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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Ministerstvo financií Sloven-

skej republiky zverejnilo začiat-

kom roka analýzu finančnej sta-

bility 50 najväčších miest SR.

Pezinok obstál v hodnotení

opäť úspešne, keď obsadil ôs-

me miesto v celkovom poradí a

zaradil sa medzi mestá, ktorých

finančné zdravie je hodnotené

ako výborné. Medzi kritériá hod-

notenia patrili nielen zákonné

kritériá na hospodárenie, ale na-

príklad aj celkový dlh, dlh na

obyvateľa, dlhová služba, zá-

väzky po lehote splatnosti ale-

bo bilancia bežného účtu a zá-

kladná bilancia.

Aj tento prieskum opakovane

potvrdil, že Pezinok je vo veľmi

dobrej finančnej kondícii.

Podľa vyjadrenia primátora

mesta Olivera Solgu je výsle-

dok prieskumu potvrdením dl-

hodobo stabilnej ekonomiky

mesta, ktorú realizuje mesto

pod jeho vedením. „Výsledky,

Zima, aká tu už dlho nebola. Takmer celý január sa denné teploty nevyšplhali do plusových hodnôt a nočné teploty boli hl-

boko pod - 10 C. Hrubý ľad pokryl hladiny jazier – zamrzli korytá potokov. Napriek mrazu slnečné počasie priam lákalo na

prechádzku po chotári Pezinka. Takto vyzeralo štvrtkové dopoludnie 12. januára 2017 v meste a v okolí Kejdy. FOTO: (pb)

o

ktoré sme dosiahli a dlhodobo

dosahujeme vo všetkých seri-

óznych hodnoteniach, ma ne-

smierne tešia. Sú pre mňa a

mojich kolegov zadosťučine-

ním, ale aj výzvou do ďalších

rokov. A sú tiež jednoznač-

nou odpoveďou na hlúpe a

neprofesionálne argumenty

niektorých kritikov, ktorí pravi-

delne zamorujú verejnú disku-

siou klamstvami a primitívnou

propagandou namierenou

Inzercia

PEZINOK JE FINANČNE STABILNÝ
proti vedeniu mesta. Analýzu

Ministerstva financií SR po-

važujem za vysoko odbornú,

dôležitú a najmä pozitívnu pre

každého Pezinčana, aj keď

viem, že sa určite nájdu „odbor-

níci“ ktorí budú spochybňo-

vať objektivitu hodnotenia mi-

nisterstva a bagatelizovať vy-

nikajúce výsledky, ktoré naše

mesto dosiahlo v tomto hodno-

tení,“ povedal primátor.

(r)

Jedna z vecí, s ktorou sa
musí každý primátor vyrov-
nať, je ohováranie, deho-
nestácia jeho osoby a šírenie
výmyslov s cieľom poškodiť a
ublížiť jemu, jeho rodine, pria-
teľom a spolupracovníkom.
Beriem to ako realitu, veď v
každom meste sa nájdu mize-
ráci a „kyselinári“, ktorí roz-
leptávajú verejnú mienku a
vedome (v mene niečích záuj-
mov) či nevedome škodia ľu-
ďom, ktorí na seba zobrali
bremeno zodpovednosti a ná-
ročnej práce.

Nie som žiaden nováčik a
mám dostatok rokov a skúse-
ností, aby som vedel, že je
zbytočné týmito „jedincami“,
ktorých je v meste sotva pro-
mile, sa nejako zvlášť zaobe-
rať. Polovica priateľov a zná-
mych vám povie, aby ste sa
na to vykašľali, veď „psí hlas
do neba nedôjde“. Tá druhá
polovica vás však presvied-
ča, že reagovať musíte, že to
nesmiete vzdať, pretože keď
nereagujete, začnú si ostatní
myslieť, že sa nebránite pre-
to, lebo na tých klamstvách a
výmysloch asi niečo pravdy
bude. Teda päťdesiat na päť-
desiat. Čo si z toho vybrať?
Azda, že raz za čas reagovať
treba. Aspoň takouto formou,
keď už nechcem podávať
trestné oznámenia a žaloby
ako na bežiacom páse. Veď
načo aj, keď všetci vieme,
ako podobné prípady ob-
vykle končia – odídu kamsi
dostratena. Teda, pokiaľ nie
ste minister, premiér, predse-
da Najvyššieho súdu...

Nie, nemením kurz a ne-
mienim sa podrobnejšie vy-
jadrovať k vykonštruovaným
vyjadreniam V. Mizeráka na
moju adresu, ktorý mi pravi-
delne venuje siahodlhé tirády
na internete a facebooku.
Nebudem teraz komentovať
ani podania na prokuratúru z
dielne dua Mizerák – Šipoš o
prešetrení môjho údajného
ovplyvňovania prokuratúry,
čo náležite v denníku Pravda
opakovane rozmazala ochot-
ná redaktorka, ktorú si mnohí
pamätáme z jej neslávneho
pôsobenia v lokálnych novi-
nách. Už vtedy mala blízko k
tejto skupine ľudí. Je však
chrapúnstvo, keď V. Mizerák
píše o tom, ako som vydal kni-
hu o Kupeckom za mestské
peniaze (vraj za 10 000 eur),
čo, samozrejme, nebola
pravda. Práve naopak: na vy-
danie knihy, ktorú predáva
mesto a utŕžené peniaze sú
teda príjmy mesta, som ešte
prispel z vlastných peňazí.
Nie preto, aby som si staval
pomník, ale preto, aby sme
postavili symbolický pomník
nášmu rodákovi a aby sa po-
darila dobrá vec.

Pokračovanie na strane 4.

PÄŤDESIAT
NA PÄŤDESIAT

Ako každoročne o tom-
to čase, zasadala po prvý-
krát prípravná skupina
Vinobrania. Tá určila aj po
dohode s primátorom Mod-
ry, že tohoročné Pezinské
vinobranie bude v dňoch

Vinobranie v Modre bude
o týždeň skôr.

22. – 24. septembra 2017.

(MsÚ)

TERMÍN
VINOBRANIA

VYHODNOTENIE
PROGRAMOVÉHO

VYHLÁSENIA

Zima ukázala svoju tvár

Vedenie mesta Pezinok

oznamuje občanom, že dňom

ktoré boli doteraz v

utorok a štvrtok. Primátor tak

rozhodol najmä preto, aby

1. februára sa rušia nestrán-

kové dni,

Nestránkové dni Mestského úradu sú zrušené
obyvatelia Pezinka ale aj

iných miest a obcí mali viac

možností na vybavenie svojej

agendy podľa potreby a vlast-

ného uváženia. Občania budú

mať možnosť od tohto termínu

vybaviť svoje veci na každom

z oddelení denne v pondelok

až piatok.

V pondelok, utorok a štvr-

tok sú úradné hodiny od

7. 30 do 16.00 hod., v stredu

sú predĺžené do 17.00 hod.

a v piatok sú do 15.00 hod.

od 11.30 do

12. 30 hod.

(MsÚ)

Prestávka na obed zostáva

tak ako doteraz,

str. 2-3
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Dokument schválili nasledovní poslanci: Pavel Alexy, Miloš

Andel, René Bílik, Ján Čech, Ľubomír Čech, Milan Čech,

Richard Demovič, František Féder, Gabriel Guštafík, Jozef

Chynoranský, Elena Jurčíková, Marián Pátek, Juraj Pátek,

Tomáš Pitoňák,Adam Solga a Drahomír Šmahovský.

Vážení spoluobčania, teraz, v polovici volebného obdobia,

vám predkladáme prvý, predbežný odpočet našej činnosti. Vo

fotografickej i písanej forme v ňom chceme pripomenúť najdô-

ležitejšie záväzky, ktoré sme vám dali pred viac ako dvoma

rokmi a poukázať na konkrétne riešenia. Predložený materiál

je informatívnym sumárom doteraz realizovaných prác v pro-

spech obyvateľov Pezinka. Je prirodzené, že sa na takomto,

relatívne malom priestore, nedá spomenúť všetko, čo sa nám

podarilo za dva roky urobiť, no sme presvedčení, že je potreb-

né vás informovať ako plníme sľuby a záväzky dané vám,

občanom, aspoň v tých najdôležitejších bodoch.

Vážení spoluobčania, vedenie mesta a poslanci mest-
ského zastupiteľstva si vám dovoľujú predložiť plnenie
programového vyhlásenia za obdobie ostatných dvoch
rokov 2015 - 2016. Programové vyhlásenie MsZ na obdo-
bie rokov 2015 – 2018 bolo schválené poslancami v mest-
skom zastupiteľstve na začiatku volebného obdobia
v roku 2015. Vychádza z volebného programu primátora
a volebných programov politických strán a nezávislých
poslancov. Svojou štruktúrou a hlavne obsahom reflektu-
je najdôležitejšie oblasti života miestnej komunity, čin-
nosti samosprávy a uspokojovania potrieb občanov.

Osobitne nás teší, že mestské zastupiteľstvo sa pravidelne

schádza a rieši problémy občanov. Rovnako tak mestský

úrad, ktorý pracuje efektívne a profesionálne a to aj napriek

zníženému počtu pracovníkov. Treba pripomenúť, že na za-

čiatku volebného obdobia bolo dôležité prijatie etického kóde-

xu a to nielen pre zamestnancov úradu, ale aj pre samotných

poslancov. Je pozitívne konštatovať, že sa nevyskytol žiadny

podnet na korupčné správanie zamestnancov mesta, ako je

úplatkárstvo, protekcionizmus, netransparentnosť alebo ne-

profesionálny prístup k požiadavkám občanov.

Vedenie mesta striktne dbá na efektívne a racionálne nakla-

danie s finančnými prostriedkami mesta. Rovnako efektívne

využíva svoje mestské spoločnosti, ktoré zabezpečujú pre-

vádzku mestskej polikliniky, správu bytov, parkovacieho sys-

tému v meste, starostlivosť o mestský park, drobné opravy

škôl a mestských budov, prevádzku plavárne, športovísk a veľ-

ké množstvo ďalších činností. Je potrebné si uvedomiť naprí-

klad to, že zisk z parkovného je využívaný pre potreby mesta.

Nejde do rúk súkromnej spoločnosti, ako v iných mestách.

Mesto Pezinok sa už tradične umiestňuje na popredných

miestach v hodnotení slovenských miest spoločnosťou INE-

KO a TIS, ako aj Ministerstva financií SR. Tieto hodnotenia sa

týkajú nielen ekonomickej stability a financií, ale aj transpa-

rentnosti v narábaní s nimi a v dostatočnej informovanosti

občanov. Je to nielen dôležité konštatovanie, ktoré nás mi-

moriadne teší, ale aj záväzok do budúcnosti.

V minulom roku sa nám podarilo pre občanov sfunkčniť pro-

jekt Elektronizácia samosprávy a osvedčil sa tiež CITY - Mo-

nitor, na ktorý môžu občania nahlasovať zistené nedostatky,

čím napomáhajú ich rýchlejšiemu a efektívnejšiemu vyrieše-

niu. V minulom roku sme pripravili na vysokej odbornej úrovni

projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia na území celého

mesta. Je to údajne najväčší projekt svojho druhu na Slo-

vensku. Bol pripravený nielen profesionálne, ale aj maximálne

transparentne.

V ekonomickej oblasti sa nám darí nakladať s finančnými

prostriedkami tak, že rozpočet mesta máme každoročne vy-

rovnaný. Najdôležitejšie však je, že nemusíme zvyšovať

miestne dane a poplatky a zaťažovať tak ďalšími výdavkami

obyvateľov mesta. Efektívne využívame stabilný rezervný

fond mesta na podporu investičných činností v oblasti škol-

stva, sociálnych služieb a trvalo udržateľného rozvoja. Tvo-

ríme ho každoročne najmä z prebytku hospodárenia. Majetok

mesta predávame iba prebytočný, a to absolútne transpa-

rentne – vo verejných obchodných súťažiach a elektronických

aukciách.

Podporili sme vznik viac ako sto nových pracovných miest,

napríklad v spoločnosti LYRECO na Panholci a v mnohých

iných firmách. Opakované veľmi dobré umiestnenie sa v ob-

lasti ekonomiky a transparentnosti riadenia mesta, spolu s pro-

fesionálnym prístupom vedenia mesta a jeho pracovníkov,

vedie k záujmu mnohých firiem investovať v našom meste.

Rovnako ako vedie veľké množstvo najmä mladých ľudí z celé-

ho Slovenska prísť do Pezinka bývať a žiť.

V sociálnej oblasti a zdravotníctve sa nám v roku 2015 po-

darilo dokončiť komplexnú rekonštrukciu mestskej poliklini-

ky, v ktorej poskytujeme výhradne len zdravotnícke služby

pre občanov mesta a regiónu. Aktívne sme sa podieľali na

umiestnení a vybudovaní dialyzačného strediska spoločnos-

ťou B – BRAUN v mestskej budove. Podarilo sa nám docieliť,

aby pezinská LSPP ( prvá pomoc) nebola zrušená, tak, ako sa

to v súčasnosti deje v mnohých iných mestách a okresoch.

Nezabúdame ani na ľudí, ktorí sú odkázaní na cudziu

pomoc a pre nich zveľaďujeme objekt Zariadenia opatrova-

teľskej starostlivosti, budujeme bezbariérové prístupy a po-

skytujeme nocľaháreň pre bezdomovcov. Intenzívne rokuje-

me s BSK o možnosti získať internát SOŠ na Komenského

ulici a prebudovať ho na ubytovanie a poskytovanie sociál-

nych služieb pre seniorov. Spolupracujeme s Armádou spásy

na projektoch v prospech našich rómskych spoluobčanov žijú-

cich v Glejovke.

V oblasti územného rozvoja a výstavby je možno registro-

vať najviac nového. Po piatich rokoch sa nám minulý rok poda-

rilo dosiahnuť schválenie nového územného plánu štátnymi

orgánmi. Nový územný plán bude, okrem iného, výrazne eli-

minovať výstavbu rodinných a bytových domov a nežiaducu

výstavbu, ktorú bývalý územný plán z roku 1996 povoľoval.

Vo zvýšenej miere sme v ostatných dvoch rokoch investo-

vali finančné prostriedky do rekonštrukcií školských zariadení,

chodníkov a komunikácií. Z najvýznamnejších akcií uvedieme

POLČAS MÁME ÚSPEŠNE ZA SEBOU
VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
ZA OBDOBIE ROKOV 2015 – 2016

V roku 2015 sa realizovala rekonštrukcia časti Záhradnej
ulice. Pribudlo nové parkovisko, chodníky aj asfaltová
cesta.

Mesto aj vďaka hlasom Pezinčanov bolo úspešné v elek-
tronickej súťaži NC LIDL a získlalo pekné detské ihrisko
v areáli Základnej školy na Fándlyho ulici.

Rekonštrukciou prešlo aj prírodné kino – Amfiteáter,
ktorý bol okrem filmových predstavení aj svedkom le-
gendárnych Koncertov mladosti. V minulom roku sa tu
uskutočnil spomienkový Koncert mladosti po štyridsia-
tich rokoch.

V minulom roku, ktorý bol venovaný významnému baro-
kovému maliarovi Jánovi Kupeckému získalo mesto do
svojho majetku jeho rodný dom, v ktorom chce v budúc-
nosti zriadiť stálu expozíciu o jeho živote a diele.

Koncom minulého roka začalo mesto s rekonštruk-
ciou chodníkov na pezinskom cintoríne. V budúcom
roku pribudne aj nový dom smútku a oprava budovy
na Cajle.
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aspoň ukončenú generálnu rekonštrukciu základných škôl Já-

na Kupeckého a Na bielenisku, rozšírenie kapacít materskej

školy na ul. gen. Pekníka a rekonštrukciu MŠ na Sväto-

plukovej ulici. Začali sme s rekonštrukciou ZŠ na Fándlyho

ulici, známej „panelky“. Postupne sme rekonštruovali vzácnu

pamiatku – mestský dom na Holubyho ul. č. 22.

Z novovybudovaných chodníkov spomenieme aspoň chod-

ník pri Fajgalskom moste, na Majakovského ulici, na troch

miestach v Grinave, na ul. M. R. Štefánika, na Moyzesovej uli-

ci, ulici Obrancov mieru, Komenského ulici, dolnej časti Zá-

hradnej ulici, Svätoplukovej a Novomeského ulici a mnohých

iných. Za výrazného prispenia občanov sa nám podarilo zís-

kať v súťaži spoločnosti LIDL pre deti nové detské ihrisko na

ZŠ Fándlyho.

Medzi naše výrazné úspechy patrí skutočnosť, že sa nám

podarilo presadiť vybudovanie zimného štadióna na Rozálke.

Priaznivci korčuľovania a hokeja sa môžu teda tešiť na novú

krytú ľadovú plochu zimného štadióna, ktorý sa už stavia.

V oblasti verejného poriadku sme rozšírili kamerový systém

hlavne na sídliskách a kritických miestach mesta. Podarilo sa

nám vybudovať niekoľko bezpečných osvetlených prechodov

cez hlavné komunikácie. Dôležité je aj to, že drvivá väčšina

obyvateľov vníma činnosť Mestskej polície ako pozitívnu a ne-

nahraditeľnú službu najmä v oblasti verejného poriadku.

