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

www.demistav.sk

AKCIA -50%

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Výstava
v Mestskom

múzeu
str. 6

Mesto Pezinok v spolupráci s

Pezinským kultúrnym centrom

usporadúvajú tradičné

ako každý rok ná-

dych vianočnej atmosféry, kde

majú možnosť sa stretnúť Pe-

zinčania i návštevníci trhov pri

punči, alebo varenom vínku.

Vianoč-

né trhy v termíne od 16. do 18.

decembra 2016. Centrum mes-

ta dostane

Pre návštevníkov podujatia bu-

de pripravený kultúrny program.

ktorý každoročne za-

bezpečuje Revia – Malokar-

patská komunitná nadácia.

Pod jej vedením sa koná aj tra-

dičný vianočný charitatívny ba-

zár v stánku na Radničnom ná-

V piatok 16. decembra 2016

bude pripravený živý vianoč-

ný orloj,

PEZINSKÁ JESEŇ. Po niekoľko týždňov obdivujeme nádherne sfarbené lístie . Vetrík ho postupne zhadzuje
na zem. Ešte to všetko ani poriadne nestihol, už sa hlási zima. Prvý sniežik tentoraz napadol 10. novembra. Napriek tomu,
že sa teplota vonku pohybovala okolo nuly, biely poprašok sa za niekoľko hodín roztopil. Aj keď slnko chvíľami ešte vykú-
ka spoza mrakov, je už sychravo a chladno. Jeseň pomaly odchádza. Je najvyšší čas pripraviť na na zimu. Foto (mo)

na stromoch

mestí.

ktorý príde

do centra mesta na Radničné

námestie (parkovisko oproti

BILLE).

V nedeľu 18.12. 2016 v

čase od 16.00 do 18.00 h sa

deti s rodičmi môžu tešiť na

príchod Vianočného kamió-

nu COCA-COLA,

Stánkový predaj je v piatok

(16. 12.) od 10.00 do 20.00 h,

Inzercia

Vianočné trhy 2016

Inzercia

v sobotu (17.12.) od 9.00 do

20.00 h, v nedeľu (18.12.) od

10.00 do 18.00 h.

Záujemcovia z radov ľudo-

vo-umeleckých výrobcov sú

vítaní a miesta sú ešte k dis-

pozícii. Viac informácií na

tel.: 033/6901 205

(pv)

zla-

tica.hagerova@msupezi-

nok.sk

Občianska iniciatíva Spo-
ločne pre Pezinok a vedenie
mesta Pezinok si November
´89 pripomenú aj spoločen-
ským stretnutím v Malej sále
PKC

Hosťom podujatia bude po-
litik, europoslanec a predse-
da SaS Richard Sulík. Hu-
dobným hosťom večera bu-
de pesničkár Ziggy Horváth.
Organizátori sa postarajú
aj o malé pohostenie a čašu
vína.

v piatok 25. novembra
o 19.00 hodine.

(r)

November 1989

Jedenásty november je
zvláštny deň. Nielen pre štyri
jednotky v dátume, alebo pre-
to, že si pripomíname skon-
čenie prvej svetovej vojny.
11. 11. je tiež sviatok svätého
Martina. Pre väčšinu ľudí v
našom kraji neklamný sig-
nál, že sa otvárajú pivnice a
začína sa koštovanie mladé-
ho vína.

Svätý Martin je však sym-
bolom čohosi úplne iného
než mladého vína. Kresťan-
ská ikonografia ho zobrazuje
ako rímskeho vojaka na ko-
ni, ktorý si mečom rozsekol
plášť, aby ho vzápätí daroval
nahému žobrákovi ležiace-
mu na zemi. Jasný symbol
obetavosti, milosrdenstva a
lásky k človeku, zrieknutie sa
časti majetku v prospech
núdznych.

Škoda, že sme si svätého
Martina nezobrali ako jed-
ného zo slovenských „erbo-
vých“ svätých. Jeho pomoc
by sme potrebovali, a možno
dnes viac ako kedykoľvek
predtým. Nielen v čase pred-
vianočnom, keď sme, alebo
lepšie povedané, chceme
byť akísi ľudskejší, veľkory-
sejší a lepší. Často, žiaľ, len
chceme. Stačí sa len pozrieť
koľko zla, závisti a nenávisti
rozsievajú niektorí ľudia oko-
lo seba, koľko zachmúre-
ných a naštvaných ľudí cho-
dí po uliciach slovenských
miest i obcí a koľkí sedia do-
ma pri počítačoch a otravujú
prostredie nenávisťou, tu-
posťou a zlobou.

Ak máte pocit, že ich je v po-
slednom čase toľko, akoby
sa s nimi vrece roztrhlo, mož-
no nebudete ďaleko od prav-
dy. Sú agresívni, nepocho-
pení a nedocenení. V prvom
rade sú to však chudáci, kto-
rým niet čo závidieť. Každý
ich deň je vlastne čierna noč-
ná mora. Iste ste sa s nimi už
stretli. Nepýtajú od vás radu
ani peniaze, chcú len aby ste
im dali za pravdu, aby ste ich
povzbudili, aby ste sa pridali
v nadávkach a v nenávisti.
Lebo nenávidieť je obvykle
ľahšie než milovať a kaziť je
takmer vždy omnoho ľahšie
ako tvoriť.

Väčšina z nás sa k nim ale
nikdy nepridá. Pretože väč-
šina z nás sú slušní ľudia.
Máme svoju prácu, rodinu,
množstvo priateľov a radosť
zo života. Nechceme nená-
vidieť, ale milovať, nechce-
me zatínať päste, ale podať
ruku pri stretnutí na znak pria-
teľstva, alebo podať pomoc-
nú ruku tým, ktorí to potrebu-
jú. A tak sa aspoň máličko
priblížiť k skutku svätého
Martina, ktorého som spo-
menul na začiatku.

Pekný predvianočný čas,
vážení spoluobčania.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

Spomienka na
Martina...

Pezinské kultúrne centrum v
spolupráci s Mestom Pezinok
pozývajú všetky deti na podu-
jatie

ktoré sa uskutoční
v pondelok

na Radničnom námestí. Pre deti bude pri-
pravený program, kde sa na vás tešia Mikuláš s čertom, an-
jelom a sladkosťami. Potom spoločne slávnostne rozsvietime
vianočný stromček.

VÍTANIE MIKULÁŠA
V MESTE,

5. decembra
2016 o 17.00 hod.

(pv)

Vítanie Mikuláša
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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

MsZ na svojom riadnom za-
sadaní 6. októbra 2016 schvá-
lilo okrem iného aj nové VZN č.
8/2016, ktorým sa dopĺňa VZN
č. 15/2015 o miestnych da-
niach. Návrh nového VZN vy-
plynul z potreby riešenia sku-
točného využívania, resp. ne-
využívania pozemkov, ktoré
sa nachádzajú vo vinohra-
doch. Týka sa to tých vino-
hradníkov, ktorí majú svoje vi-
nohrady na terasách. K také-
muto vinohradu spravidla (nie
však vždy) patrí aj šikmá časť
terasy, ktorá sa nedá nijako vy-
užiť a za ktorú vinohradník mu-
sí platiť cca 10 krát vyššiu daň
ako za samotný vinohrad. Tá-
to disproporcia vznikla, keď mi-
nisterstvo financií dosť ne-
šťastne prijalo novelu zákona,
ktorý nerozlišuje ostatné plo-
chy v intraviláne a v extravilá-
ne. Správca miestnej dane
(Mesto Pezinok) môže vino-

hradníkovi daň za túto plochu
odpustiť na základe nového
VZN. O oslobodenie treba pí-
somne požiadať do 31. januá-
ra, a to v priznaní k dani z ne-
hnuteľnosti, ktoré sa nachá-
dza v podateľni MsÚ, alebo na

. Toto nové
VZN nadobudne účinnosť
dňom 1. jan. 2017.

Chcel by som majiteľov vino-
hradov upozorniť na ďalšiu
dôležitú vec. V súčasnosti
Okresný úrad v Pezinku, Les-
ný a pôdohospodársky odbor,
rieši tých nezodpovedných ma-
jiteľov, ktorí nechali svoje po-
zemky spustnúť, keď ich
prestali obrábať. Tým spôso-
bili degradáciu poľnohospo-
dárskej pôdy, z ktorej sa šíria
buriny, choroby, náletové dre-
viny a zdržuje sa tam zver.
Toto všetko dokopy spôsobuje
veľké škody tým vinohradní-
kom, ktorí svoje vinohrady ob-

www.pezinok.sk

rábajú. Zo zákona je každý ma-
jiteľ za svoju pôdu zodpoved-
ný. Niektorí majitelia výzvu z
OÚ nepochopili správne a vino-
hrady jednoducho vyklčovali a
betónové stĺpiky a iný odpad
nahádzali kade-tade po chotá-
ri. Vinohrady sú registrované a
pokiaľ majiteľ vinohrad vykl-
čoval, je povinný zaslať na
Ústredný kontrolný a skúšob-
ný ústav poľnohospodársky v
Bratislave oznámenie o vykl-
čovaní a žiadosť o vydanie po-
volenia na opätovnú výsadbu.
Toto so si nevymyslel ja. Od 1.
jan. 2016 do 31. dec. 2030
sme podľa Nariadenia Európ-
skeho parlamentu a Rady
č. 1308/2013 museli prejsť na
„Režim povolení výsadby vini-
ča“, ktorý pozostáva z udeľo-
vania povolení na novú výsad-
bu, udeľovania povolení na
opätovnú výsadbu a neopráv-
nenej výsadby. Či sa to nieko-

mu páči alebo nie, toto nové
nariadenie v podstate chráni
to naše malé množstvo vino-
hradov, ktoré sú navyše v úbo-
hom stave.

Všetky potrebné informácie,
tlačivá ako aj odkazy na platnú
legislatívu je možné nájsť na
webovej stránke http: / /

.
Ana záver doporučujem ma-

jiteľom vinohradov vo vlast-
nom záujme označiť si vino-
hrady registračným číslom (je
to povinnosť zo zákona), aby
sa predišlo nedorozumeniam,
keď prišlo k omylu a vám bola
doručená výzva, ktorá vlastne
patrila vášmu susedovi alebo
naopak.

poslanec MsZ a predseda
Vinohradníckej a vinárskej

komisie v Pezinku

w w w . u k s u p . s k / o d b o r -
vinohradnictva-a-vinarstva/

Gabriel Guštafík,

UPOZORNENIE PRE VINOHRADNÍKOV

Príchod zimy znamená ná-
ročnú údržbu ciest a chodní-
kov, ktorú Mesto zabezpečuje
prostredníctvom firmy Petmas
spol. s r.o. S pomocou techniky
zabezpečujú pracovníci zjazd-
nosť miestnych komunikácií,
odhŕňajú a posypujú chodníky,
v centre mesta zabezpečujú
prechody cez cesty, v prípade
potreby odvážajú sneh. Treba
si však uvedomiť, že údržbu
chodníkov, ktoré sú priľahlé k

nehnuteľnosti, je povinný za-
bezpečiť každý majiteľ (držiteľ,
správca, nájomca, užívateľ...)
nehnuteľnosti. To znamená, že
chodníky musia udržiavať v bez-
pečnom a priechodnom stave
bez snehu a ľadu. Touto cestou
vyzývame majiteľov domov, ob-
chodov, kancelárií a reštaurácií
hlavne v centre mesta, aby si pl-
nili svoje povinnosti pri zimnej
údržbe chodníkov nielen preto,
že je to ich povinnosť zo záko-

na, ale hlavne preto, aby sa
všetci v Pezinku cítili bezpečne
(§ 5 VZN č. 1/2002 o verejnom
poriadku).

V Pezinku sú ulice, ktoré
Mesto nemá vo svojej správe.
Ide o účelové komunikácie vo
vlastníctve právnickej osoby.
Obyvatelia sa musia obracať
so žiadosťou o údržbu na maji-
teľa komunikácií. Ide napr. o uli-
ce na Dubovom vŕšku (K. Fran-
klovej, Ľ. Rajtera a E. Sucho-

ňa), Topoľová a Javorová uli-
ca, Rozálka, Schaubmarova,
R. Rétiho, Mlynárska, Liesko-
vá, Černicová, Trnková, Krížna
č. 16-24. V rekreačných oblas-
tiach Kučišdorf, Leitne, Slneč-
né údolie a Stupy Mesto vyko-
náva údržbu iba hlavných ťa-
hov. Údržbu štátnych ciest ve-
dúcich cez Pezinok zabezpe-
čujú Regionálne cesty Brati-
slava a.s.

OM – odd. výstavby a ŽP

ZIMNÁ ÚDRŽBA CIEST A CHODNÍKOV

Uctili sme si obete
komunistického režimu

Výstavbou OC Kaufland na
Myslenickej ulici dôjde k roz-
siahlym a pre mnohých vodi-
čov ako aj chodcov pozitív-
nym zmenám v dopravnej situ-
ácii v okolí tohto obchodného
centra. Zmeny sa budú týkať
hlavne zvýšenia počtu jazd-
ných pruhov a doplnenia cest-
nej svetelnej signalizácie na
križovatkách ulíc Limbašská,
Myslenická a Glejovka, ktorá
urobí túto križovatku oveľa bez-
pečnejšou.

Ďalej tu pribudnú chodníky
pre peších, autobusové za-
stávky, bezpečnejšie priecho-
dy pre chodcov a moderné
LED osvetlenie. Výstavba OC

Pozitívne zmeny v dopravnej situácii v okolí Kauflandu

Kaufland i okolitých komuniká-
cií pokračuje podľa schválené-
ho harmonogramu. Otvorenie

OC by malo byť už vo februári
budúceho roka. Preto prosíme
občanov a vodičov, aby boli po-

čas výstavby trpezliví a zvýšili
opatrnosť pri prejazde tohto
územia. (MsÚ)

Vľavo detail dopravného riešenia križovatky smer Limbach a vpravo križovatka smeru-
júca k obchodnému centru.

V týchto dňoch sa začala rekonštrukcia chodníka na pezinskom
cintoríne spojená s vybudovaním nových kontajnerových stano-
vísk. Investícia bude stáť mesto 19 600 eur a realizuje ju na zákla-
de verejnej súťaže spoločnosť FBT z Bratislavy.

Výstavbe predchádzal výrub ôsmich stromov, ktoré boli napad-
nuté drevokaznou hubou. Od roku 2010 bolo na cintoríne vyrúba-
ných 14 stromov, ktoré boli vyschnuté alebo napadnuté touto
hubou. Súhlas na výrub dal kompetentný štátny orgán. Výrub
bude pokračovať prísne v intenciách odporúčaní dendrologickej
spoločnosti, ktorá upozornila majiteľa a správcu cintorína, že cho-
rých stromov je viac ako sedemdesiat a je veľká pravdepodob-
nosť, že bude vznikať nebezpečenstvo lámania konárov, ba
dokonca v niektorých prípadoch aj celých stromov, pričom môže
dôjsť k poškodeniu pomníkov.

To sa už v nedávnej minulosti stalo a mesto muselo znášať
náklady na ich opravu. Vedenie mesta žiada obyvateľov, aby
akceptovali nutnosť výrubu chorých stromov, pretože v prípade
ich zrútenia môže dôjsť k poškodeniu cudzieho majetku alebo
dokonca k úrazu osôb. Skúsenosti z iných miest, a to dokonca s
tragickými následkami, jasne poukazujú na to, že toto riziko exis-
tuje a neradno ho podceňovať. (MsÚ)

Nový chodník na cintoríne
Začiatkom novem-

bra odštartovala
výstavba chodníkov,
ktoré budú spájať uli-
ce Malokarpatská,
Kukučínova, Hviez-
doslavova, Fraňa
Kráľa a Majakov-
ského. Investíciu vo
výške 64-tisíc eur realizuje spoločnosť DUVYSTAV s .r. o. na
základe ponuky, ktorou zvíťazila vo výberovom konaní.

Súčasťou nového chodníka bude aj plné zábradlie medzi ulica-
mi Hviezdoslavova a Fraňa Kráľa, ktoré ochráni chodcov pred
ostriekaním vodou alebo snehom. Začiatkom budúceho roka
bude mesto pokračovať v dokončení chodníka v ďalších dvoch
etapách: smerom na Majakovského ulicu a z opačného konca na
Malokarpatskú ulicu, na ktorej už je chodník zo zámkovej dlažby
z veľkej časti vybudovaný. Mesto pristúpilo k budovaniu chodníka
kvôli bezpečnosti chodcov a hlavne školákov navštevujúich dve
základné školy na Kupeckého ulici a na Bielenisku. (MsÚ)

Bezpečnosť chodcov je prvoradá

Pri príležitosti 27. výročia pádu komunistického režimu a
5. výročia odhalenia pamätnej tabule sa 14. novembra ko-
nala v Pezinku pietna spomienka na obete komunistického
režimu z okresu Pezinok. Po položení vencov k pamätným
tabuliam nespravodlivo väznených a povolaných do PTP
predniesli prejavy primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver
Solga, predseda Oblastnej organizácie Konfederácie poli-
tických väzňov Slovenska Pezinok František Matiašovský,
člen výboru Okresného klubu Slovenského zväzu VTNP-
PTP Pezinok Ing. Stanislav Demovič a riaditeľ Sekcie ve-
deckého výskumu Ústavu pamäti národa Mgr. Patrik
Dubovský, PhD. Prítomný bol aj predseda Regionálnej or-
ganizácie Politických väzňov Zväzu protikomunistického
odboja III. odboj Bratislava-vidiek Anton Malacký. Program
pokračoval svätou omšou za obete komunistického reži-
mu v Dolnom kostole, ktorú celebrovali vdp. Roman Bako
a P. Marek Török OFMCap. Peter Sandtner

Spomienka na obete vojen

Tak ako každoročne, i tento rok 11. 11. o 11. hodine a 11.
minúte si predstavitelia mesta Pezinok na čele s primáto-
rom pripomenuli ukončenie prvej svetovej vojny a vzdali úc-
tu obetiam všetkých vojen. Pietnej spomienky sa zúčastnili
aj členovia MO SZPB a Klubu dôstojníkov SR, ako i početní
občania. Pietny akt sa tentokrát odohral na mieste, kde stál
rodný dom hrdinu SNP – generála Karola Pekníka na Moy-
zesovej ulici. Na tomto mieste dalo mesto osadiť kameň s
pamätnou tabuľou. Karol Pekník, pezinský rodák, bol dôs-
tojník československej armády, člen najvyššieho velenia,
ktorý sa aktívne zúčastnil Slovenského národného povsta-
nia. Bol nemeckými vojakmi zastrelený pri Pohronskom
Bukovci. Miesto jeho posledného odpočinku, žiaľ, nepo-
známe. (r)

Nový informačný systém
Mesto osadilo na všetkých troch cintorínoch nový informačný

systém, ktorý má napomôcť na lepšiu orientáciu návštevníkov.
Napriek tomu, že systém realizovala profesionálna firma, ktorá
má skúsenosť aj z iných slovenských miest, predsa len sa stalo,
že na tabuliach sme našli niektoré chyby v zápise mien. Pri počte
päťtisíc hrobov sa to, samozrejme, môže stať, a preto prosíme,
aby ste nám prípadné chybičky nahlásili (dá sa aj elektronicky na
e-mailovej adrese ). Mestský úrad
zariadi, aby nedostatky boli odstránené.

