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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Mesto Pezinok už v minulosti nie-

koľkokrát informovalo o pripravo-

vanej generálnej rekonštrukcii verej-

ného osvetlenia na území celého

mesta. V štádiu verejného obstaráva-

nia koncesionárskou zmluvou sme

boli pri kontrole Úradom pre verejné

obstarávanie upozornení na možné

riziko, vyplývajúce z koncesionárskej

zmluvy, keďže sa v zmluve stretáva

nielen prenájom majetku na dvadsať

rokov, ale aj rozsiahle stavebné prá-

ce. Napriek tomu, že mnohé mestá

tento problém riešili koncesionárskou

zmluvou, vedenie mesta Pezinok sa

rozhodlo ísť „klasickým“ verejným ob-

Stavenisko Kauflandu a priľahlého okolia sa menilo každým dňom. Stavba doslova rástla pred očami. Fotografia je z 15. februára 2017 v deň uzá-

vierky Pezinčana. V čase vyjdenia novín je zmena iste opäť výrazná. V najbližších dňoch nás čaká termín otvorenia pre verejnosť (pravdepodob-

ne 23. marca 2017) – čo prinesie nielen v oblasti komfortu nakupovania ale i dopravy, ukáže až budúcnosť. FOTO: (pb)

starávaním formou verejnej obchod-

nej súťaže. Túto vyhlási už v najbliž-

šom čase po ukončení konzultácii

s právnikmi a spoločnosťou, ktorá sú-

ťaž „obstaráva“. Spomínaný problém

sa nijako nedotýka projektovej do-

kumentácie projektu schválenej

poslancami. (MsÚ)

Inzercia

Minulý týždeň som bol, po viac ako
dvoch rokoch, pozvaný ako hosť do
Televízie Pezinok. Mojou úlohou bolo in-
formovať o tom, aké investície a akcie pri-
pravuje mesto v tomto roku v oblasti re-
konštrukcií škôl, budovania verejného
osvetlenia, opráv chodníkov, detských ih-
rísk, sociálnych služieb a podobne. Ve-
novali sme sa veľkým aj malým projektom
a za vyhradených štyridsať minút sme ne-
stihli ani všetky vymenovať.

Súčasťou relácie bola aj anketa v uli-
ciach mesta. Pýtali sa mladých ľudí i seni-
orov, žijúcich tu od narodenia, ale aj tých,
čo tu bývajú len niekoľko rokov. Od-
povede boli objektívne a väčšinou pozitív-
ne. Zaznelo aj niekoľko sťažností na veci,
ktoré by malo mesto riešiť. Boli však aj ta-
ké, ktoré patria do kompetencie niekoho
iného, nie mesta. Pozitívne ohlasy ma, pri-
rodzene, veľmi potešili. Tými negatívnymi
sa budem zaoberať a budem sa snažiť
ich vyriešiť.

Možno sa niekto opýta, prečo toto všet-
ko píšem. Dôvod je jednoduchý: nikto z
opýtaných si nezakryl svoju tvár, nikto ni-
koho neosočoval, ani nebol vulgárny. Dô-
kaz, že názor sa dá vyjadriť aj kultivova-
ne. Teda pravý opak toho, čo sa nezried-
ka anonymne prezentuje na rôznych soci-
álnych sieťach a diskusných fórach. Pra-
vý opak ohovárania za chrbtom. Pravý
opak tých, čo nemajú mentálnu kapacitu
diskutovať, hovoriť si veci do očí, zato ma-
jú „talent“ prekrúcať fakty, klamať, urážať
a dehonestovať ľudí známych, ale aj tých,
ktorých vôbec nepoznajú. Tvária sa žo-
viálne, dobrácky, ale vždy sa treba pýtať,
komu a čomu slúžia.

Stojí za to skúmať ich pohnútky, ale aj
ich minulosť. Neprekvapuje ma, že niek-
torým celkom stačí, ak potom zaspávajú
so skvelým pocitom vlastnej dôležitosti, s
presvedčením, ako niekomu „naložili“,
ako ho „odstrelili“. Často žijú s jedinou túž-
bou – len nech si to ostatní prečítajú a pri-
takávajú. A tak ďalší lajkujú a pridávajú
sa. Žiaľ, my, Slováci, sme už raz takí. Ná-
rod, v ktorom sa akosi nepatrí vyčnievať.
Vždy sa totiž nájde dosť tých, ktorí si na-
slinia prst, zistia, odkiaľ vietor fúka a pri-
dajú sa. Raz k Maďarom, potom Nem-
com, Rusom, Tisovi, Mečiarovi, Ficovi, k
rôznym partajám a iným organizáciám.
Hlavne rýchlo zistiť správny smer vetra! A
potom rýchlo „potápať“ tých, čo majú iný
názor, alebo si pamätajú ich zlyhania.
Tých sa treba zbaviť už len preto, aby im
viac nepripomínali, že sú „pridávači“ v me-
ne funkcií, neoprávnených výhod a judáš-
skych grošov.

Preto dnes nesmieme v mene vlastné-
ho pokoja, zabúdať na to, že aby zlo zví-
ťazilo, celkom stačí, keď slušní ľudia budú
ticho. To zlo, tu už je, a to nielen v podobe
najkrikľavejších podôb neofašizmu, neto-
lerancie a nevraživosti. Začalo sa medzi
nami, v celej spoločnosti i menších mest-
ských spoločenstvách, šíriť ako rakovina
a má najrôznejšie podoby: šírenie nená-
visti, ohováranie, klamstvá, dehonestácia
slušných ľudí, atď.

My, slušní ľudia, musíme viesť dialóg,
musíme konať a prevziať na seba zodpo-
vednosť a jasne sa vymedziť voči tým, kto-
rým stojíme v ceste za mocou, privilégia-
mi a túžbou prevychovať nás na ich
obraz. K tomu vám prajem dostatok síl!

Oliver Solga

Dialóg nás posúva vpred

Výzva na podávanie
nominácií na ocenenie

Športovec roka
mesta Pezinok

str. 3

Stavba na Bratislavskej
ulici pred dokončením

Koncom mesiaca prebehla mestom informácia, že Slovenská pošta a. s.
sa chystá zrušiť svoju prevádzku na sídlisku Sever. Dokonca sa začala
spisovať aj petícia za jej zachovanie. Na podnet poslancov p. Bílika a p.
Guštafíka reagovalo okamžite aj vedenie mesta. Primátor zaslal 7. februára
generálnemu riaditeľovi SP list, v ktorom vyjadril v mene občanov nesúhlas-
né stanovisko s prípadným zrušením tejto prevádzky a zároveň ho požiadal
o relevantnú informáciu o stanovisku vedenia SP. Následne sa s primátorom
telefonicky spojil generálny riaditeľ p. Róbert Gálik, ktorý na druhý deň zaslal
primátorovi oficiálny list, v ktorom informoval vedenie mesta a občanov, že
nie je ich úmyslom prevádzku pošty na Severe rušiť. Informoval aj o tom, že
v objekte Panoráma Centrum na Moyzesovej ulici chystá SP spolu s Poš-
tovou bankou zriadenie spoločného konceptu pobočky pošty a banky
v spojení s kaviarňou a predajňou kníh. Plné znenie listu je uverejnené aj na
webovej stránke mesta. (r)

Pošta sa rušiť nebude
Už niekoľko mesiacov sa média i verejnosť zaoberajú problémom ce-

loplošného rušenia lekárskej služby prvej pomoci, tzv. pohotovostí v okres-
ných mestách. Ministerstvo zdravotníctva chce striktne zrušiť niekoľko
desiatok pohotovostí po celom Slovensku. Primátor mesta žiadal kompe-
tentných na BSK aby LSPP v Pezinku bola zachovaná, pretože poskytuje
služby nielen Pezinčanom, ale aj obyvateľom okolitých obcí. Po intervencií
u hlavnej lekárky a u riaditeľa úradu BSK dostal ubezpečenie, že LSPP bude
v našom meste fungovať aj v budúcnosti. Takto to bolo nakoniec prezentova-
né aj v médiách, napríklad v Hospodárskych novinách, Denníku „N“ (8. 2.)
a v denníku Pravda (3. 2.). Z 95 dnes fungujúcich LSPPP pre dospelých zo-
stane len 51 a pre deti a dorast z dnešných 73 zostane 45. Podľa vyjadrenia
primátora Olivera Solgu by bolo zrušenie LSPP v Pezinku, ktorá už niekoľko
mesiacov sídli vo vlastných priestoroch na Bratislavskej ulici neuváženým
krokom, ktorý by skomplikoval život dospelým i detským pacientom. (r)

LSPP v Pezinku zostane

MESTO POKRAČUJE V PRÍPRAVE
REKONŠTRUKCIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

Stavba na Bratislavskej
ulici pred dokončením
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Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok,

podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody. Podporil
už veľa dobrých projektov.

Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade finančného daru
na účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar
účtu:

Mesto Pezinok

IBAN
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Vážení Pezinčania, Štatistic-
ký úrad SR pravidelne realizuje
zisťovanie údajov pre štatistiku
rodinných účtov. V zmysle vy-
hlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto
zisťovanie uskutoční aj v roku
2017. Účelom štatistického zis-
ťovania je o. i. získať informácie
o štruktúre, výške, a vývoji príj-
mov fyzických osôb v rôznych
typoch domácností. Výsledky
zisťovania sa využijú na zabez-
pečenie potrieb informačného
systému Štatistického úradu
Slovenskej republiky, požiada-

viek ministerstiev a štátnych or-
ganizácií, osobitne na poskyt-
nutie údajov na účely posudzo-
vania úprav súm životného mini-
ma.

Na Slovensku bolo do zisťo-
vania pre rok 2017 vybraných
viac ako 150 obcí, medzi nimi aj
vaše mesto. Do zisťovania je za-
radených viac ako 2100 do-
mácností.

V tomto období vybrané do-

Zisťovanie sa začalo usku-
točňovať od 1. februára 2017
a potrvá do 30. apríla 2017.

mácnosti v Pezinku navštívi pra-
covník poverený funkciou opy-
tovateľa, ktorý je povinný preu-
kázať sa v domácnostiach oso-
bitným poverením. Všetky in-
formácie a názory, ktoré nám v
rámci tohto zisťovania domác-
nosti poskytnú, budú anonym-
né a použité výlučne na štatis-
tické účely. Ochranu dôverných
údajov upravuje zákon č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatisti-
ke a z. č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov. Za
ochranu dôverných aj osob-

ných údajov zodpovedá Štatis-
tický úrad Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie sa mô-
žete dozvedieť na stránke ŠÚ
SR na adrese ale-
bo telefonicky na t. č. 02/692
504 10- Ing. Silvia Tomkovi-
čová.

generálna riaditeľka sekcie
zberu a spracovania dát
v priemysle a terénnych

zisťovaní v Banskej Bystrici

www.susr.sk

Ing. Zlata Jakubovie, CSc.,

Štatistické zisťovanie v Pezinku

ITF SLOVAKIATOUR 2017

Mesto Pezinok a Malokarpatské múzeum v Pezinku
ako členovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu
Malé Karpaty sa zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave, kto-
rý sa uskutočnil v termíne 26.-29. januára 2017. V spoloč-
nom veľkom stánku KOCR Bratislava Region Tourism
sme sa prezentovali pod OOCR Malé Karpaty. (r)

Spoplatnené parkovanie
aj na Záhradnej ulici

Správny poplatok 5 eur za vydanie súhlasu orgánu ochrany
ovzdušia – žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja
znečisťovania ovzdušia (napr. plynová kotolňa s výkonom do 300
kW, krbové kachle) bol zrušený až na niektoré výnimky. Správny
poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti na:

- vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zme-
ny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny
ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykona-
ných zmenách – 5 eur

- vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich
do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých
zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie
nepodlieha stavebnému konaniu – 10 eur.

(Oľga Moťovská – MsÚ, OŽP)

Zrušenie správneho poplatku – oznámenie

Vhodné na prevádzkovanie kader-

níctva, pedikúry, manikúry...