Starostlivosť o životné prostredie naďalej dominuje v našej

každodennej činnosti. Zabránili sme, spolu s občanmi, vybu-

dovaniu splyňovacej elektrárne na Šenkvickej ceste, naďalej

trváme aj na zákaze uloženia odpadu v Novej jame, pokraču-

jeme v separovaní domového odpadu a v odstraňovaní čier-

nych skládok. Výrazne sme sa podieľali na realizácii projektu

Kanalizácia Grinava pre BVS a na odkanalizovaní ulice Za drá-

hou.Aktívne sa podieľame na príprave budovania záchytného

parkoviska za železničnou stanicou, na ulici Za dráhou, per-

manentne sa spolu s BSK angažujeme v prípravných prácach

na obchvate mesta a budovaní cyklochodníka do Limbachu.

Vybudovali sme odvodňovací kanál na Panskom chodníku,

čím sme zabránili opakovanému zatápaniu Suvorovovej ulice.

Podporili sme veľký projekt spoločnosti TERMMING pri rekon-

štrukcii tepelného hospodárstva a pri budovaní spaľovne na

štiepku v kotolni na Severe. Výsledkom bude nielen kvalitnej-

šia, ale aj lacnejšia výroba tepla, ktorú pocítia aj občania.

V oblasti športu finančne i organizačne podporujeme všetky

tradičné i novovzniknuté aktivity, iniciatívy občanov a záujmo-

vých združení. V spolupráci s hokejbalovým oddielom sme sa

podieľali na rekonštrukcii areálu na Fajgalskej ceste a vybudo-

vaní ihriska, ktoré má profesionálne parametre. Podporili sme

aj futbal, basketbal, tenis, volejbal a mnohé iné športy. Fi-

nančne podporujeme viac ako dvadsaťpäť mestských športo-

vých klubov. Mnohé ihriská v mestskom majetku rekonštruuje-

me a najmä udržiavame v optimálnej prevádzke.

Rovnako tak sme v ostatných dvoch rokoch podporili mno-

hé kultúrne podujatia a umelecké aktivity kolektívov a individu-

álnych tvorcov. V oblasti kultúrneho a umeleckého života patrí

Pezinok medzi najvýznamnejšie mestá na Slovensku. Svedčí

o tom množstvo výstav, koncertov, divadelných predstavení,

ale aj vydaných kníh domácich autorov. V minulom roku sa veľ-

kým záujmom stretol Rok Jána Kupeckého s množstvom

sprievodných podujatí. Mestské múzeum, Pezinské kultúrne

centrum, Centrum voľného času a Základná umelecká škola –

všetko organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – orga-

nizujú kvalitné podujatia s kultúrnym presahom nášho mesta,

regiónu a často i Slovenska. Za veľmi dôležitý považujeme z

tohto pohľadu zisk rodného domu Jána Kupeckého do majet-

ku mesta. Mesto podporilo tiež niekoľko archeologických

výskumov a opráv historických pamiatok. Začalo sa s realizá-

ciou mestskej pamiatkovej zóny a dosiahli sme zápis niekoľ-

kých historických budov do zoznamu národných kultúrnych pa-

miatok. Kvalitné výsledky dosahuje dlhodobo aj mestská

Televízia Pezinok, najmä v oblasti informovanosti občanov.

Vážení spoluobčania, máme za sebou prvú polovicu voleb-

ného obdobia. Sme presvedčení, že sme spoločným úsilím

mnohých ľudí dosiahli množstvo úspechov a máme za sebou

kus dobre a kvalitne vykonanej práce. Rovnaký kus, ba do-

konca ešte väčší, nás čaká v tomto a v budúcom roku. Veríme,

že väčšina z vás si všíma, registruje a objektívne hodnotí,

čo sme už urobili a uzná, že v žiadnom prípade nezostalo len

pri predvolebných sľuboch.

Na tejto dvojstrane sme informovali len o tom, z nášho po-

hľadu, podstatnom. Veríme, že sme spomenuli najmä to, čo

za podstatné považujete aj vy. Keď budete mať trochu času,

pozrite si prosím na internete alebo webovej stránke mesta

náš volebný program a najmä naše Programové vyhlásenie.

Tam zistíte, že podstatné veci, ktoré sme sľúbili, sme aj splnili,

alebo máme rozpracované a pripravené splniť.

O dva roky sa totiž chceme pred vás postaviť tvárou v tvár,

urobiť odpočet našej štvorročnej práce a vypočuť si vaše hod-

notenie. Urobíme všetko preto, aby sme vás nesklamali.

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok a šestnásť hore
menovaných poslancov, ktorí podporili Programové
vyhlásenie a zobrali na seba zodpovednosť za jeho spl-
nenie.

Nové chodníky na sídlisku Sever boli vybudované naj-
mä kvôli bezpečnosti chodcov. Tento vedie konkrétne
z Cajle na Novomeského ulicu.

Desiatky nových pracovných príležitostí poskytujú naj-
mä také spoločnosti ako je LYRECO na Panholci.

Pomyselnou čerešničkou na torte bohatého športového života v meste bude zimný štadión, na ktorý už mnohí netrpezlivo čakajú.

Aj chodník zo Svätoplukovej na Cajlu a zo sídliska Muš-
kát do tamojších základných škôl bol realizovaný v minu-
lom roku.

Minoriadny význam mala v minulom roku prístavba
Materskej školy na ul. Gen. Pekníka. Kapacita sa moder-
nou prístavbou zvýšila o viac ako šesťdesiat detí.
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MESTO PEZINOK
obsadzuje voľné pracovné miesto

sociálny pracovník
v Nocľahárni Mesta Pezinok

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky
(033/691 300, 302) PhDr. Milada Hegyiová – vedúca odde-
lenia kolstva a sociálnej starostlivosti,

Mgr. Miroslav Šebesta,

požadované predpoklady:

ďalšie kompetencie a požiadavky:

Mestský úrad, Radničné ná-
mestie 7, 902 14 Pezinok

msu@msupezinok.sk

- Vysoká kola II. stupňa – v tudijnom odbore sociálna práca
- znalosť práce s PC – Word, Excel, Outlook
- bezúhonnosť
- operatívnosť, samostatnosť, profesionálne vystupovanie,

flexibilita, kompetentnosť
- prax min. 3 roky v odbore,

- znalosť problematiky sociálnych služieb,
- znalosť zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách , pro-

blematika kvality sociálnych služieb a implemetácia pod-
mienok kvality do praxe

- schopnosť pracovať so závislým klientom
- schopnosť pracovať v noci, nepravidelný pracovný as
- možnosť nástupu od 1.3.2017

iadosti so životo-
pisom a fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní zasielajte
poštou do 10.2.2017 na adresu:

, prípadne prineste osobne do poda-
teľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na
adresu : .

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len
vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

prednosta MsÚ v Pezinku
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·

ž

č
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MESTO PEZINOK
vyhlasuje verejnú súťaž

Pezinok,

do 31. 1. 2017 do 11.00 hod.

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

Podmienky súťaže

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

Kúpna cena je stanovená vo výške minimálne 55 000 €

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

sú zverejnené na webovej stránke:
.http://www.pezinok.sk

Nakoľko sa blíži koniec ter-
mínu podania priznania k dani
z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty
a k dani za nevýherné hracie
prístroje,

upozorňujeme daňovní-
kov, u ktorých nastala zmena,
aby nezabudli podať priznanie
k dani.

Priznanie k dani sú povinní
podať do 31. januára 2017 iba tí
daňovníci, ktorí v čase od 2. 1.
2016 do 31. 12. 2016:
- nadobudli nehnuteľnosť a bu-

dú k 1. januáru 2017 zapísa-
ní v katastri nehnuteľností,

t. j. do 31. januára
2017,

Pre zdaňovacie obdo-
bie roka 2017 je rozhodujúci
zápis v katastri nehnuteľnos-
tí.

- predali nehnuteľnosť a už ne-
budú k 1. januáru 2017 zapí-
saní v katastri nehnuteľností,

- alebo u nich nastali zmeny sku-
točností, ktoré majú rozhodu-
júci vplyv na vyrubenie dane.

kúpa nehnuteľností,
predaj nehnuteľností, darova-
nie nehnuteľností, nehnuteľ-
nosť nadobudnutá darom, zde-
denie nehnuteľností, nehnuteľ-
nosť nadobudnutá dražbou,
rozvod a následné rozhodnu-
tie súdu o majetkovom vyspo-
riadaní, získanie právoplatné-
ho stavebného povolenia, zís-
kanie právoplatného kolaudač-

Najčastejšie zmeny, ktoré
majú vplyv na podanie pri-
znania sú

ného rozhodnutia, získanie
právoplatného povolenia na
zmeny v užívaní stavby, bytu
alebo časti bytu, zbúranie stav-
by, pozemková úprava, dlho-
dobý nájomný vzťah, ktorý je
zapísaný v katastri nehnuteľ-
ností (min. 5 rokov), zmena vý-
mery parcel.

v nehnu-
teľnostiach, ktoré vlastníte, má-
te v nájme, či užívate,

Ak počas roka nedošlo k
žiadnym zmenám

prizna-
nie k dani z nehnuteľností ne-
podávate.

Podať priznanie ste povinní
aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť
síce nadobudli už v predchá-
dzajúcich rokoch, ale doteraz

ste ešte priznanie nepodali.
Termín podania priznania

je do 31. januára 2017

odd. ekonomiky
a miestnych daní

a je po-
trebné ho podať na predpísa-
ných tlačivách, vzor ktorého
ustanovilo MF SR všeobecne
záväzným predpisom. Tlačivá
si môžete vyzdvihnúť u správcu
dane na prízemí v kancelárii pr-
vého kontaktu Mestského úra-
du Pezinok, prípadne ich náj-
dete na internetovej stránke
mesta. Ak daňovník nepodá
priznanie k dani, prípadne nedo-
drží termín na podanie prizna-
nia, správca dane je povinný da-
ňovníkovi uložiť pokutu.

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa,
k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

MESTO PEZINOK
obsadzuje VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

„referent overovania podpisov a evidencie obyvateľstva“
s týmito požiadavkami a predpokladmi:

Mgr. Miroslav Šebesta,

- minimálne úplné stredoškolské vzdelanie ukončené matu-
ritnou skúškou,

- práca s PC, bezúhonnosť

Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poštou
v termíne do 15.02.2017 na adresu: Mestský úrad, Radničné
námestie 7, 902 14 Pezinok, prípadne doniesť osobne do po-
dateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elektronicky na e-mail:

.
Bližšie informácie (vrátane pracovnej náplne) sú uverejne-

né na
Mesto Pezinok si vyhradzuje právo, že odpovedať len vy-

braným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.
prednosta MsÚ v Pezinku

msu@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

MESTO PEZINOK
obsadzuje pracovné miesto na zastupovanie počas PN

Sociálne služby Mesta Pezinok v Jedálni a Práčovni
Miesto prevádzky sociálnych služieb:

Jedáleň a Práčovňa, Hrnčiarska 44, Pezinok
Pozícia: výdaj stravy + pranie bielizne

Požadované predpoklady:

Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky
Mgr. Alena Černáková – vedúca Opatrovateľskej služby,
Komenského 23 Pezinok, t. č.: 033/6901970, 033/6901972

- odborné vzdelanie v odbore kuchár, čašník alebo
- odborná spôsobilosť na epidemiologicky závažnú činnosť pri

výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov
(vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti RÚVZ)

- profesionalita
- empatický prístup ku klientom
- bezúhonnosť

Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom
vzdelaní zasielajte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7,
902 01 Pezinok. Prípadne prineste osobne do podateľne MsÚ
(na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu:

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len
vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.

msu@msupezinok.sk

Aj v priebehu roka 2017 bude pokračovať na cintoríne na Senec-
kej ulici výrub ďalších vytypovaných stromov. Pôjde o 9 ks vyso-
kých ihličnanov rozptýlených medzi hrobovými miestami a 28 ks list-
náčov – z nich je 16 ks druh sofora japonská, ktoré tvoria stromo-
radie na ploche medzi budovou gymnázia a cintorínom. Dôvodom
výrubu je život a majetok ohrozujúci celkový stav týchto stromov,
zdokladovaný v odbornom posudku vypracovanom spoločnosťou
EKOJET, s. r. o., priemyselná a krajinná ekológia, Bratislava. Táto
spoločnosť už v septembri 2016 vypracovala odborný posudok
pod názvom „Tomografické posúdenie zdravotného stavu a sta-
bility 107 ks stromov, Pezinok“ na pezinskom cintoríne.

Spomínané stromoradie bude nahradené v plnom rozsahu no-
vou výsadbou vhodnej odrody listnatých stromov, ostatné vyrúba-
né stromy nahradí niekoľko mladých – tvarovo zaujímavých stro-
mov vo vnútri cintorína a stromy vysadené v určenom množstve
na iných verejne prístupných miestach. Kritika niektorých návštev-
níkov cintorína je neoprávnená, pretože nie mesto Pezinok, ale od-
borníci na zeleň už v minulosti poukazovali na nutnosť výrubu cho-
rých stromov, napadnutých drevokaznou hubou. Táto sa nedá eli-
minovať žiadnym postrekom ani iným spôsobom, len výrubom.
Mesto tiež muselo v minulosti uhrádzať škody za poškodené pom-
níky po veterných smrštiach, ktoré spôsobili padnuté stromy alebo
konáre. (OdVaŽP)

Výrub stromov na starom cintoríne

V našom meste si ľudia na
sídliskách zvykli, že čo sa ne-
zmestí do kontajnera, postavia
vedľa kontajnera. Nezáleží na
tom, či je to nábytok, chladnič-
ka, koberec, pneumatiky alebo
iný objemný odpad, pre ktorý
kontajnery a kontajnerové sta-
novisko vôbec nie sú určené.
Zrejme to robia s vedomím, že
„Petmas to predsa odvezie“.
Petmas upratoval spočiatku 2 x
do týždňa okolo kontajnerov, po-
tom 3 x a teraz už 4 x do týždňa,
aby bol okolo kontajnerov po-
riadok.

Mesačné náklady na uprato-
vanie okolo kontajnerov tak

predstavujú cca od 3300 do
4700 eur. Obyvatelia tak ne-
rešpektujú všeobecne záväzné
nariadenie mesta č. 7/2016 o
nakladaní s komunálnymi od-
padmi a drobnými stavebnými
odpadmi (VZN), kde v § 6 sa za-
kazuje znečisťovať stanoviská
zberných nádob a ich okolie od-
padom.

Mesto zverejnilo na svojej
stránke pomôcku pre obyvate-
ľov, ako nakladať s jednotlivými
druhmi odpadov. Tam sa môžu
dozvedieť, že napr. objemný od-
pad sa 2 x ročne zbiera na
Fajgalskej ceste, drevený odpad
(napr. nábytok) sa dá odviezť do

firmy Polytrans na Drevárskej uli-
ci, kde ho zoberú zadarmo ale-
bo 1 x v týždni aj na Fajgalskej
ceste, pneumatiky nie sú komu-
nálny odpad a ich majitelia ich
musia odovzdať napr. do pneu-
servisu, bielu techniku, elektric-
ké spotrebiče a nebezpečný od-
pad môžu zadarmo 6 x do týž-
dňa odovzdať na Viničnianskej
25 v sídle fy Marius Pedersen a
za poplatok tam zoberú aj drob-
ný stavebný odpad, na šatstvo
máme po meste rozmiestnené
špeciálne kontajnery....

Možností je veľa, len treba
chcieť zlikvidovať odpad tým
správnym spôsobom. Je to na-

pokon povinnosť občanov a po-
rušenie povinnosti je priestu-
pok, za ktorý môže Mesto uložiť
pokutu až 1500 eur. Všetci by si
mali uvedomiť, že ten, kto vylo-
ží odpad ku kontajnerom, zbaví
sa ho na účet ostatných, veď je-
ho likvidácia sa premietne oby-
vateľom do poplatku. Ťažko ho-
voriť o ekologickom cítení oby-
vateľov tohto mesta, lebo väč-
šina odpadu môže byť zhodno-
tená, len by nesmela skončiť pri
kontajneri.Ale to by sa ľudia mu-
seli zaujímať o možnosti, ktoré
v našom meste sú, prípadne vy-
naložiť pár eur na dopravu.

(OM - OŽP)

VÝZVA NA SPRÁVNE NAKLADANIE S ODPADMI

Rovnako tak je pod moju úro-
veň, aby som podrobnejšie rea-
goval na Dávida Šipoša a jeho
trápne a dehonestujúce osočo-
vanie mojej osoby. Ale je dobré
pri podobných fraškách predsta-
viť si „osoby a obsadenie“. Ak by
niekto nevedel, ide o toho istého
Dávida Šipoša, ktorý bol pred-
vlani aktérom kauzy, ktorá
významne prispela k pádu jeho
švagra, ministra hospodárstva v
minulej Ficovej vláde. Bolo to za
čistiace práce, ktoré tento poda-
rený podnikateľ (o. i. synovec M.
Šipoša) vykonával. Kauzu rozo-
berali celoštátne médiá, detaily
nájdete na internete. Je pre mňa
neuveriteľné, že D. Šípoš od han-
by nechodí po kanáloch, ale nao-
pak neštíti sa vymýšľať si ,
že som sa nabalil pri stavbe ho-
kejového štadióna, spackal som
projekt verejného osvetlenia a
podobne. Naňho, podľa môjho

Pokračovanie z 1. strany.

o mne

názoru, asi platí len to známe
„podľa seba súdim teba“.