V druhej etape plánujeme umiestniť na všetky hroby (na ich
okraje) malé hliníkové doštičky s číslom hrobu. Keďže ale ide o
súkromný majetok, musí MsÚ najprv získať súhlas majiteľov. Za
týmto účelom bude začiatkom roka realizovaný prieskum medzi
vlastníkmi hrobových miest.

verejnost@msupezinok.sk

(MsÚ)

FOTO: (pb)

FOTO: (pb)

FOTO: (MsÚ)
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Týždeň slovenskej kuchyne v Bruseli
zastúpený aj Pezinčanom

V dňoch od 7.-10. novembra 2016 prebiehal týždeň slovenskej
kuchyne v Bruseli. Svoje zastúpenie v rámci Bratislavského kraja
mali i študenti jednotlivých škôl v oblasti gastronómie v spolupráci
so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov. Medzi vybraný-
mi študentmi, ktorým sa dostalo tejto pocty, bol aj Pezinčan
Adam MACKO, študent Hotelovej akadémie na Mikovíniho
1 v Bratislave.

Podujatie sa konalo pod záštitou SK PRES 2016, na základe
spolupráce BSK, MZVaEZ SR, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a
Európskej komisie. Týždeň slovenskej kuchyne otvorili oficiálne
8.11. o 12.30 h v Berlaymonte podpredseda EK Maroš Šefčovič,
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a za
SK PRES veľvyslanec Alexander Micovčin. (pv)

8/2016,

§ 8 oslobodenie
od dane. Zmena vyplynula z
potreby riešiť skutočné vyu-
žívanie resp. nevyužívanie
pozemkov, na ktorých sa na-
chádzajú predovšetkým ska-
ly, svahy, rokliny, výmole, vy-
soké medze s krovím alebo

ktorým sa mení a dopĺ-
ňa VZN č. 15/2015 o miestnych
daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v predlože-
nom znení. Vo VZN bola navrh-
nutá úprava v

Mestské zastupiteľstvo v
Pezinku, v zmysle ustanovenia
§ 11 ods. 4 písm. g) a ustanove-
nia § 6 ods. 1 zákona č. 369/
1990 Zb. o obecnom zriadení, v
znení neskorších predpisov, s
poukazom na príslušné ustano-
venia zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpa-
dy schválilo dňa 06.10.2016
Všeobecné záväzné naria-
denie (ďalej len VZN) č.

kamením a iné plochy, ktoré
neposkytujú trvalý úžitok v
extravilánoch mesta Pez-
inok. Dôležité je, aby daňovník
preukázal, že pozemok nie je
hospodársky využiteľný. Da-
ňovník si môže uplatniť nárok
na oslobodenie od dane v
zmysle tohto VZN v súlade s
ustanovením § 17 ods. 7 záko-
na č. 582/2004 Z. z. o miest-
nych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v zne-

ní neskorších predpisov. Da-
ňovník si uplatní nárok na zní-
ženie alebo oslobodenie od
dane v priznaní k dani z ne-
hnuteľností alebo v čiastko-
vom priznaní na to zdaňova-
cie obdobie, na ktoré mu pr-
výkrát vzniká nárok na zní-
ženie alebo oslobodenie od
dane, najneskôr v lehote pod-
ľa § 99 ods. 1 (t.j. do 31. janu-
ára 2017), inak nárok na prí-
slušné zdaňovacie obdobie
zaniká. (MsÚ)

Uplatnite si nárok na oslobodenie od dane

Adam MACKO v strede vzadu 6. zľava.

V minulom čísle Pezinčana sme v informácii o nových uliciach
nesprávne uviedli, že nová ulica na Muškáte bude pomenovaná
po generálovi Viestovi.

V budúcnosti bude ďalšia nová ulica na tomto sídlisku pomeno-
vaná aj po gen. Viestovi, ako to navrhlo vedenie mesta.

Správne má byť, že MsZ v Pezinku
schválilo pomenovanie ulice na: Ulica generála Goliána.

(r)

Oprava

Účelové zariadenie Častá – Papiernička hľadá na budúci rok
2017 brigádnikov študentov a brigádničky – vitálne dôchodkyne na
výpomoc na úseku upratovacích činností. Kontakt:

alebo telefón 421 910 853 015
castapapiernic-

ka@nrsr.sk (MsÚ)

Voľné miesta

Slávnostnými službami božími si 6. novembra obyvatelia grinav-
skej časti mesta pripomenuli 90. výročie posvätenia tamojšieho
evanjelického chrámu. Služieb božích sa zúčastnil aj primátor
Oliver Solga a viceprimátor Ján Čech a ďalší vzácni hostia, medzi
ktorými nechýbal organový virtuóz, pezinský rodák Ján Vladimír
Michalko a farár pezinskej farnosti ECAV Vladimír Kmošena.
Všetci prítomní si odnášali z týchto služieb božích hlboký zážitok
z myšlienok, ktoré vo svojom kázaní vyslovil Rastislav Hargaš,
farár z Trnavy. (r)

Grinavský evanjelický kostol má 90 rokov

Od 10. novembra je cesta medzi Modrou a Vinosadmi pre výrub
a orez stromov pri ceste uzavretá. Uzávierka potrvá

a na obchádzku vodičov
navedie prenosné dopravné značenie.

do 7. decembra v čase od 8.30 do
15.00 h (r)

Dopravná uzávierka

Inou veľmi záslužnou aktivi-
tou je účasť študentov a peda-
gógov Gymnázia na dlhodo-
bom projekte Living Memory,
ktorý podporuje Bratislavský sa-
mosprávny kraj na viacerých
stredných školách. Stretnutie
so študentmi je zamerané na
pripomenutie historických uda-
lostí a varovanie pred režima-
mi, ktoré negatívne ovplyvnili v
minulom storočí (a snažia sa
ovplyvniť aj dnes) milióny oby-
vateľov Európy.

Cez konkrétne informácie sa
študenti dozvedeli množstvo
pre ich generáciu prekvapujú-
cich faktov o totalitných reži-

Štandardnú predstavu o kla-
sickom vyučovaní sa snažia
zmeniť pedagógovia pezinské-
ho Gymnázia. 7. novembra tam
vyučoval slovenský jazyk po-
predný slovenský spisovateľ a
básnik Daniel Hevier. Netradič-
nú hodinu si pochvaľovali nie-
len študenti, ale aj prednášajú-
ci. Hevier zaujal erudovanosťo-
u, znalosťou literatúry, ale aj pú-
tavým rozprávaním o literárnej
tvorbe a spisovateľskom povo-
laní. Možno, že stretnutie s ním
prebudí u niektorých študentov
väčší záujem o písanie a mož-
no ich inšpiruje aj k prvým poku-
som na literárnom poli.

moch, komunizme, fašizme a
neofašizme, nacionalizme, ľud-
skej zlobe a neznášanlivosti.

Témou prvého stretnutia boli
Elity spred Novembra ´89. Dvo-

jicu prednášajúcich tvorili
bývalý vedec-

ký pracovník Ústavu pamäti ná-
roda a známy herec

Ľubo-
mír Morbacher,

Richard
Stanke. (G)

Netradičné formy vyučovania

Pezinské gymnázium pozýva športových fanúšikov na Školské
majstrovstvá Bratislavského kraja v Aerobiku študentov a študen-
tiek stredných škôl. Majstrovstvá sa uskutočnia 8. decembra v
Športovej hale na Komenského ulici č. 27 v Pezinku. Prezentácia
súťažiacich je o 8.00 h a samotná súťaž potrvá do 13.00 h. (G)

POZVÁNKA NA AEROBIK

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

na tieto otázky:

�

�

�

Pred niekoľkými týždňami ste sa stali opakovane „po-
pulárnym“ v denníku Pravda, ktorý naznačil vašu „ne-
vhodnú spoluprácu“ s okresnou prokuratúrou. Na základe
toho sa prokuratúra rozhodla znova preskúmať, ako boli
vybavené podnety, ktoré na prokuratúru pre údajné poru-
šovanie zákonov a VZN opakovane na vás podávali posla-
nec M. Šipoš a výsluhový dôchodca V. Mizerák. Môžete sa
k tomu vyjadriť?

Určite sa aj k vám doniesli výčitky, že mesto dalo vyrúbať
stromy na cintoríne. Bolo to naozaj nevyhnutné?

V decembri nás opäť čakajú vianočné trhy. Tie pezinské
majú vždy veľký úspech, ale podľa mnohých návštevníkov
trvajú akosi krátko...

(r)

- Vyjadrím sa pomerne stručne. Títo dvaja občania verejne po-
dozrievajú Okresnú prokuratúru, že nekonala vo veci ich opa-
kovaných podaní na moju osobu, dokonca naznačujú moju pre-
viazanosť s prokuratúrou, či jej ovplyvňovanie. Kamuflujú tak
skutočnosť, že ich podnety stáli na vode a používajú na to metó-
dy dobre známe z čias komunizmu ako je prekrúcanie skutoč-
nosti, vytrhávanie mojich vyjadrení z kontextu, či o málo rafino-
vanejšiu dezinterpretáciu jedného môjho expresívneho vy-
jadrenia o úrovni a kvalifikovanosti podnetov z dielne dua
Mizerák – Šipoš.

Redaktorka Žaneta Janečková na to našim mestským „konšpi-
rátorom“ dopriala značný priestor. Mimochodom, o jej nestran-
nosti, objektívnosti a kvalite jej práce mám vážne pochybnosti eš-
te z čias, keď pôsobila v nemenovanom regionálnom periodiku.

S čistým svedomím môžem prehlásiť, že som prokuratúru nik-
dy neovplyvňoval a nemám s konkrétnymi prokurátormi okres-
nej prokuratúry v Pezinku žiadne pracovné, tobôž nie súkrom-
né, vzťahy a najmä, čo je vôbec najdôležitejšie, som neporušil
žiaden zákon. Budem len rád, ak to potvrdia aj interné kontrolné
mechanizmy krajskej a generálnej prokuratúry a skonštatujú,
že k žiadnemu ovplyvňovaniu z mojej strany nedošlo a ani dôjsť
nemohlo.

A pokiaľ ide o autorov tejto pseudokauzy? Čoraz viac ma ne-
chávajú chladným, lebo všetko zlé, čo roky robia, sa im vráti cez
povestné Božie mlyny.Avlastne jednému z nich sa už aj vrátilo.

- Keby to nebolo nevyhnutné, určite by sme k takémuto rieše-
niu nepristúpili. Aj keď niektorí by z toho radili robili politickú té-
mu, ide o výsostne odborný problém. Preto sme konali na zá-
klade odporúčaní odborníkov.

Je mi ľúto vždy, keď prichádzame o časť zelene. Neteší ma,
keď prichádza k výrubu stromov. Často tomu ale nemôžeme za-
brániť. Zvlášť, ak je žiadateľ súkromná osoba a splní predpísa-
né podmienky. Hoci je spravidla realizovaná náhradná výsad-
ba, mrzí ma, keď vidím „miznúť“ stromy, ktoré si všetci pamätá-
me ešte z detstva.

V tomto prípade bola situácia o to ťažšia, že stromy rastú na
mestských pozemkoch a rozhodnutie bolo teda na nás. Nebolo
to ľahké rozhodovanie, pretože tie stromy k cintorínu neod-
mysliteľne patrili po celé desaťročia a plnili tam mnohoraké funk-
cie – napríklad zlepšovali ovzdušie, poskytovali tieň, atď.

Odborníci z EKOJET s. r.o. identifikovali najproblematickejšie
stromy, ktoré boli najviac poškodené a hrozilo pri nich najvyššie
riziko, že spadnú a napáchajú vážne škody. Na základe odbor-
nej analýzy sme niektoré už odstránili.

Prvoradá je totiž ochrana zdravia a života návštevníkov cinto-
rína a tiež ich majetku. Negatívne skúsenosti s padajúcimi stro-
mami máme z uplynulých rokov, keď na iných miestach v meste
poškodili majetok v značnej hodnote. Je len šťastím, že dosiaľ
nikto neprišiel k vážnej ujme na zdraví. Lenže to nemôžeme ris-
kovať donekonečna. Zvlášť nie na takom frekventovanom
mieste, ako je cintorín.

- Som rád, že vianočné trhy v Pezinku sa už stali tradíciou a
majú taký pozitívny ohlas. Tento rok sa konajú cez víkend od
16. do 18. decembra. Je to skvelá príležitosť ako sa v predvia-
nočnom čase stretnúť s priateľmi pri varenom vínku, punči ale-
bo čajíku a zaželať si navzájom pekné sviatky.

Jedinečnosť pezinských vianočných trhov tkvie možno aj v to-
m, že trvajú len tri dni. Preto sa nám sotva môžu zunovať a zo-
všednieť len do podoby akejsi kulisy, ako sa to deje v niektorých
iných mestách. O tom, či ich v opakovať v predvianočnom čase
častejšie alebo ich predĺžiť, sme, samozrejme, diskutovali s via-
cerými predajcami i návštevníkmi. Ani v ich radoch nepanuje
jednoznačná zhoda.

Tento rok teda zostávame pri overenom formáte, hoci by som
chcel upozorniť, že v predvianočnom čase sa toho v našom
meste deje oveľa viac. Teším sa na osobné stretnutia s Pe-
zinčanmi pri týchto podujatiach v čase adventu.

Srdečne vás pozývame na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

dňa 19. 12. 2016
Program:

Miesto:
Čas:

1. Prezentácia ŠVP a aktivít školy
2. Otvorené hodiny anglického a španielskeho jazy-

ka, chémie a dejepisu
3. VIANOČNÁ KOMÉTA– charitatívna, benefičná ak-

cia školy

Gymnázium, Senecká 2, Pezinok.
pondelok, 19. 12. 2016, od 8.30 h

Zástupcovia mesta si dňa 21. októbra prevzali v bratislavskom
Zichyho paláci Čestné uznanie za aktívnu
spoluprácu mesta so seniormi. Ocenenie bolo mestu Pezinok ude-
lené najmä za organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
pre seniorov a za dlhoročnú spoluprácu so seniorskými organizá-
ciami v meste i v okrese.

Senior Friendly 2016

(r)

Ocenenie pre mesto Pezinok
Bratislavský samosprávny kraj, tak ako každoročne, oznámil ter-

míny na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2017.
Žiadosť o dotáciu na podporu športu a mládeže treba podať najne-
skôr do 11. januára 2017, dotáciu na podporu turizmu do 22.
decembra 2016, dotáciu na podporu kultúry a umenia treba podať
tiež do 22. decembra 2016. Všetky potrebné tlačivá a informácie
nájdu záujemcovia na webovej stránke BSK. (MsÚ)

Dotácie BSK – dôležité upozornenie

V sobotu, 12. novembra sa v Mestskej vinotéke uskutoč-
nilo tradičné Svätomartinské požehnanie nových vín. Vína
z tohoročnej úrody požehnali pezinskí páni farári Vladimír
Kmošena a Ján Ragula. Prípitok pred početnými zúčastne-
nými vinármi predniesol primátor Oliver Solga a vinohrad-
nícky rok zhodnotil Gabriel Guštafík. (r)

Požehnanie nových vín

FOTO: Ján Štrba
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Posedenie dôchodcov

Už sa stalo tradíciou Cajlanského klubu dôchodcov, že sa v je-

sennom období stretnú v Kamennej pivnici pri kačacine.

Zabudnú na denné starosti a rozprávajú si veselé prílohy a zá-

žitky. Toto posedenie im spríjemnila aj ľudová hudba z Bud-

meríc, s ktorou si aj sami zanôtili. Domáci pán im vždy pripraví

aj malé prekvapenie, za ktoré mu ďakujeme a o rok sa určite za-

se stretneme. Členovia DC Klubu dôchodcov

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 31. 12. 2016

Inzercia

Bratislavský samosprávny
kraj ako jediný zo samo-
správnych krajov získal oce-
nenie Senior Friendly 2016,
ktoré sa realizuje pod zášti-
tou ministra práce, sociál-
nych vecí a rodiny Sloven-
skej republiky Jána Richtera.
Ocenenie získal za dlhodobý
aktívny prístup v prospech
seniorov.

