana.
Aj tentoraz sa súťaže zúčastnili žiaci základných a stredných
škôl s počtom Odborná porota v zložení: Martina Mono-
šová (predseda), Božena Jánošová, Mária Mesárošová a Daniela
Debnárová zasadala 27. 5. 2016.

58 prác.

Práce neprešli redakčnou pravou.

Katarína Kováčová Rozhodne tanec?
I. miesto – próza ZŠ, II. stupeň

Martin Treuer Ako sa Dávid stal šrekom
II. miesto – próza ZŠ, I. stupeň

Moje mesto je pre mňa samozrejmosťou.

Každé ráno, keď sa náhlim do školy, vidím tie isté tváre. Vidím no-

hy zapierajúce sa do zeme a pohľady uprené na kostolnú vežu so

starými hodinami. Tik-tak, ozýva sa v mojej hlave vždy, keď vidím člo-

veka náhliaceho sa ulicou.

Vôňa mesta, v ktorom žijem, je zmes parfumov a vôd po holení.

Prechádzajú okolo mňa upravené ženy. Niektoré sú pomaľované,

akoby maľovali na plátno a nie na svoju vlastnú tvár.

Narúžované pery sa otlačili na golier bielej košele a manžel úpenli-

vo sleduje ženy s krátkymi sukňami.

Starí ľudia pomaly utekajú do kostola s modlitebnou knižkou v ru-

kách a premýšľajú. Ja rozmýšľam tiež, ale určite nemyslíme na to is-

té. Medzi mladým a starým človekom je totiž veľký rozdiel.

Ráno sú ľudia plní očakávaní. Cez všetky strasti každodenného ži-

vota majú na tvári úsmev-trpký. Ten sa odráža od presklených oke-

níc priamo do mojich očí. Občas mám pocit, že nadobudol podobu

studených sĺz. sĺz, ktoré ma schladia vždy, keď' sa začínam cítiť spo-

kojná.

Námestie, cez ktoré často bezhlavo utekám na autobusovú zá-

stavku, pravidelne prehliadam. Zastavím sa tu iba raz za rok, a to v

čase vinobrania. Vtedy rada sledujem ľudí, opíjajúcich sa vínom stá-

le viac a viac. Vonku je zima, ale oni nepotrebujú hrubé kabáty, lebo

sú zohrievaní vínom.

V časoch, keď na moju tvár začínajú dopadať kvapky dažďa, skry-

jem sa pod strechu sivého kostola, ktorý je ku mne vždy vel'mi dobrý

a dovolí mi tam stáť, koľko chcem. Sledujem, ako dážď dopadá na

zem a vôbec si neželám, aby pršať prestalo. Vykročím najprv jed-

nou a potom druhou nohou. O chviľu som celá premočená. Vlasy

si vyžmýkam a založím za uši. Cítim sa dobre.

Smerujem do parku, ktorý mi po daždi dáva zadarmo zablatené

čierne topánky. Zastavím sa pri jazierku, ktoré vôbec nie je hlboké a

už neraz som mala chuť doň skočiť. Keď je vonku teplo, myslím na

to, že ma od stavu spokojnosti delí len jeden jediný skok. Raz určite

skočím I

Často venujem pozornosť vodičom a ich rôznofarebným, no pred-

sa úplne rovnakým autám. Vodiči sa mračia spoza predného skla a

trúbia tak často, až mám pocit, že len zabudli zložiť ruku z klaksónu,

lebo zaspali za volantom.

Po daždi sa takmer vždy zhlboka nadýchnem a cítim, ako do mňa

preniká skutočná vôňa mesta.

Každý človek, čo okolo mňa prejde, je cudzinec, až kým nezmení

môj život – nato myslím často, keď sa pozerám priamo do očí cu-

dzím ľuďom. Rozmýšľam o tom čo by mi odpovedal človek, ktorého

vidím poprvýkrát, na žiadosť o tanec. Viem, aká by bola jeho odpo-

veď. Taká, ako moje mesto. Takže, ak ma nabudúce stretnete na uli-

ci a ja vás požiadam o tanec, nehovorte „nie“. Pretože možno kvôli

vám zbalím kufre a už sa do môjho mesta nikdy nevrátim.

„Kde bolo, tam bolo, kde sa piesok lial a voda sypala,“ číta Eva kaž-

dý večer svojmu malému vnukovi z rozprávkovej knižky. Pri úvode si

vždy povzdychne. ‚Kde bolo, tam bolo,‘ zopakuje pre seba ešte raz v

mysli. Tu na chvíľu zabudne, že v rukách drží ťažkú knižku, ba tro-

chu ju i privrie a zahľadí sa do neznáma. Kde bolo, tam bolo. Znovu

vzdychne.

„Starká, čítaj,“ domŕza malý a tľapká Evu po vráskavom líci. Ešte

nevie, čo všetko to krátke „kde bolo, tam bolo“ pre Evu znamená. Je

to obraz celého jej života.

„Hneď, Janko, hneď,“ precitne Eva a listuje v knižke. Pokračuje.

„...bolo raz jedno kráľovstvo, v ktorom vládol mocný kráľ a krásna

kráľovná.“ Vety jej dnes akosi pomalšie idú. Chlapča v Evinom náru-

čí prižmúri oči a vidí pred sebou hustý les a mocný zámok, kráľa s ko-

runou na hlave.Aj Eva na chvíľu zastaví, len na chvíľu.Avidí drobnú

dedinu učupenú kdesi v lone hôr. V jednom domci býva mladý stat-

ný chlap so svojou ženou, Evičkou. Eva by videla ešte oveľa viac, ke-

by nebol vnúčik taký nedočkavý. Odkašle si a znovu začne čítať:

„Kráľ vládol spravodlivo a v krajine sa žilo dobre, no aj tak boli kráľ s

kráľovnou stále smutní. Chýbal im detský džavot, ktorý by im spestril

smutné dni.“ Eva znovu zastavuje. Do očí sa jej tisne slza. Aj v jej

chalupe bývalo tak tmavo, tak otupno. No, čítajme ďalej ...

„Po rokoch sa kráľovnej narodila dcérka Ruženka. Celé kráľovstvo

sa radovalo a dvanásť sudičiek prišlo princeznej odovzdať svoje

dary.“ Och, aké to len bolo krásne. Ešte sa Eva nad tým usmieva.

Každý večer spievala svojej malej dcérke do rytmu kolísky. Eva po-

zrie. či ešte malý nespí. Nespí. A pozerá na obrázky, vyvaľuje svoje

veľké okále na rozhnevanú trinástu sudičku.

„Vidíš? To je tá zlá sudička, ktorá zakliala Ruženku,“ povie stará

mať. Veď aj k nej prišla tá nešťastnica – zlorečiť jedinému dieťaťu!

Vraj koľko bolestí a strastí ju v živote čaká! Koľkokrát sa bude musieť

prebíjať tŕním ... Eva vyhnala zlú sudičku a strážila dieťa, ako Ien mo-

hla. Chránila ho od nástrah života. A keď dcérenku prvýkrát púšťal a

samú do školy, úzkosťou jej zvieralo srdce. Eva, Eva. Veď ty si zaprí-

činila, že sa tvoja princezná popichala.

Veru: kde bolo, tam bolo. Tam sa predsa všetky príbehy končia

šťastne.Aj ten tvoj. Eva.

„Princezná spala sto rokov a ľudia na ňu pomaly zabudli.Ale našiel

sa jeden odvážny princ, čo sa prerúbal šípovým tŕním a zobudil

Ruženku. Potom bola svadba a všetci žili, až kým nepomreli.“ Eva

konečne dočítala a s láskavými očami pozrela na vnúčika. Zaspal.

Sníva sa mu o mocnom zámku obrastenom tŕňmi, kde bolo, tam bo-

lo ... Starká ho pohladila po vlasoch. Tu sa Evino „kde bolo, tam bolo

“ končí, no to jeho sa len začína. Nebude ho budiť, veď on to zistí,

keď nadíde pravý čas.

Bol raz jeden chlapec. Volal sa Dávid. Bol to neposlušný Dávid.

Strašneneposlušný !

Dostával samé päťky a viackrát prepadol.

Učitelia mu stopli všetky výlety, nikam ho nechceli so spolužiakmi

vziať.Adoma? Stále sedel pri počítači, pred telkou alebo bol na mo-

bile. Netrápili ho domáce úlohy neučil sa pred písomkami.

Raz cestou zo školy spadol do vody. Šmykol sa vo chvíli, keď si

vymýšľal pre mamu výhovorku, prečo dostal ďalšiu päťku. "Po-

móóóc!", reval. "Mamííííí!!!" Nikde nikto sa neozýval. Rozplakal sa

a mlátil rukami. To mu nepomohlo. Práve naopak - klesal do škare-

dej zelenej vody. Klesal a klesal, nič nevidel. TRESK! Buchol si hla-

vu o čosi ešte zelenšie. V tom momente zabudol svoje meno, dá-

tum narodenia, bydlisko. Dokonca zabudol na vlastnú rodinu.

Celkom osprostel!!!

Keď si uvedomil, že je naozaj sprostý ako "debko", začalo sa mu

to nepáčiť. Chcel osloviť akúsi plávajúcu muchu, ale tá začala

bzundžať tak hlasno, že sa strhoI . Roztvoril oči ... veď Je to budík!

Dávid, teda JA, som celý deň premýšľal. Nielen o škole ale aj o se-

be. Poobede som siahol po školskej taške, skontroloval učebnice

aj zošity aj rozvrh hodín. Pripravil som sa na vyučovanie ako sa pa-

trí. Začal som počúvať nášho pána učiteľa, začal som sa hlásiť a pí-

sať si úlohy. Dostal som dve trojky. ale neskôr aj dvojku. Decká sa

čudujú prečo ...

Mária Letzová Kde bolo, tam bolo
I. miesto – próza SŠ

Som túlavé mačiatko Stess. Žijem v meste s mojou maminkou

a s mojím bratom Teom. Rada sa túlam, ale môj brat je celkom iný.