Nie, nejdem menovať každé-
ho, kto zlomyseľne špiní moje
meno a meno mojich spolupra-
covníkov. Vyjadrenie jedného z
týchto „hrdinov“, Martina P. zo
Záhradnej, ktorý utrúsil „čo sa
čudujete, keď máte primátora
zlodeja...“ je na žalobu ako vyši-
té. Ktovie, možno to predsa len
skúsim a budem spoluobčanov
informovať o výsledku, ak tak
urobím. Možno sa po rokoch aj
dovolám spravodlivosti.Ale skôr
budú títo „hrdinovia“ pred or-
gánmi činnými v trestnom kona-
ní zatĺkať, že to tak nemysleli, že
to oni nepísali, že to len niekto
zneužil ich meno a podobne.
Uvidíme.

Na jednej strane stoja objek-
tívne a merateľné výsledky, kto-
ré mesto Pezinok dosahuje pod
mojim vedením. Nedávno sme
informovali o skvelom umiest-

není v rebríčku Transparency
International, teraz sme sa zase
umiestnili vysoko v hodnotení
Ministerstva financií – to je ob-
jektívne odzrkadlenie mojej, re-
sp. našej práce. Iste, nie všetko
vždy ide hladko, nie všetko je
ideálne. Ale snažíme sa. Na-
priek tomu, od tých pár kvázikri-
tikov sa vždy (aspoň dvakrát týž-
denne) dočítate, ako v tomto
meste nič nefunguje, ako to ne-
vieme robiť, ako sa dopúšťame
div že nie zločinov a ešte nám
adresujú kopu osobných invek-
tív, ktoré by si do očí nikdy nedo-
volili vysloviť.

Chcete však vedieť prečo to ro-
bia? Zistite si, s kým máte na in-
ternete dočinenia.

Len sa pozrite, z koho pozo-
stáva tá zbierka kritikov. Akí ľu-
dia, aké profesie, aké životné prí-
behy. A je celkom zbytočné sa
pýtať, čo oni urobili pre túto spo-
ločnosť, pre toto mesto? Chá-
pem, ako ich ničí fakt, že mesto
má úspechy, že drvivá väčšina
občanov je spokojná a že mesto

nemá vážnejšie problémy. Lik-
viduje ich tiež vedomie, že na
mňa nič nemajú. Nič som ne-
ukradol, ani nezneužil svoju
funkciu. Nevlastním žiadne po-
zemky, domy a ani byty. Nik-
dy som nezískal vďaka svojej
funkcii žiadne výhody, nikdy
som nikomu žiadne výhody neu-
možnil.

Tieto fakty ich musia deptať
asi najviac, pretože podľa men-
tálnej výbavy väčšiny z nich nie
je možné, aby primátor nemal
niečo „uliate“. Niektorí to podľa
môjho názoru nedokážu pocho-
piť práve preto, že keby boli oni
na mojom mieste, to by sme vi-
deli a čudovali sa, čoho by boli
schopní. Spôsob ovládajú, len
potrebujú šancu.

Túto úvahu preto zakončím,
ako spieval Julo Satinský v jed-
nej známej piesni „ani s nami ne-
pije, ani ženu nebije, prečo sa
len od nás takto dištancuje?“
To ich trápi asi zo všetkého naj-
viac – že nie som ako oni. A ani
nebudem! Oliver Solga

PÄŤDESIAT NA PÄŤDESIAT

Správa o tom, že Bohuš Bula zomrel, ma za-
stihla uprostred voľného dňa, 17. novembra mi-
nulého roka.

Dnes, s odstupom času, registrujem v tejto
zhode dátumu kamarátovej smrti a pripomienky
Dňa boja za slobodu a demokraciu čosi symbo-
lické. S Bohušom som sa totiž zoznámil práve
vďaka novembrovým udalostiam roku 1989. Bolo to v čase, keď
sme spolu s viacerými ďalšími priateľmi začali spoluprácu s vte-
dajšou Demokratickou stranou. Bohuš i jeho brat Ľuboš patrili k
jej kmeňovým členom tu v Pezinku. Potom to už išlo dosť rýchlo.
Spolu sme sedeli v mestskom zastupiteľstve, boli sme členmi
mestskej rady, popíjali dobré víno u Paľka Dubeka, stretávali sme
sa na pôde Klubu podnikateľov mesta Pezinok, na jeho plesoch i
na motoristických podujatiach pezinského klubu historických vozi-
diel. Na jeho pôde Bohuš spolu so svojou nerozlučnou dvojičkou
– Sergejom Tanskym organizoval slávne jazdy pravidelnosti his-
torických vozidiel na Pezinskú Babu. Bohuš bol človekom služby.
V mladosti bol motocyklovým reprezentantom Československa,
vtedy i neskôr žil hekticky a o čo viac myslel na iných a pomáhal,
o to menej venoval pozornosť samému sebe. Za štvrťstoročie
vedľa neho viem, že to inak nevedel a úprimne mu za to ďakujem.
Česť jeho pamiatke. René Bílik

Za Bohušom Bulom
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jeden degustačný žetón. Vý-
nimkou sú prírodne sladké vína
z kategórie slamové, ľadové a
hrozienkový výber a vzácne čer-
vené či šumivé vína, kde sa za
ich degustáciu odovzdá väčší
počet lístkov, podľa voľby viná-
ra. V praxi to znamená, že kaž-
dý návštevník môže v pivniciach
ochutnať až 50 vzoriek vína.

Koho by lákalo oddegusto-

V Pezinku sa už tradične v
predvečer sviatku zaľúbených -
sv. Valentína – koná oslava vín-
nej turistiky a lásky k vínu.
Nebude tomu inak ani tento rok.
V sobotu 11.februára 2017 sa v
čase od 13.00 do 21.00 h. usku-
toční deviaty ročník Pezinských
vínnych pivníc 2017. V 25 pivni-
ciach a stanovištiach ponúkne
svoje vína na ochutnanie vyše
34 miestnych vinárov, členov
Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov a hosťujú-
ce vinárstva.

Kúpou vstupenky okrem po-
núkaného zážitku degustácie
najlepších vín z Pezinka a blíz-
keho okolia zároveň podporu-
jete miestnych vinárov.

V hodnote vstupenky (25,-€)
je bonusový kupón na nákup ľu-
bovoľného vína v cene 5,- €,
degustačný pohár s ryskou,
sprievodca degustátora s ma-
pou pivníc a štartovací balíček,
pozostávajúci z päťdesiatich že-
tónov, každý v hodnote 0,20,- €
(spolu v sume 10,-€).

Za degustačnú vzorku s obje-
mom 0,03 l sa vinárovi odovzdá

vať ešte väčšie množstvo, na
piatich vybraných miestach bu-
de mať možnosť dokúpenia
žetónov počas celého priebehu
podujatia.

Vstupenky na Pezinské vínne
pivnice 2017 si môžete osobne
zakúpiť v Malokarpatskom mú-
zeu v Pezinku, M.R. Štefánika
4 či elektronicky prostredníc-
tvom . Ka-www.wisomm.com

pacita pivníc je limitovaná. Po-
dujatie organizuje OZ Museum
Vinorum v spolupráci s Malo-
karpatským múzeom, Združe-
ním pezinských vinohradníkov
a vinárov a Mestom Pezinok.
Príďte si spraviť sviatok v duši
a potešte svojich najbližších

originálnou valentínkou. Všet-
ky potrebné info nájdete na

.www.pvp.sk Martin Hrubala

Srdečne pozývame na Pezinské vínne pivnice 2017

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 28. 2. 2017

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� Turbo solárium - 1 min. 38 cent. Tel: 0911 417 728

Inzercia

� Kozmetika, pedikúra. Pezinok Moyzesova 11. Tel.: 0905 699 235

Inzercia

Plesová sezóna je v plnom
prúde, a preto by sme nemali
opomenúť ani na starostlivosť
o slávnostné oblečenie – ob-
leky a róby. Pre dosiahnutie
čo najdlhšej životnosti tohto
druhu odevov alebo pre ich ďal-
ší predaj je vhodné neotáľať
s čistením.

Pre pánov sú na ples vhodné
obleky s vysokým podielom vl-
ny, hodvábu, príp. acetátu. Ide
o pomerne chúlostivé materiá-
ly, ktoré sa už aj na pohľad líšia
od oblekov určených na denné
nosenie. Tieto jemné materiály

pôsobia luxusnejšie, sú ľahké a
vzdušné. Nie sú určené na prá-
cu, nakoľko sú krčivé a pri bež-
nom užívaní sa rýchlo opotre-
bujú. Preto je lepšie na pracov-
né obleky voliť látky s prímesou
polyesteru, ktorý zabezpečí ma-
lú krčivosť a dlhšiu odolnosť vo-
či vydratiu na lakťoch či pod ko-
lenami. Ak sa pritrafí nehoda
s nápojom či jedlom, odporúča-
me najmä sako nečistiť ani lo-
kálne vodou, lebo práve hod-
váb a vlna sa s vodou nemajú
rady. Prenechajte odstraňova-
nie škvŕn nám.

Súčasťou pánskeho outfitu
je aj košeľa a kravata. Určite
odporúčame košeľu po plese
hneď vyčistiť, aby sa najmä
pot z pretancovanej noci ne-
mal čas zažrať do goliera
a manžiet. V prípade znečiste-
nia od vína či jedla prosíme,
odev doma neperte, doneste
ho čo najskôr k nám. Profi
odstraňovačmi škvŕn zamera-
nými na konkrétne znečistenie
máme väčšiu šancu kva-
litne sa zbaviť nečistôt. Ku
každému obleku čistíme kra-
vatu gratis.

Dámske toalety sú na čiste-
nie zložitejšie. My však máme
výzvy radi, a preto nemáme
problém sa postarať o žiadne
spoločenské šaty. Vždy sa sna-
žíme nájsť spôsob, ako sa to
dá, preto šaty krátke, dlhé, fa-
rebné, s bohatou spodnicou
alebo množstvom štrasových
doplnkov pre nás nie sú prob-
lém. Kvalitu a vašu spokojnosť
zabezpečí individuálny prístup
a šetrný spôsob čistenia.

Príjemné plesanie.
Rýchločistiareň KVAPKA

0948486484

Nezabudnime na starostlivosť o odev po plese

� Zdravotná sestra s praxou v opatrovaní hľadá prácu ako opatro-
vateľka na 2 hodiny denne. Tel.: 0940 167 813r

V decembri minulého roka sa uskutočnilo niekoľko rokovaní o
obchvate Modra – Vinosady – Pezinok, obchvate Viničného a
čiastočného odbremenenia od dopravy Svätého Jura (podľa po-
sledných meraní prejde cez Svätý Jur 27 000 automobilov den-
ne , čo je približne toľko ako cez Pezinok) s prihliadnutím na na-
pojenie na tzv. grobské obchvaty, teda trasu z Grinavy smerom
na Slovenský a Chorvátsky Grob, križovatku Triblavina a napo-
jenie na diaľnicu D1.

Najdôležitejšie bolo stretnutie 14. 12. na Mestskom úrade v
Pezinku, ktorého sa zúčastnili všetci primátori, starostovia, zá-
stupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a Bratislav-
ských regionálnych ciest. Tu sa dohodol aj ďalší postup a pra-
covné stretnutie na BSK. Relevantné informácie podala Bar-
bora Lukáčová, vedúca pracovníčka BSK, ktorá hovorila o kon-
krétnych projektoch kraja a sumách, ktoré BSK na jednotlivé ak-
cie vyčlenilo.

Celkové náklady na obchvat Modra – Vinosady – Pezinok by
mali byť cca 96 miliónov eur. BSK ich však v súčasnosti nemá k
dispozícii. Pôvodne bolo vyčlenených z európskych peňazí len
36 miliónov, ale keďže Pezinok v tej dobe nemal schválený
územný plán (schválil ho až v decembri 2016) a Modra nemala
schválené nové trasovanie obchvatu (schválila ho až v máji
2016) BSK rozhodol, že na prípravnú dokumentáciu pôjde 10
mil. eur, a to na projekt Grinava – S. Grob a Ch. Grob – Trib-
lavina – D1. Ostatné peniaze budú použité v okrese Pezinok na
budovanie dopravných terminálov, autobusových staníc a cyk-
lotrasy, tak, aby sa podporili projekty hromadnej dopravy osôb i
„alternatívnej“ dopravy.

Jednou z požiadaviek BSK je rokovanie starostov a primáto-
rov s majiteľmi pozemkov o ich odkúpení. Tzv. grobské obchva-
ty musia byť skolaudované podľa slov B. Lukáčovej do roku
2023. Dokedy bude hotový celý obchvat Pezinka, Vinosadov a
Modry nespresnila, uviedla však, že viac sa primátori a staros-
tovia dozvedia na stretnutí koncom januára na BSK. V tomto du-
chu boli informované aj médiá. (MsÚ)

OBCHVAT „NEZASPAL“

Touto formou by sme sa chceli poďakovať primátorovi
Oliverovi Solgovi a vedeniu mesta, že na základe návrhu
a zozbieraných podpisov od rodičov vybudovali na sídlisku
Sever umelý kopec. Kopec počas zimy zožal úspech hlavne u
detí. Ďakujeme! Rodičia

Deti a kopec na sídlisku Sever

Aj koncom minulého roku
sme sa stretli na vianočných tr-
hoch v Pezinku, aby sme vám
osladili Vianoce domácimi ko-
láčikmi a pre všetkých priniesli
už 13. krát darček v podobe Ži-
vého vianočného orloja.

Adventný čas a Vianoce sú v
nadácii REVIA tradičné – tra-
dičné svojimi aktivitami, pro-
jektmi. Snažíme sa ľuďom pri-
pomínať, že jedine spoločnými
silami, kedy každý prispeje
svojou „troškou“, ktorou môže,
vieme myslieť, konať a cielene
pomáhať vo veľkom.

Do charitatívneho stánku do-
máce dobro:TY napiekli naše

dobrovoľníčky, partneri, riadi-
teľky inštitúcií alebo celé ko-
lektívy. Potešilo nás, že ste sa
mnohí pristavili, ochutnali, spý-
tali sa, čo robíme, ako sa nám
darí a podporili naše snaženie.
Vďaka vašej štedrosti sme v
našom charitatívnom stánku
2016 vyzbierali sumu 195 eur
– ĎAKUJEME. Vyzbieranú
čiastku spojíme s ostatnými
darmi v rámci kampane Reťaz
dobra. Takto získané finančné
prostriedky použijeme na pro-
jekty pre mládež.

ĎAKUJEME našim dobro-
voľníkom, ktorí nám priniesli
koláčiky: Petra Pospechová,

Ria Mácsová, Kvetoslava
Turanská – Pezinský kreatív,
Klub Venuša, Milka Slimáko-
vá, Centrum pre rodinu, JDS
Pezinok, JDS Modra, Eva Lu-
pová, pracovníci Pinelovej ne-
mocnice, Zuzana Šipošová,
Romana Krasulová, Pekárne
Harmónia, pracovníci Malo-
karpatskej knižnice, Natália
Kadárová, Drahoslava Finko-
vá, Miroslava Petrušová.

Veríme, že vás aj vaše deti
potešil Živý orloj. S veľkým
nadšením ho pripravili naši
dobrovoľníci, študenti z Ob-
chodnej akadémie v Pezinku.
Partnerom projektu bolo Mest-

ské múzeum v Pezinku, kto-
ré už štandardne poskytlo
priestory v arkieri historickej
radnice.

A ak z vás ešte celkom nevy-
prchal vianočný čas obdarova-
nia, aktivity nadácie môžete
stále podporiť 2 eurami posla-
ním darcovskej SMS v tvare
„DMS REVIA“ na číslo 877. O
rôznych formách podpory sa
dozviete aj na našej stránke

. Posielajte
dobro ďalej aj v roku 2017,
staňte sa súčasťou našej Re-
ťaze dobra a dobro sa vám
mnohonásobne vráti.

www.revia.sk

(REVIA)

Nadácia REVIA: Všetci sa navzájom potrebujeme
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ZuŠ E. Suchoňa pred odchodom na zimné prázdniny
Žiaci Základnej umeleckej

školy Eugena Suchoňa prispe-
li k navodeniu krásnej pred-
vianočnej atmosféry tromi vy-
darenými koncertami: Najprv
to bol meditatívny Adventný
koncert hudobného odboru
v evanjelickom kostole, nasle-
doval koncert tanečného odbo-
ru s názvom „Tanec s vločkou“
a posledným z trojice kon-
certov bol tradičný Vianočný
koncert v spoločenskej sále
PKC.