„Bratislavský samosprávny
kraj dlhodobo vytvára podmien-

ky a príležitosti na aktívny prí-
stup seniorov k životu a na ak-
tívne zapájanie sa seniorov do
života. Dôkazom je už 6. ročník
Župnej olympiády seniorov, kto-
rý sa uskutočnil v auguste v
Bratislave,“ povedal predseda
BSK Pavol Frešo.

Ocenenie Senior Friendly
2016 získal Bratislavský sa-
mosprávny kraj za dlhodobú
podporu seniorov k aktívnemu
prístupu k životu, aktívnemu za-

pájaniu sa do spoločenského
diania a za podporu spolupráce
medzi generáciami. Ocenenie
prevzala v piatok 21. októbra
2016 riaditeľka Odboru sociál-
nych vecí Úradu Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Mi-
chaela Šopová. Slávnostného
vyhlásenia výsledkov súťaže
sa zúčastnil aj Branislav On-
druš, štátny tajomník Minister-
stva práce, sociálnych vecí a ro-
diny Slovenskej republiky.

dodala Michaela Šo-
pová, riaditeľka Odboru sociál-
nych vecí Úradu BSK.

„Dôležitou súčasťou činnosti
Bratislavského samosprávneho
kraja je vytváranie podmienok
pre seniorov, ktorí sú z dôvodu
svojho zdravotného stavu odká-
zaní na pomoc a podporu iných
a sú im poskytované sociálne
služby - podmienok, ktoré umož-
ňujú seniorom stráviť dôstojnú
starobu v čo najprirodzenejšom
prostredí,“

(BSK)

Kraj získal ocenenie Senior Friendly 2016

28.10. v piatok podvečer, sa
už tradične v spoločenskej sále
Kultúrneho centra v Pezinku
uskutočnilo celomestské podu-
jatie, ktorým sme chceli vyjadriť
úctu k tým, ktorí nás vychovali,
úctu k našim mamám, otcom,
našim starým rodičom. Jeseň

je obdobím, ktoré nám pripomí-
na túto dôležitú a zároveň
krásnu povinnosť. Táto milá
spoločenská udalosť dáva prí-
ležitosť všetkým seniorom
stretnúť sa, porozprávať sa o
tom, čo ich trápi, ale i o radost-
ných chvíľach všedných dní.

Všetkých nás, ktorí sa snaží-
me seniorom spríjemniť tento
sviatok, poteší hojná účasťv na
akcii.

Tento rok Mesto Pezinok
okrem úvodného príhovoru
primátora Mrg. Olivera Solgu
pripravilo malé občerstvenie

a kultúrne predstave-nie dlho-
ročného sólistu opery SND
Ivana Ožváta, ktorý nádher-
nými nestarnúcimi melódiami
známych hudobných sklada-
teľov spríjemnil tento podve-
čer všetkým našim senio-
rom. (VOŠaSS)

Mesto Pezinok seniorom

Mesiac úcty k starším na ZŠ Jána Kupeckého
K bohatej činnosti tejto školy

patrí aj sociálny program, ktorý
sa snažia každoročne napĺňať
aj v spolupráci s dôchodcami.
Sú to blahoželania k okrúhlym
jubileám, pozvanie na Deň uči-
teľov, posedenie s dôchodcami
v predvianočnom období a v
mesiaci úcty k starším.

ZŠ Jána Kupeckého začala
svoju činnosť 1. septembra
1982. Zišli sa pedagogickí pra-
covníci stredného a mladšieho
veku. Po 30 rokoch sa z nich
vtedy veľmi aktívnych a plných
elánu, stali dôchodcovia.

Vedenie školy sa viackrát vy-
striedalo: pani riaditeľka Gyu-
rischová, Konečný, Gábriš,
Radičová a v súčasnosti Ka-
tarína Volanková. Len asistent-
ka Milka Bížová ostáva ako
stálica. Všetci sa veľkou mierou
zaslúžili o novú modernú škol-
skú budovu. Škola dosahuje
výborné výchovné, vyučova-
cie výsledky a v súťažiach sa
umiestňuje na popredných

miestach. My, dôchodcovia, s
radosťou prijímame pozvanie,
aby sme pospomínali a dozve-
deli sa, čo sa na škole deje a
čím škola žije.

Také bolo aj pozvanie v me-
siaci úcty k starším, 12. októbra
2016. Privítala nás budova,
oblečená do nových šiat, učeb-
ne s najnovšími učebnými po-

môckami, prostredie, v ktorom
je radosť učiť sa. Átrium s vy-
sokou estetickou úrovňou
pripomína niekdajšie šľach-
tické sídlo. Je prístupné pe-
dagógom i deťom k oddychu
i vzdelávaniu. Spomenula
som si na vzhľad našich škôl
pred 50 rok-mi, keď sme my
začínali...

Pani riaditeľka Volanková
nám porozprávala o živote ško-
ly, o plánoch pre najbližšie ob-
dobie, ako sa darí uplatňovať
moderné formy práce. Školu
navštevuje 780 žiakov, o kto-
rých sa stará cca 80 pedago-
gických a prevádzkových pra-
covníkov. Starajú sa aj o 35 dô-
chodcov, z ktorých mnohí odišli
už na večný odpočinok.

Nasledovalo pohostenie s mi-
lým posedením a spomienky s
tými, s ktorými sme aj my v mi-
nulosti pracovali a usilovali o
vzdelávanie detí. Mnohé z nich
sa stali vzdelanými ľuďmi a ob-
čanmi demokratickej spoloč-
nosti.

My dôchodcovia sa s rados-
ťou dozvedáme o úspechoch
školy a máme dobrý pocit, že aj
my sme pred 30 rokmi kladli ich
základy. tejto prekrásnej školy.
Právom nesie hrdé meno
Základná škola Jána Kupec-
kého.

Mária Markeová

Prvý pedagogický kolektív novej školy, od roku 1982.

Dovolenka na Liptove

Klub dôchodcov Grinava usporiadal v mesiaci októ-

ber pre 45 dôchodcov týždennú dovolenku v prekrás-

nom prostredí Liptovského Jána. Mali sme možnosť byť

ubytovaní v krásnom a výnimočnom penzióne Horec,

kde sme spoznali kolektív personálu s vysokou profesio-

nalitou.

Počas celého týždňa sme mali k dispozícii profesionál-

neho sprievodcu, s ktorým sme navštívili Skanzen

Pribylina, prekrásne múzeum ochrany prírody a jaskyniar-

stva v Liptovskom Mikuláši, Štrbské pleso, poľské trhy

a vďaka fundovanému sprievodcovi sme sa dozvedeli o

tomto regióne veľa zaujímavostí.

Vďaka nádhernému počasiu, ktoré nám počas celého po-

bytu prialo, nám táto dovolenka priniesla pohladenie nielen

na duši, ale aj na tele. Časté prechádzky na tatranskom

vzduchu prispeli k utuženiu nášho zdravia.

vedúca klubu dôchodcov GrinavaZita Joklová,

Prišlo obdobie, kedy zo šat-
níkov vyťahujeme aj kožené
bundy. Radi ich nosíme najmä
vďaka vlastnostiam, ktoré kože-
ný odev ponúka – pomerne
dobrá vetru a vode odolnosť, dl-
ho vydržia, kým sa obnosia a v
súčasnosti sú trendové.

Avšak netreba zabúdať, že aj
odevy z kože si zaslúžia našu
pozornosť a starostlivosť. Tým
dosiahneme ich dlhšiu život-
nosť a zároveň ušetríme nema-
lé prostriedky za kúpu nového
kvalitného kúsku.

Existuje niekoľko zásad pri
nosení kožených odevov či

už ide o hladkú alebo brúsenú
kožu:

nevystavujete odev dlhodo-
bému pôsobeniu vody –
dážď, sneh
nevystavujte odev dlhodo-
bému priamemu svetlu pri
uskladnení (vyblednutie)
chráňte odev pred mecha-
nickým poškodením (odre-
tie, zatrhnutie)
zabráňte nadmernému zne-
čisteniu a zamasteniu.

Odporúčame aspoň po ukon-
čení sezóny odev vyčistiť a tak
ho odložiť. Pri svetlých odtie-

�

�

�

�

ňoch platí, že si môžu vyžado-
vať častejšie čistenie, v zá-
vislosti od frekvencie nosenia.

Nadmerné znečistenie hlav-
ne exponovaných miest, ako
sú golier, vrecká, manžety ma-
jú negatívny vplyv na život-
nosť. Menia farbu odevu na
tmavšiu, príp. až čiernu a po vy-
čistení sú tieto miesta naopak
extrémne zosvetlené, keďže
pot a mastnota narušujú stá-
losť farby. Pravidelná údržba
preto zabráni rýchlej amortizá-
cií namáhaných miest. Záve-
rečná úprava v čistiarni posky-
tuje koži ochranu pred vysú-

šaním a popukaním, dodáva
jej mäkkosť a oživuje farbu.

Pri uskladnení na dlhšiu do-
bu odporúčame hladkú kožu
mať v textilnom obale, najmä
bledé odtiene, aby sa pri dlho-
dobom kontakte s odevom inej
farby nezafarbila. Tak isto je dô-
ležité dbať na to, aby mal odev
dostatok miesta a bol zavese-
ný zapnutý na tvarovanom ve-
šiaku, čím predídeme defor-
movaniu.

Tešíme sa na Vás.

Holubyho 16.
Rýchločistiareň KVAPKA

www.rychlocistiaren-kvapka.sk

Starostlivosť o kožené odevyInzercia
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Jesenné dielne na ZŠ Kupeckého
Babie leto uletelo ako voda. Vychutnali sme si ešte posledné dni sln-

ka. Jeseň má svoje čaro. Každoročne nás inšpirujú najmä jej plody.
Tekvice rôznych rozmerov všakovakých tvarov a nádherných farieb
sa v posledných rokoch stali symbolom jesene.

Preto sme sa nechali inšpirovať aj „my, všetci školou povinní.“ Deti
priniesli rôzne druhy tekvíc, plodov, listov a rôznych ozdôb. Do práce
sa s chuťou pustili žiaci prvého stupňa s rodičmi a starými rodičmi.
Pod ich šikovnými rukami sa tekvičky menili na usmiatych svetlono-
sov, postavičky s množstvom ozdôb, stužiek, prírodnín. Fantázií sa
medze nekladli. Pohľad na vysvetlené a vysmiate strašidielka v átriu
bol tou najkrajšou odmenou. Nuž takéto sú naše tekvice, tekvičky,
tekvičatá... ZŠ J. KupeckéhoKapraňová,

Rímskokatolícka cirkev farnosť Nanebo-

vzatia Panny Márie v Pezinku pripravuje

na - piatok

Do tanca a na počúvanie bude

hrať v hlavnej sále vynikajúca a populár-

na dychová hudba ZÁHORIENKA a hu-

dobná skupina MILKIVEJ. Ples už tradične svojim tancom otvo-

ria Bratislavské mažoretky TINA.

na adrese Fran-

tišek Féder, Farská 7. Pezinok 902 01.

Ďalšie informácie o plese na tel. čísle 0905 342 261 alebo

e-mailom .

Cena vstupenky: 1 osoba - hlavná sála 15 € vo foyeri 14 €, ve-

čera 7 €. Kúpou vstupenky a občerstvenia počas plesu prispie-

vate na opravu farského kostola. Zisk z plesu už 22 rokov putuje

na tento účel.Občerstvenie a bohatá tombola budú pripravené.

Na spoločný večer plný príjemnej hudby v kruhu dobrých ľudí

sa teší hlavný organizátor František Féder

P.S. Vstupenky môžete darovať ako vianočný darček pre va-

šich priateľov. hlavný organizátor

10. februára 2017 XXIII. Ples
farnosti Pezinok v Dome kultúry v Pe-
zinku.

Vstupenky si možno zakúpiť v predpredaji od 1. do 23.
decembra 2016 a potom od 4. januára 2017

František Féder,

fff@rsb.sk

XXIII. Ples Farnosti Pezinok

Chcete začať podnikať alebo
robíte biznis z domu a nemáte k
dispozícii kanceláriu? Stretá-
vate sa s klientmi či obchodný-
mi partnermi v kaviarňach? Už
nemusíte. V Pezinku sa otvorilo
nové biznis centrum B-ZONE,

ktoré vám poskytne kompletné
podnikateľské zázemie.

Biznis centrum sa nachádza
na Radničnom námestí v Pe-
zinku a ponúka priestor pre roz-
voj podnikania či projektu. O-
krem štandardných služieb ako

vlastný stôl, uzamykací box,
WIFI, tlačiarne a inej administra-
tívnej podpory je k dispozícii aj
zasadacia miestnosť s interak-
tívnou tabuľou pre vaše prezen-
tácie. V priestoroch centra sa
pravidelne organizujú biznis ra-

ňajky, školenia a konferencie.
B-ZONE biznis centrum je

pre verejnosť dostupné každý
deň v pracovnom týždni od
9.00 do 15.00 h. Neváhajte a
príďte sa pozr ieť. Info:
www.bzone.sk (MF)

B-ZONE biznis centrum – prvá pomoc začínajúcim podnikateľom

Pomaly sa blíži čas vianoč-
ných sviatkov, kedy máme
všetci naponáhlo, ale záro-
veň sme k sebe vľúdnejší.
S vďakou za dobrý skutok sa
v tomto období stretávame
už tradične aj u nás v redak-
cii. Svedčia o tom aj nasledu-
júce riadky pani Uherovej.

Milá redakcia, týmto by
som chcela poďakovať
ochotnému nalezcovi preu-
kazu ZTP, ktorý som stratila
3.11. Ďakujem aj, že sa mu
dokonca neunúvalo doniesť
mi ho až priamo do schránky.
Ušetril mi veľa nevďačného
vybavovania po úradoch.

S pozdravom,
D.Uherová, Pezinok.

Poďakovanie
za dobrý skutok

Dňa 24. novembra 2016 od 8.00
do 11.00 h sa v Psychiatrickej nemocni-
ci Philippa Pinela Pezinok na prízemí
ženského pavilónu uskutoční ODBER

KRVI pod názvom Kvapka pre duševné zdravie.

Kvapka pre duševné zdravie

Prebiehať bude v prístav-
be Centra voľného času v
Zámockom parku. Akcia bude
prebiehať vo viac ako 60-tich
mestách a obciach po celej re-
publike.

Ak ešte neviete, čo je Zóna
bez Peňazí, Tak vám ju pred-
stavíme:

Máte doma pekné veci, kto-
ré nepotrebujete a je vám ich
ľúto vyhodiť? Môžete nimi po-
tešiť niekoho druhého a záro-
veň si sami spraviť radosť iný-
mi vecami. A to všetko Bez
Peňazí .

Zimná Zóna bez Peňazí sa
bude konať 26.11.2016 od 10-
17 h.

Darovať alebo vymeniť mô-
žete hračky, oblečenie, to-

pánky, školské potreby, kniž-
ky, domáce a športové potre-
by, nepotrebnú bižutériu, lát-
ky, posteľné obliečky a čo-
koľvek, čo máte a radi by ste
posunuli ďalej.

Veci, ktoré po skončení akcie
ostanú, budeme triediť a hľadať
im nových majiteľov v našom
meste (Spojená škola Pezinok,
Psychiatrická nemocnica Philli-
pa Pinela) Čo sa týka obleče-

Dobrovoľníci a Centrum voľného času Pezinok
sa opäť zapojili do celoslovenskej zimnej Zóny bez Peňazí

nia, prosím noste iba nepo-
škodené, nezakazené a čo sa
týka oblečenia, najmä zimné
veci, aby sme ich vedeli hneď
umiestniť.

Otvorená her-
ňa pre deti (v sprievode ro-
diča alebo dozoru )

Čajovňa: čajík,
koláčik, kávička-všetko za
dobrovoľné príspevky, vy-
zbierané peniaze pôjdu na
organizáciu Zóny

1 Recyklačná diel-
nička pre všetky šikovné
decká

Jana Kanková

Sprievodný program:

10.00-16.00 h

10.00-17.00 h

4.30-15.30 h

Školský rok 2016/2017 bol Ministerstvom školstva SR vyhlásený za Rok
čitateľskej gramotnosti pod heslom Už starovekí Gréci ve-
deli, že rozvoj tela musí byť úzko spojený s rozvojom duševných schopností,
medzi ktoré patrí aj čítanie s porozumením, a preto treba túto schopnosť tré-
novať rovnako ako trénujeme svoje telo. Iba tak sa môžeme dostať z pod-
priemeru čitateľskej gramotnosti, v ktorom sa nachádza aj Slovensko.

Do projektu Ministerstva školstva SR sa zapojili školy z celého Slovenska.
Ani naša škola Na bielenisku 2 nie je výnimkou. Našou prvou aktivitou bolo za-
loženie školskej knižnice, ktorú sme oficiálne otvorili dňa 25. októbra 2016.
Knižnica bude žiakom poskytovať nielen klasické služby, teda požičiavanie
kníh a študovňu, ale aj rôzne aktivity, ktoré sú s čítaním spojené. Knihy do kniž-
nice zakúpilo vedenie školy, OZ Školák na Bielenisku, darcami boli vyda-
vateľstvo Slovart, spisovatelia i mnoho rodičov.

Myslenie je pohyb.

Tatiana (Nata) Sabová

Pezinskí skauti už tradične v októbri (7.-9.10.) zorganizovali
skautskú mestskú hru Bozin. Tento rok nás svojou návštevou
poctilo 86 skautov z rôznych kútov Slovenska a niekoľko účast-
níkov pricestovalo dokonca až z Košíc. Témou tohtoročného
Bozinu bol vesmír.