Mgr. Elena Jurčíková, riaditeľka 033/644 37 79,

0905 591 112,

Ing. Miroslav Lošonský, riaditeľ 033/6901 805, 0905 222

096,

Mestský podnik služieb, p. o. mesta Pezinok ponúka na pre-
nájom v objekte: Výmenníková stanica Za hradbami

SOŠ, Komenského 27, Pezinok

(MPS)

nebytový
priestor vo výmere 61,60 m2.

ponúka k odpredaju zariade-
nie kaderníctva.

kontakt: za SOŠ

za MPS

riaditelka@soskompk.sk

miroslav.losonsky@mpspezinok.sk

Nebytový priestor na prenájom
a ponuka na odpredaj zariadenia

Mesto Pezinok aktualizuje strategický doku-
ment Program hospodárskeho rozvoja a sociál-
neho rozvoja mesta Pezinok pre roky 2017 až
2023. V tejto súvislosti pripravilo pre občanov
DOTAZNÍK, ktorý je uverejnený na web stránke
mesta na linku:

.
V prípade záujmu si vás dovoľujeme požiadať

o jeho vyplnenie. Prieskum bude prebiehať do
20. 3. 2017. (MsÚ)

http://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=7403

Dotazník o Programe hospodárskeho
a sociálneho rozvoja

Pezinské kultúrne centrum prijme do pracovného pomeru na

polovičný úväzok upratovačku na čistenie a upratovanie WC na

prízemí Domu kultúry Pezinok s nástupom od 1. 4. 2017.

Záujemkyne o prácu sa môžu prihlásiť na sekretariáte v Dome

kultúry Pezinok, Holubyho ul. č. 42 osobne.

Termín si treba dohodnúť vopred na tel. č.: 033 6413949 (IN)

PONUKA PRACOVNÉHO MIESTA
Už v minulom čísle Pezinčana sme informovali, že vedenie

mesta pripravuje v tomto roku vydanie publikácie Pezinok
v starých pohľadniciach. Súčasťou informácie bola aj výzva
občanom, ktorí vlastnia staré pohľadnice, aby ich zapožičali
na publikovanie. Mesto je pripravené pohľadnice aj odkú-
piť. Zatiaľ sa nám ozvalo niekoľko Pezinčanov, dvaja z nich,
páni Blažíček a Blahušiak, ich dokonca mestu venovali zdar-
ma. Patrí im za to naša srdečná vďaka. (r)

Staré pohľadnice Pezinka

Mesto Pezinok na požiadanie obyvateľov Záhradnej ulice pripra-

vuje od 1. júla tohto roka aj na tejto ulici spoplatnené parkovanie.

Podmienky budú tie isté ako v ostatných častiach centra mesta.

Parkovanie na 1,5 hodiny bude stáť 50 centov (cez SMS 60 cen-

tov). Obyvatelia Záhradnej ulice - majitelia automobilov a vodič-

ských oprávnení po odovzdaní žiadosti budú mať nárok na dve bez-

platné parkovacie karty. Prijatiu tohto rozhodnutia bude predchá-

dzať ešte verejné prerokovanie na Mestskom úrade v Pezinku, na

ktoré budú pozvaní všetci obyvatelia Záhradnej ulice s trvalým

pobytom. (MsÚ)

Parkovanie pred mestským úradom (na ploche
vyznačenej zvislým dopravným značením) je od

februára 2017 možné len s povolením mesta a na základe vyda-
nej parkovacej karty. (MsÚ)

Oznam

Mestské samosprávy sú povinné každé štyri roky vypísať súťaž

na zvoz, uloženie alebo likvidáciu odpadov z domácností a od práv-

nických osôb. Keďže predchádzajúca zmluva s doterajšími part-

nermi končí v polovici tohto roka, Mestský úrad v Pezinku zverejnil

podmienky verejnej obchodnej súťaže na obdobie nasledujúcich

štyroch rokov. Ide o „Odber a spracovanie biologicky rozložiteľného

odpadu, Odber a zhodnocovanie zmesového komunálneho odpa-

du z rodinných domov a Zneškodňovanie komunálnych odpadov

pre mesto Pezinok“. Nadlimitná zákazka na tieto služby bude reali-

zovaná najtransparentnejším možným spôsobom a to s použitím

elektronickej aukcie. Informácie o súťaži a súťažné podklady pre

každého záujemcu sú už k dispozícii. (OŽPaV)

Súťaž na uloženie odpadov
je pripravená

V marci, ak bude vyhovujúce počasie, začne mesto
Pezinok s výstavbou nových chodníkov. Tým prvým, na
ktorý je už aj dodávateľ, ktorý vzišiel z minuloročnej súťa-
že, je chodník spájajúci Majakovského ulicu s ulicou Fraňa
Kráľa a Hviezdoslavovou ulicou. (MsÚ)

Začne sa s výstavbou chodníkov
Mesto Pezinok vydalo v polo-

vici januára sprievodcu „naj“ kul-
túrnymi podujatiami v Pezinku.

V príťažlivej grafickej úprave
poskytuje tento informačný
materiál termíny všetkých vý-
znamných podujatí v roku 2017
spolu so základnými informá-
ciami o nich a kontaktmi na
usporiadateľov. Ide o kultúrne
podujatia, ktoré mesto organi-
zuje cez svoje zariadenie – Pe-
zinské kultúrne centrum, alebo
sa do veľkej miery už tradične
podieľa na ich organizovaní so
svojimi partnermi. Kultúrnych
podujatí bude v tomto roku sa-
mozrejme niekoľkonásobne
viac ako je uvedené v sprievod-
covi. Pribudne napríklad medzi-
národná výstava ruží začiatkom
júna, alebo viacero výstav v
Mestskom múzeu. Veríme, že

Sprievodca TOP podujatiami

Pezinčania i ľudia zo širokého okolia či zahraničia si tak ako dote-
raz nájdu cestu do nášho mesta čo najčastejšie.Aby aj naďalej pla-
tilo, že Pezinok je jedno z najkultúrnejších miest na Slovensku. (r)

Jeden z najstarších mestských športových klubov – Klub
orientačného behu Sokol Pezinok oslávil 18. 2. 65. rokov svojej
existencie. Pri príležitosti výročia vzniku orientačného behu v
Pezinku sa uskutočnilo v klubovni na Amfiteátri spomienkové
posedenie, na ktorom sa spomínalo, bilancovalo a tiež pláno-
valo do budúcnosti. Faktom je, že len máloktorý pezinský klub
vychoval toľkých majstrov republiky a mal a má takú členskú zá-
kladňu, pozostávajúcu najmä z detí a mladých pretekárov.
Všetkým za to patrí naše poďakovanie spolu so želaním veľa
úspechov do budúcnosti. Mesto zastupoval viceprimátor Miloš
Andel. (OS)

BLAHOŽELÁME
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kom šesťdesiatych rokov si
svojpomocne v grinavskej časti
mesta postavil ateliér, v ktorom
pracuje dodnes. Ovláda všetky
sochárske materiály. Rovnako
dokáže pracovať s drevom, ka-
meňom či bronzom, ako s hli-
nou, sadrou alebo epoxydom.
Je autorom mnohých portrétov
významných slovenských deja-
teľov, ale aj portrétov svojich

Vzácneho životného jubilea,
osemdesiatich rokov, sa 25.
februára dožíva významný slo-
venský sochár Alexander Ileč-
ko. Pochádzal z rodiny kde vý-
tvarné umenie a kultúra boli kaž-
dodennou samozrejmosťou.
Otec – Jozef Ilečko bol akade-
mickým maliarom, mama bola
profesorkou matematiky a kre-
slenia. Teta Mária Mariániová
bola veľkou osobnosťou slo-
venskej „kunsthistórie“ a reš-
taurovania.

Alexander Ilečko študoval v
rokoch 1954 – 1961 na bra-
tislavskej Vysokej škole výtvar-
ných umení maľbu u profeso-
rov Matejku a Mudrocha. Ne-
skoršie prešiel na oddelenie so-
chárstva a to sa mu stalo „osu-
dovým“ na celý život. Jeho uči-
teľmi tu boli profesori Štefunko
a Pribiš. Na základe štipendia
Herderovej ceny bol jeden rok
študentom viedenskej Akadé-
mie výtvarných umení. Začiat-

priateľov umelcov – výtvarní-
kov a hudobníkov. Zúčastnil sa
aj mnohých sochárskych sym-
pózií doma i v zahraničí. Je jed-
ným zo zakladateľov piešťan-
ského sympózia Socha pieš-
ťanských parkov, kde zažiaril
svojou inštaláciou Pocta Her-
mannovi Brochovi. Mal množ-
stvo výstav doma i v zahraničí.
Ilečková tvorba je podľa histori-

kov umenia variabilná, nestere-
otypná a štýlovo neviazaná
žiadnymi konkrétnymi umelec-
kými smermi alebo konvencia-
mi. V roku 1995 mu vydavateľ-
stvo Tatran venovalo rozsiahlu
monografiu, ktorá podrobne ma-
puje jeho tvorbu.

Vážený pán Ilečko, milý Ša-
ňo, dovoľ mi v mene Pezinča-
nov, ako aj v mene „tvojich“ Gri-
navčanov, zaželať Ti veľa zdra-
via a vysloviť veľké poďakova-
nie za množstvo sôch, ktorými
si poľudštil naše interiéry aj ex-
teriéry. Poznáme sa viac ako
štyridsať rokov a ja môžem len
s obdivom potvrdiť, že nepo-
znám pracovitejšieho umelca,
a okrem toho aj skromnejšieho
a milšieho človeka ako si Ty. Aj
preto Ťa vždy obklopovalo
množstvo priateľov – umelcov,
ale aj obyčajných ľudí, ktorí Ťa
mali a majú radi. Som rád, že
môžem patriť medzi nich.

Oliver Solga

VEĽA ZDRAVIA, MAJSTRE

Klub dôchodcov, po novšom Denné centrum na Cajle je
jedným z najaktívnejších v celom meste. Členovia i hostia
sa o tom môžu presvedčiť mnohokrát do roka, na poduja-
tiach, ktoré sa už stali tradičnými a obľúbenými. Rád sem
chodia nielen Cajlania, ale aj seniori z Muškátu, Severu i z
centra. V pondelok 20. februára mali svoju výročnú schô-
dzu, na ktorej pospomínali, čo všetko zorganizovali, kde vša-
de boli a čo urobili. Pochvalu si vypočuli aj z úst prítomného
primátora Olivera Solgu a viceprimátora Jána Čecha, ktorý
podujatia v klube navštevuje pravidelne. O klub a jeho čin-
nosť sa príkladne stará najmä jeho vedúca pani

a jej „pravá ruka“ pani
Patrí im za to naša veľká vďaka.

Viktória
Jáchymová Mária Juráková.

(OŠ a SS)

Komisia športu pri MsZ v
Pezinku vyzýva všetky športo-
vé subjekty pôsobiace v meste
Pezinok ako aj širokú verej-
nosť, aby sa zapojili do nomi-
nácií na ocenenie Športovec
mesta Pezinok za rok 2016.
Na základe nominácií bude hla-
sovaním členov komisie špor-
tu pri MsZ v Pezinku určené po-
radie v jednotlivých kategó-
riách. Následne po zverejnení
mien nominovaných športov-
cov bude umožnené širokej ve-
rejnosti voliť najpopulárnejšie-
ho športovca roka 2016. Víťazi
ankety budú vyhlásení a oce-
není pri sláv-
nostnom odovzdávaní mest-
ských ocenení.

1. Najlepší športovec – senior
2. Najlepšia športovkyňa – se-

nior
3. Najlepší mládežnícky športo-

vec/mládežníc. športovkyňa

dňa 14. 6. 2017

Hodnotiť sa bu-
dú nasledovné kategórie:

4. Najlepší športový kolektív –
seniori

5. Najlepší mládežnícky špor-
tový kolektív

6. Najlepší tréner
7. Najlepší tréner mládeže
8. Najlepší športovec/športov-

kyňa so zdravotným hendi-
kepom

9. Najpopulárnejší športovec
roka (hlasuje verejnosť)

1. Meno a priezvisko športov-
ca, v prípade kolektívu ná-
zov družstva

2. Šport, za ktorý by mal byť
ocenený

3. Veková kategória (senior, ale-
bo mládež), najlepšie uviesť
rok narodenia alebo vek

4. Vzťah k mestu Pezinok (ro-
dák, obyvateľ, športovec za
Pezinský klub a pod.)

5. Stručné zdôvodnenie (napr.

V návrhu (nominácii) treba
uviesť:

úspechy za rok 2016, ktoré
dosiahol, prípadne iné zá-
sluhy, za ktoré by mal byť
ocenený). Pokiaľ sa uvedie
ako výsledok medailové
umiestnenie na významných
podujatiach, je potrebné
doplniť aj údaj o približnom
počte štartujúcich, resp. o
počte zúčastnených krajín.