Ďakujeme všetkým priateľom
a sympatizantom za podporu a
veríme, že nám zachováte svo-
ju priazeň aj v roku 2017.

Tešíme sa, že sa opäť môže-

me pochváliť aj úspechmi na ce-
loslovenských interpretačných
súťažiach ZuŠ.

15. ročníka súťaže v hre na
zobcovej flaute a drevených dy-
chových nástrojoch „Čarovná
flauta“ v Nižnej na Orave sa zú-

častnili: Rebecca Brehler, Gab-
riela Ježíková, Dominika Forgó
z triedy Mgr. Ivany Fülöpovej a
Martina Pepuchová z triedy
Mariána Mráza, DiS.art. za kla-
vírnej spolupráce Mgr. Andrey
Smolkovej. Všetci vo svojich ka-

tegóriách získali čestné uzna-
nie. Martina Pepuchová súťaži-
la aj 1. decembra v Bratislave
na „Dňoch Miloša Ruppeldta.“
Porota jej udelila krásne 3. mies-
to. Srdečne blahoželáme!

(ZA)

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA február

Pezinok na starých pohľadniciach
Mesto Pezinok pripravu-

je vydanie ďalšej obrazo-
vej publikácie. Tento raz to
budú staré pohľadnice
Pezinka. Kniha by mala
byť k dispozícii verejnosti v
septembri tohto roku, pred
Vinobraním a mala by ob-
sahovať reprodukcie viac ako stodvadsať pôvodných pohľad-
níc, z ktorých najstaršie sú z konca predminulého storočia.

Zároveň by sme touto cestou chceli požiadať obyvateľov
Pezinka, ktorí vlastnia staré pohľadnice alebo fotografie
mesta, aby nám ich poskytli na publikovanie (skenovanie).
Mesto je pripravené tieto fotografie aj odkúpiť.

Prosíme, aby ste sa v prípade záujmu pohľadnice zapoži-
čať alebo predať, obrátili priamo na sekretariát primátora.
Po publikovaní budú pohľadnice, ktoré mesto odkúpi odo-
vzdané do archívu Mestského múzea v Pezinku. (MsÚ)

mesta. Jeho účinkovanie bu-
de vyvrcholením nového origi-
nálneho festivalu v Pezinku

Program podujatia zahŕňa vy-
stúpenia špičkových hráčov
na bicie nástroje rôznych žán-
rov, workshopy, výstavu bub-
nov a činelov... Na festivale za-
hrá aj výborný slovenský bube-

DRUMFEST SLOVAKIA.

20. mája

Benny Greb

2017
zahrá v Pe-
zinku jeden z
n a j k r e a t í v -
nejších bube-
níkov sveta

(Nemecko). Po
tohtoročných koncertných za-
stávkach v Tel Avive a New
Yorku zavíta aj do nášho

ník Martin Valihora, hráč na
perkusie Eddy Portella pôvo-
dom z Peru a ďalší.

Ako nás informoval hlavný
organizátor festivalu Peter
Bittner z Občianskeho združe-
nia P. R. D. (Pezinské rozpráv-
kové divadlo), festival nie je ur-
čený iba bubeníkom – svoje si
na ňom nájde každý milovník

rytmickej hudby. Pre návštev-
níkov sú prichystané viaceré
prekvapenia.

Akcia sa uskutoční v pries-
toroch Domu kultúry. Informá-
cie o programe, vstupenkách
nájdete zatiaľ na faceboo-
kovej stránke a udalosti
DRUMFEST SLOVAKIA.

(r)

FESTIVAL PLNÝ BUBNOV

V stredu 21. decembra sa
v historickej budove Starej rad-
nice v Pezinku uskutočnila pre-
zentácia novej knihy Ján Ku-
pecký - život a dielo, ktorej auto-
rom je historik umenia a primá-
tor mesta Pezinok Oliver Solga.
Stovke pozvaných hostí pred-
stavil knihu autorov priateľ
Stanislav Vallo, veľvyslanec SR
v Belgicku.

Autorovi publikácie sa poda-
rilo na dvesto stranách a sto-
ôsmich fotografiách prezento-
vať životný príbeh a maliarske
dielo spolu s najnovšími výsled-
kami výskumu. Kniha o Kupec-
kom je o to vzácnejšia, že je na
Slovensku prvou svojho druhu
po dlhých šesťdesiatich rokoch.

Vydalo ju mesto Pezinok pri
príležitosti minuloročného 350.
výročia narodenia a Roku Jána
Kupeckého ako aj získania rod-
ného domu Jána Kupeckého
do majetku mesta.

Kniha vyšla vďaka veľkorysej
finančnej podpore spoločnosti
Engie a Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Autor, pri-
mátor Oliver Solga, poskytol
svoj odborný text mestu bez ná-

roku na honorár. Už dnes sa
uvažuje o zámere využiť výťa-
žok z predaja knihy na vydanie
publikácie

ktorá by mala
vyjsť v tomto roku.

Pezinok na starých

pohľadniciach,

(r)

Prezentácia novej knihy o Jánovi Kupeckom

Spevácky zbor Animatus pod umeleckým vedením pani
Gabriely Tichej ďakuje obyvateľom Pezinka a okolitých obcí za
ich podporu našej činnosti svojou účasťou na vystúpeniach zbo-
ru v roku 2016.

Od založenia speváckeho zboru vo februári 2016 neubehol
ani rok a podarilo sa mu dostať do povedomia nielen Pezinča-
nov, ale i menežmentu obcí Viničné a Budmerice, ktorí ako prví
zaradili vystúpenie súboru Animatus do kultúrnych programov
svojich obcí. Vystúpením na vernisáži ukrajinskej maliarky
Natelly Ovsejenko v Dome kultúry Pezinok získal Animatus pr-
vý medzinárodný kontakt, ktorý bol zavŕšený úspešným vystú-
pením na Festivale ruskej kultúry v Trenčianskych Tepliciach.
Samostatným koncertom zo starých ruských a ukrajinských
piesní v Dome kultúry Pezinok sa Animatus dostal do povedo-
mia širokej kultúrnej verejnosti a nasledovali vystúpenia na
Konzulatfeste a s vianočným programom pre diabetikov Dia
Bozin v Pezinku. Animatus zavŕšil plodný rok 2016 vystúpením
na stretnutí dôchodcov vo Vištuku 29. decembra.

Ďakujeme vedeniu Domu kultúry a MsÚ v Pezinku, ktorí nás
v minulom roku podporovali.

Dúfame, že sa budeme s našimi priaznivcami stretávať aj v ro-
ku 2017. Animatus

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku pripravila v roku 2016 pre
svojich detských a dospelých či-
tateľov a návštevníkov 441
podujatí. Najviac podujatí sme
pripravili pre deti materských a
základných škôl. Úspešné boli 2
polročné cykly literárno-vzdelá-
vacích podujatí Fauna a flóra
Malých Karpát o zvieratách a
rastlinách nášho regiónu, ktorá
bola spojená s výstavou foto-
grafií, a cyklus Lekcia Malé Kar-
paty, kde sme predstavovali vý-
znamné jubilujúce osobnosti
Pezinka a okolia. Detské odde-
lenie navštívili spisovatelia Mi-
chal Čierny, Marta Hlušíková,
Petra Nagyová-Džerengová,
Dušan Kalmančok, canistera-
peuti s výcvikovej školy Doggie
pripravili čítania so psíkmi. Pra-
covníčky oddelenia pre deti pri-
pravovali aj pravidelné cykly
podujatí zamerané na propagá-
ciu čítania a rozvoj čitateľskej a
informačnej gramotnosti. Ne-

chýbala ani Noc s Andersenom,
počas ktorej vybraná aktívna
trieda detí nocovala v priesto-
roch knižnice. Podujatia mohli
byť realizované aj vďaka finanč-
nej podpore 1000 € z dotácií
Mesta Pezinok na kultúru.

Pre verejnosť sme v spoluprá-
ci s reštauráciou Radnica a kníh-
kupectvomArtforum Pezinok pri-
pravili 10 stretnutí Literatúra v
Radnici, ktoré moderovala Ve-
ronika Šikulová a predstavili zau-

jímavých spisovateľov a tvorcov
beletrie aj odbornej literatúry -
hudobníkov z Moyzesovho kvar-
teta, Moniku Kompaníkovú, Du-
šana Dušeka, Mirku Ábelovú a
Davida Kollera, Danielu Dvo-
řákovú s Pavlom Dvořákom, Ur-
šulu Kovalyk, Fedora Malíka,
Mariána Pauera a Vladimíra
Krčméryho.

Do priestorov knižnice prišli na
besedy Pišta Vandal, Kamil Pe-
teraj, Ľubomír Feldek, Pavel

Matejovič, Ivan Hričovský, Mar-
tina Monošová, Dana Hlavatá,
Jásir Jalili, Jana Pronská, On-
drej Prostredník, Márius Kop-
csay, so študentmi diskutovali
Jaro Rihák a Ján Litvák. Seniori
trénovali pamäť na Tréningoch
koncentrácie a pamäti.

V roku 80. výročia narodenia
Vincenta Šikulu sme pripravili
putovnú výstavu Aktovka Vin-
centa Šikulu, (Modra, Pezinok,
Dubová, Ivanka pri Dunaji).

Knižnicu počas roku navšte-
vovalo 3531 registrovaných čita-
teľov, ktorí si vypožičali 146 238
zväzkov. Do knižničného fondu
v roku 2016 pribudlo 4 166 zväz-
kov kníh a iných nosičov. Nákup
1 072 zväzkov kníh podporil z ve-
rejných zdrojov Fond na podpo-
ru umenia sumou 10 000 €.

Pozývame Pezinčanov aj v ro-
ku 2017 do knižnice vybrať si z
ponuky kníh a periodík alebo
navštíviť naše podujatia.

(MK)

Malokarpatská knižnica v roku 2016Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

Literatúra a jej vydavatelia: z cyklu Literatúra v Radnici.

Konvália: beseda so spisovateľkou Denisou Fulmekovou.

Literárno-výtvarná súťaž na tému: Láska je, keď...

„Sme také, aké sme“: beseda so spisovateľkou Lenou Rie-
čanskou.

Čo v nás žije? Tradície!

Hos-
tia: Juraj Heger (SLOVART); Albert Marenčin ml. (MARENČIN);
Juraj Koudela (ABSYNT), moderuje Veronika Šikulová. Termín:
13. 2. 2017 o 19.00 hod. Miesto konania: Radnica – cafe bar res-
taurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Termín: 14. 2. 2017 o 17.00 hod. Miesto konania: čitáreň, Malo-
karpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín:
február 2017. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 9. 2. 2017 o 10.00 hod. Miesto konania: odd.
pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

cyklus podujatí predstavujúci slovenské
tradície. Termín: po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre
deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kým školský zvonček zazvo-
ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, 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

ANIMATUS akujeď
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Fakt, že sa na zámku napriek
zime intenzívne pracuje, na-
značujú terénne práce v jeho
okolí. Pri úprave hradnej prieko-
py sa odhalí a vynikne hradný
múr, dosiaľ sčasti zapustený do
zeme, takisto pekne vystúpi aj
most, ktorý k zámku vedie.

Vzhľadom na to, že sa parko-
vacie miesta presunú, vznikne
pred zámockou budovou pekná
záhrada namiesto súčasnej ne-
upravenej plochy zaplnenej au-
tami.

To najdôležitejšie sa však odo-
hráva v podzemí. Naplno fun-
guje Zámocké vinárstvo, záro-
veň sa obnovujú a upravujú piv-
ničné priestory tak, aby sa
čoskoro mohli otvoriť aj pre
návštevníkov. Ponúkajú mož-
nosť pre kultivovanú degustáciu
vína, takisto sa tu však záujem-
covia budú môcť dozvedieť čosi
z histórie i súčasnosti vinárstva
v pezinskom regióne. Majiteľ
zámku a podnikateľ Štefan Ši-
mák sa totiž dohodol na spo-
lupráci s riaditeľom Malokar-
patského múzea Martinom Hru-
balom.

vysvetľuje Štefan Ši-
mák.

V pivničných priestoroch ne-
chýba ani názorná ukážka, ako
sa v minulosti zhotovovali dre-
vené sudy. A čo laika prekvapí,
už samotný sud môže byť pa-
miatkou! Mnohé sa zachovali aj

„Múzeum nám zapožičia lisy,

vinárskej náradie a ďalšie expo-

náty. V priestoroch zámku tak

vznikne zaujímavá vinárska ex-

pozícia,“

„Spolupráca s Malokar-

patským múzeom bude pritom

obojstranne výhodná, pretože

sa nám nepochybne podarí pri-

lákať návštevníkov a zvýšiť tak

záujem o vinársku tradíciu v re-

gióne. “

s historickými erbami a s vy-
obrazením svätých.

Niektoré z nich, žiaľ, zničila
svojrázna expozícia Národné-
ho salónu vín, ktorý tu istý čas
sídlil. Napriek tomu nádherné a
zachovalé drevené sudy dotvá-
rajú neopakovateľnú atmosféru
vínnej pivnice.Aochutnať tunaj-
šie víno za ťažkým dubovým sto-
lom privezeným z Viedne bude
pre návštevníka zážitkom.

ho-
vorí Štefan Šimák. A ako do-
dáva jeho syn Štefan Šimák
mladší, ideálne by bolo sprí-
stupniť pivnicu spoločne s vín-
nou cestou.

Zatiaľ čo v podzemí a okolí
zámku prebieha rekonštrukcia,
v ďalšej časti pivničných pries-
torov je už v plnom prúde výro-
ba vína. Moderné technológie
naozaj v ničom nepripomínajú

„Rátame s tým, že by sme túto

časť rekonštrukcie dokončili do

leta, závisí to však aj od toho,

ako sa nám podarí dokončiť

práce na hradnej priekope,“

tradičné lisy a „preše“, ktoré po-
známe od svojich starých rodi-
čov. Napriek tomu moderné vi-
nárstvo nie je ani trochu „od-
ľudštené“.

vy-
svetľuje Roman Janoušek, špič-
kový a skúsený vinár, s ktorým
Štefan Šimák nadviazal spo-
luprácu.

Na laika urobí silný dojem na-
príklad dotyková obrazovka, na
ktorej vinár v priamom prenose
vidí, čo sa deje v jednotlivých su-
doch, aká je tam teplota. A pro-
cesy môže nielen sledovať, ale

„Tak ako v počítačoch pozná-

me hardvér a softvér, podobne

je to aj pri výrobe vína,“

„Zatiaľ čo technológia

je tým hardvérom, naše know-

how by sa dalo prirovnať k

softvéru. Môžeme mať aj tú naj-

lepšiu technológiu, no bola by

nám nanič, ak by sme ju neve-

deli použiť. Takže čím lepšia

technológia a čím lepšie znalosti

odborníkov, ktorí s technológiou

pracujú, tým je lepší výsledok.

Ale jedno bez druhého nejde.“

aj ovládať, dokonca aj na diaľ-
ku, napríklad prostredníctvom
notebooku alebo mobilného te-
lefónu. „Hoci aj v noci, keď sa zo-
budím, môžem skontrolovať, čo
sa s vínom deje,“ dodáva Ro-
man Janoušek.

Účelom moderných technoló-
gií je vyťažiť z hrozna maxi-
mum.

vysvetľuje vinár. V piv-
ničných priestoroch vinárstva
sa tak vyrába prvých 138-tisíc
litrov budúceho vína – priamo z
úrody vinohradov, ktoré Šimá-
kovci kúpili v Strekovskej oblasti
na južnom Slovensku. Práve po-
čas našej návštevy sa do sudov
dostávajú červené vína, ktoré
sa prefiltrovali, a teraz budú
dozrievať. Pre vinárov je to veľ-
ká chvíľa a Štefan Šimák starší
a mladší si ju nechceli nechať
ujsť – predsa len je to prvý raz!

A aký bude ročník 2016?

hovorí Roman Janou-
šek.

Popri vinárstve a historickej ex-
pozícii tu bude aj obchod, kde si
návštevníci budú môcť víno z
produkcie pánov Šimáka a Ja-
nouška kúpiť. V zámku však bu-
de aj hotelová časť s veľkou reš-
tauráciou. Umelecké aktivity
doplní galéria zameraná na mo-
derné umelecké sklárstvo.Ana-
pokon by celý objekt mala dopl-
niť záhrada, pričom by terén-
nym úpravám nemal padnúť za
obeť ani jeden jediný strom.

vysvetľuje Šte-
fan Šimák mladší.

A ako dodáva Štefan Šimák
starší:

„Niektoré ročníky sú vydare-

nejšie, iné slabšie, ale v každom

roku musíme z úrody hrozna vy-

ťažiť čo najviac. Aj v slabšom

ročníku je možné vyrobiť kvalit-

né vína,“

„Dobrý až lepší, rozhodne zau-

jímavý,“

„Vína budú mať peknú aro-

matiku. Ich chuť možno nebude

natoľko plná a intenzívna, ale ur-

čite sa to vykompenzuje svie-

žosťou a ovocnou arómou, kto-

rá je dnes taká žiadaná.“

„Trochu nás mrzí aktivita obča-

na, ktorý sa zaujímal o rekon-

štrukciu zámku,“

„Ukázali sme

mu celý objekt, vysvetlili sme

mu náš zámer. Bez toho, aby sa

opýtal, či stromy pri zámku bu-

deme rúbať, alebo nie, sa začal

bezdôvodne verejne sťažovať.