Účastníci sa v úvodnej scénke dozvedeli, že ich domovské
planéty boli zničené, mnohokrát ako výsledok ich vlastného
správania, lebo dávali prednosť svojmu pohodliu pred osudom
svojej planéty. Za nami prišli, aby sme im pomohli nájsť nový do-
mov, keďže naša agentúra AKPSPNNNPVVV sa špecializuje
na presídľovanie na nové nezničené planéty. Nebolo to však ta-
ké jednoduché. Všetci museli splniť mnoho úloh, keďže počet
nezničených planét je naozaj malý a vesmírnych lodí tiež nie je
nazvyš. Mohlo sa teda stať, že planétu nedostanú pridelenú
všetci.

Účastníci boli rozdelení v tímoch a testoval sa ich intelekt, ši-
kovnosť, kreativita či spolupráca. Potrápili si napríklad hlavy
nad šiframi, snažili sa nakresliť čo najkrajšieho Bendra (posta-
vičku z Futuramy) alebo odnavigovať „vesmírnu loď“ s polovi-
cou posádky slepou. Bolo samozrejme prospešné spoznať viac
planétu, na ktorej sa ocitli, a tak zisťovali odpovede na rôzne
otázky o Pezinku alebo objavovali pezinské zákutia, pri ktorých
si robili spoločné fotky. Nadväzovali tiež kontakty s pozemšťan-
mi, keď sa snažili od Pezinčanov získať čo najviac kresieb ves-
mírnych lodí. Na záver si vyskúšali aj svoje strategické zmýšľa-
nie, keď sa tímy pokúšali obsadiť čo najviac území rozdelených
v meste.

Všetko napokon dopadlo dobre a každý účastník získal leten-
ku na novú planétu. Veríme, že aj tento rok si skauti, ktorí sa na
Bozine zúčastnili, odniesli veľa pozitívnych zážitkov, nové pria-
teľstvá a prídu nás do Pezinka pozrieť opäť o rok.

- 61.zbor Modrý Oblak Pezinok, SLSKMonika Lezová

Otvorenie knižnice

Bozin XII. – Dobré správy
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Nové knihy

Občianske združenie Cres-
cendo je otvoreným združe-
ním pre všetkých mladých ľu-
dí. Jeho členovia majú ambíciu
byť aktívne angažovaní v spo-
ločenskom živote mesta, sú
dobrovoľníkmi, ktorých cieľom
je prispieť k rozvoju komunit-
nej kultúry.

Združenie sa opiera o diva-
delnú tradíciu, vzniklo z jadra
ochotníckeho divadla Balacla-
va, pôsobiaceho v Pezinku od
roku 2009. Skupinke mladých
ľudí okolo predsedu združenia
Juraja Hanulíka, v súčasnosti
študenta divadelnej réžie na
VŠMU v Bratislave, sa za ten

čas podarilo zrealizovať množ-
stvo zaujímavých projektov. Aj
vďaka podpore mesta Pezinok
a Pezinského kultúrneho cen-
tra vznikali divadelné predsta-
venia, o ktoré bol zo strany di-
vákov značný záujem. Diva-
delný súbor vtedy s jednou zo
svojich hier reprezentoval Pe-
zinok aj v partnerskom meste
Mladá Boleslav. V spolupráci s
PKC tiež vznikli literárne veče-
ry, pásma slova a hudby, na
ktorých okrem autorských tó-
nov zneli verše ľúbostnej pé-
zie, to všetko v komornej at-
mosfére na divadelných dos-
kách Domu kultúry. Taktiež ne-

možno opomenúť novembro-
vé koncerty, na ktoré si klavi-
rista Juraj Hanulík pozval he-
rečku Kristínu Grolichovú či
speváčku Evu Rosenbergero-
vú.V spolupráci s Centrom voľ-
ného času Crescendo pripravi-
lo sériu filmových večerov, na
ktorých sa premietali napríklad
dokumentárne filmy

či
Po skončení filmu vždy vznikla
spontánna diskusia k danej
problematike.

V súčastnosti sa chcú členo-
via Crescenda po dlhšej odml-
ke opäť pripomenúť Pezin-
čanom a zaujať novým projek-

Od Fica
do Fica Nemoc tretej moci.

tom. V roku 2017 chceme divá-
kom opäť ponúknuť možnosť
vidieť pútavé divadelné pred-
stavenia, sprostredkovať im
stretnutia s poéziou, zorgani-
zovať koncerty, premietania fil-
mov s pálčivou spoločenskou
tematikou a predstaviť im v sé-
rii „Rozhovory za oponou“ zau-
jímavých ľudí z umeleckého
prostredia či spoločenského ži-
vota.

O našich plánoch sa môžete
podrobnejšie dozvedieť na na-
šej fecebookovej stránke, kon-
taktovať nás môžete na adre-
se:

Tešíme sa na vás!

crescendo.pezinok@gma-
il.com členovia združenia

Ako sme avizovali v minulom čísle Pezinčana,

FSS OBSTRLÉZE vás pozýva na premiéru ohla-

sovaného hudobno-zábavno-dramatického pás-

ma NAŠI HUNCOKÁRI.

v Dome kul-

túry Pezinok v spoločenskej sále. Tešíme sa na va-

šu účasť.

Dňa 26. novembra 2016 o 17.00 h

FSS Obstrléze

Tak už prichádzajú Príbeh pezinskej židovskej komunity
Nová výstava Mestského mú-

zea v Pezinku s podtitulom
Príbeh pezinskej židovskej ko-
munity približuje osudy miest-
neho židovského spoločenstva
v období Slovenského štátu.
Prináša dva paralelné príbehy
– príbeh Žigmunda Diamanta,
pezinského rodáka, v izraelskej
Netanyi žijúceho architekta a
sochára, podaný jeho slovami a
cez jeho sochársku tvorbu a prí-
beh celého spoločenstva, rodín
a jednotlivcov, ktorí ho tvorili,
zrekonštruovaný z dochova-
ných archívnych dokumentov.
Výstava chce cez konkrétne prí-
klady ukázať dopady a pre-
mietanie veľkej politiky, často
zdanlivo vzdialenej od každo-
dennosti, do mikropriestoru
mesta. Do prostredia, ktoré je
nám blízke a známe. Na kon-
krétnych príkladoch chce ilus-
trovať, ako príkazy, zákazy, ob-
medzenia, nariadenia a zákony
postupne zbavovali židovské
obyvateľstvo ľudských a ob-
čianskych práv, majetku, slo-
body, života.... Je príbehom
tých, ktorí zmizli. Pomaly, po-
stupne. Zo školy, z kina, parku,
verejného priestranstva. Z
vlastného obchodu, domu, z uli-
ce, mesta, krajiny. Je príbehom
vyradenia Židov z hospodár-
skeho života, príbehom likvidá-
cie a arizácie židovského ma-
jetku, príbehom ich sústreďo-
vania do pracovných a sústre-
ďovacích stredísk a deportácií
do koncentračných táborov. Je
príbehom tých, ktorí sa z tábo-
rov nikdy nevrátili i tých, ktorí
prežili. Príbehom tých, ktorí ris-
kujúc vlastný život a život svo-
jich najbližších pomáhali prena-
sledovaným a príbehom tých,
ktorí včas vytušili hroziace ne-
bezpečenstvo a v snahe za-
chrániť sa opustili svoje mesto
a hľadali bezpečie ďaleko od do-
mova... takým je aj príbeh Maxa
Weissa.

Max Weiss mal spolu s bra-
tom Ignácom firmu „Br der
Weiss“, ktorá sídlila vedľa
Dolného kostola a venovala sa
obchodu s vápnom a palivovým
drevom.

Max s manželkou Izabelou bý-
val v dome na Seneckej ulici.
Pravdepodobne pod vplyvom
vojnových udalostí a nárastu
protižidovských nálad i opa-
trení sa rozhodli opustiť svoju
vlasť. Z Bratislavy do britskej
Palestíny ich mal doviesť par-
ník Pentcho. Keď 54 ročný Max
a jeho o rok mladšia manželka

ü

nastupovali na jeho palubu, ne-
mohli tušiť, aká dlhá a náročná
cesta ich čaká.

Príbeh lode Pentcho a jej pa-
sažierov je skutočne výnimoč-
ný. Vycestovanie zorganizova-
la pravicová židovská organizá-
cia Betar, ktorej sa podarilo za-
čiatkom roka 1940 zakúpiť od
spoločnosti Anatara riečny boč-
nokolesový parník. Bolo to hr-
dzavé 50-metrové plavidlo s
plochým dnom určené do šrotu.
Na prepravu osôb bolo uprave-
né podpalubie lode, kde bolo v
stiesnených podmienkach,
prakticky bez hygienického a
sociálneho zariadenia umiest-
nených viac ako 500 pasažie-
rov. Parník vyplával z bratislav-
ského Zimného prístavu 18. má-
ja 1940. Jeho posádku tvorilo
sedem námorníkov a jednono-
hý kapitán Igor Markejevič, bý-
valý dôstojník ruského ponor-
kového námorníctva. O celko-
vú bezpečnosť, ale aj o organi-
začné zaistenie sa starala
tridsaťčlenná skupina na čele
so Zoltánom Schalkom. Medzi
pasažiermi bol aj Imrich Lich-
tenfeld, slovenský šampión v

zápasení a boxe, budúci zakla-
dateľ bojového umenia Krav
Maga určeného na sebaobranu
a boj zblízka.

Plavba z bratislavského prí-
stavu do Suliny v Rumunsku bo-
la naplánovaná na tri týždne.
Tam mala čakať zaoceánska
loď, ktorá ich mala prepraviť do
Palestíny. Parník sa však dostal
do časového sklzu. Nepláno-
vané zastávky vynucované prí-
stavnými úradníkmi vnášali me-
dzi cestujúcich nepokoj a oba-
vy. Niektoré zastávky trvali celé
dni, dokonca týždne. Stiesnené
podmienky, chýbajúce potravi-
ny a neustále zastavovanie lo-
de sa nutne podpísali aj na psy-
chike pasažierov.

V prístave Sulina sľúbená zao-
ceánska loď nečakala. Padlo
preto rozhodnutie, že Pentcho
bude pokračovať v plavbe ďa-
lej. Bolo to veľké riziko, lebo rieč-
ny parník sa na otvorenom mori
nikdy neplavil. Pokiaľ to bolo
možné, snažil sa držať blízko
brehu. V Istanbule na nich do-
konca párkrát na výstrahu vy-
strelili. Vážne technické problé-
my spôsobili, že parník nebol

schopný plavby vlastným poho-
nom. Vo večerných hodinách 9.
októbra 1940 stroskotal pri ne-
známom ostrove v Egejskom
mori. Celá posádka a aj pasa-
žieri sa dostali na breh.
Podarilo sa im zachrániť aj zá-
soby potravín a pitnej vody.
Časť posádky sa vydala hľadať
pomoc na ostrov Kréta, ktorý
mal byť vzdialený 35 míľ. Bez
navigačných prístrojov a za sil-
ného vlnobitia päť mužov po-
stupne strácalo nádej. Piaty
deň polomŕtvu posádku našlo
britské prieskumné lietadlo.
Dopravili ich do Alexandrie, kde
ich ako nežiaducich internovali
až do 4. apríla1941.

Stroskotancov z Pentcha po
desiatich dňoch našla talianska
loď, ktorá zobrala na palubu že-
ny a deti. Na druhý deň iná loď
nalodila ostatných. Všetci boli
internovaní na ostrove Rodos.
Veľa mužov vstúpilo do česko-
slovenského zahraničného voj-
ska a zasiahli do bojov pri oslo-
bodzovaní západnej Európy.
Ostatných stroskotancov pre-
viezli do internačného tábora
vo Ferramonti di Tarsia v
Kalábrii. Max a Izabela boli me-
dzi nimi. Tábor vo Ferramonti
riadili Taliani. Nebol to koncen-
tračný ani pracovný tábor. O
miernejších podmienkach sved-
čí aj fakt, že sa v ňom odohralo
niekoľko svadieb a na svet
prišlo 21 detí. Asi najhoršie bo-
lo pre tábor a jeho obyvateľov
bombardovanie britským letec-
tvom. Briti sa totiž domnievali,
že útočia na vojenské kasárne.
Pri bombardovaní zahynul je-
den človek a viacerí boli zrane-
ní. Tábor oslobodili koncom ro-
ka 1943 Spojenci. Mnohí z in-
ternovaných v ňom zostali dlh-
šie, lebo čakali na udelenie víz.
Čo sa týka manželov Weissov-
cov, ich stopa sa nám stráca v
máji roku 1944, keď sa dostali
do Palestíny.

Výstava

bola otvo-
rená v piatok 11. novembra
2016. Záštitu nad ňou prevzal
prezident Slovenskej republiky
Andrej Kiska. Vznikla vďaka po-
moci a podpore Mesta Pezinok,
jednotlivcov a inštitúcií. Finan-
čne ju v rámci svojich granto-
vých výziev podporili Fond pre
podporu umenia a REVIA –
Malokarpatská komunitná na-
dácia.

Mestské múzeum v Pezinku

Tí, ktorí zmizli –
Príbeh pezinskej židovskej ko-
munity 1938 – 1945

Helena Markusková,
Petra Pospechová,

Crescendo včera a dnes

je názov

trojmesačnej komornej výstavy

cyklu grafík pezinskej výtvarníčky

Kataríny Vavrovej, ktorá bola otvo-

rená 24. októbra v priestoroch

na Laurinskej

19 v Bratislave. Keď sa náhodou

ocitnete na Laurinskej, oplatí sa za-

staviť a nahliadnuť.Ak sa vám niek-

torá grafika zapáči, je možné si ju aj kúpiť, keďže výstava je pre-

dajná, čo v predvianočnom čase iste poteší.

Pocta Karolovi Plickovi

de-

sign shopu slávica

(pb)

Výstava Kataríny Vavrovej

Po vernisáži nasledoval krst knihy Františky Čechovej – Žigmund
Šlomo Diamant – Sochy.                                  FOTO: Milan Oravec

Parník Pentcho

Výstavou
vý-

tvarníka Ľubo-
míra Kollára z
Bratislavy sa za-
čalo v Pezinku
predvianočné
obdobie už 8. no-
vembra. Vzácna
technika maľby
na skle privede-
ná k dokonalosti
a vianočné námety, spracované majstrovským spôsobom,
sú cenné devízy tejto výstavy v Pezinskom kultúrnom cen-
tre. Milovníci krehkej krásy, aj tí, čo sa chcú inšpirovať pri
ozdobovaní svojich príbytkov v predvianočnom čase, by si
iste nemali túto výstavu nechať ujsť.

Ma-
ľovaný svet

(r)

Predvianočný čas sa začal obrazmi

V historickej sále Starej radnice bo-
li 11. novembra slávnostne prezento-
vané dve nové publikácie: Aristid
Jamnický – Oprášené histórie a Žig-
mund „Šlomo“ Diamant – Sochy. Vy-
danie knihy o strastiplných životných
osudoch a sochárskom diele izrael-
ského sochára, pezinského rodáka,
sa stalo aj pripomienkou záslužnej
bádateľskej činnosti nedávno zosnu-
lej Františky Čechovej. O vydanie obi-
dvoch publikácii sa najväčšou mie-
rou, organizačne aj finančne, zaslúžil Roman Mács. Patrí mu po-
ďakovanie nás , ktorí považujeme vydanie týchto dvoch kníh za
dôležitý kultúrny počin. Na vydaní publikácií sa finančne, cez
svoj fond PRO BOZEN, podieľalo aj mesto Pezinok a záujemco-
via si ich budú môcť zakúpiť v Mestskom informačnom centre
v Starej radnici, v Mestskom múzeu i v predajni ARTFÓRUM
na Kollárovej ulici. (r)

�

�

V trnavskom Divadle Jána Palárika sa 9. novembra uskutoč-
nila slávnostná inaugurácia dekana pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity prof. PaeDr. Reného Bílika, CSc. Do tejto
funkcie bol prof. Bílik zvolený už druhýkrát. Súčasťou slávnos-
ti bolo aj divadelné predstavenie a recepcia. Slávnosti sa zú-
častnil aj primátor mesta Pezinok Oliver Solga s manželkou,
ktorý pripomenul, že pre naše mesto je veľkou cťou, že jeho ob-
čania zastávajú významné funkcie v dôležitých vzdelávacích
inštitúciách.

65. výročie založenia Základnej umeleckej školy v Pezinku si
pripomenuli pedagógovia a žiaci slávnostným koncertom, ktorý
sa konal v Pezinskom kultúrnom centre 21. októbra 2016.
Redakcia Pezinčana sa pripája k početným gratulantom a želá
do ďalších rokov veľa úspechov. Výročiu školy sa budeme
podrobnejšie venovať v budúcom čísle Pezinčana.

Blahoželáme
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V príjemnom a tichom pros-
tredí v centre Pezinka je sídlo
zdravotníckeho zariadenia PRI-
VATE CLINIC Elena van Dijk,
ktoré tu pôsobí už tretí rok. Skôr,
než vstúpite do budovy, privíta
vás nástenka a nej niekoľko ďa-
kovných listov. Pacienti, ktorí sa
takmer zázračne zbavili svojich
zdravotných problémov.

O žiadny zázrak však nejde.
Metóda je výsledkom vedecké-
ho a technologického pokroku,
ktorý umožňuje skúmať najjem-
nejšie štruktúry organizmu, a
tiež spracovať obrovské množ-
stvo dát. Medicína tu prechá-
dza od liekov a injekcií k diag-
nostike a k liečeniu úpravou
elektrických impulzov v tele.

hovorí Elena van Dijk, vlastníč-
ka kliniky v Pezinku aj v belgic-
kýchAntverpách.