6. Ak je možné, pridať aj fotky
nominantov (vo forme JPG).
Tie sa potom použijú spolu s
krátkym medailónom o špor-
tovcovi v časopise Pezinčan
pre hlasovanie širokej verej-
nosti „Najobľúbenejší špor-
tovec roka 2016“.

Návrh – nomináciu môže po-
dávať právny subjekt, športový
klub, alebo fyzická osoba bez
ohľadu na to, či je alebo nie je
obyvateľ Pezinka. Nominova-
ný nemusí byť obyvateľom Pe-
zinka, ale musí mať k mestu

vzťah. Napr. športuje za mimo-
pezinský klub, ale narodil sa
alebo býva v Pezinku. Alebo
nie je Pezinčan, ale dosiahol
významné výsledky v Pezin-
skom klube a pod.

Návrhy – nominácie je po-
trebné zaslať

na adresu:

alebo doručiť na Mestský
úrad v Pezinku na adresu:

MsÚ Pezinok
Mária Odehnalová
Radničné námestie 7
902 01 Pezinok

Po spracovaní nominácií bu-
de prostredníctvom webovej
stránky TV Pezinok a webovej
stránky mesta Pezinok

v ankete v kategórii naj-
populárnejší športovec roka.

najneskôr do
10. 3. 2017

umož-
nené hlasovať širokej verej-
nosti

(MsÚ)

ma-
ria.odehnalova@msupezino-
k.sk

ýzva na podávanie nominácií na ocenenie
Športovec roka mesta Pezinok

V

ZAZNAMENALI SME
Malokarpatský banícky

spolok mal svoju výročnú
schôdzu 17. februára v DC
na Kollárovej ulici, kde vy-
hodnotil svoju bohatú minu-
loročnú činnosť. Na schôdzi
zastupoval vedenie mesta vi-
ceprimátor MilošAndel, ktorý
sa na druhý deň zúčastnil
otvorenia finále mestskej mi-
nifutbalovej ligy na Komen-
ského ulici.

Rekordný počet hráčov za-
znamenala aj Celoslovenská
liga vo volenom mariáši, kto-
rej sa 19. 2. v PKC zúčastni-
lo rekordných 417 hráčov. Na
slávnostnom otvorení zastu-
poval mesto Pezinok vicepri-
mátor Ján Čech. (r)

Film Piata loď, ktorý bol natočený podľa rovnomennej knihy
Pezinčanky Moniky Kompaníkovej získal pred pár dňami vý-
znamné ocenenie na Medzinárodnom filmovom festivale v
Berlíne. Krištáľové krídlo si prevzala režisérka filmu Iveta
Grófová. Za knihu Piata loď, ktorá bola už preložená do viace-
rých jazykov, získala Monika Kompaníková cenu Anasoft litera
2011 a v roku 2012 aj Cenu primátora mesta Pezinok. (r)

Úspech filmu Piata loď
na festivale v Berlíne

K životnému jubileu sochára Alexandra Ilečka

AKTÍVNI SENIORI Pocta Hermannovi Brochovi, 1970.

Po petíciách, ktoré organizovali poslanci, členovia a sympati-
zanti OZ Srdce Pezinka a ktoré „odišli do stratena“, tu máme no-
vú pseudokauzu. Ide o dovoz štiepky do kotolne na sídlisku
Sever. Spoločnosť Termming tu v súlade so všetkými predpismi
a povoleniami vybudovala novú modernú kotolňu na drevenú
štiepku, ako alternatívny zdroj výroby tepla namiesto plynu.
Šetria sa tak prostriedky občanov, odberateľov tepla na Severe.
O jej vybudovaní sa pritom vedelo už pri prenájme tepelného
hospodárstva spomenutej spoločnosti. Vedelo sa o nej aj pri sta-
vebnom konaní a všetci dnešní kritici mohli byť účastníkmi toh-
to konania.

Neboli, lebo sa neprihlásili. Námietku vzniesol len majiteľ do-
mu na rohu Cajlanskej a Svätoplukovej ulice. Vedenie mesta
hľadalo alternatívne riešenie dopravy štiepky cez sídlisko, popri
potoku. Rokovalo opakovane s dopravným inžinierom a riadite-
ľom Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Oby-
vatelia sídliska a SVP však s týmto riešením nesúhlasili. Dnes
skupinka na čele s niekoľkými poslancami „hecuje“ ľudí proti do-
vozu štiepky kamiónmi, ktoré podľa nich zaťažia dopravu na
Cajle a znížia kvalitu bývania. Zatajujú, že navážanie štiepky je
sezónna záležitosť počas vykurovacieho obdobia a že autá prí-
du párkrát za týždeň.

Nikde nehovoria ani nepíšu, že je podstatný rozdiel medzi ka-
miónom naloženým stavebninami alebo železom a nákladia-
kom, ktorý vozí nepomerne ľahšiu drevnú štiepku. Ostatné ná-
kladné autá, ktoré pravidelne prechádzajú cez Cajlu, im pritom
akosi neprekážajú. Teraz vraj „riešia“ vjazd z Cajlanskej ulice,
hoci ho dopravný inžinier dávno povolil. Najmä niektorí poslanci
za OZ Srdce Pezinka zase majú na chvíľu agendu a sú radi, že
rozoštvali pár ľudí. Veď o čo iné im ide, než aby mohli rozoštvá-
vať ľudí a ukazovať prstom na primátora? Ak by chceli nejaký
problém skutočne riešiť, existujú na to efektívne spôsoby.
Zvlášť, pokiaľ ide o tzv. dynamickú dopravu, ktorá je v kompe-
tencii Policajného zboru.

Do politikárčenia sa ako vždy zapojil aj „veľký kombinátor“
V. M., ktorý cielene podsunul verejnosti, že firma Engie poskytla
sponzorstvo na vydanie knihy o Kupeckom. Akosi „zabudol“
uviesť, že z knihy má zisk len a iba mesto a nie primátor.
Opakovane spomína firmu Engie a pritom opomína skutoč-
nosť, že tepelné hospodárstvo si prenajala a buduje spoločnosť
Termming, a to od roku 2014. Spoločnosť Engie (nie Termming)
dostala, tak ako desiatka iných firiem, žiadosť o podporu na vy-
danie knihy v októbri minulého roka, takže jej sponzorstvo knihy
s budovaním kotolne nijako nesúvisí. Je však celkom bežné, že
firmy, ktoré v Pezinku podnikajú, dávajú sponzorské príspevky
na šport a kultúru, a to aj priateľom V. M. a členom OZ Srdce
Pezinka. V tom prípade mu to však nijako neprekáža. Keď sa to
však hodí, spojí aj čerta s diablom, len aby mohol diskreditovať
a dehonestovať primátora, vedenie mesta a pracovníkov úra-
du. Aj za cenu výmyslov a fantazmagórií. Nie som psychológ
ani psychiater, preto nemôžem stanovovať diagnózy. Bohužiaľ.

Oliver Solga

Kde zostal zdravý rozum?
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RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

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

Inzercia

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

Inzercia

Koberce sú vystavené kaž-
dodennému znečisteniu, pra-
chu, vlhkosti a rôznym škvr-
nám. Ak nie sú pravidelne
čistené, majú nielen špinavý
vzhľad a nepríjemný zápach,
ale sú miestom, kde sa zhro-
mažďuje množstvo baktérií a
roztočov, ktoré môžu spôsobo-
vať alergie.

Dlhú životnosť koberca do-
siahneme pravidelnou a
správnou údržbou. V prvom ra-
de ide o vysávanie, zväčša
podľa potreby, najmenej však
raz týždenne, namáhané mies-
ta aj častejšie.

Pre domácnosti sa viac ako
investícia do tepovača oplatí
dať koberec vyčistiť v čistiarni.
Najmä koberce s vysokým vla-
som, z ktorých prášok na su-
ché čistenie dokonale nepovy-
sávame a ani ručne namokro
ich dôkladne nevyčistíme. Tra-
dičné suché či mokré čistenie
alebo tepovanie, ktoré bežne
ponúka väčšina firiem, čistí iba
povrch koberca. Jedine profe-
sionálne v
profi práčovni odstráni nečis-
toty, ktoré sú usadené na spod-
ku koberca hlboko medzi vlák-
nami. Profesionálne pranie

pranie kobercov

kobercov samotný koberec
nielen vyčistí, ale aj oživí jeho
farby a dodá mu príjemnú
vôňu.

Našim zákazníkom radi
sprostredkujeme čistenie všet-
kých druhov kobercov a textil-
ných podlahových krytín na
modernej

Samotný proces po-
zostáva z niekoľkých krokov:

vyklepanie hrubých nečistôt
perličkový kúpeľ, pri ktorom
sa odstránia nečistoty a škvr-
ny
strojové pranie s diskovými
kefami

strojovej koberco-
vej linke.

�

�

�

�

�

�

odstredenie, vďaka čomu sa
odstráni voda a nehrozí za-
tuchnutie či zapustenie le-
pidla
dosušenie pri cca 30°C
výstupná kontrola, načesa-
nie vlasu a zabalenie.
Neváhajte a pri jarnom upra-

tovaní myslite aj na svoje ko-
berce. Doneste ich k nám do

na
Holubyho ulici 16 vedľa pa-
piernictva Grafit a o ostatné sa
postaráme. Radi vám zodpo-
vieme ďalšie otázky na tel. č.

Rýchločistiarne KVAPKA

0948 486 484. www.rychlo-
cistiaren-kvapka.sk

Aj koberec potrebuje údržbu

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

Vek a s ním spojené
zmeny v ľudskom organizme
(zdravotné obmedzenia v pohy-
be, v zraku a sluchu) môžu mať
vplyv na samotnú bezpečnosť
seniora pri pohybe v cestnej
premávke. Taktiež veľakrát rela-
tívne malá znalosť aktuálnych
dopravných pravidiel, podce-
ňovanie svojich momentálnych
síl a nosenia reflexných prvkov
majú vplyv na dopravnú neho-
dovosť s účasťou seniora v
cestnej premávke.

Polícia by chcela upozorniť
seniorov na najčastejšie chyby,
ktorých sa dopúšťajú v doprave
či už ako chodci, cyklisti, alebo
vodiči, a tým svoju bezpečnosť
veľmi ohrozujú:

Chodec nesmie vstupovať
na cestu, a to ani pri použití prie-
chodu pre chodcov, ak vzhľa-
dom na rýchlosť a vzdialenosť

Seniori predstavujú oso-
bitnú skupinu populácie, kto-
rá sa zúčastňuje na doprave.
Sú jednou z najohrozenej-
ších skupín v cestnej pre-
mávke.

1. Chodec nemá výhradnú
prednosť na priechode pre
chodcov!

prichádzajúcich áut nemôže
cez cestu bezpečne prejsť.

Podľa pravidiel v cestnej pre-
mávke je chodcom každý, kto
vstúpil na chodník alebo na
cestu. Chodcom je aj osoba,
ktorá tlačí alebo ťahá sánky,
detský kočík, vozík pre invali-
dov alebo ručný vozík o celko-
vej šírke neprevyšujúcej 60 cm.
Chodec môže tlačiť bicykel ale-
bo ísť so psom na vodítku.
Chodec je povinný používať
predovšetkým chodník, po
chodníku sa chodí vpravo.

Mimo priechodu pre chodcov
sa smie cez cestu prechádzať
len kolmo na jej os, najkratším
smerom. Na zvýšenie svojej
bezpečnosti treba myslieť pri
každom prechádzaní cez cestu
ako aj pri každom pohybe po
ceste.

Tam, kde chodník nie je, alebo
je neschodný, ide chodec čo naj-

Rýchlosť prechádza-
nia vozovky chodca – senio-
ra je podstatne menšia.

2. Prechádzanie cez cestu
mimo vyznačených priecho-
dov pre chodcov ako aj sa-
motný pohyb chodca po ces-
te má tiež svoje pravidlá.

bližšie pri ľavom okraji cesty. Pri
ľavom okraji cesty smú ísť vedľa
seba chodci.