Po rekonštrukcii sa

zámok ocitne v malebnom

prostredí a pohľad z mesta urči-

te poteší oko každého Pezin-

čana. (kam)

Život na zámku: Zmena sa začína zdola
Hoci na prvý a letmý po-

hľad zámok v Pezinku vy-
zerá rovnako ako dosiaľ,
prebiehajú v ňom intenzív-
ne rekonštrukčné práce.
Pivničné priestory zasvä-
tené vinárstvu, by sa mali
už tento rok sprístupniť
verejnosti. A dôležitou
správou je, že počas prác
v okolí zámku nepadne
ani jeden strom, takže park
a okolité prostredie si za-
chovajú svoj doterajší ráz.

Slovenské národné múzeum na Bratislavskom hrade pripra-
vilo mimoriadnu výstavu troch stoviek unikátnych predmetov zo
zbierok a fondov z celého Slovenska. Na výstave sú zastúpené
dokumenty, pečatidlá, nádoby, a najmä cechové truhlice do-
svedčujúce existenciu a rozkvet remesiel na Slovensku. Medzi
najvzácnejšie exponáty patrí najstaršia vystavená renesančná
truhlica cechu kožušníkov z Pezinka z roku 1655, ktorú zapoži-
čalo malokarpatské múzeum v Pezinku.

Druhým exponátom z Pezinka je truhlica cechu obuvníkov
z roku 1799. Výstava na Bratislavskom hrade potrvá až do
30. 6. a záujemcom o našu históriu ju odporúčame spolu s pre-
hliadkou ďalšej mimoriadnej výstavy Kelti v Bratislave. (r)

Vzácna cechová truhlica
z Pezinka v SNM

Koncom roka 2016, v adventom čase ste mnohí opäť darovali
svoje srdcia a pomohli ste otvoriť deťom knižku – ich vianočný
darček.

Takúto správu sme si našli v mailoch začiatkom roka
z MŠ vo Vištuku. Je to poďakovanie pre vás všetkých, milí naši
„Ježiškovia“. Vďaka skvelej spolupráci so zapojenými kníhku-
pectvami Folly v Modre, Artforum v Pezinku a Archbooks v Bra-
tislave, so školami, lokálnymi subjektmi, sociálnymi odbormi
miest Pezinok a Modra, lokálnymi médiami, ktoré projekt pod-
porili, sa v rekordne krátkom čase do Vianoc podarilo zakúpiť,
zabaliť a odovzdať knižky pre všetkých 174 detí zo sociálne
slabších pomerov v celkovej sume 2009 eur.

Veríme, že tomu pomohli aj podporné slová od spisovateľov
Veroniky Šikulovej a Máriusa Kopcsaya.

Všetkým známym a neznámym darcom srdečne ďakujeme. Za
12 rokov existencie projektu sme potešili 1 734 detí knihami v hod-
note 15 007 eur. Už teraz sa tešíme na ďalšie Vianoce.

„...aj ja sa touto cestou chcem poďakovať, že sme mali

prostredníctvom vašej nadácie možnosť obdarovať deti z našej

škôlky. Práve dnes sme odovzdali poslednú knižku. Verte mi,

bolo krásne sa pozerať na radosť v očiach detí. Ďakujeme v ich

mene.“

REVIA

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 tradič-

ne svojím tancom otvoria Bratislavské mažoretky TINA.
na adrese

František 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.

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

Vstupenky si možno zakúpiť v predpredaji

fff@rsb.sk

XXIII. Ples Farnosti Pezinok

Nadácia REVIA:
„Daruj srdce, otvor knihu“

Historickej pivnice sa snúbia s priestorom pre modernú
technológiu spracovania hrozna. FOTO: (pb)

PARK PRED ZÁMKOM
V decembri schválilo Mestské zastupiteľstvo novému majite-

ľovi zámku prenájom plochy pred zámkom. Na mieste dnešné-
ho neoficiálneho parkoviska by chcel vybudovať štýlovú histori-
zujúcu záhradu. Takú, ako vidíme bežne pred zámkami a kaš-
tieľmi po celej Európe. Chce odstrániť dlažbu, vysadiť stromy a
kríky, vybudovať cestičky a fontánu (viď predbežnú vizualizáciu
na priloženom obrázku). Pre všetkých návštevníkov parku.

Mnohí Pezinčania prijali jeho ponuku s nadšením najmä preto,
že v centre mesta pribudne kus zelene a skrášli sa aj okolie zám-
ku. Našli sa však aj takí, ktorí okamžite žiadali primátora, aby ne-
podpísal uznesenie MsZ. Bola ich hŕstka a ich dôvody boli vy-
konštruované, niekedy až trápne. Hovorilo sa dokonca o celom
prenájme zámockého parku, hoci išlo naozaj len o plochu okolo
zámku, dokonca len o časť plochy, pretože okolie zámku (bývalá
vodná priekopa v šírke 4 až 8 metrov, dnes oddelená obrubní-
kom od kamennej dlažby) patrí k budove zámku a teda novému
majiteľovi. Takže pokojne by si okolo budovy mohol urobiť parko-
visko a nemusel by investovať svoje peniaze do parkovej úpravy.

Rovnako nezmyselný bol argument, že toto bol pre mesto dô-
ležitý spoločenský priestor a chceme ho „privatizovať“. Asi nikto

z dotyčných sťažovateľov tu nezažil žiadne podujatie v rámci
Kultúrneho leta, na ktorom sme boli počas koncertu vyrušovaný
desiatkami automobilov prichádzajúcich a odchádzajúcich náv-
števníkov parku a hlukom motoriek a automobilov z blízkej cesty.

Ja, na rozdiel od tých, čo sa dovolávajú zachovania verejného
priestoru, som na tých podujatiach bol pravidelne. Osobne som
už pred viac ako piatimi rokmi žiadal, aby kultúrne podujatia boli
v lete sústredené do malebného (a nehlučného) nádvoria Kru-
šičovej kúrie v centre mesta. Priestor pred zámkom nebude chý-
bať ani počas Vinobrania, pretože namiesto neho možno využí-
vať priestor pred Domom kultúry, kde je aj vyhovujúce sociálne
zázemie pre účinkujúcich a hostí.

Zrušením parkoviska pred zámkom a vybudovaním verejne
prístupnej atraktívnej záhrady naše mesto nič nestratí. Práve na-
opak, len získa. A už vôbec neobstojí argument, že kamenná
dlažba bola vybudovaná z peňazí EÚ zbytočne. Udržateľnosť
projektu bola stanovená na päť rokov, takže mesto nič neporuší,
keď rozobranú dlažbu použije tam, kde to bude vhodné. Ktovie,
možno raz aj na Radničnom námestí, kde je nielen mojim snom
vybudovať fontánu pred Mariánskym stĺpom. To sa však ešte
len uvidí, možností je viacero.

Pre tieto argumenty a v mene tých, ktorí sa tešia na kultivova-
ný priestor pred zámkom, som nevyhovel žiadateľom o nepod-

písanie uznesenia. A tiež aj preto, že keď som videl ten krátky
zoznam žiadateľov, zistil som, že väčšinou ide o stále tých
istých, ktorí neoprávnene kritizujú každý krok a každé roz-
hodnutie mesta. Nech by bolo aj stokrát prospešné pre ostat-
ných obyvateľov Pezinka. Len tak, z princípu, aby škodili. Tak
ako v prípade vymysleného problému prenájmu plochy pred
zámkom. Oliver Solga
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Žiaci zo 6.A triedy spolu s triednou pani učiteľkou Evou
Fridrichovou sa zapojili od začiatku školského roka do viace-
rých krásnych akcií. Prvá bola v októbri – Jablkové hodovanie,
kde spoločne predávali rôzne jablkové dobroty, ktoré pomohli
napiecť mamičky, a výrobky, ktoré spoločne vyrobili na hodi-
nách techniky a výtvarnej výchovy. Získané peniaze venovali
dievčatku Sofinke zo Svätého Jura, ktoré trpí leukémiou.

V decembri zavítali do vianočnej Trnavy, prešli nádherný via-
nočný trh a veľkým zážitkom bola návšteva Mestskej veže, kde
už skoro za tmy videli vysvietené celé mesto ako na dlani.
Návšteva Trnavy bola aj trošku „pracovná“, pretože na námestí
na javisku predviedli tanečné a spevácke vystúpenie, ktoré malo
veľký úspech a krásne reprezentovalo našu školu i naše mesto.

Cez víkend, 10. decembra, sa vybrali na výlet do Bratislavy,
konkrétne na výstavu Cosmos Discovery v Inchebe. I keď je koz-
monautika viac chlapčenská téma, ani dievčatá sa nenudili. Do-
zvedeli sa mnoho nového, videli mnohé exponáty z USAa býva-
lého Sovietskeho zväzu, modely rakiet a raketoplánov.

Veríme, že aj rok 2017 bude plný zážitkov a žiaci zo 6. A sa
spoločne stretnú na ďalších podujatiach a výletoch.

ZŠ Fándlyho Pezinok

Aktivita žiakov zo ZŠ Fándlyho

...a ak sa na nej spoločne po-
dieľa rodina i škola, podarí sa
dobrá vec. A nám sa to podari-
lo. Učíme deti nielen vedomos-
tiam, ale aj pozerať okolo seba
otvorenými očami a vnímať po-
treby tých, ktorí žijú v našom
okolí. To nás potom vedie nezo-
stať sedieť, ale priložiť ruku
k dielu a pomôcť. V súčasnosti
rezonuje v spoločnosti téma
dobrovoľníctva a naši rodi-
čia, deti i učitelia sa doň zapá-
jajú bez zbytočných veľkých
slov.

Koncom školského roka sme
sa s deťmi rozhodli pomôcť zne-
výhodneným rodinám a zapojili
sme sa do Zbierky školských po-
môcok. Farbičky, perá i školské
tašky potešili mnohé rodiny..

Nie všetky deti vo svete majú
možnosť chodiť do školy a ich
budúcnosť je ohrozená ne-
vzdelanosťou a chudobou. Pre-
to si naša škola adoptovala dve
deti z africkej Ugandy. Pre tento
účel sme okrem tradičnej zbier-
ky usporiadali burzu obrazov
maľovaných našimi deťmi. Ro-
dičia i starí rodičia si s radosťou
zakúpili „diela“ svojich ratolestí
a tak podporili dobrú vec.

Nezostali sme však iba v
Afrike. Aj v našom okolí máme
ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Už
niekoľko rokov tradične pred
Vianocami organizujeme akciu
Vianoce pre Hestiu. Doma v ro-
dinách mamy s deťmi napiekli
všakovaké dobroty, ktoré cez
prestávky žiaci predávali za
symbolickú cenu. Aj tento výťa-
žok sa dostal do rúk tým, ktorí
to potrebujú.

V predvianočnom období si
akosi viac uvedomujeme dar ži-
vota i zdravia. Naši rodičia vyšli
s iniciatívou opäť zorganizovať

charitatívnu akciu na podporu
detského mobilného hospicu
Plamienok. Naša školská komu-
nita si otvorila na vianočných tr-
hoch stánok s chutnou kapust-
nicou, punčom i výrobkami z
rúk detí, rodičov i pani učiteliek.

Vieme, že v dnešnej spoloč-
nosti sa mnohé rodiny boria s fi-
nančnými problémami. Aj v na-
šej škole máme takéto deti.
Medzi ne sme rozdelili zbierku
šatstva, ktorú medzi sebou zor-
ganizovali pani učiteľky.

Posledným projektom roka
2016, do ktorého sa naše deti

zapojili, bola 26.
decembra, keď sa iné deti hrali
s novými darčekmi, venovali tie-
to deti svoj čas a chodili koledo-
vať dobrú novinu do rodín,
ktoré o to požiadali. Táto koled-
nícka akcia je spojená s finanč-
nou zbierkou a slúži na podpo-
ru projektov v chudobných
oblastiachAfriky.

Touto cestou chceme poďa-
kovať všetkým, rodičom, žia-
kom i učiteľom za ich nápady,
úsilie, čas, prostriedky, ktoré ve-
novali pre dobro druhých.

Dobrá novina.

ZŠ Jána Kupeckého

Výchova detí je vec srdca...

Hasiči z Okres-
ného riaditeľstva
HaZZ v Pezinku si
12. januára precvičili
záchranu topiaceho
sa po prelomení ľa-
du na prírodnej vod-
nej ploche. Účelom
výcviku bolo precvi-
čenie náročnejších
postupov záchrany osoby prepadnutej pod ľadom v sťaže-
ných podmienkach. Hasiči použili rôzne pomôcky na záchranu
(rebrík, vrhačku, hasičské hadice, záchranný bord a pod.), tak-
tiež si precvičili rôzne spôsoby záchrany a pohybu na zamrznu-
tej vodnej ploche. Uvedený výcvik vykonali príslušníci všetkých
zmien slúžiacich na hasičskej stanici v Pezinku. Pri výcviku boli
použité nové protipovodňové obleky. Ich použitie sa veľmi
osvedčilo a napriek teplotám pod bodom mrazu cvičiacim hasi-
čom nebolo zima. plk. Ing. Emil Moťovský

Nácvik záchrany osoby
prepadnutej pod ľadom

FOTO: (pb)

Za obdobie roka 2016 usku-
točnili príslušníci Okresného ria-
diteľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku
z hasičských staníc v Pezinku
a v Senci spolu 678 výjazdov.
V okrese Pezinok to bolo 353.
Z celkového počtu výjazdov bo-
lo k požiarom 223 (okres Pe-
zinok 114, okres Senec109).
Technických zásahov bolo 203
a zásahov pri dopravných neho-
dách bolo 119 (okres Pezinok
84 a okres Senec 115). Pri úni-
ku nebezpečných látok zasa-
hovali hasiči 14-krát. Pre zvý-
šenie odborných znalostí a fy-
zickej zdatnosti uskutočnili hasi-
či 18 taktických a previerkových
cvičení.

Celková priama škoda pri po-
žiaroch bola 269 650 €. Rých-
lym a profesionálnym zásahom
uchránili hasiči pri požiaroch
1 468 675 €.

Medzi časté príčiny vzniku po-
žiarov patria aj naďalej fajčenie,
vypaľovanie trávy a suchých po-

rastov, spaľovanie odpadu a od-
padkov.

Podľa štatistického zisťovania
najviac požiarov vzniklo medzi
13. – 14. (12 požiarov) a 15. –
16. hodinou (11 požiarov).

Neoddeliteľnou súčasťou ok-
resného riaditeľstva je oddele-
nie požiarnej prevencie, ktoré
vykonáva kontrolnú činnosť
u právnických a fyzických osôb
- podnikateľov, v obciach vo ve-
ciach zvereného výkonu štátnej
správy na úseku ochrany pred
požiarmi, posudzuje projekto-
vé dokumentácie stavieb z hľa-
diska požiarnej bezpečnosti.
Taktiež prejednáva priestupky
voči fyzickým osobám a ukla-
dá pokuty za porušenie pred-
pisov na úseku ochrany pred
požiarmi.

Za obdobie roka 2016 bolo vy-
konaných spolu 218 protipo-
žiarnych kontrol, pri ktorých bo-
lo zistených 1409 nedostatkov.
Hlavným zameraním kontrol-
nej činnosti bolo zabezpečenie

ochrany pred požiarmi v objek-
toch právnických osôb a fyzic-
kých osôb – podnikateľov, ktorí
poskytujú ubytovacie služby.
Pri kontrolách boli uložené 2
pokuty a uložená bola 1 blo-
ková pokuta. V oblasti staveb-
nej prevencie (stavebné, ko-
laudačné konania) vydalo
okresné riaditeľstvo 1419 sta-
novísk. Na obciach bolo vyko-
naných 12 komplexných a 4 ná-
sledné kontroly.

V preventívno - výchovnej ob-
lasti okresné riaditeľstvo za-
bezpečilo rôzne akcie pre deti,
mládež a verejnosť. V spo-
lupráci s Dobrovoľnou požiar-
nou ochranou Pezinok – mes-
to, Policajným zborom SR,
Mestskou políciou Pezinok a
Malokarpatským múzeom v
Pezinku bol zorganizovaný deň
hasičov. Oslavy svätého Flo-
riána – patróna hasičov sa usku-
točnili na námestí v Pezinku,
kde bola prezentovaná práca
hasičov, technika a ukážky zá-

sahov polície. Oddelenie po-
žiarnej prevencie zorganizova-
lo v júni súťaž pre školákov, kto-
rá pozostávala zo štyroch dis-
ciplín – vedomostný test, hod
loptičkou na cieľ, skladanie puz-
zle a striekanie vodou na cieľ.
Ako v minulých rokoch, aj v ro-
ku 2016 vykonávali príslušníci
besedy spojené s ukážkami prá-
ce hasičov a techniky priamo
na základných a materských
školách okresov Pezinok a Se-
nec a exkurzie na hasičských
staniciach v Pezinku a v Senci.