Ako progresívna švajčiarska
technológia funguje? Skúsme
si predstaviť, že naše telo pozo-
stáva z približne 30 triliónov bu-
niek. Tieto bunky spolu komuni-
kujú a kooperujú. Predstavujú
teda niečo ako obrovský vesmír
v našom tele. V živote bunky zo-
hráva kľúčovú rolu bunková
membrána. Prenáša informá-
cie prostredníctvom elektricky
nabitých častíc, teda aniónov a
katiónov. Tieto častice, naprí-
klad katióny sodíka, draslíka
alebo vápnika, rôznymi kanálmi
a receptormi prestupujú cez
bunkovú membránu a organi-
zujú sa – na vonkajšej strane
väčšinou kladne nabité častice,
teda katióny, na vnútornej stra-
ne sú to anióny so záporným ná-
bojom. Vytvára sa tým elektric-
ké napätie, ktoré slúži ako baté-
ria, prenáša tiež vzruchy naprí-
klad v neurónoch alebo v bun-
kách srdcového svalu.

„Naše telo hovorí elektrickým
jazykom a prístroj, ktorý využí-
vame, číta a dekóduje elektric-
ké signály, ktoré sú rečou tela,
rečou orgánov, rečou buniek,“

vy-
svetľuje Elena Van Dijk.

Získaný signál sa digitalizuje
do fyzikálno-matematického
modelu – informácie z určitej ob-
lasti buniek vytvárajú informač-
ný klaster a suma informačných
klastrov, ktorá sa vzťahuje na
celý orgán, sa nazýva marker.

Systém ERI dáva viac než
1 400 000 akýchsi „vzorových“
markerov z nášho organizmu:
vyhodnocuje všetky možné tka-
nivá v našom tele, patogény,
ktoré ľudský organizmus obsa-
huje, lieky, metabolity, environ-
mentálne markery, ktoré mapu-
jú látky získané zo životného
prostredia. Softvér sa pritom ne-
ustále updatuje, teda ak sa na-
príklad vyskytne nový vírus, po-
vedzme vírus zika, hneď sa ob-
javí aj v databáze a prístroj ho
dokáže odhaliť.

hovorí Elena van Dijk.
Pôvodne vyštudovala bio-

chémiu, trojročný študijný po-

„Vďaka pohybu iónov sa na-
pätie mení, pulzuje. A ako sa
mení membránový potenciál,
vytvára sa elektrické pole,“

„Ak je
pulzácia správna, má istý vzo-
rec alebo krivku – podobne,
ako ho má srdce alebo mozog,
čo dôverne poznáme z vyšetre-
ní EKG alebo EEG. Elektrické
impulzy na bunkovej úrovni sú
však miliónkrát jemnejšie a slab-
šie. Ultracitlivá elektróda prí-
stroja ich dokáže zosnímať a
ihneď vyhodnotí, či sú v súlade
s normou.“

„Dve minúty merania stačia
na to, aby prístroj získal všetky
potrebné informácie z nášho te-
la. Tam, kde zistí odchýlky, vy-
siela korekčný signál, ktorý sa
ich snaží napraviť do „normá-
lu“. Samozrejme, nedá sa to na
prvý raz, sme predsa len živý or-
ganizmus a musíme ho meniť
pomaly a postupne. Už po nie-
koľkých sedeniach sme však
dokázali pacientom pomôcť s
problémami, ktoré trvali celé
roky, “

byt na lekárskej fakulte ju však
– cez výskum transmiterov
v mozgu – priviedol k medicí-
ne. Päť rokov pracovala v Det-
skej fakultnej nemocnici na
onkohematológii, kde podľa
vlastných slov mala možnosť
uvedomiť si hodnotu života, ale
tiež pochopiť do hĺbky, prečo
choroba vzniká. Desať rokov
bola generálnou riaditeľkou me-
dzinárodnej farmaceutickej fir-
my TEVA.

tvr-
dí Elena van Dijk.

Pri komunikácii medzi moz-
gom a naším organizmom totiž
zohrávajú dôležitú rolu neuro-
peptidy – látky, ktoré by sa dali
nazvať akýmisi „molekulami
emócií“. Tie ovplyvňujú náš ner-
vový, hormonálny a imunitný
systém, čo je vlastne riadiaca
jednotka organizmu.

Metóda ERI dokáže mapo-
vať funkcie organizmu aj na
úrovni neuropeptidov a odhaľo-
vať tak psychosomatické pre-
pojenia, ktoré ovplyvňujú naše
zdravie. Pretože platí, že každá
choroba sa začína v hlave.

Na duševnej úrovni nie je cho-
roba alebo úraz náhodou, ale
tvrdým, logickým dôsledkom po-
tláčaných konfliktov. Potvrdzuje
to aj viacero prípadov, s ktorými
sa Elena van Dijk stretla vo svo-
jej praxi.

Jedným z nich bol napríklad
manažér s hypertenziou, kde
screening potvrdil problémy kar-
diovaskulárneho systému. Tr-
pel nielen dôsledkami stresu,
ale bol tiež doslova preťažený
obrovským množstvom infor-
mácií. Hovoril, že ešte len príde
do práce a už ho všetci rozčuľu-
jú. Pri liečbe sa podarilo vyladiť
nervový aj kardiovaskulárny
systém, no takisto je vždy po-
trebné, aby aj pacient zmenil
svoje vzorce správania.

dodáva Elena Van Dijk.

„Práve preto, že som pozna-
la pozadie farmaceutického
priemyslu, pochopila som, že
lieky majú pevné miesto v medi-
cíne, no nie sú všemocné,“

„Medicína sa
potrebuje posunúť do hlbšieho
pochopenia súvislostí – teda do
oblasti psychosomatiky. Tá ne-
bola dosiaľ exaktne uchopiteľ-
ná, no práve vďaka moderným
technológiám začína byť hma-
tateľnejšou.“

„Ak budete chodiť do práce,
ktorá vás neteší a vyčerpáva,
tak nás v našej ambulancií síce
vždy vyladíme, ale potom sa vrá-
tite znova do toho istého pros-
tredia a problémy sa objavia zno-
vu, “

Charakteristiky stresu, potlá-
čaných emócií a chýbajúcej ra-
dosti zo života vykazoval aj pa-
cient s diabetom. Vyšetrenie po-
tvrdilo hromadenie toxínov. Te-
lo mal doslova zanesené huba-
mi, pričom najviac sa vyskyto-
vali v pankrease, teda v orgáne,
kde sa vylučujú enzýmy vráta-
ne inzulínu, čo bolo príčinou
cukrovky.

Permanentná psychická zá-
ťaž, ktorej sme vystavení, je ty-
pickým príznakom dnešnej do-
by. Keď v minulosti človeka
ohrozovalo povedzme divé zvie-
ra a musel sa brániť alebo ute-
kať, mobilizoval jeho organiz-
mus a jeho obranné reakcie tak-
zvaný sympatický nervový sys-
tém. Ten pumpuje krv do svalov,
podporuje produkciu adrenalí-
nu, na druhej strane potláča
funkcie trávenia, či imunitu.
Trvalo to zväčša len chvíľu. My
však žijeme v napätom sympa-
tickom nervovom systéme celý
deň, akoby sme celý deň bojo-
vali s tigrami. Vtedy začína imu-
nita zlyhávať a k slovu sa dostá-
va nemoc.

Oproti tomu oveľa menej čas-
to „zapíname“ parasympatický
nervový systém, pri ktorom sa
organizmus čistí od toxínov,
uvoľňuje a regeneruje.

Podobne systém ERI pomo-
hol pacientke s obrovskou psy-
chickou traumou, ktorej umrela
dospelá dcéra na rakovinu.
Matka trpela od jej smrti silnými
hnačkami a tráviacimi problé-
mami, no s nástupom ERI te-
rapie sa postupne dostavilo
zlepšovanie stavu, postupné od-
búranie stresu a následne aj
zlepšenie trávenia. Po štyroch
sedeniach sa vyriešil problém,
ktorý ju trápil niekoľko rokov.

hovorí Ele-
na van Dijk.

„Na metóde, ktorú využíva-
me, je úžasné, že vidí do každej
bunky organizmu, pričom záro-
veň každá bunka je nosičom in-
formácie v podobe elektromag-
netického vlnenia,“

„Zvyknem to veľmi
často zdôrazňovať, aby bolo
jasné, že nejde o nejakú spiritu-
alitu, ale exaktné vedecké po-
znatky. Dokážeme odhaliť aj
najjemnejšie psychosomatické
linky, ktoré sa viažu na chorý or-
gán u konkrétneho pacienta.
Po niekoľkých korekciách sa po-
darí naštartovať vlastné repa-
račné mechanizmy v organiz-
me a obnoviť zdravý funkčný
stav poškodených systémov.
Je to celkom nový rozmer v me-
dicíne.“ (kam)

Ako lieči elektrická reč nášho tela
Moderná medicína dnes

vďaka rozvoju počítačo-
vých technológií dokáže
veci, ktoré sme si ešte ne-
dávno nevedeli predsta-
viť. Vidí náš organizmus
ako celok, no zároveň vie
zmapovať každú jeho bun-
ku. S liečebnou metódou,
ktorá sa skrýva pod znač-
kou ERI Medical system,
sa môžeme stretnúť aj
priamo v Pezinku, na sú-
kromnej klinike Eleny van
Dijk.

Blížia sa adventné dni a s nimi aj neopa-
kovateľná predvianočná atmosféra, na
ktorú sa tešíme prinajmenšom tak, ako
na samotné Vianoce. Nadácia REVIApri-

pravuje tradične špeciálne predvianočné projekty – a práve
pri nich sa môžeme pristaviť pri pravidelnom predstavovaní
jednotlivých dvadsiatich tvári tejto filantropickej organizácie.

Mecenáš: Kniha ako darček poteší každého.Aj deti.Aobzvlášť
deti, pre ktoré je to vzácnosť, keďže si ich rodičia takýto luxus ne-
môžu dovoliť. Urobiť radosť opusteným či znevýhodneným de-
ťom môžeme my všetci – a to vďaka Nadácii REVIAa jej projektu
Otvor srdce, daruj knihu.

Advent s Nadáciou REVIA

Z príležitosti Dňa osvetových pracovníkov sa konalo dňa 27.10. 2016 v DK
Zrkadlový Háj v Bratislave slávnostné oceňovanie jednotlivcov a kolektívov
pôsobiacich v našom kraji. Bratislavský samosprávny kraj a Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre udelilo ocenenie

pri príleži-
tosti 95. výročia Dychovej hudbe GRINAVANKA, a ocenenie

Ing. Petrovi Federovi.
Na súťažnej prehliadke dychových hudieb Bratislavského kraja Hrajte mi

muziky vesele, konanej 29. 10. 2016 v Čataji, sa umiestnila GRINAVANKA
na prvom mieste, získala zlaté pásmo a postup na celoštátnu súťaž malých
dychových hudieb. Ocenenie získala aj za dramaturgiu programu a speváč-
ky Martina Tahotná a Anna Setnická získali cenu za najlepší spev.

Za rozvoj kultúrno-osvetovej
činnosti a zachovávanie kultúrnych tradícií v Bratislavskom kraji

Kultúrno-
-osvetový pracovník roka –

(r)

Úspešná GRINAVANKA

ho-
vorí Miroslava Petrušová z Nadácie REVIA.

Počas predošlých jedenástich ročníkov dokázala nadácia – no
predovšetkým dobrí ľudia, ktorí sa zapojili – spoločnými silami ob-
darovať 1600 detí, pričom išlo o knižky v hodnote 13-tisíc eur.

Princíp obdarovania je veľmi jednoduchý: Každý z nás môže pr-
ísť do menovaných kníhkupectiev, kde sú vystavené knižky – bu-
dúce darčeky. V každej knižke je záložka, na ktorej je napísané
krstné meno a vek dieťaťa, ktoré si ju želalo a ktoré ju prostred-
níctvom nadácie dostane. Môžeme kúpiť dieťaťu celú knihu, mô-
žeme na ňu prispieť.Amôžeme obdarovanému malému čitateľo-
vi do knižky napísať aj venovanie.

do-
dáva správkyňa Nadácie REVIADrahoslava Finková.

Nadácia REVIA je takisto už dvanásť rokov partne-
rom vianočných trhov v Pezinku. Nadácia sa na nich zúčastňuje
so svojím Charitatívnym bazárom a s krédom Dobro v srdci,
dobro na jazyku.

popisuje charitatívny bazár
Miroslava Petrušová.

Ďalším darčekom Nadácie REVIApre celú komunitu
je živý vianočný orloj, ktorý sa v Pezinku robí takisto už dvanásť
rokov.

hovorí Miroslava Petrušová z Nadácie REVIA.
Je to každú hodinu, poobede, o štvrtej, o piatej a o šiestej. Deti

v kostýmoch sa medzi svojimi vystúpeniami pohybujú aj medzi
návštevníkmi trhov alebo sú v stánku nadácie a spestrujú tak ob-
ľúbené predvianočné podujatie.

dodáva Miroslava Petrušová z Nadácie REVIA. A aj tento
rok sa verejnosť na jej predvianočné akcie môže tešiť. Ďalšie akti-
vity Nadácie REVIAsi predstavíme o mesiac.

Táto 2. najstaršia komunitná nadácia v rámci krajín V4 má už
20.rokov. A pripomíname aj zámer nadácie REVIA hľadať darco-
v, ktorí vytvoria ktorí na spomínané projekty a
dobročinné účely poskytnú po 2 eurá, (napríklad formou darcov-
skej SMS v tvare alebo aj po 20,
200 a 2000 eur – teda čísla so symbolickou dvojkou, ktorá pripo-
mína dvadsať rokov nadácie. Príspevky môžete posielať

bližšie informácie
nájdete priamo na stránke nadácie . Do reťa-
ze naposledy prispeli títo Pezinčania: Eva Šišková, Iveta
Pijáková, Ladislav Briestenský, Radovan Lucina a anonymní dar-
covia z projektu Zvieratká v meste. Do tohto času sa podarilo zís-
kať od všetkých darcov podporujúcich Reťaz dobra Nadácie
REVIA9 250 €. Neváhaj aj TY. Pretože kaž-
dý dobrý skutok sa človeku niekoľkonásobne vráti.

„Je to projekt, ktorým chceme povzbudiť ľudí, aby otvorili svoje
srdcia a darovali knižky deťom zo sociálne slabších pomerov,“

„Projekt realizuje
Nadácia REVIA už dvanásty rok v spolupráci so základnými a
strednými školami malokarpatského regiónu, so sociálnymi od-
bormi mestských úradov v Pezinku a Modre, s krízovými centra-
mi a detskými domovmi a, samozrejme, s kníhkupectvami. Tento
rok sa zatiaľ zapojilo pezinské Artforum, Folly v Modre a Arch-
books v Bratislave.“

„Akcia prebieha od prvého adventného víkendu až do konca de-
cembra. Mnohé knihy darujeme ešte pred Vianocami, ale často,
ak sa medzitým začnú vianočné prázdniny, doručíme knihy až
po nich, v januári – a radosť z prekvapenia je ešte o to väčšia,“

„V našom vianočnom charitatívnom bazáre ponúkame
DOBRO:TY, teda sladkosti, ktoré napečú riaditeľky a zamest-
nankyne inštitúcií, a tiež naše dobrovoľníčky napríklad z Jednoty
dôchodcov alebo Klubu Venuša,“

„Každá donesie pár kúskov vianočných
dobrôt, koláčiky zozbierame do košíkov a predávame v stánku
za dobrovoľný príspevok. Vyzbierané peniaze potom slúžia na
podporu akcií a projektov, ktoré organizujeme, zväčša na chari-
tatívny účel.“

„Mládež sa oblečie do vianočných a rozprávkových kostý-
mov – môže to byť anjel, čert, Mikuláš, alebo aj iné rozprávkové
bytosti , podľa ich kreativity.Av arkieri historickej radnice sa pred-
vedú, prinesú tak do Pezinka kúsok atmosféry Pražského orlo-
ja,“

„Darček je poďakovaním ľuďom za to, že sú a že nás podpo-
rujú,“

Sieťovač:

Inovátor:

„Reťaz dobra“,

„DMS REVIA“ na číslo 877,

na
číslo účtu SK71 5600 0000 0066 6028 1001,

„Pošli dobro ďalej“.
(kam)

www.revia.sk/daruj
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Inzercia

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Pezinské železité kúpele sú
dnes už len spomienkou, spoje-
nou s vychádzkami starou ale-
jou k areálu Pinelovej nemocni-
ce. Ich počiatky však siahajú do
18. storočia. Pomerne veľkú po-
zornosť im vo svojom veľkom
vlastivednom diele Geografic-
ko – historický a produktový lexi-
kón venoval aj lexikograf a novi-
nár, autor praktických príručiek,
Ján Matej Korabinsky. Vďaka
nemu máme pred sebou ich
obraz a obraz bezprostredného
okolia v podobe z roku 1786.

V blízkosti pezinských vinohra-
dov, tiahnucich sa západne a se-
verne od mesta, sa nachádzajú
aj studené železné kúpele, pozo-
ruhodné svojou polohou i dobrý-
mi účinkami. Sú známe už 30 ro-
kov, ale len posledných pár ro-
kov sa im dostáva mimoriadnej
pozornosti. Spočiatku sa pitím
vody úspešne liečila malária.
Čoskoro na jej liečivé účinky
prišli trpiaci ochrnutím, reumou a
inými bolesťami. Prameň sa na-
chádza na úpätí strmého železo
obsahujúceho brala, asi 2 siahy
hlboko a prekrýva ho veľký pre-
vísajúci balvan, hrubší ako ruka.
Voda sa používa na pitie i kúpa-
nie. Chuťou je niečím medzi pit-
nou vodou a kyselkou a je cítiť
po železe. Pri pití väčšieho množ-
stva sa konzumentom farbí jazyk
i stolica dočierna, tým, ktorí sa v
nej kúpu, zožltne bielizeň. Žlto sa
sfarbia aj žľaby a nádoby na
uchovávanie vody. Niekoľko dní
odstáta stráca chuť a vyzráža sa
v nej oker. Pri búrkach alebo dl-
hotrvajúcom vlhkom počasí strá-
ca voda svoju čistotu, múti sa a
jej chuť sa zvýrazní.