Teovi sa mesto nepáči, lebo je tu menej rozkonárených stromov,

ale zasa sa mu páči, že je tu veľa obchodov s mliečkom a mačacie

jedlo, ktoré vyhadzuje jeden pán – majiteľ obchodu. Mne sa páči,

keď ide okolo môjho úkrytu družina detí – vždy si ma niekto pohlad-

ká, ba niekto ma zoberie aj na ruky. Ale najradšej mám Vinobranie v

septembri. Sú tu kolotoče, hudba, svetlá... ba niekedy ma ujo

Brakedanceák (tak voláme uja čo spúšťa Brakedance a detskú ma-

néž) pustí na detskú manéž! Zapasuje ma a už sa veziem vo veľ-

kom a krásnom vláčiku. Ujo mi dá najesť, napiť a keď zaspím, zakry-

je ma hrejivou dekou. Na Vinobraní sa mi nepáči, že ľudia si ma ne-

všímajú a stúpia mi na chvostík! Bolí to a ľudia ma ani nepoľutujú.

Chýba mi tu aj mačacia škola pre mačiatka. Tak rada by som chce-

la vedieť čítať!

Chýba mi aj môj ocko! Keď prechádzal v noci cez cestu, nikto si ho

nevšimol a zrazili ho! Niektorí ľudia sú takí zlí! Môj kamarát Jurkossi

má zlého pána. Týra ho a bije keď nesplní úlohu ktorú mu zadal, vy-

hodí ho do záhrady kde je hmyz a potkany, ale našťastie je vedľa

môjho úkrytu, tak má veľké šťastie.

Veľmi mi ešte chýba príroda, ktorá je odo mňa najďalej... a bútľavý

strom, pri ktorom môj ocko požiadal o labku moju mamu! A prsteň z

nezábudky! No proste, bolo to krásne! Však nás tam ocko zobral,

kým ešte žil. Hrali sme sa s motýľmi a so psom Rikom sme naháňali

veveričky. Aešte s Rikom sme pozerali film v kine October cat. Bolo

to pekné, kým sa jeho pán aj Rikom nepresťahovali. Bola som smut-

ná, ale veď je tu ešte Jurkossi (týraný).

Zatiaľ čo sú môj brat Teo s mojou maminkou a Jurkossim spolu, ja

si väčšinou zajem u pána Brakendanceáka. S Jurkossim mama dis-

kutuje o našom meste, čo sa páči mame, čo Jurkossimu a čo Teovi.

Veď nakoniec žijem v meste Pezinok.

Janka Bednáriková Stess a jej mesto
III. miesto – próza ZŠ, II. stupeň

slnku priplávala loď, či skôr raft, ktorý sa akýmsi zázrakom držal na

hladine. Iná na výber nebola. Všetci cestujúci mali v očiach strach,

zúfalstvo. Cítil sa hrozne. Cesta po mori bola príšerná. Slnko praži-

lo loď sa neraz nebezpečne nakláňala. Tislo sa naňho najmenej de-

sať ľudí, jedno dieťa stále plakalo a druhé vracalo. Dozorcovia po

nich vrieskali. Strašné!!!

Nakoniec šťastlivo dosiahli grécke pobrežie. Po pristátí ich tí istí

dozorcovia z lode vykopli von a odplávali. Celá skupina bezradne

prešľapovala a hľadala dobrú dušu, ktorá by im povedala, čo ďalej.

Kde majú hľadať vytúžený tábor, o ktorom všetci rozprávali?

Nezostalo im nič iné, len aby šli tam, kde ich oči povedú.

Po strastiplnom putovaní, nocľahoch pod holým nebom a s

prázdnym žalúdkom po týždni tábor spoločnými silami našli. Ali

dostal jedlo, zaevidovali ho s prísľubom, že tu môže zostať tri me-

siace. Potom putoval od tábora k táboru, kde pobudol nejaký me-

siac a všade si hľadal prácu. Chcel si zarobiť peniaze a prenajať si

skromný byt. Často musel znášať urážky od domácich, ale po ča-

se si chtiac-nechtiac musel privyknúť. Kade chodil, všade hľadal

svoju ženu. Veľmi mu chýbala, nedokázal bez nej ani rozmýšľať.

Až vo viedenskom tábore sa naňho konečne usmialo šťastie.

Zbadal ju stojacu v rade. Mocne na ňu zavolal a bežal k nej.

Spoznala ho z diaľky, aj keď bol zúbožený a schudnutý. Vrúcne sa

objali a vybozkávali. Vyrozprávala mu svoj príbeh so slzami v

očiach. Vravela, že vtedy dodávku prepadli vojaci a ona s niekoľ-

kými ďalšími bezhlavo utiekla. Stihla však zastrelenému teroristovi

vytiahnuť z rozopnutej bundy vytŕčajúcu peňaženku a tak sa tiež s

ťažkosťami dostala do Viedne.

Neskôr si kúpili jednoizbový byt v periférnej štvrti Viedne.Ako veľ-

mi sa tešili, že môžu žiť spoločne pod jednou strechou – a v mieri!!!

Toto jeAli. Má ženu, dom, je zamestnaný. Pracuje ako obchodný

poradca pre distribúciu drobného tovaru. Ničím sa nelíši od ktoré-

hokoľvek dospeláka v Európe. Býva v meste Ragdat v Sýrii.

Po náročnom pracovnom dni sa zastavil na trhu a pomaly kráčal

domov. Zrazu začul hlasy a krik. Schoval sa do blízkych kríkov a

sledoval, čo sa bude diať. Razom stŕpol. Ozbrojení chlapi so šatka-

mi na tvárach tisnú jeho ženu do dodávky. Chvelo sa mu celé

vnútro a takmer nedýchal. Chce skríknuť a uchmatnút im ju, no ve-

del, že keby sa vystrčil z kríka, rozstrieľali by ho na franforce.

Miešal sa v ňom pocit totálnej bezmocnosti spolu s pocitom smút-

ku a bezhraničnej nenávisti.

Keď dodávka odišla a jeho žena zatvorená v jej tme, postavil sa

na rovné nohy a rýchlo vbehol do domu. Schmatol peniaze, jedlo,

vodu, pas a pár drobností a schoval sa do pivnice. Vtedy sa spusti-

la streľba, zapli sa sirény. počul výbuchy, zem sa triasla. Toto trvalo

nekonečné tri dni a tri noci. Potom všetko stíchlo.Ali ďakoval Bohu,

že je tomu besneniu koniec. Vyšiel von. Asi pred dvomi hodinami

sa mu minula voda a smädilo ho. Našťastie na námestí o blok ďalej

zastala cisterna Červeného kríža. No to, čo potom na námestí vi-

del, ho prenasledovalo v snoch ešte veľmi dlho. Vojaci obesení na

pouličných stĺpoch, mŕtvi vojaci za barikádou postavenou pred rad-

nicou... všade mŕtvoly, krv. Alimu sa podlomili kolená. Musel sa

vzchopiť. Stočil pohľad k cisterne, no tam to nebolo o nič lepšie. Ľu-

dia čakajúci na vodu boli otrhaní, niektorí zakrvavení, niekoľko ich

malo ruku alebo inú časť tela už ošetrenú. Postavil sa do radu, ča-

kal a počúval. Za ním stojaci chlapec hovoril o tom, že mnohí ľudia

utekajú na lodiach do Európy a tam ich vraj prijímajú do táborov .

Ali pozrel na chlapca a jeho mamu. Tá iba so zvesenou hlavou

nervózne tisla k hrudi menšiu plastovú nádobu a mlčala .... akoby

videl svoju ženu. Stislo mu srdce.

Bol rozhodnutý! Nechce žiť v tomto pekle, so strachom, že ho raz

zabijú. Ženu už stratil, deti nemajú ... už nemá čo stratiť. Nabral si

vodu a pobral sa domov. Niečo zjedol, pár vecí zbalil do batoha a

do vrecka vopchal mapu.

O tri týždne otrhaný, hladný, smädný prišiel do prístavu. Muž v ná-

morníckej čiapke ho zapísal do zoznamu, do ruky mu strčil bagetu

a ukázal na čakajúci rad na móle. Po štyroch hodinách na horúcom

Oliver Mucska Nádej
II. miesto – próza ZŠ, II. stupeň
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Inzercia

Dvadsať podôb dvadsaťročnej nadácie REVIA

Dvadsaťročná bilancia aktivít
a projektov Nadácie REVIA je
naozaj pestrá. Každá oblasť má
svoju históriu a pomenovanie.

spomína správkyňa nadácie
Drahoslava Finková.

Hra stále prebieha. Nadácia
ponúkla školám takýto program
ako alternatívu k výletom či bran-
ným cvičeniam.

dodáva
Drahoslava Finková.

Zábavný charakter mala aj ďal-
šia z dvadsiatich podôb nadácie
pod čarovným názvom

hovorí
Drahoslava Finková z nadácie
Revia. A aké boli ohlasy? Väč-
šinou pozitívne. Ľudia aspoň po-
čas jedného dňa zabudli na sta-
rosti a viac sa usmievali. Zlých
správ je dosť aj dnes, takže by
možno stálo za úvahu si deň
úsmevu zopakovať.

V časoch, keď internet ešte ne-
bol až takou samozrejmosťou
ako dnes, realizovala nadácia
prvý projekt, na ktorý získala
prostriedky z Európskej únie,
vtedy ešte z fondu Phare.

Nadácia REVIA pôsobí v re-
gióne Pezinka už dve desať-
ročia. Okrúhle narodeniny si
pripomína výstavou na Rad-
ničnom námestí, ale aj sériou
článkov v časopise Pezinčan,
v ktorých predstavujeme sym-
bolických dvadsať tvárí Na-
dácie REVIA.

1. Sprievodca

2. Posol pozitívnej energie

Deň
úsmevu.