Podobnými akciami by sme
chceli prispieť k informovanosti
detí a občanov o fyzicky ale aj
psychicky náročnej práci hasi-
čov aj v roku 2017.

Zároveň by sme chceli obča-
nom popriať v novom roku veľa
zdravia, šťastia, lásky a porozu-
menia a aby sa s hasičskou
technikou stretávali iba na ukáž-
kach, cvičeniach a súťažiach a
aby pomoc hasičov potrebovali
čo najmenej. (eo)

Hasičský a záchranný zbor v roku 2016

DHZ Pezinok mesto hodnotilo činnosť za minulý rok
Začiatkom roka sa v Pezinku

koná už tradične výročná schô-
dza Dobrovoľného hasičského
zboru Pezinok – mesto. I tento-
raz členov DHZ a hostí v úvod-
nom príhovore privítal veliteľ
DHZ Rudolf Adamčík. Po
schválení programu a voľbe ko-
misií vystúpil pred prítomných
predseda DHZ Ing. Milan
Čech, ktorý predniesol správu
o činnosti za uplynulý rok 2016
v ktorej vecne i kriticky zhodno-
til bohatú a bez nároku na od-
menu vykonávanú činnosť čle-
nov i funkcionárov DHZ.

Veľa sa v tomto roku urobilo
pri úpravách historickej hasič-
skej zbrojnice na Mladobole-
slavskej ulici, ktorú mesto dalo
do prenájmu DHZ, aby slúžila

pôvodnému účelu. V správe bo-
la prezentovaná odborná prí-
prava pezinských dobrovoľní-
kov, výcvik, účasť na preventív-
no-výchovnej i kontrolnej čin-
nosti, práca s mládežou a špor-
tová činnosť. Tak ako i v minu-
losti sa DHZ podieľal i na kul-
túrno-spoločenskej činnosti.
Správa sa tiež venovala cez-
hraničnej spolupráci. Osobitne
bola hodnotená dobrá spo-
lupráca s mestom a kultúrnymi
organizáciami.

Správu o hospodárení pred-
niesol dlhoročný člen a funkcio-
nár DPO SR Ján Slaný. V nej
sa konštatovalo, že v uplynu-
lom roku hospodárili so zvere-
nými prostriedkami v zmysle
platných predpisov. Plán čin-

nosti DHZ na rok 2017 predložil
na schválenie VČS veliteľ DHZ
Pezinok mesto R.Adamčík

Následne boli odovzdané
ocenenia pre členov a funkcio-
nárov DHZ, ktorí obdržali me-
dailu a

Najväčší potlesk za
ocenenie zožali Rudolf Turan-
ský a Peter Guštafík. Zároveň
boli odovzdané členské preu-
kazy novým členom.

Primátor mesta O. Solga po-
ďakoval členom a funkcioná-
rom DHZ za aktívnu pomoc
mestu nielen počas Vinobra-
nia a do budúcnosti prisľúbil
podporu činnosti DHZ v pros-
pech obyvateľov Pezinka. Plk.
Ing. Moťovský a pplk. Mgr. V.
Bartoš z OR HaZZ Pezinok

Za príkladnú prácu Za

Vernosť.

kladne hodnotili spoluprácu
oboch zborov pri mnohých spo-
ločných podujatiach. Okresný
veliteľ ÚzV DPO Pezinok -
Senec F. Daniš poďakoval za
vykonanú prácu a uviedol, že
DHZ Pezinok - mesto je príkla-
dom pre ostatné organizácie.
Za DHZ Pezinok SOU ako
hosť zablahoželal prítomným
k úspešnej rekonštrukcii histo-
rickej zbrojnice v Pezinku jeho
predseda P. Ronec.

Predseda návrhovej komisie
F. Feder predložil na výročnej
schôdzi návrh uznesenia, kto-
ré bolo schválené. DHZ Pezi-
nok mesto si zvolilo R. Adam-
číka za delegáta na valné zhro-
maždenie v rámci ÚzV Pe-
zinok – Senec. (PR)
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Tí, ktorí zmizli – Šimon Lampl a jeho rodina

?

Inzercia

MESTSKÉ MÚZEUM
Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinskej židovskej komunity

1938 – 1945.

Zo zeme

Výstava o jednej etape našej minulosti o osudoch
a príbehoch rodín, členov miestnej židovskej komunity, ktorí do
istého momentu tvorili prirodzenú súčasť mesta a ktorých kruto
zasiahla protižidovská politika Slovenského štátu. Výstava potr-
vá do 13. apríla 2017.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

utorok – piatok: 10.00 – 17.00 h, sobota:
10.00 – 16.00 h
Otváracie hodiny:

www.MestskeMuzeumPk.sk
www.facebook.com/Mestské-múzeum-v-Pezinku

Inzercia

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU február

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

V deň polročných prázdnin od
7.30 do 16.30 h pre deti od 7 rokov. Deň spojený s výletom plný
kreativity, hier a zmysluplnej zábavy. Cena 7 eur (v cene je za-
bezpečený aj obed).

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

Oslava tradičných sviatkov, akcia
je vhodná pre rodiny s deťmi. Od 14.00 do 18.00 h. Bližšie infor-
mácie na alebo na telefónnych číslach
033/ 6901991, 0948/222117

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

Jarný tábor je určený
pre školopovinné deti a uskutoční sa počas jarných prázdnin.
Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží. Bližšie informácie na dolu
uvedených kontaktoch.
23.2. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
Bližšie informácie o podujatiach na alebo
na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117.

Do 27.1. zápis na Polročný tábor
2.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Kŕmidlo pre vtáčiky.

3.2. Prázdninová klubovňa.

9.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Valentínske srdiečko.

11.2. Fašiangová slávnosť.

16.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Čiapka na karneval.

20.2.- 24.2. Jarný prázdninový tábor.

Mama, ocko- poď sa hrať: Škraboška.

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

www.cvcpezinok.sk

www.cvcpezinok.sk
Zmena pro-

gramu vyhradená.

Prvý významný zásah proti ži-
dovskej komunite na Sloven-
sku sa odohral ešte v období au-
tonómie Slovenska, bezpros-
tredne po Viedenskej arbitráži 2.
novembra 1938. Arbitráž pripra-
vila Slovensko o oblasť Podkar-
patskej Rusi a južné územie tvo-
rené líniou Senec, Galanta, No-
vé Zámky, Levice, Lučenec,
Rožňava, Košice a Veľké Ka-
pušany. Krajina prišla o najúrod-
nejšie poľnohospodárske oblas-
ti, zároveň sa narušili hlavné
cestné a železničné ťahy sme-
rujúce zo západu na východ kra-
jiny. Nová hranica viedla len pár
kilometrov od Bratislavy. Reak-
ciou slovenskej vlády na arbit-
rážne rozhodnutie bola deportá-
cia viac ako 7500 Židov do juž-
ných oblastí, ktoré od 5. novem-
bra obsadzovalo Maďarsko.
Územné straty bolo potrebné vy-
svetliť, nájsť zodpovedných... tý-
mi sa stali Židia.

Napoludnie 4. novembra 1938
dostali všetky Okresné úrady na
Slovensku telefonogram naria-
ďujúci zadržať vo svojich obvo-
doch nemajetných Židov a spo-
lu s rodinami ich do 24.00 hodi-
ny toho istého dňa „postrkovať“
na územie odstúpené Maďar-
sku. Podľa ďalších inštrukcií ma-
li úrady zistiť majetkové pomery
Židov a zadržať ich finančné
prostriedky. Zaistenie Židov,
resp. ich majetku, prebehlo aj v
Pezinku. Podľa „Súpisu peňaž-
ných a cenných predmetov, kto-
ré boli zaistené u židovských ob-
čanov v Pezinku“ sa tzv. postr-
ková akcia dotkla 43 v Pezinku
žijúcich Židov a ich rodín. Čle-
novia miestnej Hlinkovej gardy
im počas razie v ich domoch za-
bavili hotovosť a vkladné knižky
v celkovej hodnote viac ako
1 660 000 Kč, okrem toho im
vzali cenné papiere, štátne losy,
zlaté a strieborné retiazky, ho-
dinky, prstene, brošne, medailó-
ny a iné cennosti, jedálenské sú-
pravy alebo ich časti a mince
zo vzácnych kovov nevyčíslenej
hodnoty.

Tieto udalosti naru-
šili dovtedajší pokoj-
ný život miestnej ko-
munity. Postrková
akcia bola pred-
zvesťou ďalších kro-
kov smerujúcich k
postupnej likvidácii
židovského obyva-
teľstva. Mnohých vy-
strašila alebo varo-
vala natoľko, že sa
rozhodli opustiť svo-
je dovtedajšie byd-
lisko. Naznačuje to
aj pokles počtu oby-
vateľov židovského
vierovyznania. K 31.
decembru 1938 mal
Pezinok 6607 oby-
vateľov, z toho 332
bolo židovského vie-
rovyznania. V decembri roku
1930 ich tu žilo 418.

Jednou z obetí novembrového
postrku bol aj Šimon Eliáš Lam-
pl, obchodník so strižným a mód-
nym tovarom. Počas organizo-
vanej akcie mu zabavili hotovosť
430 Kč a členovia Hlinkovej gar-
dy ho spolu s manželkou a deť-
mi vyviezli do Jelky nachádzajú-
cej sa na území odstúpenom
Maďarsku. Maďarské úrady ho
však neprijali a aj s rodinou sa
ocitol na demarkačnej čiare pri
Mischdorfe (Nové Košariská). V
„zemi nikoho“ vznikli tábory so
stovkami Židov, ktorých nechce-
la na svoje územie prijať ani jed-
na strana. Lamplovci zostali v tá-
bore až do 9. decembra 1938. Ši-
mon požiadal o prepustenie a o
povolenie pobytu v Pezinku na
obdobie 3 mesiacov. Okresný
úrad jeho žiadosti vyhovel pod
podmienkou, že bude pod poli-
cajným dozorom.

Šimon Eliáš Lampl sa narodil
20. marca 1896. S manželkou
Etelou Šproncovou a ich tromi
deťmi bývali v dome na Štefáni-
kove ulici, mali tu aj obchod so
strižným a módnym tovarom.
V marci 1941 Šimon prišiel o
zdroj obživy, odobrali mu živ-
nostenské oprávnenie a jeho

podnik bol na základe rozhod-
nutia Ústredného hospodárske-
ho úradu zlikvidovaný. Dom, v
ktorom Lamplovci bývali a ob-
chodovali (v súčasnosti budova
Malokarpatského múzea v Pe-
zinku), sa dostal pod dočasnú
správu. V auguste 1941 požia-
dal dosadený dočasný správca
o povolenie dať Šimonovi výpo-
veď z domu a nasťahovať sa do
jeho bytu, pozostávajúceho z
kuchyne a izby. V odôvodnení
svojej žiadosti dočasný správca
uviedol: „V predmetnom dome
má moja manželka obchod bez
bytu a náš byt je vzdialený 700 –
800 metrov a nakoľko čakáme
rodinu, moja manželka v teraj-
šom byte nemohla dieťa sama
opatrovať pre vzdialenosť bytu
od obchodu“. Žiadosť bola vyba-
vená kladne a Lamplovci sa zo
svojho bytu museli vysťahovať.
Nové ubytovanie našli v dome
patriacom miestnej židovskej ná-
boženskej obci.

Na jar roku 1942 všetkých čle-
nov rodiny postupne deportovali
do koncentračných táborov v
Poľsku. Jediný syn Lamplovcov
Eugen (*1923), bývalý elektro-
technik, bol medzi 10 Pezin-
čanmi, ktorí boli 28. marca 1942
dopravení do pracovného tábo-

ra v Seredi, odkiaľ ich 30. marca
1942 deportovali do koncen-
tračného tábora Majdanek na
predmestí Lublinu. Eugen v tá-
bore zahynul.

Šimona, Etelu a najmladšiu
dcéru Hedvigu (*1928) previezli
23. apríla vlakom z Pezinka do
sústreďovacieho strediska v Žili-
ne, odkiaľ ich deportovali do kon-
centračného tábora v Osvien-
čime. Hedviga na základe sve-
dectva svojej staršej sestry zo-
mrela v Osvienčime už 10. mája
1942. Etela zomrela 18. mája
1942, Šimon o 2 mesiace ne-
skôr – 28. júla 1942.

Staršiu dcéru Lamplovcov
Jozefínu (*1925) deportovali z
rodiny ako prvú. K sústredeniu
žien a dievčat, ktoré prebehlo v
Pezinku 23. marca 1942, sa
prihlásila dobrovoľne. Chcela zo-
stať so svojimi priateľkami a ísť
s nimi na práce do Nemecka,
ako sa o transportoch medzi
miestnymi hovorilo. Najprv bola
umiestnená do koncentračného
strediska v Bratislave – Patrón-
ke, kde jej po príchode zabavili
osobné veci: hotovosť vo výške
34,50 Ks, 1 prsteň, 1 náramok a
1 retiazku.Ako väzeň číslo 2314
bola v prvom transporte, ktorý
27. marca 1942 odišiel z Patrón-
ky do Osvienčimu. Prežila tri ro-
ky v koncentračnom tábore i po-
chod smrti v januári 1945. Zažila
príchod svojej mamy Etely a
mladšej sestry Hedvigy do tábo-
ra a jediné spoločné stretnutie.
Po vojne sa vrátila na Sloven-
sko, do Bratislavy. Pezinok nav-
štívila len raz. V roku 1948 sa vy-
dala a o 4 roky neskôr sa aj
s manželom vysťahovala. Žije
v Izraeli.

Príbeh Šimona Lampla a jeho
rodiny je jeden z mnohých, ktoré
sa podarilo zmapovať v rámci
aktuálnej výstavy Mestského
múzea v Pezinku Tí, ktorí zmizli
– Príbeh pezinskej židovskej ko-
munity 1938 – 1945.

Helena Markusková,
Petra Pospechová

Mestské múzeum v Pezinku

Šimon Lampl s manželkou Etelou a deťmi
Eugenom, Hedvigou a Jozefínou.

(pb)

Koncom roka 2016 vyšlo
celkovo už 7. číslo Historiky
– malokarpatského histo-
rického občasníka, ktorý
spoločne vydávajú Mest-
ské a Malokarpatské múze-
um v Pezinku. V novom vy-
daní časopisu opäť nájdete
trinásť príspevkov doplne-
ných bohatým obrazovým
materiálom z histórie malo-
karpatského regiónu.

Nadšencov histórie zais-
te potešia články ako:

Historiku (aj staršie čísla) zakúpite v Malokarpatskom múzeu
v Pezinku, v Mestskom múzeu v Pezinku, vo vybraných kníhku-
pectvách a v informačných centrách.

Výs-

kum opevneného sídliska v

Budmer ic iach (2000-

2016), Unikátne keltské ná-

končie konského jarma zo Svätého Jura, Svätojurský zvon z ro-

ku 1400, Gašpar Serédi († 1550) – prvý záložný majiteľ

Svätého Jura a Pezinka, Kniha vinohradov z Červeného Ka-

meňa, Vojnové udalosti 17. - 18. storočia a ich dopad na mestá

malokarpatského regiónu, Štyri novoveké náhrobky evanjelic-

kého cintorína vo Svätom Jure, „Tu leží Štúr!“ Slovenská cesta

k modranskej „mohyle“ Ľudovíta Štúra (1856-1872), Cesta Já-

na Zigmundíka, Z dejín ochotníckeho divadla v Šenkviciach,

Prežil holokaust – príbeh Šimona Pressburgera, Čriepky zo

Svätojurskej kroniky 6, Rozhovor s Michalom Kovačikom.

Nová HISTORIKA
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Deti v Zariadení opatrovateľskej služby
V poslednom štvrťroku sa v

našom zariadení uskutočnilo
viacero akcií, ktoré sme pri-
pravili pre našich seniorov v
spolupráci s Materskou školou
na Bystrickej ulici a so Základ-
nou špeciálnou školou na Ko-
menského ulici.

Jednou z nich bolo aj stret-
nutie v októbri, pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším. Deti z
MŠ si pre seniorov pod vede-
ním pani učiteľky pripravili boha-
tý kultúrny program, zaspievali
veselé pesničky, zatancovali a
zarecitovali krásne básničky.
Toto stretnutie sme využili aj na
spoločné posedenie a spojili
tieto dve generácie záujmo-
vými činnosťami ako boli napr.
spoločenské hry, pexeso, číta-

nie, vyfarbovanie predtlače-
ných obrázkov či ukážka postu-
pov výrobkov servítkovou metó-
dou našich šikovných senio-
riek.

December je samozrejme
mesiac, kedy sa všetci tešíme
na vianočné sviatky, pripravuje-
me a pečieme vianočné pečivo.
Nebolo tomu inak ani v Zaria-

dení opatrovateľskej služby.
Naši seniori spolu s detičkami
z MŠ napiekli rôzne druhy via-
nočných koláčikov a nechýbalo
opäť vystúpenie a spievanie via-
nočných kolied, ktoré si deti pri-
pravili pre seniorov.