Chodec je najzraniteľnejší
účastník v cestnej premávke, a
preto polícia apeluje najmä v
tomto sychravom a hmlistom
počasí na chodcov, na potrebu
dodržiavania pravidiel v cest-
nej premávke a povinnosť no-
senia reflexných prvkov chod-
com idúcim po krajnici alebo po
okraji vozovky za zníženej vidi-
teľnosti. Chodec v tmavom ob-
lečení je za zníženej viditeľ-
nosti bez reflexných prvkov vidi-
teľný pre vodičov na poslednú
chvíľu.

najviac dvaja
Chodci sa musia taktiež

chovať ohľaduplne, riadiť sa
pravidlami cestnej premáv-
ky, svetelnými signálmi, do-
pravnými značkami a pokyn-
mi policajtov.

3. Nosenie tmavého obleče-
nia a podceňovanie používa-
nia reflexných prvkov na ňom.

4. Podceňovanie momen-
tálneho zdravotného stavu,
vlastných možností a schop-
ností.

Je veľmi rizikové sadnúť si za
volant alebo na bicykel, keď sa
človek necíti byť „vo svojej ko-
ži“. Odporúčame odložiť tieto
plány radšej na neskôr, kedy sa
budete cítiť lepšie, prípadne
si zavolať na pomoc s odvo-
zom niekoho z rodiny alebo
známeho.

Zrak v poriadku, pohotovosť
a rýchla reakcia na nepredví-
dateľnú dopravnú situáciu sa
za volantom vyžadujú v kaž-
dom veku. U seniora aj potvr-
denie o zdravotnej spôsobilos-
ti, ktoré vydáva lekár na 5 rokov
pre vodiča osobného motoro-
vého vozidla. V prípade mo-
mentálneho zhoršenia zdravot-
ného stavu treba myslieť skôr,
než sadne senior za volant, na
svoju bezpečnosť ale aj na bez-
pečnosť ostatných účastníkov
cestnej premávky.

kpt. Mgr.

Každý z účastníkov cest-
nej premávky, aj seniori, mô-
že dodržiavaním uvedených
dopravných predpisov a pra-
vidiel zvýšiť svoju bezpeč-
nosť a predchádzať tak ne-
šťastiam na cestách!

Zuzana Mišovičová

Bezpečnosť seniorov v doprave

Chcem sa poďakovať za pod-
poru pezinskému Lidlu a všet-
kým, ktorí svojim nákupom v
Lidli 13. 2. 2017 podporili našu
školu. Uvádzam aj časť listu od
projektovej manažérky, s ktorou
som na danej akcii spolupraco-
vala. Ešte raz vďaka.

riaditeľka ZŠ Fándlyho
Monika Hlúšková,

V pondelok. 13. februára

2017 sme otvorili našu moderni-

zovanú predajňu v Pezinku.

Súčasťou prvého dňa predaja

bola podpora práve Vašej zá-

kladnej školy. Do podpory sa za-

pojili všetci tí, ktorí v prvý deň

otvorenia nakúpili aspoň za

10 €. Následne Lidl venuje za

každý takýto nákup 50 centov

na podporu základných škôl vo

forme nákupu športových a di-

daktických pomôcok.

Zákazníci v tento prvý deň

otvorenia podporili žiakov Vašej

základnej školy sumou 1197 €.

Lidl túto sumu navýšil na 3 000 €

a Vaša škola tak získa pomôcky

v tejto sume podľa vlastného vý-

beru.

V prvom rade by som Vám

chcela poblahoželať a verím, že

táto suma je pre Vás príjemným

prekvapením, a pre Vašu školu

a jej žiakov bude prínosom v

skvalitnení vyučovacieho pro-

cesu. Za sumu 3 000 € zabez-

pečíme nákup športových po-

trieb podľa Vami špecifikované-

ho výberu a taktiež nákup inter-

aktívnej tabule...

Zuzana Sobotová,

(r)

CSR projektový manažér / Cor-
porate Social Responsibility
Projekt Manager, Oddelenie ko-
munikácie

Lidl a zákazníci spoločne podporili ZŠ Fándlyho

Európsky deň 112
Ako v ďalších člen-

ských krajinách EÚ,
i na Slovensku sa už
niekoľko rokov orga-
nizujú podujatia za
účelom spropago-
vania činnosti Inte-
grovaného záchran-
ného systému. V
rámci Bratislavské-
ho kraja na Európsky deň 112 boli pozvaní najmä žiaci a peda-
gógovia ZŠ. Podľa vyjadrenia Petra Ronca sa žiaci mohli zozná-
miť s činnosťou a technikou jednotlivých zborov, ktoré všetci po-
známe pod číslami 158, 155 a 150. (PR)

Zastupiteľstvo BSK rokovalo
V piatok 17. februára zasadalo zastupiteľstvo

Bratislavského samosprávneho kraja. Prerokovalo dvad-
saťdva bodov, ktoré sa týkali plnení uznesení, prevodov ma-
jetku, schváleniu rôznych dokumentov ale napríklad aj kon-
cepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského sa-
mosprávneho kraja vo vzťahu k integrovanému doprav-
nému systému. Prvým bodom rokovania bolo prijatie dekla-
rácie k projektu BSK „Pamätajme“, ktorého cieľom je
podpora kritického myslenia mládeže a proti šíreniu ex-
trémizmu medzi mládežou. Projekt prebieha na väčšine
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Jedným z kon-
krétnych podujatí je aj divadelné predstavenie „Natálka“,
ktoré umeleckým spracovaním prezentuje skutočnú uda-
losť, ktorá sa odohrala v Čechách pred niekoľkými rok-
mi. Skupina mladých extrémistov v noci hodila zápalné
fľaše do budovy, v ktorej spala rómska rodina, okrem iného
aj malé dievčatko – Natálka, ktoré prežilo s ťažkými popá-
leninami.

Po divadelnom predstavení nasleduje beseda so študent-
mi, ktorej sa zúčastňujú nielen divadelníci, ale aj historici
z o.z. Living Memory. Títo besedujú s mladými ľuďmi o for-
mách a prejavoch extrémizmu, ale aj o následkoch tota-
litných ideológií a režimov.

Je dobré, že vedenie BSK venuje pozornosť tomuto váž-
nemu problému a to práve na stredných školách, ktorých je
zriaďovateľom. (r)

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor
v Pezinku organizuje dňa
v kultúrnom dome tradičnú Veľkonočnú hasičskú
šibačkovú zábavu s polnočnou tombolou o hodnot-
né ceny. Do tanca hrá skupina Senátor. Tešíme sa

na účastníkov, ktorí si vstupenky v hodnote 10 € môžu zakúpiť
u p. Slaného na Kupeckého ul, č. 71. Tel.: 0917 402 856.

Tešíme sa na vašu účasť. Celý zisk z akcie bude venovaný pre
činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok-mesto.

16. 4. 2017 od 19.00 h

(S)

Hasičská šibačková zábava

FOTO: (pb)
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Pezinku a okolí. Žiaci odboru
kaderník si svoje zručnosti tré-
nujú v školskom kaderníctve,
ktoré sa nachádza priamo v are-
áli školy. Aby sme našim žia-
kom ponúkli čo najviac odbor-
ných skúseností, často sa zú-
častňujeme na rôznych gastro-
nomických podujatiach, súťa-
žiach alebo ich dokonca or-
ganizujeme sami. Tento škol-
ský rok sme navštívili podujatie
DanubiusGastro v Inchebe a
zúčastnili sa súťaže Gastro
Junior. Naše šikovné kaderníč-
ky sa zúčastňujú školení, semi-
nárov a súťaží, ako napríklad
Múza jesene v Košiciach, Prí-
rodná nevesta v Nitre. Inšpirá-

Aj v tomto školskom roku sa
pre budúcich prvákov otvárajú
brány našej školy. Ponúkame
vám možnosť štúdia v niekto-
rom z trojročných učebných od-
borov kuchár 6445 H alebo ka-
derník 6456 H a v dvojročnom
maturitnom študijnom odbore
spoločné stravovanie 6421 L
alebo vlasová kozmetika 6426
L. Počas trojročného štúdia sa
žiaci odboru striedavo zúčast-
ňujú na teoretickom a praktic-
kom vyučovaní. V odbore ku-
chár sa odborný výcvik realizu-
je v školskej kuchyni a neskôr
získavajú naši žiaci praktické
skúsenosti v renomovaných
reštauráciách či hoteloch v

ciu a nové trendy hľadali na veľ-
trhu Interbeauty v bratislavskej
Inchebe. Svojím remeslom a ši-
kovnými rukami pomáhali aj v
Domove sociálnych služieb v
Pezinku a spestrili aktivity detí v
MŠ. Takisto podporujeme kul-
túrny život na našej škole. Už
zopár rokov navštevujeme diva-
delné predstavenia v anglic-
kom jazyku v Pezinku. Tento
školský rok sme už navštívili
DPOH a videli hru Doktor Mac-
beth situovanú do roku 1989
a v historickej budove SND
skvelú komédiu Lakomec. V Di-
vadle J. Palárika v Trnave sme
videli životopisnú drámu Divný
Janko. Chystáme sa aj na ďal-

šie predstavenia, exkurzie či
výlety.

V januári našu školu navštívili
v rámci spolupráce s organizá-
ciou AISEC aj dve zahraničné
lektorky a v anglickom jazyku
viedli zaujímavé a podnetné ho-
diny. Popri štúdiu však nezabú-
dame ani na zdravý životný štýl
a pohyb. V škole organizujeme
športové medzitriedne zápasy
a žiaci každoročne pripravujú
Deň zdravej výživy, kde sami
pripravujú zdravé pochúťky a tí
najlepší získavajú aj ceny.

Ste u nás vítaní a už sa na vás
tešíme!

učiteľka SOŠ
Mgr. Martina Pukančíková,

SoŠ na Komenského ulici má stále čo ponúknuť

Mesto Pezinok pozýva v marci na dve zaujímavé poduja-
tia, ktoré pripravilo pre záujemcov z radov verejnosti a
účastníkov ATV. Pre milovníkov záhrad je určená bezplatná
prednáška odborníka,

sa usku-
toční prednáška na tému

Prednášky zabezpečuje referentka vzťahov s verejnosťou
Mesta PezinokAndrea Pikusová. Tel. č. 033 6901 127.

profesora Ivana Hričovského
DrSc. pod názvom Jarný rez ovocných stromov. Usku-
toční sa vo štvrtok 9. marca 2017 v čase od 15. hodiny v
malej sále Domu kultúry Pezinok.

O týždeň neskôr, pri príležitosti Týždňa mozgu

Certifikovaná trénerka Ing. Silvia Valovičová vo štvrtok
16. marca 2017 v čase o 15. hodine v malej sále Domu
kultúry Pezinok počas 90 minútového programu oboz-
námi poslucháčov s metódami a postupmi na zlepšenie
pamäti.

Ako naštartovať svoju pamäť.

,

Prednášky pre verejnosť
Mesto Pezinok v spolupráci s

Pezinským kultúrnym centrom
a Malokarpatskou knižnicou vy-
hlasuje tradičnú literárnu sú-
ťaž „O cenu primátora mesta
Pezinok“ (XXV. ročník). Cie-
ľom súťaže je iniciovať, podpo-
rovať a propagovať literárnu
tvorbu detí a mladých ľudí.

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

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

Práce musia byť doručené
do 1. mája 2017 na adresu
Pezinského kultúrneho centra,
Holubyho č. 42, 902 01 PE-
ZINOK resp. osobne u pani
Danky Debnárovej, ktorá je
organizačnou tajomníčkou
súťaže a poskytne tiež všetky
ďalšie informácie. Kontakt na
tel. č. 033/641 39 33, 033/641
20 93.