3. Informátor

„Chceme sa priblížiť k mladým
ľuďom a hľadáme spôsoby, čo
atraktívne im ponúknuť. V nadá-
cii kolegyňa Miroslava Petru-
šová vymyslela
a v partnerstve so študentmi
Obchodnej akadémie v Pezinku
a ich profesorkou Natáliou Ka-
dárovou sme to zrealizovali,“

„Študenti
dostali za úlohu vytipovať mies-
to v Pezinku a okolí, ktoré popí-
sali tak, aby tajomnou a šifrova-
nou formou napovedali hľadajú-
cim, o čo ide.Aaby ľudia na tých-
to miestach mohli hľadať
schránku tak, ako v známej hre
geocaching. Tam majú ľudia
presné GPS súradnice, niekto
vytvorí stránku a iní ju hľadajú.
Vytvorili sme dvadsať jedna
schránok a do každej umiestnili
jedno slovo. Kto nájde všetky,
zostaví z týchto slov filantropic-
ký odkaz. A kto tento odkaz poš-
le do nadácie, môže do konca
novembra súťažiť o vyhliadkový
let lietadlom nad Malými Kar-
patmi. “

„ Ale takisto aj
rodiny s deťmi si môžu urobiť tak-
to zameraný výlet a spoznávať
náš kraj a jeho históriu. Od-
borne nám projekt spripomien-
kovala aj Petra Pospechová, ria-
diteľka Mestského múzea v Pe-
zinku. Ľudia sa zabavia a do-
zvedia sa všeličo, čo by sa inak
nedozvedeli, navyše zábavnou
a nenásilnou formou, “

„V období, keď bolo
veľa negatívnych správ, krimi-
nálnych činov či tragických úra-
zov našich spoluobčanov a ešte
aj padli nebankové spoločnosti,
sme si povedali, že treba urobiť
niečo pekné a pozitívne. Zorga-
nizovali sme preto Deň úsmevu
a zapojili sme doňho aj školy a
školské kluby, ktoré s Nadáciou
REVIA spolupracujú, mimovlád-
ky... Deti tancovali, hrali divadlo,
kreslili obrázky a ponúkali ich ľu-
ďom, rozprávali im vtipy, “

„Prišli sme s myšlienkou priblí-
žiť internet ľuďom. Organizovali
sme kurzy pre verejnosť, pre ľu-
dí, ktorí si prvýkrát sadli za počí-

dobrocaching

tač a nevedeli ani len kliknúť my-
šou. Učili sme ich všetko od zá-
kladov,“

„Tak-
isto sme chceli, aby internet za-
čali využívať autority lokálnej ko-
munity – riaditelia a zamestnan-
ci inštitúcií, škôl, knižníc, centier
voľného času alebo aj obecní a
mestskí poslanci, čiže aj ľudia,
ktorí rozhodujú. Mali sme na vý-
učbu špeciálnych lektorov. A vy-
tvorili sme portál cez
ktorý sme poskytovali informá-
cie o dianí v Pezinku. Išlo často
o praktické informácie týkajúce
sa bežného života či kultúrnych
podujatí a rôznych zaujímavých
akcií prebiehajúcich v regióne.
No a napokon, učili sme ľudí,
aby využili internet na vyjadre-
nie svojho názoru.“

„Mali sme tiež tvorivé dielne
pre deti, učili sme ich rôzne re-
meselné techniky ako je hrn-
čiarstvo, zdobenie medovníkov,
drôtikovanie – a vždy sme si po-
zývali ľudového umelca, ktorý
ich to učil,“

„V gastrostánku potom
dôchodkyne a dobrovoľníčky
upiekli tradičné špeciality, ktoré
sa ponúkali na predaj. Podujatie
teda oslovilo všetky generácie a
vládla tam dobrá nálada. “

„Finále bolo trojgenerač-
né,“

„Jedno
družstvo boli malé deti s mami-

popisuje začiatky pro-
jektu Drahoslava Finková.

Išlo o najväčší komunitný pro-
jekt nadácie, ktorého sa zúčast-
nilo viac než 4-tisíc ľudí.

S pracovníčkou Zuzanou Fr-
novou, ktorá bola členkou fol-
klórneho súboru Šenkvičan, sa
Drahoslava Finková rozhodla
zorganizovať
amatérskych súborov pod ná-
zvom Spolupracovalo
aj moravské mestečko Kyjov.
Podujatie niekoľko rokov otvá-
ralo Kultúrne leto v Pezinku.

hovorí Drahoslava
Finková.

Dôležité bolo, že nešlo o sú-
ťaž. Cieľom podujatia Nadácie
REVIA bolo ukázať, do akej veľ-
kej miery je folklór stále živý a
prítomný v našej prítomnosti.

Viete si predstaviť
Žiadny prob-

lém. Nadácia REVIA dala vyro-
biť veľkú podložku a v jedno po-
poludnie zorganizovala takúto
hru.

spomína na veselé chvíle
Drahoslava Finková.

PK-NET,

4. Etnograf

folklórny festival

Návraty.

5. Zabávač
živé Člove-

če, nehnevaj sa?

nami, druhé družstvo boli tínej-
džri a tretím boli seniori.“

„Potom sme ju ne-
chali tak a v priebehu dvadsia-
tich minút bola zašliapaná,“

„Ale
práve v tejto pominuteľnosti je
zmysel mandaly. Inokedy sa
spláchne vo vode alebo sa ne-
chá rozplynúť vo vetre.“

„Založili sme nadačný fond, tak-
zvaný
Urobili sme elektronickú anketu
s obyvateľmi, čo by na ihrisku
chceli mať. Miestny architekt
Daniel Bartoš vytvoril zadarmo
projekt, ako by priestor mohol vy-
zerať, pričom tam zahrnul aj
prvky z ankety,“

„Chceli sme však ihrisko formo-
vať ako multifunkčný a multige-
neračný park. Vytvorili sme s ro-
dičmi riadiacu radu, organizovali
si brigády a ja som hľadala vý-
zvy, kde by sa dali získať finanč-
né prostriedky. Vždy, keď sme
nejaké peniaze dostali, pokročili
sme v rekonštrukcii a výstavbe.
Oslovovali sme tiež miestnych
podnikateľov, ktorí pomohli ak aj
nie finančne, tak prácou alebo
technikou.“

Priestor na takúto originálnu
hru s Nadáciou REVIA ponúkli
aj organizátori tohtoročného le-
teckého dňa v Dubovej.

V rámci zabávača Nadácia
REVIA tvorila aj Bolo
to počas vinobrania a spolu s
dobrovoľníkmi práca na tomto
úžasnom diele trvala celých
šesť hodín.

sme-
je sa Drahoslava Finková.

Pekný štvorročný projekt sa po-
daril v Modre. Rodičia detí, ktorí
sami vyrastali neďaleko starého
ihriska, mali chuť ho obnoviť.
Bolo to krátko pred komunálny-
mi voľbami a na stretnutiach s
kandidátmi často padali otázky
na ich adresu, čo chcú urobiť
pre mladé rodiny. Vtedajšia kan-
didátka a neskôr primátorka
Modry Hana Hlubocká odporu-
čila občanom Nadáciu REVIA.

popisuje akciu
v Modre Drahoslava Finková.

Pozemok patrí evanjelickej cirk-
vi, ktorá ho dala do dlhodobého
prenájmu mestu. Všetci partneri
sa teda museli dohodnúť na spo-
ločnom postupe. Park obsahuje
naozaj prvky pre všetky generá-
cie, od šmykľaviek pre najmen-
ších cez hojdačky až po lezeckú
stenu či ping-pongový stôl či ša-
chový stolík. Teda pre každého

mandalu.

6. Spojovateľ generácií

Park hrania a oddychu.

niečo.Ačo je dôležité, bol to pod-
ľa slov Drahoslavy Finkovej krás-
ny filantropický projekt, v ktorom
sa podarilo spojiť veľa síl pre spo-
ločný cieľ.

Väčšina ľudí vníma Nadáciu
REVIA ako finančný zdroj. Zá-
roveň je však

Mnohí záujemco-
via vôbec nemajú skúsenosti s
tým, ako sa projekt píše a ani
ako sa vyúčtuje, pretože každé
euro sa musí riadne zdoklado-
vať.

popisuje túto aktivitu Dra-
hoslava Finková. V nadácii tiež
ľuďom radia, kde sa dajú zohnať
finančné prostriedky na podporu
rôznych projektov, ako sa zare-
gistrovať v podobe občianskeho
združenia, prijímateľa % z dane,
ak je to potrebné a tiež ako si náj-
sť partnerov, s ktorými si môžu
vymieňať skúsenosti a spolu-
pracovať...

V nadácii sme takto pomohli a
skonzultovali vyše 1200 projek-
tov. Počet hodín venovaných ta-
kémuto poradenstvu však hovo-
rí za všetko:

do-
dáva správkyňa Nadácie REVIA
Drahoslava Finková.

Ďalšie aktivity Nadácie REVIA
si predstavíme o mesiac. A pri-
pomíname, že

, ktorí na spomí-
nané projekty a dobročinné úče-
ly poskytnú po 2 eurá, (naprí-
klad formou darcovskej SMS v
tvare

alebo aj po 20, 200 a 2000
eur – teda čísla so symbolickou
dvojkou, ktorá pripomína dvad-
sať rokov nadácie. Aj iné prí-
spevky môžete posielať na

bližšie infor-
mácie nájdete priamo na strán-
ke nadácie www.revia.sk/daruj.

Reťaz dobra má už svoje
Mesto Pe-

zinok, Oliver Solga, rodina De-
movičová, rodina Chvílová, rodi-
na Mácsová, Eva Šišková, Jo-
zef Tomaškovič, Pavol Pastu-
cha, Peter Guštafík, Radovan
Lucina. S inými regionálnymi
darcami už máme štvrtinu z plá-
novanej sumy 20 000 €, ktorú
chceme získať, a to Pri-
dáte sa aj vy?

Pretože každý dobrý
skutok sa človeku niekoľkoná-
sobne vráti.

7. Konzultant

zdrojom rád a
skúseností.

v súčasnosti je
zámerom Nadácie REVIA hľa-
dať darcov, ktorí vytvoria
„Reťaz dobra“

„DMS REVIA“ na číslo
877,

číslo účtu SK71 5600 0000
0066 6028 1001,

prvé
pezinské ohnivká:

5 258 €.

Krédo znie: „Pošli dobro
ďalej“.