V decembri sa v ZOS ko-
nalo viacero stretnutí, svojou
návštevou nás poctil folklórny
súbor Radosť s vianočným pro-
gramom, mali sme posedenie
seniorov s členkami Jednoty
dôchodcov a pod.

Všetkým by sme sa chceli
touto cestou poďakovať a zaže-
lať do nového roku 2017 veľa
zdravia, lásky, spokojnosti, tole-
rantnosti....

vedúca ZOS Pezinok
Mgr. Alena Černáková,

Ctení priatelia! Občianske združenie diabetikov
Dia Bozin Pezinok vám všetkým úprimne ďakuje
za aktívnu a plodnú spoluprácu, ktorú sa nám s
vami podarilo v roku 2016 rozvinúť. Vašou
pomocou, zdieľaním, spoluprácou sa nám

dostalo cti, ktorú si vážime a o ktorú chceme aj v budúcom roku
2017 usilovať.

Ubezpečujeme vás, že aj v roku 2017 sme odhodlaní našu
činnosť vykonávať s rovnakou vehemenciou a razanciou v
presvedčení, že práve záujem slúžiť a pomáhať potrebným sú
hodnoty, ktoré nás v uplynulom roku spojili.

Do nového roku 2017 vám všetkým želáme úspech v každom
vašom snažení v práci i v osobnom živote. Pri vašich aktivitách
nech vám slúži pevné zdravie a nech vám všetko vychádza
v podľa vašich prianí a želaní.

Za Dia Bozin Pezinok predseda.Ing. Ján Kováč,

Dia Bozin Pezinok

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na
Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za pomoc a spoluprácu v roku
2016: Cirkevnej materskej škole sv. Jozefa, Základnej škole
Fándlyho ul. – p. uč. Mgr. Rozbeskej, Základnej škole vo
Vištuku – p. učiteľovi Kvakovi, študentom Gymnázia v Pezinku,
Okresnej Malokarpatskej knižnici – vedeniu a kolektívu pra-
covníčok, Bratom kapucínom z pezinského kláštora, členkám
spoločenstva Máriinej Légie, Ing. Milanovi Pavelkovi, folk-
lórnemu súboru Obstrléze, folklórnemu súboru Radosť, p. Ru-
dolfovi Čechovičovi, Ing. Miroslavovi Kulhánkovi, p. Vojtechovi
Trochtovi, p. Vincentovi Fekiačovi, p. Vladimírovi Brunovské-
mu, p.Anne Sklárovej

V roku 2017 prajeme veľa zdravia, božieho požehnania,
osobných aj pracovných úspechov.

Na ďalšiu spoluprácu sa tešia obyvatelia a zamestnanci DSS
a ZPS Pezinok. Dana Hreusová

Poďakovanie za spoluprácu

Ď A K U J E M E
všetkým darcom,
ktorí sa zapojili do
Mikulášskej zbierky
trvanlivých potra-
vín, ktorá sa usku-
točnila dňa 3. 12.
2016. Vďaka vašej
štedrosti a krásne-
mu prejavu spolu-
patr ičnost i sme
mohli obdarovať 50
rodín, ktoré potešila nielen štedrá potravinová pomoc, ale aj
pocit, že v ťažkej situácii nie sú sami...Ďakujeme za to, že v tejto
dobe individualizmu ste VY preukázali blízkosť človeka k
človeku. Zbierka sa uskutočnila v priestoroch Skladu pomoci,
ktorý je sociálne znevýhodneným rodinám k dispozícii celý rok.
Celú akciu zastrešuje už piaty rok organizácia Centrum pre
rodinu Pezinok, ktorá sa venuje sociálnej pomoci, manželské-
mu poradenstvu, mamičkám na materskej dovolenke a ich
detičkám...a mnohým ďaľším aktivitám, zameraným na hmot-
nú či duchovnú pomoc jednotlivcom a rodinám v Pezinku
a blízkom okolí. Centrum pre rodinu Pezinok,

dobrovoľník Zuzana Noskovičová

Mikulášska zbierka potravín

20. december 2016 bol dňom radosti v Domovoch
sociálnych služieb v Pezinku na Hrnčiarskej a Komenského
ulici, keď ich klientov pozdravil svojimi pesničkami Folklórny
spevácky súbor RADOSŤ. Ako každý rok, tak aj teraz prišli
Radostníci medzi svojich vďačných poslucháčov s rados-
ťou, aby im vniesli dobrú náladu do ich sŕdc a odovzdali v
tento predvianočný čas krásny pozdrav v podobe sloven-
ských ľudových piesní zo svojho najnovšieho repertoáru. Ich
oduševnený spevácky výkon vyvolal vďačný úsmev a
sem-tam i nejakú tú slzu dojatia. Na záver vystúpenia si
spoločne s klientmi zaspievali najkrajšiu vianočnú koledu
„Tichú noc“ a rozišli sa so svojimi vernými poslucháč-
mi želaním pokojných vianočných sviatkov.

Eva Frťalová

RADOSŤ v Domovoch sociálnych služieb

Dňa 20. 12. 2016 sa uskutočnilo v našom zariadení vianoč-
né posedenie pre našich obyvateľov. Program si pripravil
folklórny a spevácky súbor Radosť z Pezinka, deti zo ZŠ
Fándlyho Pezinok a naši obyvatelia. Pásmom hovoreného
slova a pekných vianočných kolied pozdravili našich seniorov.
Pozvanie prijala pani Mgr. Michaela Šopová z BSK. Vo svojom
príhovore ocenila prácu našich zamestnancov a popriala všet-
kým veľa zdravia, pohody, príjemne strávené sviatky a všetko
dobré v novom roku 2016. Naši seniori prežili nezabudnuteľné
chvíle z pekného predvianočného stretnutia. Ďakujeme všet-
kým účinkujúcim za pekný program a povzbudivé slová.

Dss a Zps Hrnčiarska Pezinok

Vianočné posedenie v DSS Hrnčiarska

V sobotu 10. decembra dopoludnia sa v dennom centre na
Cajle konala každoročná zabíjačka – bolo si na čom pochutnať:
jaterničky, kapustnica, klobásky, tlačenka. Popoludní o 15.30 h sa
tu zišli detičky. Richtár Cajle spolu s poslancami tejto časti
Pezinka pripravili deťom prekvapenie – Mikuláša v spoločnosti
anjelov a čerta, ktorý im odovzdával pripravené balíčky. Mnohé
deti najprv povedali Mikulášovi básničku alebo zaspievali. Akcie
sa zúčastnilo do 50 deti aj za prítomnosti rodičov. Nakoniec aj
dospelí zaspievali vianočné koledy. Veľkú zásluhu na tom majú
vedúca a členky klubu dôchodcov na Cajle. Deti obdivovali denné
centrum, ktoré je obnovené a pekné počasie im dovolilo aj sa po
hojdať na novej hojdačke, či posedieť si v nákladnom aute. Nako-
niec sa fotili jednotlivo aj s Mikulášom a rodičia si posedeli aj s
deťmi pri čaji a koláčikoch, čo im pripravil výbor denného centra
na Cajle. Podujatie bolo veľmi vydarené, čo si pochvaľovali
rodičia i deti. Vedúca denného centra

December v cajlanskom Dennom centre

Klub sprievodcov pripravil výstavu SVIATOČNÉ OKNÁ
Klub sprievodcov mesta Pe-

zinok v rámci svojej už 10 ročnej
činnosti zorganizoval výstavy v
Pezinku, Malokarpatskom re-
gióne a v Bratislave. V závere
roka sa z iniciatívy KSMP usku-
točnili tri špecializované výstavy
zamerané na sviatočné vianoč-

né a novoročné obdobie. Pod
názvom SVIATOČNÉ OKNÁ sa
na konci roka 2016 uskutočnila
výstava vianočných pohľadníc
a novoročných prianí zo zbierky
Petra Roneca v obci Vištuk.

Druhá výstava s touto temati-
kou bola otvorená 8. 12. 2016

v spolupráci s Mestským kultúr-
nym centrom v piešťanských
výstavných priestoroch FON-
TÁNA. Výstavy sa tiež zúčast-
nili členkyATV Pezinok zo zdru-
ženia Pezinský kreatív.

Tretia v sérii výstav s usku-
točnila v MÚ Bratislava Rača.

Za účasti pozvaných hostí a
kurátora P. Roneca ju utvorila
prednostka MÚ Ing. Pešková
dňa 16. 1. Výstava obsahuje
vyše 200 vianočných pohľad-
níc i novoročných pozdravov z
mnohých krajín sveta.

Peter Ronec

Valentínska
kvapka krvi

Miestny spolok Sloven-
ského Červeného kríža v
Pezinku pozýva dobro-
voľných darcov krvi na
spoločný odber, ktorý sa
uskutoční

2017 od 8.00 h
v salóniku Domu kultúry
na Holubyho ul. č. 42.
Darcovia si prinesú so se-
bou občiansky preukaz a
preukaz darcu krvi.

v stredu 15.
februára

(r)
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

JANUÁR 2017 PEZIN ANČ

► 5.2. MAŠKARNÝ
KARNEVAL PRE NAJMENŠÍCH.

► 10.2. XXIII. PLES
FARNOSTI PEZINOK.
► 11. aj 12. 2.
FÍHA TRALALA – ROK.

►15.2. VALENTÍNSKA KVAP-
KA KRVI.

► 16.2. PRESSBURGER
KLEZMER BAND – BALADY.

► 18.2. VEĽKÁ CENA
PEZINKA.

► 23.2. CESTOU-NE-
CESTOU.

► 25.2. ODVRÁTENÁ
STRANAMESIACA.

► 26.2. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: HUDOBNÝ KALENDÁR.

► 28.2. POCHO-
VÁVANIE BASY.

( ) o 15.30 h v zrkadlovej sále DK –
Karneval detí v maskách.

Zatancujeme si s Diskojarkou vo fašiangovom detskom disco-
rytme, odprezentujeme masky a ... možno príde aj kúzelník (Pe-
ter). Organizátor: PKC. POZOR! Karneval je pre deti do 6 rokov.

(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný organizátor: František Féder.

(sobota aj nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
PREMIÉRA!!! Nová pesničkovo-diva-

delná šou pre najmenších divákov. V programe obľúbený škria-
tok Fíha so svojimi rozprávkovými kamarátmi prevedie deti všet-
kými ročnými obdobiami. Zaspievajú si najznámejšie detské hity
a zatancujú si na najobľúbenejšie fíhovské pesničky. Pred-
stavenie je vhodné pre deti od 2 rokov. Každý návštevník musí
mať platnú vstupenku. Vstupenky sa predávajú výhradne a len
prostredníctvom

(streda) o 8.00 h v salóniku DK –
Odber krvi. Organizátor: Slovenský Červený kríž MO

Pezinok.
(štvrtok) o 19.00 h v malej sále DK –

Valentínsky koncert známej klez-
mer kapely.

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

nizátor: Mariášový klub Pezinok.

( ) o 18.00 h v malej sále DK –
Prednášky, premietanie, spoznávanie iných kultúr...

Najväčší cestovateľský festival na Slovensku. Hlavný garant: OZ
Cestou necestou – Michal Knitl.

(sobota) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Jemná komédia o nekriticky milujúcej mat-

ke. V hlavnej úlohe: Emília VÁŠÁRYOVÁ. Ďalej účinkujú: Viktor
Horján, Zuzana Šebová, DarinaAbrahámová.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: MIA PRE

DETI - Miriam Králová. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou
súťažou.

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

ciami a programom. Organizátori: FSS Obstrléze , Únia žien - MO
Pezinok a DC Hrnčiarska.

- 1. a 15. 2. 2017 od 16.00 h - Lektor: Mgr. M.
Moravčík

- 9. 2. 2017 od 14.oo hod. - Lektorky: M. Hanúsková a
PhDr. O. Kmeťová - Stajková

nedeľa

štvrtok

www.ticketportal.sk

Hudba stáročí

Arteterapia

Akadémia tretieho veku:

► 22.2. EXPEDIČNÁ KA-
MERA.

(streda) o 18.00 h v malej sále DK –
Premietanie filmov o dobrodružstve, divokej prírode, po-

znávaní nového, o extrémnych zážitkoch a športoch. Hlavný ga-
rant: OZ Cestou necestou – Michal Knitl v spolupráci s PKC.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Veronika Macháčková 1.12.

Dominik Féder 2.12.

Martin Babčan 2.12.

Lea Hanúsková 2.12.

Vanesa Smolcová 3.12.

Amália Winterová 4.12.

Deborah Demitrovič 5.12.

AdamAli 7.12.

Adela Hricová 7.12.

Juraj Páleník 8.12.

Dominik Kollár 12.12.

David Čierny 13.12.

Lenka Tuhá 14.12.

Sabína Rýdza 15.12.

Júlia Lučanská 17.12.

Patrik Dobrovodský 18.12.

Natália Strápeková 19.12.

Michal Lacena 21.12.

Emanuel Maťaš 28.12.

Michaela Emrichová 29.12.

POĎAKOVANIE

80-roční

85-roční

91-roční

92-ročné

93-ročná

94-ročná

Rudolf Kinder 1.1.

Veléria Košťálová 7.1.

Anna Matoušková 14.1.

Anna Hrašnová 14.1.

Jozefa Gruberová 15.1.

Ing. Gabriel Brocka 21.1.

Zoltán Molnár 22.1.

Irena Šebeňová 1.1.

Anna Majtánová 13.1.

Bohumil Šimonovič 18.1.

Anna Strnisková 24.1.

Ing. Milan Koleják 24.1.

Magdaléna Hudeková 3.1.

Ernest Kanka 11.1.

Emília Sedláková 15.1.

Irena Vlhová 16.1.

Ernestína Švarcová 4.1.

Františka Horváthová 13.1.

Elena Kapcová 14.1.

Veronika Ondrovičová 3.1.

Viera Kernová 70 r.
Žofia Grusová 87 r.
Magdaléna Jablonovská 70 r.
Jozef Lukačovič 63 r.
Ján Rysuľa 90 r.
Elena Demovičová 94 r.
Pavla Trubačová 72 r.
Božena Tahotná 81 r.
Jozef Kraus 58 r.
Bohumil Federl 93 r.
Viera Čermáková 84 r.
Alexander Krupa 76 r.
Mária Hudáková 89 r.
Jozefa Lalová 74 r.
Jozefína Axamitová 92 r.
Anna Kelecsenyiová 88 r.
Agneša Nestarcová 86 r.
Tomáš Sobolič 65 r.
Kornélia Šramková 79 r.
Imrich Daniš 67 r.
Ing. Stanislav Matějovský 76 r.
Peter Horváth 62 r.
Janka Galovičová 57 r.
Marta Macháčková 82 r.

96-roční

98-ročný

Helena Gašparová 19.1.

Rudolf Turanský 16.1.

Ján Ďuriš 21.1.
Naši jub i lant i

Zosobáš i l i sa
• Milan Lajgút a Michaela Fo-
dorová • Imrich Školkay a Lenka
Kajanová • Martin Kajan aAndrea
Molitorisová

Dňa 13. 1. 2017
uplynul rok od smrti
nášho manžela, ot-
ca, dedka a pra-
dedka

S láskou spomínajú
manželka, dcéra Daniela a syno-
via Roman a Martin s rodinami,
pravnúčik Samko a ostatná smú-
tiaca rodina.

Jána KLAMA.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

1. Miluji tě modře ............................................................. ČR
2.-3. Všetko alebo nič .................................................... SR,ČR
4.-5. Divoké vlny 2 ................................. 17.00 h ............... USA
4.-5. Kruhy ........................................................................ USA
7.-8. Psia duša .................................................................... USA
9.-11.-12.-14. Päťdesiat odtieňov temnoty ............................ USA
15. Fk: Mŕtvy muž ............................................................ USA
16.-17. Liek na život .............................................................. USA
18. Lego Batman vo filme 3D .............. 17.00 h .............. USA
19. Lego Batman vo filme ..................... 17.00 h .............. USA
18.-19. T2 Trainspotting ........................................................... VB
21. Mlčanie ..................................................................... USA
22. Odysea ....................................................................... Fra
23.-24. John Wick 2 ............................................................... USA
26. Muzzikanti .......................................................................... ČR
28. Fk: Moonlight ............................................................ USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

http://rezervacie.kinopezinok.sk

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY február

Dňa 5. 1. 2017 uplynulo 6 rokov,
čo nás opustila naša drahá
mama a 17. 1. 2017 uplynulo 13
rokov, čo nás opustil náš drahý
otec. Na obidvoch rodičov, sta-
rých rodičov a prarodičov

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

Františku a Jána NOVÁKA

So slzami v očiach
a smútkom v srdci
sme si dňa 29.12.
2016 pripomenuli
29. výročie smrti
nášho milovaného
otca, dedka, pra-
dedka

S láskou spomínajú manželka a
deti s rodinami.

JOZEFA REICHBAUERA

Dňa 17. 12. 2016
to bolo už rok, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

S láskou a úctou spomínajú man-
želka, syn Tibor a dcéra Dana s
manželom Ľubomírom a vnúča-
tami Michaelou a Tomášom.

Ľudovít
PRANDORFY.