Vyhlásenie výsledkov literár-
nej súťaže bude 14. júna 2017
počas slávnostného zasad-
nutia Mestského zastupiteľ-
stva v Pezinku pri príležitosti
udeľovania mestských ocene-
ní. Víťazné práce z každej kate-
górie budú ocenené hodnot-
nými cenami a publikované
v zborníku a časopise Pezin-
čan. Peter Vlasák

Vyhlásenie XXV. ročníka literárnej súťaže

SoŠ, Komenského 27, Pe-
zinok v školskom roku 2017/
2018 otvárame trojročné učeb-
né odbory

- 6445 H kuchár
- 6456 H kaderník

Neponúkame „papier“, ale re-
meslo, odbornosť, základ bu-
dúcej živnosti a samostatné-
ho podnikania (nielen v SR).

všet-
ky práce spojené so samostat-

Kuchári
Kto chce, ten sa naučí:

nou prípravou pokrmov, zása-
dy uplatňovania gastronomic-
kých pravidiel, receptúry a
technologické postupy, komu-
nikáciu so zákazníkom i od-
bornou verejnosťou.

súťažiť s najlep-
šími kuchármi v Európe, získa-
vať financie počas celého štú-
dia, cestovať, poznávať, stať
sa odborníkom aj pre oblasť
diétneho stravovania.

Kto chce: môže pracovať v
najlepších gastronomických
zariadeniach,

všet-
ky úkony spojené s úpravou
vlasov, pánske, dámske, det-
ské účesy, svadobné výčesy,
odborné poradenstvo v sta-
rostlivosti o vlasy, komunikáciu
so zákazníkom i odbornou ve-
rejnosťou.

zúčastňovať sa pres-
tížnych súťaží doma i v zahra-
ničí, stať sa odborníkom v ob-

Kaderníci
Kto chce, tak sa naučí:

Kto chce: môže pracovať v
renomovaných kaderníckych
firmách,

lasti účesovej tvorby a vizážis-
tiky, získavať už počas štúdia
klientov pre budúce vlastné
podnikanie.

Praktický život očakáva prak-
ticky pripraveného absolventa,
preto ponúkame odbory, kto-
rých vzdelávací program obsa-
huje teoretické a praktické vyu-
čovanie 1:1.

Nedáme vám do rúk len „ pa-
pier “ (doklad o vzdelaní), vlo-
žíme vám do rúk prácu.

Elena Jurčíková

Deviaty ročník PVP

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok dostala v
predvianočnom čase uplynulého roka milé a nečakané prekva-
penie v podobe štedrého finančného daru v hodnote 300 eur, kto-
rý dňa 14. 12. 2016 osobne odovzdal pán Boris Baričič. Pros-
triedky sú výťažkom z predajnej fotovýstavy, ktorú pezinskí
priaznivci nosenia detí a kontaktného rodičovstva (facebook:
Nosenie detí a kontaktné rodičovstvo Pezinok a okolie otvorili
počas medzinárodného týždňa nosenia detí (2. – 8. 10. 2016) a
rozhodli sa ho venovať práve na aktivity, ktoré pomôžu dospelým
pacientom s duševným ochorením vrátiť sa opäť v dobrej kondí-
cií ku svojim najbližším – rodičom, deťom, partnerom, či (pra)-
vnukom. Finančný dar bude použitý na inšpiratívny prílev en-
dorfínov v podobe troch aktivít – veselého predstavenia pezin-
ského divadla PIKI (14. 2. 2017), taneč-
nú zábavu s bábkohercom Martinom Žákom (7. 3. 2017) a mate-
riálu na tvorbu prostredníctvom kto-
rého okrem zaujímavej výzdoby interiéru vzniknú aj veľkoplošné
hracie plochy na spoločenské hry v exteriéri. V rámci destigmati-
zácie psychiatrie na organizovaných kultúrnych podujatiach radi
privítame aj širšiu verejnosť, vstup je voľný, bližšie informácie náj-
dete na webovej stránke nemocnice v časti
Aktuálne. ĎAKUJEME!!!

)

Keď mama nie je doma

obrazov zo sypaného piesku,

www.pnpp.sk
Zuzana Šipošová

Ilustračné foto

V sobotu 11. februára bolo v Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku slávnostné otvorenie Pezinských vínnych pivníc. Milovníci
vína mohli degustovať a vychutnať si vína tridsiatich dvoch
výrobcov z Pezinka a okolia. Podujatie sa tešilo veľkej pozornos-
ti domácich i zahraničných návštevníkov a zaznamenalo re-
kordnú návštevnosť. Vinári z nášho mesta a okolia opäť pre-
svedčili, že ich vína patria medzi najlepšie na Slovensku. Po-
zitívny je aj fakt, že k osvedčeným kvalitným, dnes už celoslo-
vensky známym značkám, pribúdajú aj mladí vinári, ktorí priná-
šajú svoj originálny pohľad na víno. Ešte dôležitejšie je, že to nie
sú iba výrobcovia kvalitných vín, ale aj vinohradníci, ktorí si hroz-
no dopestujú vo vlastných vinohradoch. Po tohoročných otvore-
ných svätojurských pivniciach je naše pezinské podujatie ďalším
z radu významných akcií, ktoré rezignovali na megalomanstvo
a uprednostnili komornú atmosféru pivníc a vinoték na jed-
nom mieste. Vo svojom meste alebo obci. Na záver len informá-
cia, že už o pár dní nasleduje podobné vinárske podujatie
u „susedov“ vo Vinosadoch. (r)

NOSENIE DETÍ POMÁHA
NIELEN DEŤOM
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MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA marec

Vážení rodičia a priatelia
Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa!

Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené
2% dane z príjmu za rok 2016 ?

„Občianske združenie pri Základnej ume-
leckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“

IČO: 42259207.

Č. účtu: SK 76 0200 000 000 3085569258

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

Po-
tvrdením o zaplatení dane

Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte danú

sumu na naše

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

Pezinok,

Získané finančné prostriedky použijeme na:

- potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technic-

kého vybavenia školy

- podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ

- pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností

spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žia-

kov.

Tlačivo typu

s vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na stránke

Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s

do konca apríla 2017 daňovému

úradu v mieste bydliska.

www.zuspezinok.sk

Ďakujeme!!!

“ vyjadril sa po
diskusii so študentami predse-
da Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo. Spolu

Bratislavský samosprávny
kraj spolu so Slovenským ná-
rodným divadlom a OZ Li-
ving Memory 6. 2. po prvý-
krát predstavili hru Natálka –
projekt proti extrémizmu pria-
mo v škole. Žiaci pezinského
gymnázia tak nielenže videli
hru o zverstvách, ktoré doká-
že napáchať nenávisť, ale po
predstavení o nich aj disku-
tovali priamo s historikom.

„Jedna z vecí, ktorá z toho
vznikla, že pri extrémizme je
vždy v téme aj strach. Je to hlbo-
ká a intímna téma, lebo priznať
verejne strach je mimoriadne
ťažké, ale ukazuje sa, že oveľa
radšej pracujeme v debatách,
kde sú aj rôzne názory ako keď
sa strach rieši tým, že sa na-
pumpujú svaly, zatnú sa päste
a ide sa biť. Takže z tohto hľa-
diska považujem nielen pred-
stavenie, ale aj debatu, ktorá
po ňom nasledovala vyslovene
ako liečbu extrémizmu. Naviac
hovorí o tom, o čom extrémisti
nikdy nehovoria, to je o strachu
a hovorí o koreňoch, odkiaľ po-
chádza extrémizmus samotný,
čiže títo ľudia môžu medzi se-
bou debatovať oveľa otvorenej-
šie o témach, ktoré ich trápia
ale môžu aj vo svojom okolí
spustiť diskusiu. Treba si uve-
domiť, že sa nerozprávame o
niečom, čo by ľudia mali ďa-
leko od seba alebo na to všetci
mali rovnaký názor. Rozprá-
vame sa o ich vlastnom stra-
chu, o ich vlastných predsud-
koch, o svojich vlastných pred-
sudkoch a o ťažobe, ktorá ťaží
túto spoločnosť,

s ním sa predstavenia zúčastnil
aj primátor mesta Pezinok Oli-
ver Solga.

Projekt Natálka – projekt proti
extrémizmu v decembri 2016
predstavil Bratislavský sa-
mosprávny kraj spolu so spolu-
organizátormi Slovenským ná-
rodným divadlom a OZ Living
Memory. Predstavenie opisuje
skutočný príbeh dvojročného
rómskeho dievčatka, Natálky,
ktorá takmer zomrela po tom,
ako do domu jej rodičov hodili
štyria mladíci „molotovove kok-
tejly “ . Príbeh o Natálke je doku-
mentárnym divadlom, ktoré
priblíži skutočné udalosti z
Českej republiky z roku 2009.
Po predstavení prichádza na
rad diskusia so študentmi o ex-
trémizme, mediálnej manipulá-
cii, nenávisti či šikane. Dis-
kusiu vedú členovia o. z. Living

Memory Ľubomír Morbacher a
Martin Slávik.

zhrnul his-
torik Martin Slávik z OZ Living
Memory.

Režisérom putovnej miniisce-
nácie je Matúš Bachynec a na
pódiu sa pod jeho vedením
predstavia Judit Bárdos, Marek
Koleno a Richard Autner. Od-
borné krytie projektu poskytol
Fedor Gál, ktorý sa stal aj kon-
zultantom inscenácie.

„Mohli by pomôcť ku kritické-
mu mysleniu mladých ľudí, ktorí
sú v dnešnej dobe konfrontova-
ní s rôznymi názormi, ktoré by
som pokojne pomenoval ako ex-
trémistické a aby počuli nejaké
argumenty aj z druhej strany.
Aby videli, že za tými rečami o
parazitoch sú živí ľudia. Že sú to
ľudia a nie paraziti,“

„Pre mňa je z tohto dnešného
stretnutia najdôležitejšie to, že

mladí ľudia, ktorí ešte neboli ani
na svete alebo boli veľmi malí v
čase príbehu budú na to inak po-
zerať, budú inak rozmýšľať,
možno prehodnotia aj svoj dne-
šný postoj k Rómom. Mám 20-
ročnú skúsenosť ako komunál-
ny politik s Rómami a vyvarú-
vam sa jednej veci, a to je pau-
šalizovanie. Tu to aj niekoľko-
krát zaznelo, že to je to najhor-
šie, čo sa môže stať, že začnete
všetkých hádzať do jedného vre-
ca,“ uzavrel primátor Pezinka a
župný poslanec Oliver Solga.

Ďalšou zastávkou projektu
Natálka bolo gymnázium na
Pankúchovej v Bratislave, v
pondelok 6. marca zavíta pred-
stavenie opäť do Bratislavy na
SPŠ Strojnícku na Fajnorovom
nábreží a v pondelok 13. marca
na SOŠ na Ivánskej ceste v
Bratislave. (BSK)

Predstavenie SND o extrémizme prvýkrát v školskej triede

Týždeň slovenských knižníc (13. 3. – 18. 3. 2017)

Homo Liber: Literatúra v Radnici s Danielom Hevierom.

Prihraj, Carlos! – beseda s Júliusom Belanom.

Drobci – beseda s Vandou a Jurajom Raýmanovcami.

Pentcho – beseda s Jarom Rihákom.

Slávnostné vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže za rok
2016 –

Naši víťazi: otvorenie výstavy Literárno-výtvarnej súťaže.

Berona: slávnostný večer s uvedením debutu Veroniky Šiku-
lovej Z obloka

Liečebné hladovanie: prednáška s RNDr. Jozefom Valu-
chom, CSc.

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:

13.

3. 2017 o 19.00 h. v Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefáni-

ka 1, Pezinok.

13. 3. 2017 o

10.00 h v odd. pre deti – Malokarpatská knižnica v Pezinku,

Holubyho 5.

14. 3.

2017 o 11.00 h v odd. pre deti – Malokarpatská knižnica v

Pezinku, Holubyho 5.

14. 3. 2017 o 17.00 h v či-

tárni – Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

15. 3. 2017 o 10.00 h v odd. pre deti – Malokarpatská kniž-

nica v Pezinku, Holubyho 5.

15. 3. 2017 o 11.00 h v priestoroch Malokarpatskej knižnice v

Pezinku, Holubyho 5.

– 17. 3. 2017 o 18.00 h – Kultúrny dom Ľudovíta

Štúra, Sokolská 8, Modra.

Spojené s premietaním filmu. Vstup voľný – 21. 3.

2017 o 17.00 h v čitárni´– Malokarpatská knižnica v Pezinku,

Holubyho 5.

ermíny: 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,

,

,

V rámci Týždňa slovenských knižníc odpúšťanie poplat-
kov za upomienky!