Priamo pri prameni vybudova-
lo mesto v roku 1777 na vlastné
náklady kúpeľnú budovu. Na po-
schodí sú izby pre kúpeľných
hostí, ktorí sa sami musia posta-
rať o posteľnú bielizeň, priestran-
ná sála a kaplnka. Na prízemí sú
tehlami vydláždené kúpeľné ka-
bínky. Všetkými týmito komora-
mi prechádzajú dva drevené žľa-
by s kohútikmi. V hornom tečie
teplá, v spodnom studená voda,

takže každý má možnosť tempe-
rovať si kúpeľ podľa vlastného
želania. Za prameňom sú odde-
lené drevené komory pre židov.

Okolie kúpeľov patrí nesporne
k tým najkrajším, akoby tu príro-
da zhromaždila všetko, čo môže
potešiť oči. Budova stojí na
mieste, kde sa krásna pezinská
rovina stráca v pomerne hlbo-
kom a tienistom údolí.

Smerom k Pezinku, vzdiale-
nému štvrť hodinu, vedie pekná
cesta, po oboch stranách vysa-
dená vŕbami a lipami. Po jednej
strane má najkrajšie vinohrady,
po druhej krásne lúky, polia a de-
dinu Cajla. Južne od kúpeľnej
budovy leží mimoriadne čarov-
ný dubový les. Tesne popri kúpe-
ľoch tečie tzv. Čierna Voda, kto-
rá vyviera v neďalekom rovno-
mennom údolí z tzv. nových
Kňazových dier a oddeľuje pálf-
fyovské územie od mestského.

Je plná chutných pstruhov.
Na druhej strane rieky sú pek-

né nivy a potom opäť vinohrady.
V ich blízkosti, pár sto krokov od
kúpeľov, sa nachádza sumber-
ský kostol, neďaleko od neho je
novopostavený pálffyovský hos-
tinec, valcha a papiereň. Počas
nedieľ prichádza do kúpeľov
množstvo hostí z okolitých
miest a dedín, ktorí tu nachá-
dzajú rozličné spôsoby zábavy.

Mesto ako majiteľ prenajímalo
kúpeľný dom so všetkými izba-
mi, kuchyňou, komorami, šopa-
mi a stajňami, lúkami a slivko-
vým sadom (plodmi, nie však
drevom) záujemcovi s najvyššie
ponúknutou sumou prostred-
níctvom nájomných zmlúv. Kon-
cept jednej z nich zaujímavo
dopĺňa Korabinského opis, pri-
čom nás posúva do roku 1827.

Kúpeľní hostia mali na výber z
2 väčších izieb na poschodí,

umiestnených smerom k lúke, 3
menších izieb na poschodí opro-
ti lúke, 5 menších izieb situova-
ných k lesu a 2 izieb na prízemí.
Posledné dve menované boli
vlhké a bez výhľadu, čo sa zo-
hľadnilo aj v ich cene, poplatok
za tieto priestory bol 18 grajcia-
rov za deň a noc. Za spomínané
menšie izby sa platilo 24 graj-
ciarov, deň a noc vo väčších vy-
šla na 30 grajciarov. Hostia, kto-
rí si chceli sami variť, mohli vyu-
žiť kuchyňu vedľa šopy na vozy
a za jej použitie museli okrem
spotrebovaného dreva zaplatiť
ešte 15 grajciarov. Za kresťan-
ský kúpeľ vrátane zaplatil hosť 8
grajciarov, za židovský kúpeľ,
pre ktorý bola potrebná teplá aj
studená voda, 10 grajciarov. Z
tejto sumy patril kúpeľnému maj-
strovi 1, resp. 2 grajciare. Ceny
boli stanovené zmluvou a ná-
jomca ich nemohol svojvoľne
meniť.

Podľa zaužívaného zvyku fi-
nancovalo potrebné opravy stav-
by, strechy, studne, žľabov, kotla
a vaní mesto. Nie však vtedy, ak
si opravy vynútila zanedbaná
starostlivosť o prenajatý maje-
tok zo strany nájomcu. Nájom-
covia sa museli starať o čistotu
vaní, komôr, izieb, chodieb a
kaplnky, dbať o čo najlepšiu sta-
rostlivosť o kúpeľných hostí tak,
aby nemali dôvod na sťažnosti.
Od mesta dostali v zmysle zmlu-
vy 10 siah palivového dreva do
kuchyne a kúpeľa za pevne sta-
novenú sumu. V kúpeľoch smeli
ponúkať len miestne víno a pi-
vo. To si mohli vychutnať nie len
ubytovaní hostia, ale každý, kto
navštívil kúpele, napr. aj počas
pravidelných letných i zimných
bálov, ktoré mal nájomca povo-
lené usporadúvať.

Mestská rada mala snahu dr-
žať kúpele v rentabilnej pre-
vádzke, ale nedarilo sa. Na-
priek obľube a peknému rekre-
ačnému prostrediu chýbal väčší
komfort, záujem klesal...v prie-
behu 19. storočia prišli „ do mó-
dy “ kúpele iného typu.

Petra Pospechová

O pezinských kúpeľoch

TVORIVÉ  STREDY pre dospelých
v Centre voľného času Pezinok

OD 17.30 DO 19.00 h.
18€/mesiac. Začíname 2.11.2016

Čo budeme vyrábať:

- Plstené brošne – originálna ozdoba
na kabelku, čiapku alebo kabát.

- Dekorované debničky, šuflíčky, dózič-
ky. Využitie servítkovej techniky, do-
maľovanie akrylovými farbami.

- Košíkové aranžmány – naučíme sa
v pliesť z pedigu. Na skrášlenie pou-
žijeme aj stužky, špagát, drevené ko-
ráliky.

- Ozdobná vianočná guľa. Zdobenie
textilom, korálkami a stužkami.

- Voňavé mydielka potešia každého.
Pridáme farby a esencie, krásne to
zabalíme, milé venovanie priložíme.

- Mozaikovať možno čokoľvek - kveti-
náče, krabičky, fľaštičky, rámiky...

Prihlasovanie v CVČ Pezinok na Infocentre, kontakt:
033/6901991; 09480222117

Pre všetky ženy, v ktorých drieme tvorivý duch

u

Inzercia

1.12. Mama, ocko- poď sa hrať: Mikuláš na paličke.

2.12. Vianočné tvorivé dielne.

8.12. Mama, ocko- poď sa hrať: Snehová vločka.

9.12. Vianočná slávnosť.

15.12. Mama, ocko- poď sa hrať: Stratená rukavička.

15.12. Štedrodníček.

22.12. Mama, ocko- poď sa hrať: Vianočný stromček.

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

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

Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Podujatie pre verejnosť k blížiacim
sa najkrajším sviatkom roka. Uskutoční sa v Pezinskom kultúr-
nom centre o 17.00 h. V programe účinkujú deti z CVČ Pezinok.

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Milá akcia pre rodiny s deťmi v Zámoc-
kom parku. Roznášanie kŕmidiel a potravy pre zvieratká v sprie-
vode pesničiek. Začiatok o 16.00 h.

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10:00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Bližšie informácie o podujatiach na alebo
na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117.

www.cvcpezinok.sk
Zmena pro-

gramu vyhradená.

Dňa 19. októbra sa v Centre voľného času Pezinok konali
Majstrovstvá okresu Pezinok žiakov v zrýchlenom šachu.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:

1. miesto Martin Šándor, Osemročné gymnázium PK
2. miesto Kamil Baňas ml., ZŠ Vajanského Modra
3. miesto Pavol Slovák, ZŠ Fándlyho, PK

1.miesto Ema Havlíková, Osemročné gymnázium PK( 6 mies-
to z celkového počtu)
2. miesto Zuzana Kováčová, ZŠ Fándlyho, PK
3.miesto Zoja Babjakova, ZŠ Fándlyho, PK

CVČ Pezinok

Kategória žiaci:

Kategória žiačky:

Michaela Volochová,

Majstrovstvá v zrýchlenom šachu



RÔZNE / ŠPORT10 NOVEMBER 2016 PEZIN ANČ

Dňa 28.10. 2016 si naši seniori v DSS a ZPS v Pezinku pri-
pomenuli sviatok seniorov. Kultúrny program si pripravili oby-
vatelia DSS, folklórna skupina Obstrléze a deti z CMŠ sv.
Jozefa v Pezinku. Naši obyvatelia si spoločne zaspievali
známe ľudové piesne. Básne predniesli p. Gavenčiaková,
p. Lackovičová a p. Šebová. Ľudovú pieseň citlivo zaspie-

val pán Sloboda. Srdcia našich seniorov potešili svojim
vystúpením deti z CMŠ sv. Jozefa pod vedením p. riadi-
teľky Podhorskej. Veľmi milé boli ich tance, básne, priania
a piesne. Po vystúpení deti obdarovali našich seniorov
darčekmi.

Na záver stretnutia členovia súboru Obstrléze zablahože-
lali októbrovým oslávencom a zaspievali ľudové piesne na
želanie. Ďakujeme všetkým hosťom za krásne slová uzna-
nia aj veselé piesne, na ktoré budú naši seniori dlho spomí-
nať. Obyvatelia DSS a ZPS

Mesiac úcty k starším v DSS

V mesiaci september 2016 bo-
lo na území Bratislavského kra-
ja spôsobených 194 doprav-
ných nehôd, čo predstavuje v
porovnaní s rovnakým obdo-
bím minulého roku pokles o 12
dopravných nehôd. Usmrtené
boli 3 osoby, 2 osoby boli ťažko
zranené, ľahko zranených bolo
67 osôb. Najviac dopravných
nehôd zavinili vodiči, chodci za-
vinili 5 dopravných nehôd, cyk-
listi 3 nehody. Alkohol u vinníka
nehody bol zistený v 8 prípa-
doch.

V októbri sa v okrese Pezinok
medzi Šenkvicami a Pezinkom
stala dopravná nehoda, pri kto-
rej bol usmrtený vodič. V jesen-
nom a zimnom období rastie po-
čet dopravných nehôd s veľký-
mi škodami na zdraví a majet-
ku.

Najčastejšie príčiny doprav-
ných nehôd sú:
- porušenie základných povin-

ností vodiča
- nesprávna jazda cez križovat-

ku
- nedovolená rýchlosť jazdy

- nedodržanie vzdialenosti me-
dzi vozidlami

- nesprávne odbočovanie
- nesprávne otáčanie a cúvanie

Polícia vyzýva vodičov k mi-
moriadnej opatrnosti. Najmä v
jesenných a zimných mesia-
coch je potrebné prispôsobiť
rýchlosť jazdy stavu a povahe
vozovky a zvýšiť predvídavosť
v čase zníženej viditeľnosti v
skorých ranných hodinách a
podvečer. Pre chodcov a cyklis-
tov je životne dôležité byť dobre

viditeľný pre vodičov. Preto pou-
žívajte oblečenie s reflexnými
prvkami alebo reflexné pásky
či reflexné vesty!

Polícia s cieľom zabezpečiť
bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky a zlepšiť celkovú do-
pravno-bezpečnostnú situáciu
vykonáva aj naďalej opatrenia v
dohľade nad cestnou premáv-
kou, kontrolu zameranú na dodr-
žiavanie tých pravidiel cestnej
premávky, ktoré sú hlavnými prí-
činami dopravných nehôd.
kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Najčastejšie príčiny dopravných nehôd

objasnil predse-
da Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny
kraj má vo svojej správe cesty
II. a III. triedy v celkovej dĺžke

Cesty a aj ich zimnú údržbu
v Bratislavskom regióne za-
bezpečuje správca komuni-
kácií – Regionálne cesty
Bratislava. Bratislavský sa-
mosprávny kraj má vo svojej
správe viac ako 500 kilo-
metrov ciest druhej a tretej
triedy a 130 mostov.

„Štyri dispečerské strediská v
kraji od začiatku novembra mo-
nitorujú situáciu na cestách
dvadsaťštyri hodín denne. Do-
kážeme preto na stav komuni-
kácií a na vývoj počasia reago-
vať promptne,“

512 km a 130 mostov. O zimnú
údržbu krajských ciest sa stará
správca komunikácií Regio-
nálne cesty Bratislava. Štyri
dispečerské stanice, stredisko

Bratislava, Malacky, Senec,
Pezinok pre zimnú údržbu
2016/2017 disponujú 26 770 to-
nami posypového materiálu.
Dovedna je v štyroch skladoch

pripravených 18 mechanizmov,
ktoré budú upravovať cesty pod-
ľa potreby, v závislosti na poča-
sí. Vzhľadom na kapacitu skla-
dových priestorov a vývoja po-
časia budú sklady v prípade po-
treby operatívne dopĺňané. Po-
sypový materiál spĺňa požia-
davky platných technických no-
riem, právnych predpisov v ob-
lasti ochrany zdravia ľudí,
ochrany spotrebiteľa a ochrany
životného prostredia.

V rámci dôležitosti sú prioritne
udržiavané hlavné ťahy, cesty,
využívané autobusovou do-
pravou, horské úseky a úseky s
nebezpečenstvom tvorenia zá-
vejov, snehových jazykov a ná-
mrazy.

(BSK)

BSK: Kraj je na zimnú údržbu pripravený
1. Vtedy v raji ............................................................ ČR, SR
2. Prvý kontakt .............................................................. USA
3. Vaiana 3D ...................................... 17.00 h ............. USA
3. Underworld: Krvavé vojny ......................................... USA
4. Vaiana .............................................. 17.00 h .............. USA
4. Underworld: Krvavé vojny 3D .................................... USA
6. Fk: James White ....................................................... USA
7. Planetárium ......................................................... Fra, Bel
8.-9. Kamene bolesti ........................................................... Fra
10. Anjel Pána 2 ................................... 17.00 h ......... ČR, SR
10.-11. Vianočná párty .......................................................... USA
13. Fk: Líza, líščia víla ..................................................... Maď
14. Fantastické zvery a ich výskyt ............................. VB, USA
15.-16. Collateral Beauty ..................................................... USA
17. Rogue One:AStar Wars Story 3D .................................. USA
18. Rogue One:AStar Wars Story ........ 17.00 h ............. USA
18. Rogue One: A Star Wars Story .................................. USA
20.-21. Inkarnácia ................................................................. USA
22.-23. Manžel na hodinu ........................................................ ČR

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Filmové prázdniny

KINO DOMU KULTÚRY December

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Niečo malé, pekné... vernisáž výstavy výrobkov Marianny
Fajnorovej.

Literatúra v Radnici, hosť: Štefan Krčméry.

Tréningy pamäti a koncentrácie pre seniorov.

Celé Slovensko číta deťom:

Vianočné tvorivé dielne:

Lekcia Malé Karpaty:

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

Termín: 9. 12. 2016 o 17.00 h. Miesto konania: vý-
stavné priestory, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 12. 12.
2016 o 18.30 h. Miesto konania: Radnica – cafe – bar – restau-
rant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Termín: de-
cember 2016. Miesto konania: Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Holubyho 5.

príďte si vypočuť našich hostí: Má-
rius Kopcsay, Ľubomír Dobrovoda a Veronika Šikulová čítajú zo
svojich obľúbených detských kníh. Termín: 6. 12. 2016 o 10.00 h.
Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.

príďte si vytvoriť vianočné ozdoby a po-
sedieť si vo vianočnej atmosfére. Termín: 15. 12. 2016 o 16.00 h.
Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.

cyklus podujatí predstavujúcich slávne
osobnosti malokarpatského regiónu. Termín: po dohode so ško-
lami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, Holubyho 5.

Kým školský zvonček zazvo-
ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, Hodina informačnej výchovy,
V kolotoči kníh, Hrdina vo mne.Termíny: po dohode so školami.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v
Pezinku, Holubyho 5.

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

,

Kontakt:
dos-

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

Počas víkendu 22 - 23. 10.
2016 sa konali Jesenné maj-
strovstvá Bratislavskej oblasti v
Šamoríne, ktorých sa naši plav-
ci zúčastnili vo všetkých veko-
vých kategóriách od 9 – 16 ro-
kov. Až 52 detí reprezentovalo
Plavecký klub Pezinok v 25m
bazéne v Čilistove. Naši plavci
si vyplávali fantastických 50 me-
dailí (6 zlatých - 19 strieborných
- 25 bronzových). Prekonali
457 osobných rekordov a 31
klubových rekordov.

Najúspešnejší bol
(2003), ktorý získal 7 me-

dailí (2-3-3), z dievčat
(2005) 6 medailí

(0-4-2), po 5 medailí získali:

Peter Mo-
zola

Veronika
Behalová

Katka Szabóová
Simonka Michalcová

Šimon Podhor-
ný

Filip Slyško

(2007)
(2-1-2),
(2007) (1-2-2),

(2003) (0-2-3), 4 medaily zís-
kal (2002) (0-0-4).