(kam)

„Preto poskytujeme už dvad-
sať rokov poradenstvo. Učíme
ľudí, ako sa vypĺňa žiadosť, ako
má vyzerať popis projektu. Čas-
to sme to učili krôčik po krôčiku,
pretože za nami chodili záujem-
covia, ktorí mali dobré nápady,
ale nemali v tomto smere skúse-
nosti,“

„Už ich ani nevieme
narátať. Ale chceme byť inkubá-
torom a naučiť ľudí, aby si vedeli
sami pomáhať. Dať im udicu,
aby si sami nachytali ryby,“

Vo vydavateľstve Magnum

Publisher vyšli posledné dva

diely Krimi prípadov reportéra

AZ pezinského autora Ľubo-

ša Juríka. Posledný príbeh s

emotívnym názvom Raz vás

všetkých pozabíjam sa po

februárovom prevrate roku

1948 odohráva v Pezinku, v

kapucínskom kláštore, kde in-

ternovali kňazov, mníchov a

členov náboženských rádov,

medzi nimi napr. aj neskoršie-

ho kardinála Jána Korca či

biskupa Pavla Hnilicu. Komu-

nistický režim chce rády zrušiť

a neposlušných kňazov po-

trestať. Ústredná postava krimi príbehov reportér AZ dostal do

obnovených Bratislavských novín AZ list, v ktorom sa anonym-

ný pisateľ sťažuje na drsné pomery v kláštore. Anton Záruba sa

rozhodne kláštor navštíviť – to ešte netuší, že sa stane sved-

kom dramatických udalostí, záhadnej vraždy jedného z mní-

chov a napokon prekvapujúceho rozuzlenia.

Celkovo vyšlo 20 Krimi príbehov reportéra AZ. Ku všetkým

vydavateľstvo použilo na obálky kresby Olivera Solgu a autorkou

grafickej úpravy je pezinská výtvarníčka Jela Pálešová. (r)

Krimi prípady reportéra AZ

P o s t o p á c h

BAROKA je názov

výstavy v Malokar-

patskom múzeu v

Pezinku, ktorá je

prístupná už od má-

ja 2016. V súčas-

nosti je výstava,

ktorú sa oplatí vi-

dieť presťahovaná

do predného traktu

múzea, kde zotrvá

do 26. novembra.

Žiaci ZUŠ Eu-

gena Suchoňa pod vedením svojich skúsených pedagógov

Danice Tykovej, Júlie Piačkovej a Andreja Friča sa prostredníc-

tvom svojich umeleckých diel túlajú obdobím baroka. Znázornili

historické interiéry, exteriéry, pohľady na bohatých aj chudob-

ných, múdrych aj hlupákov. Štyridsať párov keramických topá-

nok či šestnásť hláv s klobúkmi a účesmi, ktoré sa nosili v obdo-

bí baroka, vás nenechajú na pochybách, že ste na chvíľu cesto-

vali v čase s detským pohľadom na svet. (ET)

Po stopách baroka

Nová kniha u susedov
Modranská beseda v spolupráci so

SNM-Múzeom Ľudovíta Štúra v Modre

s podporou Ministerstva kultúry SR a

Mesta Modry vydala monografiu o his-

tórii Kráľovej pod názvom Kráľová –

poddanská obec mesta Modry. Kto sa

zaujíma o históriu malokarpatského re-

giónu a túto knihu ešte nemá, je naj-

vyšší čas, aby si ju zadovážil. (r)

FOTO: (pb)

Vo Farskom kostole sa 31. júla uskutočnil tretí koncert z cyklu

Hudba v Pezinku. Protagonistom večera nebol nikto iný, ako

slávny slovenský klavirista a pedagóg Marián Lapšanský. Stov-

ky nadšených návštevníkov všetkých troch koncertov by chceli

touto cestou organizátorom z OZ EUTERPA za krásne umelec-

ké zážitky srdečne poďakovať. (MsÚ)

Hudba v Pezinku
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- Hudba stáročí

- Výtvarné techniky a koláž

- Ľudová kultúra nášho regiónu

-Arteterapia

- Počítače a fotografia

- Nový životný štýl

- Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo

Poplatok za jeden semester predstavuje sumu 26 euro,

občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 per-

cent.

- – Dom Kultúry, malá sála – pred-

nášky v stredu

- – Dom kultúry, miest-

nosť preATV, 1.poschodie - prednášky v utorok

- – Malokarpatské

múzeum – prednášky v utorok

- – Dom Kultúry, miestnosť pre ATV,

1. poschodie – prednášky vo štvrtok

- – ZŠ Fándlyho – prednášky

vo štvrtok

Sylaby jednotlivých študijných odborov sú zverejnené na

webovej stránke Mesta Pezinok v sekcii

zdravotníctvo a sociálne služby – ATV ako aj na výveske v

budove MsÚ Pezinok 1. medziposchodie.

, tel.kontakt. 033/6901127

Akadémia tretieho veku v Pezinku ponúka v jubilejnom
školskom roku 2016/2017 štúdium v týchto odboroch:

Zápis do oboch ročníkov sa bude konať na Mest-
skom úrade Pezinok, Radničné námestie č.7, prvé po-
schodie, č.dverí.19 v dňoch: 6. 9. 2016 (utorok) v čase
o 14.00 hod. - 16.00 hod. a 7. 9. 2016 (streda) v čase
o 14.00 hod. - 17.00 hod.

Prvé spoločné stretnutie poslucháčov sa uskutoční
dňa 21. septembra o 16.00 hod. v malej sále Domu kul-
túry Pezinok. Pri príležitosti otvorenia školského roku
akadémia oslávi už 10. výročie založenia.

Koordinátorka ATV Andrea Pikusová

1. ročník:

2. ročník:

Miesto konania výučby prvých ročníkov:

Hudba stáročí

Výtvarné techniky a koláž

Ľudová kultúra nášho regiónu

Arteterapia

Počítače a fotografia

www.pezinok.sk

andrea.pikusova@msupezinok

Dôležité termíny:

Akadémia tretieho veku dáva do pozornosti:

Akadémia tretieho veku
školský rok 2016/2017

Dobrovoľný hasičský zbor

Pezinok SOU v spolupráci so

ZŠ Pezinok Fándlyho a s pod-

porou mesta Pezinok a DPO SR

i v tomto roku zorganizoval pre

žiakov ZŠ v okrese Pezinok sú-

ťaž grafických prác žiakov na té-

mu, PO OČAMI DETÍ 2016, kto-

rá má vyše tridsaťročnú tradíciu.

Aj tentoraz sa súťažilo v kategó-

riách mladší a starší žiaci s poč-

tom vyše 200 prác. Odborná po-

rota pod vedením Aleny Burda-

novej hodnotila výtvarnú a obsa-

hovú stránku prác a udelila

množtvo cien za 1. 2. a 3. mies-

to, Cenu Požiarnej ochrany, Za

záchranu života a cenu Pre-

vencie pred požiarmi a tri oso-

bitné ceny za kolektívne práce:

1.žiačkam ZŠ Orešie za prácu s

názvom spracovanú

kombinovanou technikou.

2.žiakom ZŠ Slovenský Grob

za kašírovanú figurínu

v zásahovej rovnoša-

te. Táto práca i s ďalšími ví-

ťaznými je vystavená i na me-

dzinárodnej výstave Hasičské

Hoby, ktorú zorganizovalo

DHZ Pezinok SOU v Kraj-

skom múzeu Prešov do kon-

ca prázdnin 2016.

3. žiakom zo školského klubu pri

ZŠ Svätý Jur za kolektívnu

prácu kombinovanou techni-

kou pod názvom

v tohtoročnej súťa-

ži boli v kategórii

HASIČI

Hasič

Samko

Zásah hasi-

čov pri horiacom strome.

Prvé ceny

mladší žiaci

udelené týmto žiakom: S. Stein-

hubelová ZŠ Ľ. Štúra Modra, J.

Majda ZŠ Ľ. Štúra Modra, Cena

PO: A. Viola + K. Selepová ZŠ

Svätý Jur, Cena za záchranu ži-

vota: M. Píšová ZŠ Ľ. Štúra

Modra, Cena Prevencie pred po-

žiarmi D. Heribanová ZŠ Ľ. Štú-

ra Modra.

v kategórii

M. Spišiaková ZŠ Ľ. Štúra

Modra, V. Hinková ZŠ Ľ. Štúra

Modra, Cena PO: T. Tomašovi-

čová ZŠ a MŠ Slovenský Grob,

Prvé ceny starší

žiaci:

Cena za záchranu života: S.

Fornerová ZŠ a MŠ Slovenský

Grob, Cena prevencie pred po-

žiarmi: Z. Aschengeschwandt-

nerová ZŠ Fándlyho Pezinok.

do-

stali ešte nasledovné ceny: L.

Grajciarová ZŠ Kupeckého 2.

cena aA. Saloň 3. cena, F. Kras-

ňanský ZŠ Fándlyho získal 3.

cenu PO, N. Kintlerová ZŠ Na

Bielenisku získala 2. cenu Za zá-

chranu života. 2. cenu Preven-

cie pred požiarmi získal T. Dulík

ZŠ a MŠ Orešie.

Z. Ci-

bulková ZŠ Fándlyho a L. Ja-

vorková ZŠ Fándlyho získali 3.

cenu, 2. cenu PO získala V.

Soukupová ZŠ Na Bielenisku a

3. cenu PO získala T. Špičková

ZŠ a MŠ Orešie. 2. cenu Za zá-

chranu života získal V. Melišík

ZŠ Fándlyho. 2. cenu Preven-

cie pre požiarmi získala A. Hib-

lerová ZŠ Na Bielenisku a 3. ce-

nu Za prevenciu pred požiarmi

získala M. Havlovičová ZŠ a MŠ

Orešie.

Výstava víťazných prác bola

sprístupnená verejnosti v ZŠ

Fándlyho Pezinok. Víťazov a

hostí na vernisáži privítala riadi-

teľka Ing. M. Hlúšková spolu s

Diplomy a vecné ceny venovalo

mesto Pezinok, DPO SR i ďalší

sponzori.

Mladší žiaci ZŠ z Pezinka

Starší žiaci z Pezinka:

viceprimátorom mesta Pezinok

Ing. Milošom Andelom a kuráto-

rom výstavy Petrom Roncom.

Peter Ronec

Výtvarná súťaž žiakov ZŠ na tému PO OČAMI DETÍ 2016

Obchodná akadémia v Pezinku bilancuje šk. r. 2015/2016
Skončil sa ďalší školský rok, a

preto aj Obchodná akadémia v

Pezinku môže prezentovať širo-

kej verejnosti najdôležitejšie mo-

menty a najzaujímavejšie infor-

mácie týkajúce sa diania na na-

šej škole.