Kým školský zvonček zazvo-

ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, V kolotoči kníh, Hrdina vo

mne. T

Kontakt:

dos-

pele.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk

www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok

?

Inzercia

V piatok 17. marca v Pezinku
odštartuje trinásty ročník festi-
valu PAFF, ktorý je určený pre
všetkých nadšencov alterna-
tívneho filmu. Počas dvoch
dní predstaví filmové chuťov-
ky z produkcie domácich i za-
hraničných nezávislých filmá-
rov, doplnené o zaujímavé
sprievodné podujatia, šité na
mieru každému návštevníko-
vi. Pripravujú sa však aj via-
ceré novinky. Vstupné na fes-
tival je už tradične dobrovoľné.
Skúsení návštevníci už vedia,
čo môžu od PAFFka očakávať
po vizuálnej stránke, sami po-
máhajú festival formovať do je-
ho výslednej podoby. Pre tých,
čo festival navštívia prvýkrát
budú pripravené rôzne žánre,
môžu uvidieť filmy hrané i ani-
mované, komediálne aj akč-
né, dramatické i experimentál-
ne. Filmy sú rozdelené do via-
cerých sekcií a ich formát mô-

že byť celovečerný, krátko-
metrážny alebo niekoľkose-
kundový. Pre tých, čo patria
medzi filmových nadšencov
alebo chcú skúsiť niečo nové,
je stále možnosť stať sa sú-
časťou festivalu prihlásením
svojho filmu. Novinkou v hla-
sovaní je cena poroty, ktorá pri-
budla do súťažných sekcií.
Ceny sa tento rok budú odo-
vzdávať v troch kategóriách, v

hlavnej súťaži bude udelená
cena poroty aj divákov a v sú-
ťaži 13 sekundových filmov,
cena divákov.

Organizátori okrem novej sú-
ťažnej kategórie prinesú aj iné
novinky. Na PAFFku sa objaví
(filmová) maskérka. V sobotu
sa návštevníci budú môcť zú-
častniť workshopov, na kto-
rých sa ukáže práca s kuli-
sami, svetlom či kamerou. V

rámci festivalu sa nezabúda
ani na hudobný program.
Piatkový večer sa ponesie v
znamení koncertov nádejných
slovenských kapiel. V spo-
lupráci s rádiom FM a reláciou
Demovnica dáme priestor
trom kapelám, čo bude rovna-
ko novinkou. Sobotný večer a
zároveň vyvrcholenie PAFFka
bude PAFFTER PARTY plná
kapiel a dj-ov. Andrej Frič

Pezinský amatérsky filmový fetival PAFF 2016-2017

Pozvánka na II. ročník ľudových rozprávačov v Pezinku (HA – MLS - NOS)
Jozef Hanúsek, ktorý by mal v

tomto roku 90 rokov sa narodil v
Pezinku. Bol úžasným komiko-
m, zabávačom, hral v 13 fil-
moch. Najznámejší z nich bol
pravdepodobne „Dáždnik Sv.
Petra“. Pamätám sa ako chla-
pec na divadlo „Sluha dvoch
pánov“, kde hral hlavnú postavu
sluhu. Bol členom Tatra Revue
v Bratislave, členom štúdia No-
vej scény, Armádneho súboru v
Prahe, Pezinského ochotnícke-

ho divadla atď. Vystupoval v
Silvestrovských programoch.
Ďalší veľmi známy humorista a
komik Milan Mlsna – strýco
Marcin, by mal v tomto roku 80
rokov. Bol ľudovým rozprávačo-
m, hercom, dlhoročným redak-
torom relácie „Pozor, zákruta“.
Ďalší Pezinčania boli Vladimír a
Jozef Nosáľovci. Boli členmi
Pezinského ochotníckeho di-
vadla. Okrem toho Vladimír bol
rozhlasový redaktor humorista.

Vďaka jeho nefalšovanému hu-
moru sa stali relácie veľmi popu-
lárne. Podieľal sa na scenároch
Milana Mlsnu. Spisovateľ Jozef
Nosáľ napísal niekoľko humo-
ristických knižiek. Čo majú títo
štyria spoločného? Nášmu mes-
tu a jeho obyvateľom a návštev-
níkom robili radosť a vyvolávali
úsmev. Dnes máme v Pezinku
a jeho okolí niekoľko ľudových
rozprávačov, ktorí sa zúčastňu-
jú rôznych celoslovenských sú-

ťaží. Rozhodli sme sa v spo-
lupráci s Mestom Pezinok, Pe-
zinským kultúrnym centrom a
ďalšími usporiadať podujatie
HA – MLS – NOS (Jožkove
smiechoty) ako spomienku na
našich ľudových rozprávačov.
Pozývame vás týmto v nedeľu,
26. 3. 2017 o 15.00 h do Domu
kultúry v Pezinku (malá sála).
Tešíme sa na vás, vstup bude
bezplatný.

člen prípravného výboru
Jozef Pták,
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Pezinské kultúrne centrum
Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová

a Jirko Vitáloš vás pozývajú na
ORBIS HARMONIAE

v dňoch
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 42

Vstupné: 6 eur/deň, 9 eur/dva dni

SOBOTA 11. marca
Spoločenská sála:

Salónik:

Spoločenská sála:

Salónik:

Zrkadlová sála - WORKSHOPY:

Zmena programu vyhradená!

18. ročník

9.00 - 10.30 h

10.45 - 12.15 h

12,30 - 14.00 h

14.15 - 15.45 h

16.00 - 17.30 h
17.45 - 19.15 h

9.15 - 10.30 h

10.45 - 12.00 h

12.15 - 13.45 h
14.00 - 15.30 h

15.45 - 17.15 h

17.30 - 18.30 h

9.00 - 11.00 h
11.15 - 13.15 h

13.30 - 15.30 h
15.45 - 17.45 h

9.00 - 10.30 h

10.45 - 12.45 h

13.00 - 14.30 h

14.45 - 16.00 h

16.15 - 17.45 h

9.15 - 10.45 h

11.00 - 12.30 h

12.45 - 13.45 h

14.00 - 15.30 h
15.45 - 17.15 h

9.00 - 11.00 h

11.15 - 13.15 h

13.30 - 15.30 h

15.45 - 17.45 h

(Svet harmónie)

Ing. Milan Repák

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

Zrkadlová sála - WORKSHOPY:

Kontakt:
www.astro-relax.sk

11. a 12. marca 2017

Program

Numerológia – hlbšie pochopenie zažívania se-
ba.
Liečebná dietetika v čínskej medicíne. Monika
Kampošová
Byť i nebyť mimo tela. Mimotelové zážitky ako
súčasť univerzálneho vedomia. Mgr. Bc. Júlia
Sellers, BAHONRS.
Nezvyknúť si na zvyk. MUDr. Vladimír Vogel-
tanz, ČR
Kvantová regresná terapia. Monika Sperlik
Postupné ukončenie karmických vzťahov. Ján
Bálint

Čas venovať pozornosť vzťahom. Čo nám
dnes chýba: as, pozornosť a plnohodnotný
vzťah. MVDr. Jana Širjovová
Spoznaj sám seba. Kabbala. Mgr. Marta Pele-
šová
Žena 3. tisícročia. RNDr. Mária Blehová
Chrbtica - os nášho tela, zrkadlo nášho života.
MVDr. Sylvia Ďurovková
Na prahu veku intuície. PhDr. Marta Mešková,
PhD.
Runy. Ilja Matouš

Rodinné konštelácie. Anna Gažovičová
Prokrastinácia má svoj dôvod – psychofonetic-
ká práca s témou prokrastinácie. Mgr. Michaela
Sosenková
Liečivý hlas. RAMIVANA
Komunitné bubnovanie. Budovanie komunity
hlbokým zážitkom spoločného rytmu pre úplne
každého. Miro Randuška

Numerológia – potenciál roku 2017. Eva Bako-
vá R
Čo je pravda? Prečo bdejúc snívame a ako sa
prebudiť do skutočnosti. RNDr. Emil Páleš,
CSc.
Tachyóny: vertikalita – skutočný začiatok du-
chovnej cesty. Ing. Milan Repák
Ako zmeniť svoj život. Informácie o fungovaní
mysle, aplikácii prírodných a duchovných záko-
nov k úspešnému dosahovaniu cieľov. Věra
Várady, ČR
Tri kvality stíšenej mysle. Láma Tibor Geljen

Etické systémy v náboženstvách. Mgr. Ing. Šte-
fan Šrobár, Csc.
Atma Kriya Yoga - joga duše. Daniel Krupa
Máčovský
Fytoterapia. Ako správne užívať a pracovať s
bylinami pri kontinuálnej a akútnej liečbe. Da-
niela Viskupič

ivot ako cesta. Eva Baková R
Ľudia, bytosti stvorené zo svetla, lásky a inteli-
gencie. RNDr. Mária Blehová

Taiji quan - pohyb za zvukov čínskej citary.
MVDr. Jana Širjovová. Hudobný sprievod na
Gu-Zheng Ľubomír Dugovič
Qi gong a spojenie pohybu s dychom. Juraj
Melicherčík
Sny a práca v snovom stave. Teória a prax z po-
hľadu východnej tradície a využitie v bežnom
živote. Ing. Peter Barica

amanizmus – sila zvieracieho totemu. Marko
Fedor

ajovňa Tibet Park, terapie, masáže, poradenstvo, kon-
zultácie, zdravá výživa, tachyóny, výklad tarotu, mandaly, astro-
lógia, numerológia, feng shui, falun gong, predaj prírodných
prípravkov, drahých kameňov, terapeutické pomôcky a ďalšie

zaujímavosti.

č

č
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Sprievodné podujatia v priestoroch Pezinského kultúrneho
centra:

NEDEĽA 12. marca

ORBIS HARMONIAE 2017 Pezinok má knihu o svojom rodákovi

Do redakcie prišiel mail, kto-
rý chytí za srdce nielen blíz-
kych pezinského maliara, mi-
lovníkov umenia či pezinských
lokálpatriotov ale aj zberateľov
historických vozidiel. Posúďte
sami. A keďže česká menšina
Pezinčanom nikdy nebola cu-
dzia, tak v „pôvodnom znení“.

„Zdravím autory časopisu
Pezinčan, nedávno jsem se
stal majitelem skůtru Čezet, kte-
rý jsem zakoupil od soukromé-
ho majitele ze Slovenska. Ke
stroji byla přiložena veškerá do-

Duša umelca sa nezaprie
kumentace včetně původního
návodu a zrušeného technic-
kého průkazu. Z toho jsem zjis-
til, kdo byl původní majitel a že
se jedná o uměleckého malíře
z Pezinoku pana Augustína
Zabadala. Tato informace mě
zaujala (uměleckého malíře
přece jenom nepotkáte každý
den :) a proto jsem chtěl o panu
Zabadalovi najít nějaké detail-
nější info. Tak jsem se postup-
ně dostal až na vaše stránky.

Jaké bylo ale moje překva-
pení, když jsem po otevření ná-

vodu ke stroji zjistil, že pan
Zabadal vytvořil na jeho první
stranu skicu krajiny (rok 1976).
Tuto vám zasílám, jako zají-
mavost, vyfocenou v příloze.“

Pánovi Jakubovi Šoupalovi
ďakujeme – jeho zaujímavosť
potešila. Už si len predstaviť
Čezetu s pánom Zabadalom v
októbri 1976. (pb)

FOTO: Jakub Šoupal

Zatiaľ len v Mestskom infor-
mačnom centre, v pezinskom
Artfóre a v Galérii Danubiana v
Čunove. Nedávame ju ešte do
distribúcie, pretože by mala slú-
žiť mestu ako reprezentačná
publikácia naviazaná na malia-
rov rodný dom.Ak sa nám ho po-
darí zrekonštruovať, chceli by
sme tam zriadiť aj expozíciu o
Kupeckého živote a diele. Kni-
ha by mala byť jej súčasťou. Je
šanca, že knihu vydá aj „ka-
menné“ vydavateľstvo. Zatiaľ ro-
kujeme so Slovartom.