Linda Porkertová
Kristína Fecková

Nina Čechovičo-
vá Rebeka

(2007)
(1-2-0) a
(0-1-2) si vyplávali po 3 medai-
ly. 2 medaily:

(2004) (0-2-0),

Gašparovičová
Simona Časnochová

Zo-
ran Martinovský

Michaela Košťálová
Samuel

Ščevlík Lu-
cia Csengelová

Miško Juhás

(nk)

(2004) (0-0-2)
a (2004)
(0-0-2). Po jednej medaile:

(2005) – 1x
striebro,
(2004)-1x striebro,

(2006)-1x bronz,
(2004)-

1x bronz, (2007)-
1x bronz.

Nasledujúce mesiace bude
naša plavecká príprava zame-
raná na vrchol sezóny, ktorým
sú Majstrovstvá SR v plávaní.
Mnohým deťom sa podarilo aj
na týchto pretekoch splniť kva-
lifikačné časy na Majstrovstvá
SR , ktoré sa budú konať kon-
com roka.

50 medailí z plaveckých pretekov v Šamoríne

Dňa 5.11.2016 sa uskutočnil v
atletickej hale v Ostrave Vítko-
viciach medzinárodný turnaj v
karate Grand prix Ostrava.
Tohto veľkého turnaja sa zú-
častnili aj pretekári Karate-
kickbox klubu Pezinok . Naši 6
pretekári v konkurencií 369 pre-
tekárov z 10 krajín a 57 klubov
predviedli výborné výkony. 2
pretekári štartovali v kata a to

Radoslav KLUČÁR,

Maxim
SARKOCY,

Daniel ŠTRBKA

ktorý v
konkurencií 47 pretekárov vypa-
dol v treťom kole a

ktorý vypadol v kon-
kurencií 36 pretekárov v dru-
hom kole. Viac sa darilo našim
4 pretekárom v kumite. Aby sa
prebojovali na stupne víťazov
museli predviesť výborné výko-
ny. štartoval v
dvoch kategóriách, a to kumite

starší žiaci do 52 kg a v kumite
kadeti do 54 kg. V oboch kate-
góriách skončil na treťom
mieste. štartoval
taktiež v dvoch kategóriách, a
to kumite kadeti do 70 kg kde
skončil na treťom mieste a v ku-
mite juniori do 76 kg, kde skon-
čil vo finále na druhom mieste.

štarto-
vala v kategórii ženy do 55 kg,

Alex BUČEK

Daniela ŠIANDOROVÁ

kde sa prebojovala až do finále
a skončila na druhom mieste.

štarto-
val v kategórií muži kumite do
84 kg a tiež sa prebojoval do fi-
nále a tu skončil tiež na druhom
mieste. Výkony našich preteká-
rov sú potešujúce pred európ-
skym pohárom , ktorý sa bude
konať 2-4.12.2016 v rumun-
skom Cluj-Napoce.

Martin TOMAŠKOVIČ

(MH)

Pezinskí karatisti boli v Ostrave úspešní

V piatok 11.11.2016 sa úvod-
ný turnajom začal 12. ročník
Pezinskej školskej ligy v stol-
nom tenise. Úvodný turnaj
otvoril v telocvični ZŠ Na bie-
lenisku primátor mesta Oli-
ver Solga spolu s oboma
viceprimátormi a riaditeľkou
školy.

Do tohto ročníka školskej li-
gy, ktorá v posledných rokoch
prerástla do krajskej školskej

súťaže, sa prihlásilo 180 detí z
Pezinka a okolia, ktoré budú
súťažiť v jednotlivých veko-
vých kategóriách takmer po-
čas celého školského roka for-
mou pravidelných stretnutí
štvorčlenných družstiev.

Do celkového poradia jed-
notlivcov sa budú počítať vý-
sledky zo štyroch turnajov, na
ktorých deti súťažia v ôsmich
vekových kategóriách.

V tom prvom, úvodnom, si v
piatok odniesli z telocvične za
víťazstvo v jednotlivých kate-
góriách prvé poháre a body do
rebríčka Stankovičová Hana
(najmladšie žiačky do 8 rokov)
zo Záhorskej Bystrice, Les-
ňák Dominik (najmladší žiaci
do 8 rokov) zo ZŠ Na biele-
nisku Pezinok, Reľovská Má-
ria (najmladšie žiačky do 10 ro-
kov) zo Záhorskej Bystrice,

Bognár Matúš (najmladší žia-
ci do 10 rokov) z Veľkého
Biela, Krebsová Barbora
(mladšie žiačky) zo ZŠ Na bie-
lenisku Pezinok, Žemla Ma-
túš (mladší žiaci) z Veľkého
Biela, Belianska Sarah (star-
šie žiačky a dorastenky) zo
ZŠ Na bielenisku Pezinok
a Sklenár Matúš (starší žiaci
a dorastenci) z Gymnázia Pe-
zinok. (PA)

Začal 12. ročník Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

NOVEMBER 2016 PEZIN ANČ

► 1.12. PUSS IN BOOTS
PETER BLACK.

► 2.12. PUSS IN
BOOTS PETER BLACK 3.

► 2.12. VENČEK
TANEČNEJ ŠKOLY GYMNÁZIA.
►2.12. VIANOČNÁ SPO-
MIENKA.

► 3.12. ADVENTNÝ KON-
CERT FSS RADOSŤ.
► 5.12. VÍTANIE
MIKULÁŠA V MESTE.

► 7.12. OVOC-
NÍČKOVIA.
► 8.12. ČAROVNÉ
VIANOCE.
► 9.12. VIANOČNÁ
SLÁVNOSŤ CVČ.
► 10.12. VIANOČNÁ
TANČIAREŇ.

► 11.12. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: O MARUŠKE A DVANÁSTICH MESIAČIKOCH.

► 12.12. TANEC S VLOČ-
KOU.
► 13.12. VÝROČNÁ ČLENSKÁ
SCHÔDZA .
► 13.12. MÁRIAHANÚSKOVÁ:
VÝBER Z TVORBY.
► 14.12. TAKTO TO JE S
MIKULÁŠOM.

► 15.12. VIANOČNÉ
POSEDENIE
► 15.12. RND - ZMIEŠANÁ
ŠTVORHRA.

► 16.12. BLÍŽI SA
VIANOČNÝ ČAS.
► 17.12. ROZPRÁVKOVÝ
DIVADELNÝ MUZIKÁL. PAT A MAT S KAMARÁTMI.

► 18.12. PIESEŇ AKO
DAR - FUNNY FELLOWS. Krst CD „HAPPY FEET“

► 16.-17.-18.12. VIA-
NOČNÉ TRHY S KULTÚRNYM PROGRAMOM.

► 19.12. VÝ-
ROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZADIABOZIN PEZINOK.
► 19.12. MÔJ MALÝ SVET

GENERÁCIA XYZ

► 1.1. VÍTANIE
NOVÉHO ROKA.

KTO ZHASOL
SVETLO?

( ) o 8.30 h vo veľkej sále DK – a o
10.15 h Predstavenia pre ZŠ v jazyku anglickom.

(piatok) o 8.30 a 10.15 h vo veľkej sále DK –
a o 12.05 h Predstavenia pre ZŠ v

jazyku anglickom.
(piatok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

(piatok) o 19.00 h v malej sále DK –
Komorná inscenácia je nostalgickou spomienkou sedem-

ročného chlapca Buddyho na jeho detské Vianoce s nezištne úprim-
nou svojráznou tetou Sook. Príbeh plný snov, hravosti, dobrodruž-
stva, javiskovej poézie... Nádherné čaro Vianoc. Krásu a vnútorný
pokoj inscenácie podporia vianočné melódie plné harmónie a anjel-
ského chvenia. Účinkujú: Sook Faulková: Lenka Barilíková Buddy -
Marián Viskup. Réžia: Svetozár Sprušanský. Predstavenie Divadla
Andreja Bagara z Nitry uvádzame v cykle „Malé, ale milé“.

(sobota) o 18.00 h v malej sále DK –

(pondelok) o 17.00 na Radničnom námestí –
Program s Mikulášom, čertom, anjelom a

slávnostným rozsvietením mestského vianočného stromčeka.
Organizátori: Pezinské kultúrne centrum a Mesto Pezinok.

( ) o 16.30 a 18.00 h v malej sále DK –
Koncoročné vystúpenie detí.

(štvrtok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –
Vianočná akadémia ZŠ Na Bielenisku.

(piatok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Zabavte sa v rytme starých čias. Organizátor: U vín-

nej mušky Pezinok.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Účinkuje: Divadlo Hotel Mária. Pokračovanie cyklu rozprávok s det-
skou súťažou.

(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
Vystúpenie tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.

(utorok) o 16.00 v salóniku DK –
Únie žien Slovenska – MO Pezinok

(utorok) o 17.00 h v minigalérii DK –
Vernisáž pezinskej umelkyne s témou Vianoc.

(streda) o 18.00 h v malej sále DK –
Program Divadla HAAF pre členov - deti i rodičov -

Športového plaveckého klubu Polície Pezinok i pre verejnosť.
(štvrtok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –

Denného centra na Kollárovej 1 Pezinok.
(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Stav a kvalita súčasného slovenského rodinného živo-
ta ako boja o zmysel ľudského šťastia vyjadrená typickým humorom
Radošinského naivného divadla. Scenár: S. Štepka. Réžia: J. Nvota.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
Koncert hudobného odboru ZUŠ E. Suchoňa.

(sobota) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Maťko a

Kubko, Slimák Maťo a škriatok Klinček, Traja chrobáci, Majka z
Gurunu, Deduško Večerníček... Scenár, hudba, réžia: Róbert Man-
kovecký. Po predstavení sa môžu všetci stretnúť s postavičkami.
Predpredaj vstupeniek: www.rozpravkovyfestival.sk a taktiež od
7. 11. 2016 priamy predpredaj v DK Pezinok.

(nedeľa) o 19.30 h v Mestskej vinotéke –
hudobnej

skupiny FUNNY FELLOWS spojený s koncertom. Organizátori:
Funny Fellows, Pezinské kultúrne centrum a Mestská vinotéka –
Ing.A. Hanúsková

(piatok-nedeľa) na Radničnom námestí –
Predaj tradič-

ného vianočného tovaru, vianočných dobrôt s charitatívnym bazá-
rom, tvorivými dielňami, spojený s kultúrnym programom a vianoč-
ným orlojom. Organizátori: Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne cen-
trum. Program bude uvedený na plagátoch k podujatiu.

(pondelok) o 13.30 h v spoločenskej sále DK –

(pondelok) o 9.30 h vo veľkej sále DK –
– pre 1. stupeň a o 10.30 h – – pre 2. stupeň.
Organizované predstavenia pre ZŠ.

2017 (nedeľa) o 1.00 h na Radničnom námestí –

15. 1. 2017 (nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Obnovená premiéra !!! Iskrivá komédia Marca

Camolettiho. Účinkujú: M. Sládečková, J. Koleník, B. Deák, Z.
Tlučková, K. Svarinská. Vstupenky na predstavenie môžete zakú-
piť ako vianočný darček.

štvrtok

streda

PKC poskytuje v Dome kultúry priestory pre Akadémiu tretieho
veku: - 16.00 h - Hudba stáročí (salónik) - 14.00 h -
ARTETERAPIA(miestnosťATV)

Darujte zážitok.

7. 12. 8. 12.

PRIPRAVUJEME:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Marko Bihári 2.10.
Filip Macháček 5.10.
Veronika Manáková 10.10.
Paulína Schwammelová 10.10.
Adela Okruhlicová 13.10.
Maxin Ostatník 13.10.
Nataša Zoey Pásztó 16.10.
Ondrej Majerník 16.10.
Adam Žemlička 16.10.
Simona Horecká 17.10.
Jakub Benjamín Figel 21.10.
Daniel Martinec 21.10.
Hana Šveltová 27.10.

70-roční

75-roční

Peter Vanček 1.11.
Vladimír Žák 2.11.
Alojz Gaštan 3.11.
Jozef Vodnák 4.11.
Viera Formánková 5.11.
Pavel Štilhammer 7.11.
Blažena Bohunická 7.11.
Igor Gottschall 8.11.
Karol Heriban 10.11.
Oľga Habová 12.11.
Ján Pivko 12.11.
Alojz Žitný 14.11.
Andrej Vigh 20.11.
RNDr. Alžbeta Vodová 21.11.
Valentín Horváth 22.11.
Štefan Ondrovič 23.11.
Anna Pútecová 23.11.
Silvia Brnová 26.11.
Eva Mračnová 26.11.
Mária Gavaľová 27.11.
Milan Moravčík 28.11.

Milan Nyitray 7.11.
Anna Kovačovská 9.11.
Milca Šindlerová 12.11.
Mária Kollárová 18.11.
Veronika Slimáková 25.11.
Jozef Ševčík 26.11.
Ľudmila Schmidtová 30.11.

Jozefa Nováková 2.11.
Anna Pokopcová 5.11.
Jozef Adamčík 9.11.
Anna Halamová 18.11.

80-roční

Miroslav Kinder 75 r.
Jozefína Mihalovičová 85 r.
Vincent Lindtner 77 r.
Anna Šantavá 93 r.
Štefan Gašparovič 65 r.
Michal Grúber 34 r.
Margita Sedláčková 89 r.
Štefan Líška 88 r.
Dušan Slimák 65 r.
Rudolf Mihalovič 83 r.
Stanislav Kopál 44 r.
Štefan Zápražný 88 r.
Terezia Hrazičová 86 r.
Želmíra Červenková 63 r.
Mária Baďurová 79 r.
Pavol Jaslovský 57 r.

B L A H O Ž E L Á M E

Ondrej Čech 27.11.
Otília Babišová 30.11.

Hildegarda Plevčíková 12.11.
Valéria Kovačovská 14.11.
Vlastimila Pijáková 21.11.

Jozef Kuruc 2.11.
Margita Révayoá 15.11.
Ján Rysuľa 21.11.

Vojtech Bauer 5.11.

Anna Gschwandtnerová 29.11.

Oľga Ježíková 4.11.
Ambróz Hrachovský 17.11.
Žofia Straková 30.11.

Emília Ružová 6.11.
Gizela Rischerová 19.11.

Vilma Šibicová 17.11.

85-ročné

90-roční

91-roční

92-roční

93-ročné

95-ročná

Ján Novák 7.11.

Dňa 30. 11. 2016
uplynú 2 roky, čo
nás opustila naša
drahá

S láskou spomí-
najú dcéry a synovia s rodinami.

Mária
VIRGOVIČOVÁ.

Dňa 7. 12. 2016
uplynú 4 roky, čo
nás navždy opus-
til náš drahý otec
a dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Deti s rodina-
mi. Ďakujeme.

Michal
SLEZÁK.

Zosobáš i l i sa

Naš i jub i lant i

láková • Juraj Brychta a Katarína
Pilátová

Už nevidíte slnko, krásny deň, na
Cajlanskom cintoríne snívate svoj
večný sen. Už niet návratu ani
nádeje, len cesta k hrobu nás k
vám zavedie. V neznámy svet
odišli ste spať, zaplakal každý, kto
vás mal rád. Odišli ste od nás, my
ostali sme v žiali, no vždy budete
v srdciach tých, ktorí vás milovali.
Dňa 28. 10. sme si pripomenuli
1. výročie od smrti
našej milovanej ma-
my

a dňa 14. 11. sme si
pripomenuli 10. vý-
ročie smrti nášho
milovaného otca

S láskou spomína
smútiaca rodina.

Evy Márie
HABERLOVEJ

Jána HABERLU.

Zosobáš i l i sa
Miroslav Kollár a Tatiana Pšená-
ková • Tomáš Pleško a Adriana
Táborová • Marián Vinohradský a
Monika Krajcsiková • Ferdinand
Dopjera a Lýdia Poláčková • Pa-
vel Fecko a Veronika Benkovská
• Peter Václav a Iveta Polgárová •
Andrej Farbula a Zuzana Moc-
ková • Peter Brnčík a Zuzana
Oravcová • Juraj Krupa a Anna
Sandtnerová • Pavol Šovlík a
Norelys Yaraldine Suárez Armel-
la • Michal Sroka a Anna Bileková
• Pavol Paulenda a Michaela Ša-
fárová • Milan Pivarček a Oľga
Podhradská • Martin Čuboň a
Petra Haraslínová • Marek Mol-
nár a Valéria Hutková • Matúš
Heriban a Hana Červená • Lukáš
Há a Dominika Kubovičová •
František Kovács a Papapat
Chayawong • Jozef Kern a Da-
niela Soehnlen • Peter Čermák a
Hana Bačkorová • Michall Be-
necke a Adriana Havlovičová •
Marek Ondrovič a Zuzana Po-

Dňa 6. 11. 2016 by
sa bol dožil 75 ro-
kov náš drahý man-
žel, otec a dedko

S láskou spomína-
jú manželka Jarmila, synovia Pe-
ter a Martin s vnúčatami.

Ing. Vladimír
NOSÁĽ.

Dňa 18. 10. 2016 sme si pripome-
nuli 4. výročie úmr-
tia nášho milova-
ného manžela, ot-
ca a dedka

Ing. Františka
KOSTKU.

So spomienkou a
bolesťou  v  srdci  spomína  man-
želka Emília, dcéra Martina, vnúči-
kovia Liam a Laird. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

Vraj čas je naj-
lepší lekár. ale
toto neplatí keď
navždy odíde ten,
ktorého ste milo-
vali. 26. 11. 2016
uplynú 4 roky, čo

sme sa rozlúčili s naším ockom

S láskou na teba všetci spomí-
name. Vždy budeš v našich srd-
ciach. Manželka a deti s rodina-
mi.

Ladislavom HOTOVÝM.

Čas plynie, smú-
tok zostáva, tá
strata v srdci bo-
lieť neprestáva.
Dňa 24. novem-
bra si pripome-
nieme prvé výro-

čie úmrtia nášho drahého man-
žela, otca, dedka

S láskou spomína smútiaca rodi-
na.

Gustáva GAGU.