Naša obchodná akadémia

(OA) je strednou odbornou ško-

lou špecializujúcou sa na všetky

ekonomické predmety vrátane

informatiky. Je školou s regio-

nálnou pôsobnosťou, pričom

väčšina žiakov pochádza z okre-

sov Pezinok, Senec, Malacky,

Bratislava a Trnava. Aj napriek

tomu, že zameranie školy je eko-

nomického charakteru, jej ab-

solventi sa uplatňujú aj v iných

odboroch a zároveň sú úspešní

aj na prijímacích pohovoroch na

vysokých školách.

V školskom roku 2015/2016

na OAštudovalo celkom 216 žia-

kov, z toho 74 žiakov študovalo v

odbore manažment regionálne-

ho cestovného ruchu (MRCR).

Naši žiaci sa počas celého

školského roku 2015/2016 ak-

tívne zapájali do jazykových

olympiád, konferencií, work-

shopov, odborných exkurzií, kul-

túrno – vzdelávacích podujatí,

projektov, súťaží medzi cvičný-

mi firmami, súťaží v účtovníctve,

v aplikovanej ekonomike, mate-

matike a do ďalších súťaží orga-

nizovaných mestom, okresom

či krajom.

Krátko o našich najzaujíma-

vejších podujatiach a úspe-

choch našej školy. Z odborných

ekomomických predmetov sa

žiaci zúčastnili konferencie Tech

Match v Bratislave. Konferencia

bola o START UP-och.

Žiaci 4. ročníka absolvovali vy-

učovanie v rámci projektu Fi-

nančná gramotnosť pod vede-

ním Nadácie PARTNERS.

Nezisková spoločnosť „Ja Slo-

vensko“ organizovala a zastre-

šovala podujatia a aktivity, do

ktorých sa zapojili aj žiaci našej

školy, a to školenie manažér-

skych zručností, workshop

„Manažérom na nečisto“, pro-

jekt „Social Inovation Relay“,

dvojročný program finančnej

gramotnosti „Viac ako peniaze“.

Dvadsaťdva žiakov 3. B triedy

získalo certifikát o úspešnom ab-

solvovaní dvojročného progra-

mu finančnej gramotnosti „Viac

ako peniaze“. Trinásť žiakov 4.

A triedy získalo certifikát za

Online ekonómiu a 16 žiakov

certifikát z firmy KROS o spra-

covaní podvojného účtovníctva

v programe Omega.

Počas celého školského roka

2015/2016 prebiehal projekt

„DOBROCACHING“ v spolu-

práci s Malokarpatskou komu-

nitnou nadáciou Révia. Cieľom

projektu bolo spoznávanie his-

tórie a miest Pezinka a jeho oko-

lia. V projekte sa prepojili teore-

tické vedomostí s praxou. Pro-

dukt tvorili a na jeho propagácii

sa spolupodieľali žiaci 3. C trie-

dy MRCR.

Žiaci celej školy sa zapojili do

projektu „Mladý človek a veda“

písaním esejí na tému „Ako si

predstavujem svoj život a prácu

v roku 2030“. Organizátorom

projektu bol Ekonomický ústav

SAV Bratislava. Na ocenenie bo-

li nominované: M. Svrčková,

M. Mešťanová, A. Čapuchová.

1. miesto v rámci celého projek-

tu v kategórii D získala Mária

Mešťanová (žiačka 4. A triedy),

ktorá bola zároveň víťazkou ce-

loškolskej súťaže.

OA sa zapája do všetkých or-

ganizovaných športových súťa-

ží. V školskom roku 2015/2016

sme usporiadali minifutbalový

turnaj o „Pohár riaditeľa OA“,

úspešne sme sa zúčastnili ob-

vodného kola vo futsale (3. mies-

to), stolnom tenise (2. miesto) a

florbale (2. miesto). Žiaci vyhrali

obvodné kolo v basketbale

chlapcov a postúpili do krajské-

ho kola. V rámci zimných špor-

tov sme organizovali lyžiarsky

zájazd do Oravskej Polhory a v

rámci medzinárodných aktivít aj

so športovo-ekonomickým ná-

metom sme organizovali zájazd

do družobnej školy v Blansku v

Českej republike.

Na škole aktívne pôsobí Žiac-

ka školská rada, ktorá sa inicia-

tívne podieľala na organizovaní

akcií ako imatrikulácia 1. roční-

kov, „Dní otvorených dverí“, pre-

zentácie cvičných firiem, projekt

„Vyčistíme si školu“, charitatívny

bazár „Vločka nádeje“, organizu-

je zbierky a rôzne iné úspešné

podujatia.

Úspešní boli aj naši maturan-

ti. Ich výsledky z externej časti

maturitnej skúšky v anglickom ja-

zyku boli lepšie ako národný prie-

mer. Celoslovenská priemerná

úspešnosť testu z anglického

jazyka úroveň B1 bola 57, 5 a

úroveň B2 bola 63,7. Žiaci na-

šej školy dosiahli na úrovni B1

priemer 62,9 a úrovni B2 prie-

mer 70,1.

Z vyššie uvedeného bilanco-

vania vyplýva, že školský rok

2015/2016 bol pre našu OA

úspešný. Podarilo sa mnohé, o

čo sa škola usilovala. Základné

ciele školy, t.j. kvalitná príprava

absolventov pre ich uplatnenie

na trhu práce, sa darí plniť na

stabilne dobrej úrovni, čo potvr-

dzuje úspešnosť pri maturitných

skúškach, nízka miera neza-

mestnanosti našich absolven-

tov a počty prihlásených na vy-

soké školy. Ing. Daniel Zoch

Klub sprievodcov mesta Pezinok pripravil v marci pre svojich

členov klubu i pre verejnosť exkurziu do susedného mesta Senec.

Ako v minulých rokoch sme okrem prechádzky historickým centrom

Senca absolvovali aj návštevu Mestského múzea a Infocentra.

Tradičné bolo milé prijatie pracovníčkou Infocentra, ktorá nám

poskytla informácie o podujatiach v meste počas mesiaca marec a

poskytla nové propagačné materiály. Rovnako ako v uplynulom

roku nás po zaujímavej expozícii mestského múzea sprevádzal

jeho riaditeľ Gábor Strešňák, ktorý bol i odborným garantom vý-

stavy venovanej histórii I. svetovej vojny a jej priebehu na našom

území. Zaujali nás mnohé vystavené exponáty, dokumenty, zbrane i

osobná korešpondencia vojakov a dôstojníkov, ktorí boli občanmi

mesta Senec a blízkeho okolia. Z jeho pútavého lektorského vý-

kladu sme sa dozvedeli i o priamych dopadoch vojnových konfliktov

na obyvateľstvo Senca a okolia.

V osobitnej časti sa venoval tiež problematike vojnových zajat-

cov, ktorí boli internovaní na našom území a viaceré exponáty vy-

stavené na tejto výstave dokumentovali i prácu týchto zajatcov, ktorí

napríklad z nábojníc vyrábali rôzne pamiatkové predmety. Prezreli

sme si tiež rovnošaty vojakov a dôstojníkov a súčasti výstroje i zbra-

ne. Jeden z priestorov múzea je počas trvania tejto výstavy prebu-

dovaný na autentický bunker, v akom sa zdržovali vojaci počas bo-

jov v I. svetovej vojne.

Na záver sme si v susednom objekte múzea, v kultúrnom dome

pozreli výstavu grafických prác a fotografií tvorcov žijúcich a pracu-

júcich v meste Senec. Peter Ronec

Spomienka na 1. svetovú vojnu v Senci

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

anglický a nemecký jazyk

na ZŠ Fándlyho Pezinok

Poplatok za kurz:

pre dospelých
organizuje Mgr. Viola Nováková

2 hodiny týždenne celý školský rok 2016-2017
130,- € (76 hodín) 1,70 € na hodinu

Zápis: 12. 9. 2016 od 16.00 do 19.00 hod.
14. 9. 2016 od 16.00 do 19.00 hod.

na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZY

t

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

VN – JAZYKOVÉ KURZY

Inzercia



RÔZNE / INZERCIA9 AUGUST 2016 PEZIN ANČ

Inzercia

Vyšla nová Historika
V júli vyšlo v poradí už

šieste číslo regionálne-

ho historického občas-

níku HISTORIKA ktorý

vydávajú spolu dve pe-

zinské múzeá, Malo-

karpatské a Mestské. V

novom vydaní časopisu

nájdete trinásť príspev-

kov doplnených boha-

tým obrazovým materi-

álom.Štyri sú venované

priamo Pezinku –

a

Ďalšie rovnako

zaujímavé článku sú venované mestám a miestam okresu

Pezinok ako Svätý Jur či Červený kameň, ale aj osobnostiam –

a nadšen-

com histórie a archeológie, ktorý sa dlhodobo venuje histórii ob-

ce Štefanová.

Historiku (aj staršie čísla) zakúpite v Malokarpatskom múzeu

v Pezinku, v Mestskom múzeu v Pezinku, vo vybraných kníhku-

pectvách a v informačných centrách.

,

In-

ventáre Pezinského hra-

du z rokov 1574 a 1586,

Pohľad na rok 1945 oča-

mi pezinskej kroniky,

Príspevok k poznaniu

architektúry v Pezinku –

meštiansky dom na Holubyho ulici 23 Obnova Rodného do-

mu Jána Kupeckého v Pezinku (1950-1952).

Fotografia Ľudovíta Štúra – stručná história, Básnik Štetca Ing.

Jozef Lackovič Rozhovor s Michalom Schmidtom –

(r)

Pre väčšinu z nás je vlastná ro-
dina samozrejmosťou – starí ro-
dičia, rodičia, súrodenci, ich spo-
ločná minulosť, súčasnosť, bu-
dúcnosť. V našej spoločnosti
však vyrastajú deti, ktoré takúto
možnosť nemajú. Ich rodina ne-
funguje, rodičia im nedokážu
zabezpečiť základné potreby,
a preto často dochádza na zá-
klade rozhodnutia súdu k ich
umiestneniu do detského do-
mova.