V decembrovom čísle Pezinčana bola uverejnená spomienka
na Ľudovíta Prandorfyho v nesprávnom znení. V texte boli
hneď dve chyby – v prvom prípade sa jednalo o preklep takže
namiesto slova manželka bolo nesprávne uvedené „manželia“
a ďalšia chyba vznikla pri prepise dodaného rukopisu keď
slovo Michaelou bolo nesprávne interpretované na Michae-
lom. Smútiacej rodine sa ospravedlňujeme. Správne znenie
spomienky zverejňujeme znovu na tejto strane ako prvú v po-
radí. (r)

Oprava

Osud ti nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich
srdciach budeš stá-
le žiť. Dňa 22. 1.
2017 sme si pripo-
menuli 7. výročie
úmrtia našej milo-
vanej

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

Marty PROKEŠOVEJ.

Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami, ale
v našich srdciach
žiješ spomienka-
mi. Dňa 5. 2. 2017
uplynú 4 roky, čo
nás navždy opustil

náš drahý a milovaný manžel,
otec, dedko a pradedko

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

Jozef SLIMÁK.

Dňa 2. 2. 2017 uply-
nie 24 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec

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

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

Ján PONIŠT.

Dňa 30.1.2017 uply-
nie rok, čo nás na-
vždy opustil dobrý
človek, náš otec,
starý otec, brat,
strýko a priateľ

S úctou a láskou na neho spomí-
najú dcéra Anna s rodinou a
ostatná smútiaca rodina. Kto ste
ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku.

Emanuel PENÁK.

Dňa 28. januára si
pripomenieme 10 ro-
kov, čo nás navždy
opustil náš drahý

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomína
celá rodina.

Ján OKATÝ.

Úprimne ďakujeme
všetkým príbuzným
a známym, ktorí sa
boli rozlúčiť s na-
šou milovanou

ktorá nás náhle opustila 29. no-
vembra 2016, za vyjadrenie sú-
strasti a kvetinové dary. Zároveň si
chceme pripomenúť, že 27. de-
cembra 2016 by sa bola dožila
naša drahá 70 rokov. Manžel a syn.

Ing. Annou
MARKOVIČOVOU,
rod. Hanuskovou,

Dňa 27. 1. sme si
pripomenuli rok od
úmrtia nášho dra-
hého

S láskou a úctou
spomínajú súroden-
ci a ostatná rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

Jána LUNÁKA.

Jeden z najvýz-
namnejších futba-
listov, ktorý sa za-
slúžil o rozvoj fut-
balu v Pezinku, dlho-
dobý hráč a tréner

by sa dožil 1. 1. 2017 100 rokov.
S láskou spomínajú dcéra He-
lena a vnuk Karol. Kto ste ho po-
znali, spomeňte si na neho vese-
lou spomienkou.

Karol ŠEFČÍK

Dňa 14. februára
2017 uplynie 20
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
manžel, otec, starý
otec a prastarý otec

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. Spomínajú manželka
Vilma a deti s rodinami.

Celestín KANKA.

Z úprimného srdca ďakujeme
všetkým priateľom a známym,
ktorí sa 23. novembra prišli rozlú-
čiť s naším drahým zosnulým
manželom, otcom, starým otcom
a kamarátom

ktorý od nás odišiel do večnosti
vo veku 75 rokov. Ďakujeme za
slová súcitu a kvetinové dary,
ktoré ste priniesli na znak vašej
úcty a lásky k blížnemu, ktorú on
sám rozdával. Poďakovanie patrí
aj Pohrebenej službe za prípravu
dôstojného prostredia pohreb-
ného obradu. Smútiaca rodina.

Bohuslavom BULOM,

Chýbaš nám každú
minútu, hodinu, kaž-
dučký deň, no ty už
10 rokov snívaš svoj
sen. Plánov, snov a
túžob si mala veľa,
no najviac zo všet-

kého žiť si chcela. Spomíname na

S láskou mama, sestra, krstné
deti Dávid, Samko a ostatná smú-
tiaca rodina.

Ivetku BENDŽÁKOVÚ.

Úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí sa
prišli dňa 20. 12.
2016 rozlúčiť s na-
ším synkom

a pomohli nám po-
daním ruky a objatím zmierniť
náš žiaľ. Ďakujeme za kvetinové
dary, písomnú rozlúčku od bez-
domovcov z Nota Bene a „deciek“
zo sídliska. Moc vám ďakujeme.
Maťovi rodičia.

Martinom OPETOM

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa 9. 12. 2016
prišli rozlúčiť s na-
šou drahou mamou,
dcérou, sestrou

Venujte jej prosím tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

Melániou
DÁVIDOVOU

rod. Šedivou.

Dňa 4. 1. 2017 uply-
nulo 8 rokov, čo nás
vo veku 63 rokov
opustil náš drahý

z Grinavy. S láskou
naňho spomína manželka Anna,
deti Renáta, František, Marián,
nevesty a vnučky Päťka, Veroni-
ka, Dominika a ostatná rodina a
priatelia. Venujte mu prosím tichú
spomienku. Ďakujem.

František
VIRGOVIČ

Dňa 2. 1. 2017 uply-
nulo 15 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

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

Jaroslav
ŠINDLER.

Dňa 3. 2. 2017 si
pripomenieme ne-
dožité 100. narode-
niny našej drahej

S úctou spomínajú
synovia Dušan a Juraj s rodinami.

Júlie
ZBUDILOVEJ.

Tak si miloval život a
s nami chcel si byť,
ale osud bol taký
krutý a nenechal ťa
žiť. 19. 1. pred štyr-
mi rokmi zomrel brat

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Sestra
s rodinou.

Peter NOGA.

Tvoje dobré srdce,
mamička, zostane
navždy s nami.
Bude nám žehnať
na cestu, ktorou
teraz pôjdeme sa-
mi. 29. 1. pred dvo-
mi rokmi zomrela mamička

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Dcéra s
rodinou.

Otília NOGOVÁ.

Dňa 12. 1. 2017
prešlo dlhých 20
rokov od úmrtia náš-
ho drahého manže-
la, otca a dedka

V Pezinku sa narodil a Pezinča-
nom zostal celý svoj život. Mal
rád mesto Pezinok, ľudí a jeho
malebné okolie s vinohradmi. Bol
si ten, kto pri nás vždy stál a svo-
jím slovom a humorom si nám
dával silu a radosť. Zostali len
krásne spomienky. S úctou a lás-
kou na neho spomína manželka,
synovia Peter a Martin s rodinou.
Ďakujeme všetkým priateľom a
známym za tichú spomienku.

Ing. Vladimíra
NOSÁĽA.

Dňa 15. 1. 2017
uplynulo 10 rokov,
čo nás opustila
naša drahá mama,
babka a prababka

S láskou spomí-
najú manžel František a dcéry s
rodinami.

Emília VESELÁ.

Dňa 9. 2. 2017 si
pripomenieme 20.
výročie úmrtia náš-
ho drahého otca,
dedka a pradedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
menku.

Juraja VALENTA.

Ako tíško žil, tak
tíško odišiel, skrom-
ný vo svojom živo-
te, veľký vo svojej
láske a dobrote.
Dňa 6. 2. 2017 uply-
nie 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš drahý

z Pezinka. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Jozef WITTGRÚBER
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Šachový klub Pezinok v spolupráci s mestom Pezinok
10. 12. 2016 usporiadali v klube na Hrnčiarskej ulici Miku-
lášsky turnaj v šachu. Ako každoročne veľmi úspešne sa o
to pričinil Tibor Lenčucha, ktorý celú súťaž riadil. Za mesto
bol prítomný viceprimátor Miloš Andel. Celkove sa zúčast-
nilo 12 detí. Z nich niektoré po prvýkrát a mnohé prvýkrát
hrali s hodinami.

1. miesto obsadil Pavol Slovák, KŠ Pezinok, ktorý vyhral
všetkých sedem partií. 2. miesto obsadil Šimon Peter Ši-
poš, ZŠ Kupeckého, 3. miesto Peter Gvozdiak, ZŠ Fán-
dlyho, 4. Ema Havlíková KŠ Pezinok, 5. Šimon Jelok, ZŠ
Kupeckého.

Deti do 12 rokov: 1. miesto Ondrej Gvozdiak ZŠ Fán-
dlyho, 2. Andrej Havlík ZŠ Fándlyho, 3. Oliver Kúdela ZŠ
Kupeckého. Najmladším účastníkom bol Adrián Tyko ZŠ
Kupeckého, ktorý ešte nezbieral body, ale zbieral skúse-
nosti. Všetci účastníci obdržali vecné ceny a sladkosti a veľ-
mi sa z tohto turnaja tešili. Bolo však poznať, kde na škole
majú šachový krúžok, kde sa tomu naozaj venujú. Na ZŠ
Fándlyho je to pani učiteľka Čermáková, Na ZŠ Kupeckého
Jozef Pták, pritom všetkým školám v Pezínku boli zdar-
ma dodané súpravy šachov, magnetické tabule, a potreb-
ná literatúra pre takýto krúžok. KŠ Pezinok si takto
vytvára podmienky pre ďalšie talenty. (JP)

Koniec roka 2016 sa u stol-
ných tenistov niesol už tradične
v športovo – priateľskom du-
chu. Na Štefana, 26.12.2016,
usporiadali už 11. ročník Šte-
fanského turnaj o putovný po-
hár mesta Pezinok, ktorý sa od
svojho vzniku každoročne koná
pod záštitou primátora mesta
Pezinok. Turnaj je každoročne
rozdelený do 6 kategórií a to
podľa veku a výkonnosti. Na-
priek tomu, že okolo vianoč-
ných sviatkov je takýchto podu-
jatí viacej, Štefanský turnaj si v
Pezinku vybudoval svoje stabil-
né miesto v športovom kalen-
dári, čo potvrdila aj účasť 114
športovcov z celého Slovenska
ale aj zo zahraničia. Zo Slo-

venska to mali najďalej priatelia
z Valalík pri Košiciach, ale prišli
aj mládežníci z Rakúska či
hráč z Pražského klubu. Turnaj
ráno otvoril primátor mesta

Mgr. Oliver Solga a následne
sa začali zápasy o čo najlepšie
umiestnenie. Tohtoročnou no-
vinkou bolo zaradenie kategó-
rie registrovaných dospelých

hráčov do cyklu turnajov Bra-
tislavsko – Trnavského regiónu
o pohár BATT. V podvečer sa
postavili najlepší hráči na stup-
ne víťazov a odniesli si sebou
hodnotné ceny. V jednotlivých
kategóriách zvíťazili:

Peter Turček z klubu Elizza
Praha v kategórii registrovaní
A, Roman Macháň z STO Spo-
je Ivánka v kategórii registrova-
ní B, Boris Just z Bratislavy v
kategórii neregistrovaní A, Ri-
chard Vanek st. z Bratislavy v
kategórii neregistrovaní B, Ha-
na Slobodníková z STK Pezi-
nok v kategórii dorast a starší
žiaci a Maad Johannes zo
Schwechatu v kategórii mladší
a najmladší žiaci. (PA)

Stolní tenisti ukončili rok 2016 štefanským turnajomŠachový Mikulášsky turnaj detí

Pezinský Plavecký klubu MOKO sa 17. decembra 2016
zúčastnil detských plaveckých pretekov „Vianočná hviezda“
v Spišskej Novej Vsi. Náš najmladší pretekár bol len 4-ročný
Riško Šutiak, ďalej sa zúčastnili Katka Hlúšková, Jakubko
Jasnický, Lucka Janičinová, Kamilka Grajciarová, Danielka
Pisarčíková, Matúško Slovák, Barborka Pašková, Jakubko
Mojžiš, Kika Krihová a Alex Vizent. Jakubko Jasnický a Katka
Hlúšková si vybojovali svoje prvé medaily, Jakubko zlatú, Katka
bronzovú, a to súperili aj s o rok staršími plavcami. Lucka
Janičinová nenašla premožiteľa v žiadnej disciplíne a odniesla
si domov 6x zlato. Štafeta v zložení J. Mojžiš, L. Janičinová, A.
Vizent a M. Slovák získala pre PK MOKO prvenstvo aj v súťaži
družstiev. Spolu zverenci trénerky Moniky Kováčovej získali 28
medailí – pekná nádielka pod vianočný stromček. Bol to víkend
plný medailí a úžasných osobných výkonov, ale aj nezabudnu-
teľných spoločne strávených chvíl. Za to stála aj naozaj dlhá
cesta do Spišskej Novej Vsi. Peter Kováč

Mladí plavci v Spišskej Novej Vsi

Posledné dva programy
Bratislavskej regionálnej do-
tačnej schémy sú od stredy
uzavreté. Elektronicky požia-
dalo o dotáciu v oblasti na
podporu športu a mládeže
takmer 500 žiadateľov a o do-
táciu pre rozvoj vidieka sa
elektronicky hlási 49 projek-
tov.

„Záujem o rozvoj a podporu

športu v kraji je enormný. Nie

všetkých dokážeme uspokojiť,

ale verím, že v komisii odborní-

kov, ktorá bude projekty posu-

dzovať, kde sú napr. Ján Filc,

Matej Beňuš alebo Mária

Mračnová, rozhodne čo naj-

spravodlivejšie a najlepšie“, vy-
jadril sa predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja
Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny
kraj v súlade so Všeobecne zá-
väzným nariadením Bratislav-
ského samosprávneho kraja o
poskytovaní dotácií z rozpočtu
Bratislavského samosprávne-
ho kraja zverejnil 9. novembra
2016 výzvy na predkladanie

žiadostí o poskytnutie dotácií
z Bratislavskej regionálnej do-
tačnej schémy pre rok 2017.
V štyroch oblastiach je pre žia-
dateľov alokovaných celkom
1 996 800 €.

V decembri 2016 boli uzatvo-
rené výzvy pre projekty v oblas-
ti kultúry a turizmu a 11. januára
2017 sa uzavrela výzva na pod-
poru športu a mládeže a na
rozvoj vidieka. Elektronicky sa
prihlásilo 460 žiadostí v oblasti
podpory športu a mládeže a o
dotáciu pre rozvoj vidieka pre-

javilo v elektronickom systéme
záujem 42 žiadateľov.

Všetky žiadosti na získanie
dotácie z Bratislavskej regio-
nálnej dotačnej schémy pre rok
2017 na podporu športu a mlá-
deže a na rozvoj vidieka pre-
chádzajú formálnou kontrolou,
aby sa zistilo, či splnili všetky
podmienky a náležitosti. Ná-
sledne budú posúdené odbor-
níkmi z každej oblasti v odbor-
nej hodnotiacej komisii, ktorej
odporúčania budú podkladom
pre župných poslancov. (BSK)

BSK: Na športové dotácie prišlo takmer 500 žiadostí za 8 mil. eur

V druhý vianočný sviatok sa uskutočnil II. ročník HALIGANDA
CUP 2016 v hokejbale. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov – usporia-
dateľ Haliganda Pezinok, Morgans Pezinok, Watberg Senec,
Ladies Výber SR, Buldogs a Jokerit Pezinok. Hralo sa 2x10 min.
a systémom každý s každým. Po odohratí všetkých zápasov sa
spravila konečná tabuľka a na základe nej bolo známe celkové po-
radie. Haliganda Pezinok nenašla žiadneho premožiteľa na tur-
naji. Vyhrali všetky zápasy a obhájili tak víťazstvo z 1. ročníka tur-
naja.

1. HALIGANDA PEZINOK, 2. WATBERG SE-
NEC, 3. MORGANS PEZINOK, 4. Jokerit Pezinok, Buldogs,
Ladies Výber SR.

Michal GAGO (Haliganda Pezinok)
Najlepší brankár: Nataša Močková (Ladies Výber SR)

Celkové poradie:

Najlepší hráč:
(pv)

HALIGANDA CUP 2016

Foto: Facebook Haliganda Pezinok

Počas víkendu 17. a 18. decembra 2016 sa konalo v zá-
horskej Aréne 71 v Gajaroch športové podujatie Mamut Cup
Masters. Išlo o turnaj, z ktorého vzišiel majster Slovenska v kate-
górii tých najskúsenejších“. O podujatie bol vskutku veľký záu-
jem, čo potvrdila aj samotná účasť na otvorených Majstrov-
stvách Slovenska, kde svoje zastúpenie mala aj trojica českých
účastníkov.

Pezinok zastupoval výber Malokarpatskej hokejbalovej ligy
nad 35 rokov pod názvom Old Boys Pezinok. Turnaja sa
zúčastnilo 7 tímov, kde každý s každým odohral svoje zápasy.
Pezinčania, ktorí spolu ako tím nehrávajú, dosiahli na turnaji
cenné víťazstvo nad českým celkom Malenovice. V ostatných
zápasoch ťahali za kratší koniec, ale napriek tomu zanechali
sympatický dojem.

Výsledky Old Boys Pezinok: Leaders Bratislava 1-7 (víťaz tur-
naja), Masters Česká republika 1:5 (reprezentácia), Poldi
Kladno (ČR) 1:5, Old Boys SLOVAKIA (reprezentácia) 1:6,
HBC 87 Skalica 2:5,ACS Malenovice (ČR) 2:1.

„

(pv)

Mamut Cup Masters 2016 v hokejbale