Viem to veľmi presne: v roku
1967 som bol so školou ako tri-
násťročný v jeho rodnom do-
me. Bol som nadšený a tam sa
začal aj môj vzťah do istej mie-
ry viazaný na Kupeckého rodis-
ko. Uvedomil som si, že je to
najvýznamnejší umelec nášho
regiónu. Potom sa dostavil záu-
jem kunsthistorický a aj výtvar-
nícky. Kupecký je pre mňa po-
zoruhodný aj svojím životným
príbehom.Ako som napísal aj v
knihe, považujem ho za erbový
príbeh mnohých ľudí z tohto ob-
dobia, ktorí mali ťažký život a
boli v istom období aj prenasle-
dovaní – väčšinou pre svoje vie-
rovyznanie. A aj vtedy panova-
la obrovská konkurencia i zá-
visť. Kupecký bol nekatolík, pro-
testant, navyše pochádzal z niž-
ších vrstiev. Jeho otec bol tkáč,
exulant, prisťahoval sa s man-
želkou do Pezinka z Mladej Bo-
leslavi, kde boli ako Českí bra-
tia prenasledovaní. Prišli o ma-
jetok, ktorý tam mali, takže boli
chudobní. V Hornom Uhorsku
vtedy vládla tolerantnejšia at-
mosféra, ale istému útlaku boli
vystavení aj tu.

Jeho znalosť umenia bola mi-
nimálna, poznal akurát farebné
látky z domova, prípadne maľ-

Maliar Ján Kupecký je výni-
močný svojou tvorbou, aj str-
hujúcim životným príbehom.
Zažil úspechy, dokázal aj v
nepriaznivých podmienkach
rozvinúť svoj talent. Ale okú-
sil aj trpkosť osudu – neveru
manželky či úmrtie svojho sy-
na. Život a dielo Jána Kupec-
kého mapuje publikácia, kto-
rú vydalo mesto Pezinok a jej
autorom je primátor Oliver
Solga.

Knihu Ján Kupecký, život a
dielo, ste stihli „ pokrstiť “ eš-
te pred Vianocami. Kde sa s
ňou môžu čitatelia stretnúť?

Kedy ste sa stali obdivova-
teľom Jána Kupeckého?

Znamená to, že sa Ján
Kupecký vypracoval sám od
nuly, ako sa dnes hovorí?

�

�

�

by v kostoloch. Jeho túžba ve-
novať sa umeniu bola taká sil-
ná, že v pätnástich rokoch utie-
kol z domova. Živil sa tým, že
cestou niečo vyrezal alebo na-
kreslil, za čo mu dali stravu a do-
volili mu prespať. Zo životopisu
Johanna Kaspara Füssliho
však vieme, že sa už vtedy pre-
javoval jeho talent a keď prišiel
do Holíča na zámok grófa Czo-
bora, začal napodobňovať or-
namenty, kresbu. Prekvapil
grófa Czobora, aj maliara Be-
nedikta Clausa, ktorý pracoval
na rekonštrukcii tamojšieho
zámku – najmä keď priznal, že
nemá žiadne vzdelanie a maľo-
vať sa naučil sám.

V Ríme sa takisto živil žobra-
ním, chodil na polievku do výva-
rovní pre chudobných. Všimol
si ho Švajčiar Füessli, maliar,
ktorý už mal dobré postavenie
a našiel mu prácu v reprodukč-
nej dielni, kde sa vyrábali por-
tréty pápežov. Šikovnosťou a
talentom sa nakoniec prepra-
coval k vlastnej umeleckej tvor-
be. Už vtedy sa prejavila výni-
močnosť jeho portrétov – ak ho-
voríme o tých oficiálnych, kto-
rými sa živil, teda o portrétoch
šľachty, vedcov, umelcov ale aj
prostých ľudí. Osvojil si dobový
kánon, prešiel z baroka do roko-
ka. Ovládal realistickú maľbu,
vernosť zobrazenia a ešte mal
niečo navyše, čo mnohí umelci
nemali a čo ho robí výnimočný-
m: v tvárach zachytil aj psychi-
ku, stav mysle, náladu, ale aj in-
teligenciu. To, čo sa nazýva psy-
chologizujúcim portrétom, je u
Kupeckého práve tou čerešnič-
kou na torte, ktorá z neho robí
veľkého umelca.

Nebol žiadny suchár. Miloval
hudbu, vedel hrať na husle,
možno aj na iné nástroje, mal
rád víno a bol veľmi priateľský.
Zažil aj úspechy. Hoci nebol ka-

�

�

Po strastiplnej ceste cez
Benátky sa dostal 21-ročný
Kupecký až do Ríma. Čo spô-
sobilo obrat v jeho živote?

Aký bol Ján Kupecký člo-
vek?

tolík, veľmi si ho vážili vo Viedni
a cisár Karol VI. ho požiadal,
aby sa stal jeho dvorným malia-
rom. Ako vieme, Kupecký od-
mietol a z Viedne sa presťaho-
val do Norimbergu, kde strávil
zvyšok života. Dopomohol mu
pritom priateľ z Ríma, Nemec
Blendinger, ktorý mu tu zabez-
pečil ubytovanie a pomohol
mu, aby sa v tomto meste mo-
hol usadiť.

Predovšetkým pevné väzby
na rodinu, ktorú po celý čas pod-
poroval. Kupecký mal troch bra-
tov a sestru – najmä o bratovi
Jurajovi a sestre Márii toho vie-
me celkom dosť. Zachoval sa
napríklad list, v ktorom Kupec-
ký píše bratovi, aby nemíňal pe-
niaze, lebo mu už ďalšie ne-
pošle. Musíme si uvedomiť, že
v tých časoch nebolo národné
povedomie – české, slovenské
ani rakúsko-uhorské. Skôr mal
silnejšiu väzbu na českobrat-
skú cirkev, hoci nevieme cel-
kom, do akej miery, keďže si
Kupecký vzal za ženu katolíčku
a aj svoje deti dal pokrstiť ako
katolíkov – sú o tom záznamy v
Dóme svätého Štefana. Keď pô-
sobil vo Viedni, navštevoval
pravidelne aj Pezinok. Cesty
na Slovensko mohli súvisieť aj
s tým, že portrétoval Mateja
Bela. V každom prípade sa k
Pezinku hlásil.

Určite áno, v moskovskom ar-
chíve sa zachoval napríklad
list, podľa ktorého Kupecký
dostal preddavok 300 rubľov
na cestu do Karlových Varov,
kde maľoval ruského cára Pet-
ra I. Len pre zaujímavosť, cesta
z Viedne do Karlových Varov tr-
vala päť dní. Zistili sme aj mno-
hé nepresnosti, ktoré som sa v
knihe snažil uviesť na pravú
mieru. Napríklad ide o známy
obraz ženy v kláštore v ra-
kúskom Lilienfelde. Asi sto ro-
kov sa písalo, že je to obraz
Kupeckého matky v sloven-
skom kroji, hoci nič ako sloven-
ský kroj nepoznáme – existuje
iba kroj detviansky, očovský,
alebo vajnorský... Spolu s riadi-
teľom Malokarpatského múzea
sme do tohto kláštora išli, dovo-
lili nám pozrieť si obrazy, ktoré
inak verejnosti nie sú prístup-
né. Presvedčili sme sa o tom,
čo napísal už v roku 1928 starý
otec pána profesora Šafaříka
vo svojej knihe – že portrét
Kupeckého matky je dielo iné-
ho autora. Stačilo obraz zvesiť

�

�

Čo spájalo Kupeckého s ro-
diskom v Pezinku?

Bolo pre vás dobrodružné
objavovať fakty o Kupeckom
v archívoch?

a pozrieť sa na podpis na jeho
zadnej strane. Je to podpis ne-
meckého maliara, navyše z do-
by, keď Kupeckého matka už
asi štyridsať rokov nežila. V
kláštore však mali niekoľko Ku-
peckého obrazov – zhodou
okolností dva predali v 30. ro-
koch, keď bola obrovská eko-
nomická kríza. A vzápätí som
zistil, že sa oba nachádzajú v
Národnej galérii v Prahe.

Už v 90. rokoch som uverejnil
niekoľko článkov o Kupeckom,
takisto aj po roku 2002, kedy sa
konali veľké výstavy v Aachene
a v Prahe. V Pezinku sme zača-
li organizovať podujatia veno-
vané Kupeckému, napokon je-
ho postavy, alebo aj samotný
maliar sa pravidelne objavujú
na našich podujatiach, naprí-
klad v alegorickom sprievode
na vinobraní.

S profesorom Šafaříkom ma
zoznámil Stano Vallo, môj pria-
teľ a náš vtedajší veľvyslanec v
Ríme, ktorý dnes pôsobí v Bru-
seli. Bolo to v roku 2010 a už v
aute, keď sme sa za profeso-
rom Šafaříkom vybrali, som po-
vedal, že mám pocit, ako keby
čerstvo vysvätený kňaz išiel za
pápežom. Pán profesor mal vte-
dy vyše osemdesiat rokov, na-
rodil sa v roku 1928 v Bratislave
a do Talianska emigroval v roku
1967. Napriek svojmu veku bol
veľmi svieži, vitálny, milý a šar-
mantný. Už na jeseň roku 2010
sa mi podarilo dostať ho do
Pezinka a do Bratislavy. Po svo-
jom starom otcovi, ktorý sa vo-
lal takisto Eduard Šafařík, zde-
dil rozsiahly archív a vlastnil aj
päť Kupeckého originálov. Tie
sa v januári 2016 dražili v Pra-
he a ako sme informovali v Pe-
zinčanovi, jeden zakúpila Slo-
venská národná galéria v Brati-
slave a druhý kúpil pre Pezinok
majiteľ Pezinského zámku.

Rád by som sa Kupeckému
venoval aj naďalej, v súčasnosti
však pripravujem aj publikáciu
Pezinok na starých pohľadni-
ciach a monografiu o Moritzovi
Furstovi, pezinskom rodákovi,
ktorý sa stal významným tvor-
com medailí v USA, okrem iné-
ho portrétoval aj štyroch ame-
rických prezidentov.

�

�

�

Kedy ste sa rozhodli napí-
sať o Kupeckom knihu?

Významným impulzom bo-
la pre vás zrejme spolupráca
s historikom umenia Eduar-
dom A. Šafaříkom, ktorý bol
znalec barokového umenia a
menovite Kupeckého. Ako
ste sa zoznámili?

Aké sú vaše ďalšie vaše
plány?

(kam)
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Pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa
26. januára v Dolnom kostole v Pezinku konala ekumenic-
ká pobožnosť za účasti veriacich Rímskokatolíckej cirkvi
a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Predsedali jej rím-
skokatolícky farár Ján Ragula, evanjelický farár Vladimír
Kmošena a rímskokatolícky kaplán Roman Bako.

Peter Sandtner

Ekumenická pobožnosť

Na základe odporúčania Mesta Pezinok bol dňa 18. 12.
2016 na akcii Coca-Cola Vianočný kamión 2016 slávnost-
ne pridelený Dar na dobročinné účely pre Živenu, spolok
slovenských žien MO Pezinok. Po podpísaní zmluvy bude
čiastka 480 € prevedená na účet Živeny. Firme Coca-Cola
HBC Slovensko úprimne ďakujeme. Alžbeta Strapáková

Živena ďakuje

Klub Venuša mení svoj názov
V roku 2017 Klub Venuša informuje, že mení svoj názov na

. Novou predsedníč-
kou sa stala Helena Ondrejíčková. Ďakujeme pani Anne
Štillhammerovej za doterajšiu činnosť.

Pobočka ligy proti rakovine Pezinok

Alžbeta Strapáková

Pozvánka JDS
Výbor Jednoty dôchodcov Pezinok pozýva všetkých svo-

jich členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoč-
ní dňa (piatok) vo veľkej sále Domu
kultúry Pezinok.

Pri prezencii členovia môžu uhradiť členský príspevok na
rok 2017 po predložení členského preukazu.

3. marca o 14.00 hod.

Výbor ZO JDS Pezinok

Ôsmy marec je v niektorých
kalendároch označovaný ako

Tento
dátum bol vybraný na Medziná-
rodnej ženskej konferencii v ro-
ku 1910 v Kodani. V bývalom
Československu sa prvýkrát za-
čal oslavovať v roku 1921 a
Organizácia Spojených Náro-
dov ho uznala ako celosvetový
sviatok v roku 1975.