Je to vážny zásah a zmena v
živote dieťaťa. V rámci individu-
álneho prístupu detské domovy
najmä pre deti od 0 - 6 rokov
uprednostňujú starostlivosť o

deti v profesionálnych rodinách.
Profesionálny rodič je zamest-
nanec detského domova a sta-
rostlivosť o dieťa vykonáva vo
svojom vlastnom rodinnom
prostredí (dome či byte). Je to
dočasné riešenie, akási pre-
stupná stanica, na dobu pokiaľ
sa neupravia pomery v jeho pô-
vodnej rodine alebo kým nie je
umiestnené v náhradnej rodine
formou pestúnskej starostlivosti
alebo adopcie. Pre dieťa je dô-
ležité, že sa oň stará jedna sta-
bilná osoba a užíva si pozor-
nosť aj ostatných členov rodiny.
Dieťa si v rodine vytvára vzťa-
hovú väzbu, čo je pre jeho bu-

dúcnosť veľmi dôležité vo via-
cerých smeroch. Po skúsenos-
tiach, ktoré máme, umiestnenie
dieťaťa v kvalitnej profesionál-
nej rodine je pre jeho zdravý
psycho-motorický vývin osob-
nosti veľkým prínosom.

Kto môže vykonávať povola-
nie profesionálneho rodiča?
Jednou z podmienok je ukonče-
né minimálne stredoškolské
vzdelanie s maturitou, tiež je ne-
vyhnutné absolvovanie prípra-
vy na profesionálne rodičov-
stvo.Avšak žiadne vzdelanie ne-
nahradí to, že „profesionálny“ ro-
dič dokáže dieťaťu poskytnúť
pocit istoty, bezpečia a lásky.

Ak vás tieto riadky zaujali a
máte záujem dozvedieť sa viac
o tematike profesionálneho rodi-
čovstva, respektíve uvažujete
nad tým, že by ste sa ním sami
stali, kontaktuje nás:

tel.: 0905 239 274, e-mail:
@

tel.: 0918 919 367 e-mail:
@

Aktuálne sa administratívne
sídlo Detského domova Har-
mónia nachádza na Stavbár-
skej 6 v Bratislave, avšak v blíz-
kej budúcnosti sa presťahuje do
Pezinka.

Mgr. Beata Molnárová,

Mgr. Katarína Tomčíková,

Beata Molnárová

riaditel.harmonia gmail.com

katarina.tomcikova dedcsp.sk

Starostlivosť o dieťa trochu inak – profesionálna rodina

Oblasť pod Malými Karpatmi je pôsobiskom viacerých nad-

šencov, ktorí sa venujú lokálnym či miestnym dejinám. V Ma-

lokarpatskom múzeu vám od septembra predstavíme jedného

z nich – Michala Schmidta. Rodák zo Štefanovej sa venuje písa-

niu historických kníh i prózy, zbieraniu ľudového textilu a povr-

chovému zberu. Výsledkom sú nálezy bojových sekier, kamen-

ných nástrojov, „Štefanovskej venuše“, fragmenty fajok i kera-

miky.

Viaceré z jeho nálezov budú súčasťou výstavy, ktorá potrvá

a jej súčasťou budú i sprie-

vodné programy.

Malokarpatské múzeum v Pezinku

od 8. septembra do 13.novembra
Miroslava Kišoňová,

Michal Schmidt – osobnosť malokarpatského regiónu

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Aktovka Vincenta Šikulu:

Literatúra v Radnici s finalistami Anasoft Litera 2015

Literárna a výtvarná súťaž na tému: Jablkové hodovanie.

Lekcia Malé Karpaty:

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

vernisáž výstavy k 80. výročiu naro-

denia a 15. výročiu úmrtia slovenského spisovateľa – 14. 9. 2016

o 17.00 hod v budove historickej radnice v Modre, Štúrova 54.

Spoluorganizátor: Mesto Modra, Kultúrne centrum Modra.

– 26. 9.

2016 o 19.00 hod. v Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefáni-

ka 1, Pezinok.

Termín: september 2016 v odd. pre deti a mládež.

cyklus podujatí predstavujúcich osob-

nosti malokarpatského regiónu. Termín: po dohode so školami

v odd. pre deti a mládež.

Kým školský zvonček zazvo-

ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, Hodina informačnej výchovy,

Veľké vítanie prváčikov v knižnici. Termíny: po dohode so školami

v odd. pre deti a mládež.

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

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA september

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Predbežná ponuka krúžkov na školský rok 2016/17

angličtina od nulôčky, výtvarníček, keramikárik,

folklórniček, tanečníček, pohybovka, divadelníček, predškoláčik

(inšpirovaný prvkami Montessori), gymnastika, maláčik.

keramický ateliér, výtvarný ateliér, umelecký ate-

liér, gymnastika, cesty za vedou, gitarový klub, šach, divadelný,

divadelník, reportéri, afternoon tea – konverzačná angličtina, po-

čítače, modelársky, mažoretky, Move it – moderné tance.

joga, keramika, bubnovanie, počíta-

če, iné – podľa záujmu, min. počet 8 ľudí.

Mama, ocko, poď sa hrať.

Centrum voľného času v Zámockom parku, Pezinok,

tel. kontakt: 033/6901 990, 0948 222 117,

Centrum voľného času otvára krúžky 5. septembra od 9.00
do 17.00 h v Zámockom parku

Pre škôlkarov:

Pre školákov:

Pre mládež a dospelých:

Pre deti a dospelých:

www.cvcpezinok.sk

Aj napriek množstvu informácií o malokarpatskom regióne

nie je na škodu, ak pribudnú ďalšie – nové. Príkladom je no-

vovytvorená webová stránka . Stránka je

zameraná na bohatý kultúrny a historický odkaz nášho re-

giónu, vinohradnícku tradíciu a krásu známych i zabudnu-

tých miest.

www.srdcezrevy.sk

(r)

Srdce z révy

Radosť pod starobylým Devínom
Aj tento rok, podobne ako po

uplynulé dva roky, zazneli v so-
botu 23. júla na pravé polud-
nie na mnohých historicky
významných miestach Sloven-
ska, ale aj v zahraničí sloven-
ské piesne hymnické, ľudové i
zľudovené, ktoré sa nejakým
spôsobom zapísali do sloven-
skej histórie.

Išlo v poradí o tretí ročník
projektu vytvoreného Doc. V. J.
Gruskom pod názvom

so
zámerom vzdať hold dielu, ktoré
pre nás Cyril a Metod vytvorili.

Folklórny spevácky súbor
RADOSŤ z Pezinka je už tra-
dične súčasťou tohto krásneho

Posol-
stvo piesní Slovensku a svetu

podujatia, keď v spoločnosti
iných speváckych súborov,
spieval pod starobylým hradom
Devín 28 ľubozvučných sloven-
ských piesní.

Počasie od rána hrozilo vý-
datným dažďom, pred polud-
ním však dážď ustal a slniečko
poskytlo podujatiu usmievavý
rámec ako každý rok. Spevá-

ci spievali s entuziazmom a nič
nemohlo pokaziť výnimočnosť
chvíle.

Pri spievajúcich krojovaných
speváčkach a spevákoch sa
pristavovali turisti – slovenskí,
ale aj zo zahraničia a potles-
kom oceňovali krásne sloven-
ské pesničky. Význam poduja-
tia podčiarkla aj účasť pána
Juraja Kubánku, významného
slovenského choreografa a ta-
nečníka, jedného z priekopní-
kov choreografie ľudového tan-
ca na Slovensku. Radostníci
nesklamali a svojím spevom do-
kázali, že právom sa s nimi na
podobných podujatiach ráta.

Eva Frťalová
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17. júla sa konal v New

Yorku medzinárodný turnaj

na ktorom sa pe-

zinským džudistom darilo na-

sledovne:

Jozef Tománek 1. miesto

do 12 rokov, do 34 kg, Silvia

Tománková 1. miesto do 14 ro-

kov, do 44 kg, Patrícia Tomán-

ková 2. miesto do 10 rokov, do

26 kg, Jozef Tománek 2. miesto

do 14 rokov, do 36 kg.

INTERNATIONAL JUDO
CUP USA,

22. - 24. júla sa zú-

častnili pezinskí prete-

kári na ďalšom medzi-

národnom turnajy ten-

tokrát v Miami. Išlo

o 28. ročník

V sil-

nej konkurencií džu-

distov zo 17 krajín sve-

OPEN
CHAMPIONSHIPS –
Miami a Golden Sco-
re Tournament.

ta si Pezinčania vybojovali via-

ceré medailové kovy.

Open Championships –
Miami: Jozef Tománek 1. mies-

ÚSPECH PEZINSKÝCH DŽUDISTOV NA SÚŤAŽIACH V USA

V našom meste síce nie je bedmintonový

oddiel, ale od januára 2015 funguje

Od januára 2016 sa vytvorila aj samostatná

ženská liga - žPBL. Momentálne sa počet hrá-

čov (ženy a muži) z Pezinka a okolia pohybu-

je pri čísle päťdesiat a vek hráčov od 15 do 54 rokov.

nepretržite počas ce-

lého kalendárneho roka na

Podrobne o tejto aktivite na web

stránke PBL

Zaujíma ťa tento šport? Chceš sa dozvedieť a naučiť viac?

Alebo zlepšiť kondíciu?

amatér-
ska Pezinská bedmintonová liga - PBL.

Nový ročník 2016/17 začína-
me septembrovým kolom.

Registrovať sa môže zdarma
ktokoľvek

Pridaj sa k nám aj ty!
Kolektív hráčov PBL

http://www.bedminton-liga.sk/

http://pezinska-

bedmintonovaliga.webnode.sk/

Pezinská bedmintonová liga

V Pezinku si rozlo-

žilo svoj stan basket-

balové reprezentačné

družstvo dievčat U18.

V rámci prípravy 21. jú-

la 2016 si slovenské

hráčky zmerali sily s ro-

vesníčkami z Belgic-

ka. V bojovnom zápa-

se sa nakoniec tešili z

víťazstva Belgičanky. Bol to posledný prípravný zápas pred ME

v Šoproni, kde sa naše hráčky predstavili vo svojej kategórii.