Dňa 14. 11. 2016
uplynulo 14 rokov
od smrti našej
drahej mamy a
babky

S láskou na ňu spomína celá
rodina. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.

Dňa 25. 11. 2016
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy
opustil manžel,
otec, dedko a pra-
dedko

a zároveň sme si 13. 11. pripo-
menuli jeho nedožité 83. naro-
deniny. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. S
láskou spomínajú manželka a
dcéry s rodinami.

Eduard
MALIČKÝ

Dňa 4. 11. 2016
uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy
opustila drahá

Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. S úctou a lás-
kou smútiaca rodina.

Štefánia
PINKAVOVÁ

rod. Krasňanská.

Dňa 5. 12. si pri-
pomíname nedo-
žité 85. narode-
niny našej drahej

S láskou si spomí-
najú dcéra a syn s rodinami.

Veroniky
ŠEFČÍKOVEJ.V tomto čase si pri-

pomíname nedo-
žité 80. narodeniny
nášho drahého

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. Sestra Elena s rodinou.

Ľudovíta
SLIMÁKA.

Kto ste poznali

venujte mu tichú
spomienku. Dňa 2.
11. 2016 s láskou
spomínala dcéra s
rodinou na nedoži-

tých 90 rokov milovaného otca.

Jozefa LOPOŠA,

Dňa 25. X. 2016 sme si pripo-
menuli nedožitých 105 r.

Dcéry Eva a Jožka s rodinou.
Genoféfy SOBOLIČOVEJ.

Dňa 3. XI. 2016 sme si pripome-
nuli nedožitých 80 rokov

Sestry Eva a Jožka s rodinou.
Márie KANKAROVEJ.

Dňa 24. 11. 2016
uplynie rok čo nás
navždy opustil náš
d rahý manže l ,
otec, dedko, pra-
dedo

S láskou a úctou spomína man-
želka a deti s rodinou. Ďakujeme
všetkým, ktorí mu venujú tichú
spomienku.

Lukáč MELICHÁR.

Dňa 8. 11. 2016
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
manžel, otec, svo-
kor a dedko

S láskou a úctou
naňho spomíname. Ďakujeme
všetkým. ktorí mu venujú tichú
spomienku.

Jaroslav HOŠŠO.

Dňa 25. 11. 2016
uplynulo 30 rokov
od smrti našej dra-
hej mamy

a 11. 10. 2016 33
rokov od smrti nášho otca

S láskou a úctou si
na nich spomínajú
4 dcéry, nevesta,
zať a 10 vnúčat s
rodinami. Tí, ktorí
ste ich poznali, venujte im, pro-
sím, tichú spomienku.

Anny
ŠTILHAMMEROVEJ

Michala
ŠTILHAMMERA.

Dňa 26. 11. 2016
uplynú 4 roky, čo
nás opustil

Ľubomír
ŠIMONOVIČ

manžel a otec. S
láskou si naň spo-
mína manželka a syn. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Dňa 21. 10. 2016
sme si pripomenuli
40 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko
Rudolf RISCHER.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka, dcéra s rodinou a ostatná
rodina.

Dňa 8. 12. 2016
uplynie 15 rokov,
čo nás opustila
naša drahá ma-
mička, babička a
prababička

Spomínajú deti s rodinami.

Margita
PATÚCOVÁ.

Manželia
z Pezinka.

V deň 65. výročia sobáša
hoďte všetky starosti za hlavu
a prežívajte všetky krásy života
v kruhu tých, ktorí sú Vám vzácni.
Sú nimi Vaše deti Štefan, Katarína
a Rudolf, Vaše vnúčatá Michal, Dag-
mar a Lukáš, pravnúčatká Adamko
aAgátka a ďalšia rodina. Drahí rodi-
čia, s kyticou ruží a pohárom vína pripíjame na Vaše výročie a ďaku-
jeme Pánu Bohu za to, že Vás máme. Do ďalších rokov pre Vás
vyprosujeme veľa zdravia, lásky a pokoja. Vaše deti, vnúčatá a celá
blízka rodina.

Júlia a Rudolf
SCHMIDLOVCI

Vášho

Dňa 15. 11. 2016
uplynulo 15 rokov
odvtedy, čo nás
opustil náš milo-
vaný manžel, otec
a starý otec

.
S láskou spomínajú manželka a
deti Ladislav, Peter a Magdaléna.

Ladislav ŠUBA

Čas plynie, nevráti
čo vzal, ostali len
spomienky a v srd-
ciach žiaľ. Odišla
si od nás, ako lístie
v jeseni, čo opadlo
zo stromu k chlad-

nej zemi. Deň po dni sa míňa, rok
s rokom si podal ruku zas, ani čas
nezmazal smútok a spomienka
na teba ostáva stále hlboko v
nás. Dňa 15. novembra 2016
sme si pripomenuli nedožité 46.
narodeniny našej milovanej

Kto ste ju poznali, venujte jej pro-
síme tichú spomienku spolu s
nami. Smútiaca rodina.

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.
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V polovici októbra 2016 odcestovala slovenská reprezen-
tácia na Majstrovstvá Európy veteránov (hráčov starších
ako 55 rokov) do Monaka. Tím tvorili pezinskí hráči Michal
Sobolič a Milan Sobolič, ďalej Jozef Karacsony a Lubomír
Šedivý z Rusoviec.

Tímu sa v základnej časti príliš nedarilo, z piatich zápa-
sov sa im podarilo poraziť iba tím z Litvy (13:7) v prvom ko-
le. Druhé kolo bolo jasne v prospech neskorších šampió-
nov z Holandska. Po vyrovnanom treťom zápase s domá-
cim Monakom nevyšiel záver zápasu. Po prehrách s Poľ-
skom a Maďarskom sa musel repre tím rozlúčiť s postupom
medzi najlepších 16. To bol ale začiatok úspešného ťaženia
v Pohári národov (PN), čo je doplnková súťaž na každých
majstrovstvách.

V skupine Slováci vyhrali nad Ukrajinou (13:12) a Bul-
harskom (13:10) a s prehľadom postúpili do štvrťfinále PN,
kde ich čakal nevyspytateľný tím z Walesu. Nakoniec bol zá-
pas celkom jednoznačný (13:1) a veteráni s pocitom, že me-
daila je blízko, čakali na súpera v semifinále. Boli to Švajčia-
ri! Vyspelí hráči, čo majú na konte viaceré úspechy na me-
dzinárodnej scéne. Repre tím sa poradil a zvolil taktiku, kto-
rá nakoniec slávila úspech. Víťazstvo (13:3) čakal len má-
lokto, Švajčiari podľahli petangovému trpaslíkovi! Slováci
sú vo finále PN, čo je doposiaľ najlepší slovenský se-
niorský tímový úspech na majstrovstvách Európy alebo
sveta.

Finále protiAnglicku, ktoré bolo jasným favoritom, nebolo
už také úspešné. Prehra mrzela, ale iba chvíľu. Hráči si užili
medailový ceremoniál, potlesk z pódia od všetkých hráčov
a členov organizačného tímu. Skvelé pocity a pekné zavŕ-
šenie 15 rokov hrania si dopriali Lubomír Šedivý a Milan
Sobolič, priekopníci petangu na Slovensku. Pezinských bra-
tov Milana a Michala hrial pocit úspechu o to viac, že ho do-
siahli spolu.

Úspešným Slovákom zagratulovala aj honorárna konzul-
ka SR v Monaku pani Tatiana Paracková.

„Postúpiť medzi 16 najlepších a potom odohrať dob-

ré zápasy je náš cieľ...“

„...samozrejme medaila v Pohári národov by nám

spravila asi aj väčšiu radosť!“

"Už si to len užiť a zahrať dobre každú guľu!"

Marek Sobolič

Druhý turnaj VISTA real Cupu 2016/2017 – Školskej basket-
balovej ligy – sa uskutoční v športovej ha-
le SOŠ Komenského 27 v Pezinku.

v stredu 23. 11. 2016

Č.s. 21 ZŠ Ľ. Štúra Modra – Gymnázium Pezinok 8.00 h
Č.s. 24 ZŠ J.Kupeckého Pezinok – ZŠ Fándlyho Pezinok 8.50 h
Č.s. 13 ZŠ Ľ. Štúra Modra – ZŠ Svätý Jur 9:40 hod.
Č.s. 16 ZŠ Na Bielenisku Pezinok – ZŠ J.Kupeckého Pezinok10:30 h
Č.s. 20 ZŠ Svätý Jur – Gymnázium Pezinok11:20 h
Č.s. 19 GymnáziumA.B. Senec – ZŠ J.G.Tajovského Senec (v Senci)

Č.s. 1 ZŠ J.G. Tajovského Senec – ZŠ Ľ. Štúra Modra 58:12 (23:2)
Č.s. 2 ZŠ Na Bielenisku Pezinok – Gymnázium Pezinok 46:42 (27:17)
Č.s. 3 ZŠ J.Kupeckého Pezinok – ZŠ Svätý Jur 12:19 (6:11)
Č.s. 4 ZŠ Fándlyho Pezinok – GymnáziumA.B. Senec 30:27 (17:8)
Č.s. 5 ZŠ Ľ. Štúra Modra – GymnáziumA.B. Senec 10:42 (4:28)
Č.s. 6 ZŠ Svätý Jur – ZŠ Fándlyho Pezinok 5:63 (3:24)

ZŠ Fándlyho PEZINOK, Gymnázium A. Bernoláka SENEC,
ZŠ SVÄTÝ JUR, ZŠ J.G. Tajovského SENEC, ZŠ Na Bie-
lenisku PEZINOK, ZŠ Ľudovíta Štúra MODRA, Gymnázium
PEZINOK, ZŠ Kupeckého PEZINOK

Vyžrebovanie 2. turnaja

Výsledky 1.turnaja

Priebežná tabuľka po odohratí 1.turnaja
1. 2. 3.

4. 5.
6. 7.

8.

Vyžrebovanie 2. turnaja
Školskej basketbalovej ligy 2016/2017

Na tohtoročné majstrovstvá
SR dorastencov a dorasteniek
sa Pezinčania z 1. JUDO CLU-
BU PEZINOK vybrali do Barde-
jova s dvomi pretekármi, Silviou
Tománkovou a Karolom Dub-
ským.

Tréneri, bratia Tománkovci,
zhodnotili ich pôsobenie takto:
Aj napriek tomu, že obaja súťa-
žiaci sú v žiackom veku, tušili
sme, že po kvalitnej príprave a
výsledkoch z predchádzajúcich
turnajov, majú obaja na to, aby
získali umiestnenie.

Od Silvie sme titul očakávali.
Aj napriek vážnemu zraneniu
(torzná zlomenina členka), kto-
ré doliečila len pred pár mesiac-
mi, mala dobré predpoklady na
víťazstvo. Silvia bola jasnou fa-
voritkou. Svojim súperkám v zá-
pasoch nedala najmenšiu šan-

cu. Dokonca aj svoju najväč-
šiu konkurentku, dorasteneckú
reprezentantku SR Alexandru
Halajovú z Lučenca dokáza-
la zdolať krásnym hodom
na ipon iba za 8 sekúnd. Po
troch víťazstvách na ipon zís-
kala suverénnym spôsobom
titul dorasteneckej majster-

ky Slovenskej republiky.
Karol bo spočiatku neistý.

Hneď v prvom zápase sa do dru-
hej minúty so svojím súperom
naozaj potrápil. Vo zvyšných
dvoch minútach prevzal iniciatí-
vu a doslova prevalcoval svoj-
ho protivníka z Považskej
Bystrice. V druhom kole sa stre-

tol s Pavlom Rohom z ŠK Krá-
lovce. Zápas trval necelú minú-
tu a Karol zvíťazil na ipon. Vo fi-
nálovom stretnutí mal najväč-
šie obavy zo svojho súpera zo
Slávie STU Bratislava, ktorý bol
„papierovým“ favoritom. O tri ro-
ky starší súper bol pre Karola
čerešničkou na torte. Krásnou
kontra-technikou hodu ukázal
svoje kvality a zdolal svojho sú-
pera na ipon.

Obdivuhodné je tiež umiest-
nenie týchto dvoch talentova-
ných pretekárov v rebríčku Slo-
venského zväzu judo, kde v
priebežnom poradí Silvia po-
skočila zo štvrtého na 1. miesto
a Karol z 82. na 27. miesto. Pre
Pezinok je to veľký úspech a ve-
ríme, že o nich bude športová
verejnosť ešte veľa počuť.

Martin Tománek

Majstrovstvá Slovenskej republiky kadetov v JUDO 2016, Bardejov

V sobotu 1. októbra usporia-
dali Vitamíny Pezinok turnaj
k 32. výročiu založenia klubu.
Turnaja sa zúčastnilo 8 teamov,
ktoré boli rozdelené do dvoch
skupín: A skupina (Vitamíny
Pezinok A, Vitamíny Pezinok B,
ŠHbK Račištorf, Buldogs) a B
skupina (Draci Pezinok, Car-
pathians, Jokerit Pezinok, HC
Orly Modra – účastník SCHbL).

V základnej časti sa stretol
každý s každým v skupine a hra-
lo sa 2x10 min. čistého času. V
skupine A sa najviac darilo cel-
ku z Rače, ktorý vyhral všetky
svoje zápasy v skupine. V dru-
hej skupine si podobne počínali
hráči modranských Orlov, ktorí
postúpili priamo do finále. Po
odohratí všetkých zápasov
nasledovali boje o celkové
umiestnenie. Najskôr v zápase

o 7. miesto si Carpathians pora-
dili s Vitamíny A. V zápase o 5.
miesto vyhrali Jokerit po nájaz-
doch nad Vitamíny B 5:4sn. V
malom finále o 3.miesto sa
stretli pezinské mužstvá Draci a
Buldogs. V zápase sa nakoniec
šťastie usmialo po trestných ná-

jazdoch na Drakov a získali 3.
miesto. Vo finále sa stretli do-
vtedy neporazené tímy na tur-
naji z Modry a Rače. V zápase
bohatom na góly sa z víťazstva
tešili hráči z HC ORLY MODRA,
keď vyhrali 8:5 (4:1) Základ
úspechu položili v prvom polča-

se, kedy si vypracovali náskok
a do konca zápasu udr-
žali. Hráči Orlov tak obhájili ví-
ťazstvo z minulého roku.

Lu-
káš VAVRO (ŠHbK Račištorf)

Peter VRÁBEL (ŠHbK Račiš-
torf)

- ŠHbK
Račištorf 8:5

– Buldogs 6:5 sn

2. ŠHbK
Račištorf, 3. Draci Pezinok,
4. Buldogs, 5. Jokerit Pezinok,
6. Vitamíny B, 7. Carpathians,
8. VitamínyA.

si ho

Najlepší hráč turnaja:

Najlepší brankár turnaja:

HC Orly Modra

Draci Pe-
zinok

1. HC ORLY MODRA,

(Peter Vlasák)

Výsledky:
Finále:

Zápas o 3. miesto:

Celkové poradie turnaja:

Úspešná obhajoba HC ORLY MODRA

Aj na tohtoročných majstrov-
stvách Európy v show dance bo-
li mimoriadne úspešné dievča-
tá zo Športového klubu Juventa
Bratislava. Do Petrohradu od-
chádzali s predsavzatím dobre
reprezentovať Slovensko tak
ako v predchádzajúcich troch
rokoch. Boli si pritom vedomé,
že v Rusku to bude pri ešte väč-
šej konkurencii o poznanie ťaž-
šie. Kvalitná práca tréneriek a
usilovnosť dievčat v tréningu sa
však nakoniec aj tu pretavili do
pozoruhodných výsledkov, z
ktorých mali všetci radosť a kto-
rými si získali veľký rešpekt u
svojich európskych súperiek.

Medzi súťažiacimi z Juventy
mal Pezinok zastúpenie pros-
tredníctvom mladej gymnastky,
jedenásťročnej

Táto žiačka ZŠ na Kupec-
kého ul. štartovala až v štyroch
súťažných kategóriách. V sku-
pinách s choreografiou

sa stali vice-
majsterkami Európy. Vo formá-
ciách sa predstavili s choreo-

Timey Oravco-
vej.

Roll
over Beethoven

grafiou a
vybojovali si bronzové medaily.
V duách Timea súťažila s part-
nerkou Tamarou Obložinskou a
v silnej konkurencii s choreo-
grafiou získali štvrté
miesto.

V kategórii jednotlivcov sa
umiestnila na 8. priečke.

V klube výsledky na európ-
skom šampionáte hodnotili ako

Čertovsky dobrý elixír

Semafór

veľmi dobré, čo im dáva nádej,
že by mohli byť úspešné aj na
Majstrovstvách sveta v Riese v
Nemecku, ktoré budú koncom
novembra tohto roku.

V sobotu 22. októbra sa Ti-
mea Oravcová a Tamara Oblo-
žinská zúčastnili medzinárod-
nej súťaže v modernej gymnas-
tike v Čechách, vo Veselí nad
Moravou, kde v kategórii duá

medzi staršími pretekárkami do-
kázali zvíťaziť a odniesli si zlaté
medaily.

Ďalšie medzinárodné podu-
jatie v modernej gymnastike
Vinohradský pohár sa uskutoč-
nilo 5. novembra v Prahe. Aj tú-
to súťaž v kategórii nádejí roč-
ník 2004 a mladšie v duách vy-
hrali Slovenky Timea Oravcová
a Tamara Obložinská. (mo)

Strieborná a bronzová medaila z majstrovstiev Európy

Šestica strieborných medailistiek ŠK Juventa z ME v Petrohrade. Timea Oravcová je
v popredí v červenom. FOTO: Ľ. Plšek

Pezinskí pavúci strieborní
na majstrovstvách Európy!