Slovensko – 59 - 68.Belgicko (pv)

Reprezentácia dievčat U18

9.-11.9. 2016 – 40. ročník PRI-
VATBANKA-PEUGEOT GRAND
PRIX/CSI2*-W O MALOKARPATSKÝ
STRAPEC PEZINOK – preteky v sko-
ku na koni.

23.-25. 9. 2016 – MAJSTROVSTVÁ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY VO VOL-
TÍŽNOM JAZDENÍ

Miesto konania:Areál zdravia Rozálka, VSTUP VOĽNÝ

Tí najlepší zo žiakov a doras-

tu KOB Sokol Pezinok sa na pre-

lome júla a augusta zúčastnili

na13-dňovom sústredení, zá-

kladom ktorého boli medziná-

rodné viacdňové preteky v o-

rientačnom behu OO-cup v Slo-

vinsku a Bubo-cup na chorvát-

skom ostrove Cres. OO-cup sa

bežal v Alpách v ťažkom ka-

mennom teréne, čo ale našich

pretekárov neodradilo a držali

sa statočne. Ema Havlíková vy-

bojovala 2.miesto vo W12! Na 8.

mieste skončila Alžbeta Kopčí-

ková vo W12 a na 15. mieste

skončilAndrej Mikloš v M12.

Po pár oddychových dňoch

zaplnených raftingom na rieke

Soča a turistikou vAlpách sa na-

ši pretekári zúčastnili na ďal-

ších pretekoch a ani tam sa ne-

nechali zahanbiť. Po štyroch

všetko: Ema Havlíková 1. mies-

to,Alžbeta Kopčíková 2. miesto,

Natália Ježíková 3. miesto a v

ďalších Adam Havlík 3. miesto

M14, Dominic Ditri 3. miesto

M16, Tomáš Sokolík 3. miesto

M21AS, Iveta Pijáková 3. mies-

to W50, Karel Pospíchal 3. mies-

to Open C a Nicolas Šuška 1.

miesto v začiatočníckej kategó-

rii. Gratulujeme!

Toto jedinečné sústredenie pl-

né nových zážitkov a najmä cen-

ných skúseností pre našich pre-

tekárov by nebolo možné bez

podpory firmy EcoHome, prí-

spevkov 2% z dane a podpory

priateľov a rodičov, za čo všet-

kým veľmi pekne ďakujeme.

Alexandra Jančovičová

dňoch sa v celkových výsled-

koch máme čím chváliť. V žiac-

kej kategórii W12 sme vyhrali

KOB Sokol Pezinok s víťazstvami na medzinárodných pretekoch

pravuje svojich žiakov na ta-
nečné konzervatóriá a umelec-
ké školy.V školskom roku 2015/
2016 boli úspešne prijaté štyri
deti na konzervatóriá

Zmyslom Akadémie Sunny
Dance je rozvíjať lásku k tancu
a umeniu, prinášať do života ra-

.

dosť z pohybu a spokojnosť
z práce v tanečnom kolektíve.

Akadémia pôsobí na školách:
ZŠ Fándlyho, ZŠ Na Biele-
nisku, ZŠ Kupeckého, MŠ Bys-
trická.

Všetky deti, ktoré chcú rozví-
jať svoj pohybový talent, sa mô-

žu v prvý a druhý septembrový
týždeň zúčastniť zápisu na ZŠ
Fándlyho, ZŠ Na Bielenisku,
ZŠ Kupeckého

Viac info na:

alebo na tel. č.

.

www.sunnydace.sk
0907 110 103

V roku 2012 vznikla v Pezinku
prvá Tanečná Akadémia s ná-
zvom Sunny Dance. Jej zakla-
dateľkou je profesionálna ta-
nečníčka a dlhoročný tanečný
podagóg Bronislava Jurášová.

Akadémia sa zaoberá taneč-
no-pohybovou prípravou a vý-
chovou detí v predškolskom ve-
ku, detí základných a stredných
škôl. Tanečníci pracujú s rôzny-
mi tanečnými technikami a štýl-
mi – show dance, moderný, jaz-
zový, klasický a scénický tanec,
či tanec za sprievodu živých
bubnov, zumbadance a iné.
Pravidelne organizuju polročné
a koncoročné vystúpenia v pe-
zinskom Dome kultúry.

Tanečná akadémia spĺňa vy-
soké profesionálne kritériá a pri-

Tanečná akadémia Sunny Dance pozýva do svojich radov

Slovenská lu-

k o s t r e l k y ň a

A l e x a n d r a

Longová z Vi-

n ičného do-

siahla postupom do 2. kola

olympijského turnaja svoj ži-

votný úspech, keď sa prebo-

jovala medzi 32 najlepších.

V 1. kole porazila indickú

pretekárku Laxmirani Maj-

hiovú v pomere 7:1.

Vo 1/16-finále však už

nestačila na favorizovanú Čí-

ňanku Čch i Jü -chung

a prehrala jasne 0:6 na

body. Nakoniec však naša

reprezentantka obsadila

pekné 17. miesto. Aj Pe-

zinčania sa pripájajú k bla-

hoprianiu. (pv)

Blahoželáme

FOTO: Ján Štrba

V sobotu 6. augusta sa uskutočnili už štvrté Majstrovstvá

Slovenska, ktoré sa tradične konali v Martine. Aj napriek tomu,

že sa pretekalo za daždivého počasia, pretekári sa s traťou po-

pasovali v rámci svojich najlepších schopností a zviedli zaujíma-

vé boje o víťazstvo. Na Majstrovstvách Slovenska sa predstvaili

reprezentanti až troch krajín. Okrem domácich pretekárov súťa-

žili aj pretekári z Českej republiky a Poľska. Majstrami Sloven-

ska v jednotlivých kategóriách sa stali: mladšie predžiačky –

Zsoka Hašková, staršie predžiačky – Sofia Semanová, starší

predžiaci – Tomáš Srnánek, mladšie žiačky – Ema Nogová,

mladší žiaci – Matej Reisenbuchler, staršie žiačky – Barbora Ti-

chá, starší žiaci – Šimon Lipták, juniorky a ženy – Lenka Keselá,

juniori a muži – DušanAmbros. Zdroj: www.sias-svk.com/

Majstrovstvá Slovenska
v IN-LINE ALPINE v Martine

V septembri v areáli Rozálka

to do 12 rokov a do 34 kg, Sil-

via Tománková 3. miesto do 14

rokov, do 44 kg, Patrícia To-

mánková - 3. miesto do 10 ro-

kov, do 26 kg.

Jozef Tománek 1. mies-

to do 12 rokov, open do 38 kg,

Silvia Tománková 2. miesto do

14 rokov, open do 45 kg,

Patrícia Tománková 2. miesto

do 10 rokov, open do 26 kg.

Golden Score Tourna-
ment:

Zdroj: TV Pezinok
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

AUGUST 2016 PEZIN ANČ

► 2.9.
WINE&ART.

► 3.9. FYZUL-
NAČKA.

► 9.9. SCHÔDZA SLOVEN-
SKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA.

►10.9. PREDAJNÁ
AKCIA POUŽITÉHO DETSKÉHO OBLEČENIA A DETSKÝCH
POTRIEB.

► 11.9. AHOJ
ROZPRÁVKA. Dnes: MARTINKA V RÍŠI ROZPRÁVOK.

► 12.9. DANKA POLÁ-
KOVÁ: JESENNÁ LÁSKA.

► 16.-18.9. VINOBRANIE 2016.

► 21.9. SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE AKADÉMIE TRETIEHO VEKU Šk.rok 2016/2017

► 28.9. SVETOVÝ DEŇ
CESTOVNÉHO RUCHU.

► 30.9. EKOTOPFILM

( ) o 19.00 h na nádvorí Malokarpatského múzea –

Podujatie s umením a dobrým vínom v spolupráci

Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrneho centra. Účin-

kuje: KORBEN DALLAS.

(sobota) od 9.00 h na Radničnom námestí –

XIII. ročník tradičného varenia fazuľovej polievky. Účin-

kujú: Ľudová hudba bratov Kuštárovcov. Organizátori: Mesto

Pezinok a PKC. Záver kultúrneho leta.

(piatok) o 17.00 h salóniku DK –

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný organizátor: Centrum pre rodinu.

(nedeľa) o 16.00 h vo vekej sále DK –

Účin-

kuje: Divadlo Dúha. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou

súťažou.

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

Vernisáž výstavy obrazov.

Podrobný program bude

uvedený na plagátoch a na web stránkach ,

a v médiách.

( ) o 16.00 h v malej sále DK –

(streda) o 18.00 h v salóniku DK –

Beseda pri príležitosti 37. ročníka

významného dňa.V spolupráci PKC a Klubu sprievodcov mesta.

(piatok) o 8.00 h v malej sále DK – – 43. roč-

ník medzinárodného filmového festivalu.

piatok

streda

www.pezinok.sk

www.kcpezinok.sk

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Štefan Sekula 2.7.

Jakub Čermák 3.7.

Hana Tisová 3.7.

Michal Peterka 4.7.

Monika Balážová 8.7.

Klára Kubicová 9.7.

Michal Puškár 10.7.

Dorota Nemcová 10.7.

Samuel Ladzianský 12.7.

Jakub Kišš 12.7.

Michal Lederleitner 14.7.

Lea Sládečková 14.7.

Marko Mikuš 14.7.

Kristína Kontrišová 15.7.

Adela Repová 17.7.

Olívia Lakatošová 21.7.

Jakub Hlavica 31.7.

Rebeka Koščáková 2.8.

Laura Kolárová 3.8.

Matty Monsberger 3.8.

Tobias Bohúň 25.7.

Tamara Benčuriková 26.7.

Christofer Konečný 27.7.

Lilly Kattošová 30.7.

1.-2. Star Trek: Do neznáma ............................................. USA

3.-4. Kamoš Obor .............................................................. USA

Začiatok predstavení je o 21.00 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

70-roční

75-roční

Mária Kopytková 2.8.

Oľga Polčičová 3.8.

Mária Bendžáková 4.8.

Ing. Miroslav Gajdoš 7.8.

Darina Beničáková 8.8.

Igor Rendek 14.8.

Ľubica Šubová 16.8.

Ľudmila Kuličková 17.8.

Anna Nováková 18.8.

Alexandra Bukovinská 19.8.

Doc. RNDr. Ján Čurlík DrSc 4.8.

Valéria Málišová 7.8.

Milan Hurtoš 16.8.

Anna Aulitisová 20.8.

Ľubica Rimanová 21.8.

Agnesa Horáková 25.8.

MUDr. Pavel Voda 27.8.

Helena Scharingerová 56 r.

Mária Šikulová 94 r.

Mária Kuriplachová 76 r.

Alena Reingráberová 61 r.

Filoména Majbová 84 r.

Jana Boďová 59 r.

Rudolf Krchňavý 67 r.

Juraj Hrachovský 67 r.

Erika Dobrovodová 62 r.

Štefan Slez 73 r.

Marta Vagundová 86 r.

Mária Srnová 83 r.

Hedviga Hanúsková 95 r.

80-roční

Hedviga Šuplatová 6.8.

Roman Novotný 9.8.

Mária Horváthová 23.8.

Vilma Noskovičová 29.8.

Mária Boďová 31.8.

Karol Spácel 4.8.

Magdaléna Škreňová 6.8.

Etela Staňová 21.8.

Mária Butková 31.8.

Emília Libantová 14.8.

Blanka Hýllová 21.8.

Alexander Sedlák 21.8.

Elena Demovičová 19.8.

85-roční

92-ročná

93-roční

94-ročná

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA september

Stále je ťažko a
smutko všetkým
nám. Nič nie je ta-
ké, aké bolo pred-
tým. Všade okolo
chýba aj po roku
tvoj hlas. Mal si rád

život, my teba a ty nás. Čas plynie
ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád
nemôže zabudnúť. Tak ako voda
svojim tokom plynie, krásna spo-
mienka na teba nikdy nepominie.
Dňa 12. 8. 2016 uplynuli 2 smutné
roky, kedy nás navždy tragicky
opustil náš syn, brat a krstný otec

z Grinavy. S láskou na neho spo-
mína a za tichú spomienku ostat-
ných ďakuje celá rodina.

Ľuboš BAROK

Dňa 29. 8. 2016 by
sa bol dožil 80. na-
rodenín náš otec

S láskou a vďakou
spomínajú   deti   a
vnúčatá.

Ondrej PÓČ.Dňa 25. augusta
2016 uplynú tri ro-
ky, čo nás navždy
opustila naša ma-
ma, babka, prabab-
ka, príbuzná

S lás-
kou a vďakou ostávajú Daška,
Dušan, Zlatka a celá rodina. Tí
z vás, ktorí ste ju poznali, venujte
jej, prosím, tichú spomienku.

Anna
HORVÁTHOVÁ.

Niet dňa, že by sme si na teba
s láskou nespomenuli. Navždy
ostaneš v našich srdciach.

Ten, kto stratil toho,
koho mal rád, po-
chopí, čo je to bo-
lesť a žiaľ. Tá rana
v srdci stále bolí a
zabudnúť nám ne-
dovolí. Dňa 28. 8.
2016 uplynú 2 roky od úmrtia náš-
ho milovaného

S láskou a úctou spomínajú man-
želka a syn s rodinou.

Ing. Vladimíra KOSTKU.
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Zosobáš i l i sa

Naš i jub i lant i

Dňa 27. 8. 2016 si
pripomenieme 5.
výročie úmrtia náš-
ho manžela, otca a
dedka

Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou

spomínajú manželka a deti s rodi-
nami.

Dňa 5. septembra
2016 uplynie 30
rokov, čo dotĺklo
milujúce a šľa-
chetné srdce našej
drahej drahej a
starostlivej mamy

Františky HRACHOVSKEJ
z Grinavy. Vy, ktorí ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku v mod-
litbách. Smútiaca rodina.

Ťažko vysloviť to,
čo v srdci cítime.
Len ten, kto matku
stratí, vie, že nič ju
na svete nenahra-
dí. To, že rana sa
zahojí, je iba klam-

né zdanie, navždy nám v srdci
zostane bolesť a tichá spomien-
ka. Dňa 21. augusta 2016 uplynie
40 rokov, čo nás opustila naša
milovaná mamička a babička

Mária PEKÁROVÁ.
S úctou spomína dcéra Veronika
a syn Gabriel s rodinou.

Kto ho poznal spo-
menie si, kto ho mal
rád, nezabudne.
Žije v srdciach tých,
ktorí ho milovali.
Dňa 30. 8. 2016 si
pripomenieme 22.
výročie úmrtia nášho brata

Ing. Františka PEKÁRA.
Spomína sestra Veronika a brat
Gabriel.

Kto ju poznal, spo-
menie si, kto ju mal
rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa milo-
vali. Dňa 19. 8.
2016 uplynulo 12
rokov, čo nás navždy opustila

Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 22. 8. 2016
uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy

opustil náš drahý manžel, otec a
dedko

S láskou a úctou spomína man-
želka a synovia s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Vladimír KLAMO.

Dňa 11. 9. 2016
uplynie 32 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec

Ferdinand
AULITIS

Magdaléna
AULITISOVÁ.

a dňa 6. 8. 2016
uplynulo 20 rokov, čo nás opustila
naša mama

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku. Syn
Jaroslav a dcéry
Mária a Terézia s
rodinami.

Ako prúd rieky čas letí, na hrobe
už len kahanček svieti, to je spo-
mienka na vás od vašich detí.
V tichých modlitbách na vás s
láskou spomíname a v srdciach
si lásku vašu navždy uchováme.
Dňa 2. 1. 2016 sme
si pripomenuli 20.
výročie úmrtia náš-
ho otca

Štefana
NIMERFOLA

Estery
NIMERFOLOVEJ

a dňa 29. 8. 2016 si
pripomenieme 10.
výročie úmrtia na-
šej drahej mamy

z Pezinka. S láskou
a úctou spomínajú dcéry Mária,
Katarína, Júlia, Hela, Estera s rodi-
nami a švagriná Mária Žúdelová.

Dňa 18. 8. 2016
uplynulo 5 rokov,
čo nás opustil náš
drahý

S láskou spomíname. Smú-
tiaca rodina.

Prof. MUDr.
Ivan SATKO

DrSc.
Odišiel, ale zostal v našich srd-
ciach.

Dňa 1. 8. 2016 sme
si pripomenuli ne-
dožité 95. výročie
narodenia našej
drahej mamy

Anny
FISCHEROVEJ

Michala
FISCHERA.

a dňa 15. 9. 2016 si
pripomenieme ne-
dožité 105. narode-
niny nášho drahé-
ho otca

S láskou na oboch rodičov spo-
mínajú deti s rodinami. Za tichú
spomienku ďakujeme všetkým
priateľom a známym.

Čas plynie, ale smú-
tok v srdci zostáva.
Dňa 8. 8. 2016 sme
si pripomenuli smut-
né 2 roky, čo nás
navždy opustil dra-
hý

Štefan TURINIČ.
S láskou spomínajú manželka a
deti s rodinami. Za tichú spo-
mienku ďakujeme všetkým pria-
teľom a známym.

Dňa 29. 8. 2016 si
pripomenieme 9
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú manželka, deti a ostatná
rodina.

Stanislav
OBORIL.

Dňa 11. 8. 2016
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša mama

S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí jej venujú
tichú spomienku.

Ernestína
ŠINDLEROVÁ.

Najväčšia láska na
svete zomiera, keď
oko synovo navždy
sa zatvára. Nebo si
ťa navždy vzalo,
ďalej byť s nami ti
nedoprialo. Bolesť
v srdci, smútok, prázdny domov a
spomienky si nám zanechal. Čas
plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa
mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú
iba spomienky. Dňa 28. 8. 2016
uplynie 5 rokov, čo nás navždy
opustil syn a brat

22. 9. 2016 si pripomenieme nedo-
žitých 53 rokov. S láskou spomína
mama s rodinou. Nezabúdame!

Martin GALAMBOŠ.

Gemeinerová • Miloš Ďurajka a

Dominika Vargová • Marián Breč-

ka a Katarína Gallíková • Ľuboš

Gschwandtner a Monika Sand-

tnerová • Marián Čefo a Lucia

Bodnárová • Tomáš Hupka a Júlia

Keszeghová • Andrej Palčík a

Emília Sihelníková • Asbjorn Bor-

doy a Viera Krištufková • Peter Ka-

dubec a Ivana Maťusová • Martin

Hubka a Monika Scala

Róbert Smolinský a Michaela Ka-

sáková • Erik Cirkovský a Katarína

Bihálová •Andrej Petraš a Barbora

Zvolenská • Rudolf Habo a Oľga

Habová • Peter Pánik a Lucia

6. Fk: Sloboda pod nákladom ......................................... SR

7. Učiteľka ................................................................ SR,ČR

8.-9. Bláznivá päťka .......................................................... FRA

10. Lovecká sezóna: Strachopud .............. 17.00 h ...... USA

10.-11. Mechanik 2 ....................................................... USA,FRA

13. Sully ........................................................................ USA

14.-15. Muž v temnote ......................................................... USA

20. .. VB,USA

21. V mene krvi .............................................................. USA

22.-23. Sedem statočných .................................................... USA

24.-25. Bociany ................................................ 17.00 h ....... USA

24.-25. Dieťa Bridget Jonesovej ........................................... USA

27. Fk: Mustang ........................................... TUR, FRA, NEM

28. Cafe Society ............................................................ USA

29.-30. Deepwater Horizon: More v plameňoch ................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

The Beatles: Eight days a Week-The Touring Years

KINO DOMU KULTÚRY September

Tvorba ukrajinskej maliarky
Nattely Ovsiienko v PKC
V utorok 8. au-

gusta bola v mi-

nigalérii Domu

kultúry otvorená

výstava malieb

ukrajinskej ma-

liarky Nattely

Ovsiienko, kto-

rá predstavila

výber zo svojej

tvorby. Prevaž-

nú časť olejov a

akvarelov tvoria

krajinky, zátišia a zvieracie motívy komorných rozmerov.

Otvorenia výstavy sa za mesto Pezinok zúčastnil vicepri-

mátor Ján Čech, tvorbu i autorku slovom uviedla riaditeľka

Pezinského kultúrneho centra Ingrid Noskovičová. (pb)