Nechcem však písať o chro-
nológii osláv. Nechcem hovoriť
o tom, či tento sviatok bol alebo
nebol sprofanovaný ľuďmi síce
učenými, ale nie vzdelanými.
Chcel by som pár slovami pove-
dať, prečo si vážim ženu (od
dievčaťa až po starú a prastarú
mamu). Dúfam, že mi čitatelia
moju opovážlivosť odpustia.

Myslím si, že v žene je spoje-

Medzinárodný deň žien.

ná oblosť mesiaca, chvenie trá-
vy, štíhlosť prútia, vôňa kvetov,
prítulnosť a veselosť slnečného
lúča, slzy rosy, jemnosť páperia,
plachosť vtáčaťa, sladkosť me-
du, hrkútanie hrdličky, v zrenič-
ke oka hĺbka mora, ale i márni-
vosť páva. Všetky tieto a mnohé
ďalšie vlastnosti príroda vložila
do bytosti zvanej žena.

Milé ženy, je veľa prirovnaní,
ktoré hovoria prečo ste pracovi-
té, kamarátske, starostlivé, tr-
pezlivé, obetavé, láskavé, milu-
júce, občas kárajúce, no záro-
veň odpúšťajúce a stále odda-
né. Takto by sme vás mali vní-
mať my, muži, manželia i kole-
govia.

Ak hovorím o žene ako o no-
siteľke života, tak musím o Vás
hovoriť aj ako o pilieri rodiny, kto-

rý jednou rukou hladí, ale dru-
hov vie aj uderiť. Nehnevám sa.
Vy sa viete najlepšie postarať o
malé deti, o starých a chorých
aj za cenu nesmiernych obetí,
ktorých my muži, manželia či ko-
legovia by sme boli málokedy
schopní. Vážme si preto svoje
ženy od dievčaťa až po prastarú
mamu. Vždy a všade. Nie je roz-
hodujúce, či si pripomínate niek-
torý zo sviatkov umelých alebo
prirodzených, ospevujúcich
vás. Vy si zaslúžite, aby sme si
vás ctili po celý rok, po celý váš
plodný život.

Som presvedčený, že ak muž
dokáže ženu pochopiť a ctiť si
ju, ona mu to určite vráti v
dobrom.

Milé ženy, želám vám, aby
vás vaši partneri rešpektovali,

aby ste boli predovšetkým zdra-
vé, aby ste boli hrdé na to, že ste
ženy, matky, babičky a niektoré
aj prababičky, aby ste z úst svo-
jich potomkov ale aj priateľov,
manželov a kolegov počuli len
milé slová „Ďakujem ti za všet-
ko“, aby vaše oči nepoznali slzy
a vaše dlane vždy rozdávali
teplo a lásku. Nech nepoznáte,
že život je niekedy ťažký, vní-
majte len jeho krásu. Želám
vám nech nepocítite, čo je to zra-
da a faloš, nech pri konečnom
sčítaní vychádza výsledok krás-
ne a spokojne prežitého života.
Toľko a nie viac, aj keby sa dalo
ešte veľa povedať, som potre-
boval pre úctu k žene povedať.

JUDr. Dušan Vilim,
predseda ZO SZPB Pezinok

Ženám všetko najlepšie

O „našej Saške“ sme sa už v Pezinčanovi zmienili v auguste
2014 v súvislosti s jej publikáciou pod názvom MEDZINÁ-
RODNÁ TAJNÁ FEDERÁCIATAJNÝCHAGENTOV MATRIXU
AHVIEZDNE VOJNY VESMÍRNYCH BOHOV, ktorá bola vyda-
ná vďaka podpore nadácie SPP. Svojím textom chcela doká-
zať,

Saška, ktorú mnohí Pezinčania poznajú osobne alebo len z
videnia, nesklamala ani koncom roka 2016, keď poslala veršo-
vané prianie prezidentovi SRAndrejovi Kiskovi, ktoré končí ve-
tou:

Nesklamala ani Kancelária prezidenta SR – uvedené prianie
zaradila pod príslušné číslo spisu a Saške Zelenayovej poslala
odpoveď s poďakovaním. Veľmi ju potešila, vždy keď išla okolo
redakcie, zmienila sa o tom. Každý človek má iný rebríček hod-
nôt, niekedy ani len netušíme, akou maličkosťou môžeme uro-
biť radosť.

„že aj ľudia so zdravotným postihnutím môžu mať tvorivé
schopnosti.“

„V nekonečnom labyrinte tohto sveta nájdite v srdci kúsok
božieho svetla“.

(pb)

Poďakovanie Saške

Nadácia REVIA oslávila v ro-
ku 2016 okrúhlych 20 rokov od
svojho vzniku a pôsobenia v regi-
óne. Neoslavovali sme v tom
pravom zmysle,

ktorú
sme nazvali

– už firmy,
podnikateľov, záujmové skupi-
ny, rodiny, jednotlivcov – myslí-
me tých srdcom veľkých ľudí.
Takých, ktorí pochopili, že keď
veľa ľudí dá „trošku“, spoločne
dajú dokopy sumu, ktorá dokáže
pomôcť. Do konca marca 2017
sa ešte stále môžete zapojiť.

Svoje pôsobenie sme si pri-
pomenuli aj výstavou 20 tvárí,
rolí nadácie. Časť z nich, ktoré
vykonávame, vám ponúkame aj
v tomto zhodnotení roka.

V 2016 bolo v rámci Granto-
vého programu podporených 36
projektov v sume 8 000 €, z toho
sme 49% projektov realizovali v
Pezinku v sume 3 900 €. Za 20
rokov sme podporili 894 projek-
tov v celkovej sume 252 000 €.

V rámci účelových projektov
sme rozdelili 58 628 € pre 8 pro-
jektov podľa želaní darcov. Za
20 rokov sme splnili želania dar-
cov v 320 projektoch v celkovej
sume 589 073 €.

Z % dane sme získali v roku
2016 sumu 58 628 €, ktorá náj-
de využitie do konca roka 2017.
Sumu 65 557 € získanú z % da-
ne z roku 2015 sme v roku 2016
použili na dobrovoľnícke projek-
ty obyvateľov v grantovom prog-
rame, na projekty podľa darca-
mi určených účelov a na inštitu-
cionálne zabezpečenie organi-
zácie. Od roku 2002 fungovania
asignácie % dane sme získali
sumu 811 406 €.

ale usporiadali
sme výročnú zbierku,

Sme AKTIVIZÁTOR KOMU-
NITY. Snažíme sa podporiť a
aktivizovať komunitu cez
Grantový program, Projekty
podľa želaní darcov, Kampaň
percenta z dane.

Sme UČITEĽOM FILAN-
TROPIE. Prostredníctvom pro-
jektov Otvor srdce, daruj kni-
hu, Charitatívny bazár a Via-
nočný orloj sa snažíme moti-
vovať komunitu k darcovstvu.

Reťaz dobra.
Oslovujeme „veľkých“, aby
pomohli „malým“

Patrónmi projektu Otvor srd-
ce, daruj knihu sa v roku 2016
stali spisovatelia Veronika Šiku-
lová a Márius Kopcsay.Aj vďaka
ich podpore a v spolupráci s
kníhkupectvami Artforum v Pe-
zinku, Folly v Modre a Arch-
Books v Bratislave sa v rekord-
ne krátkom čase podarilo zakú-
piť knižky pre 175 detí v sume
2 009 €. Darcovia počas dva-
nástich rokov trvania projektu za-
kúpili knihy za 15 007 € a poteši-
li dokopy 1 734 detí.

Charitatívny bazár sme pri-
pravili v Pezinku a v Modre.
Dobro:TY pripravené a ponúka-
né dobrovoľníčkami a predsta-
viteľkami pezinských a modran-
ských inštitúcií priniesli výťažok
680 €, ktorý bo pridaný k ostat-
ným vkladom do Reťaze dobra.
Od roku 2002 sme výťažkom z
bazára podporili 12 subjektov
sumou 5 843 €.

Živý vianočný orloj potešil toh-
to roku veľkých aj malých nielen
v Pezinku, ale prvýkrát aj v Mod-
re. Na živom orloji spolupraco-
valo 6 subjektov a 25 dobrovoľ-
níkov.

Projekt Časové schránky
sme realizovali spolu s Ekono-
mickým ústavom SAV, koordi-
nátorkou Evou Šiškovou a lokál-
nymi školami. Na tému Mladý
človek a veda sa do výtvarnej a
literárnej súťaže zapojilo 9 sub-
jektov a 3 074 mladých. Vyše
500 prác bude archivovaných v
Archíve Modra.

Dobrocaching je hra podobná
hre geocaching, obohatená o fi-
lantropický rozmer. Hru pripravili
študenti Obchodnej akadémie v
Pezinku a zahrať si ju môžu
všetci bez rozdielu veku.

Zvieratká v meste zaujali a za-
bavili. V projekte dostali priestor
lokálne školy, podnikatelia aj
združenia. Projekt spojil 29 sub-
jektov a zapojilo sa doň vyše
300 študentov a dobrovoľníkov.
Projekt Komunitná nadácia OA-
PK vznikol v spolupráci s Ob-
chodnou akadémiou v Pezinku.

Sme INOVÁTOROM a sna-
žíme sa komunite predstaviť
nové, zaujímavé projekty. V ro-
ku 2016 to boli hneď štyri no-
vé projekty.

V rámci odborného predmetu
skupina mladých študentov zalo-
žila svoju cvičnú firmu - komunit-
nú nadáciu. Študenti v rámci nej
riešia, ako má fungovať, pripra-
vujú a realizujú vlastné nápady,
tiež ako dobrovoľníci aktívne
spolupracujú s nadáciou REVIA.

Projekt Komunitná akadémia
zážitkov a skúseností nepatrí
medzi novinky, ale stálice. V mi-
nuloročnom piatom ročníku
sme v Modre a Pezinku zorgani-
zovali 8 akadémií, čo predsta-
vuje odpracovaných vyše 245
dobrovoľníckych hodín a zapo-
jených 51 seniorov, 386 juniorov
a 26 lektorov. Projekt spojil sa-
mosprávy miest Pezinok a
Modra, Mestské centrum sociál-
nych služieb v Modre, Jednoty
dôchodcov v Modre a Pezinku,
študentov Pedagogickej a kul-
túrnej akadémie v Modre, lokál-
ne základné, stredné a umelec-
ké školy. Za 5 rokov bolo zorga-
nizovaných celkovo 45 akadé-
mií so zapojením 1098 senio-
rov, 665 juniorov, 93 lektorov.
V projekte sa odpracovalo vyše
2 000 dobrovoľníckych hodín.

Nadácia manažuje nie-
koľko fondov – základinové, kto-
ré prispievajú do nadačného ma-
jetku v rámci trvalej udržateľ-
nosti organizácie, fondy podľa
špeciálneho účelu určeného sa-
motnými darcami a kombinova-
né. Fungovanie fondov je efek-
tívne, lebo zlúčením darov mož-
no viac pomôcť danému cieľu.

Fond Publikátor - Nadácia
REVIA sa nielen aktívne zaují-
ma o dianie a históriu malokar-
patského regiónu, ale aj podpo-
ruje publikačnú činnosť miest-
nych autorít. Tohto roku nadácia
uviedla do života dve knihy, v
rámci otvorenia výstavy „Tí, kto-
rí zmizli“ konajúcej sa pod zášti-
tou prezidenta SR Andreja Kis-
ku v Mestskom múzeu v Pe-
zinku. Boli to knihy: Františka
Čechová – Žigmund Šlomo Dia-
mant: Sculptures – Sochy a Dr.
Aristid Jamnický - Oprášené his-
tórie. Knihy možno zakúpiť v na-
dácii a lokálnych kníhkupec-
tvách. Výťažok z predaja kníh
pôjde do štipendijného Fondu

Sme PARTNEROM pre pro-
jekty.

starých rodičov a podporí deti
zo sociálne znevýhodnených po-
merov, aby mohli rozvíjať svoje
talenty, záujmy, alebo sa im len
prilepší v ich ťažšej životnej situ-
ácii a na aktivity nadácie REVIA.
Mnohostranná výhodnosť part-
nerského vzťahu nadácie so sa-
mosprávami priniesla prospech
zúčastneným stranám, nakoľko
uprednostňuje projekty, ktoré rie-
šia problémy a potreby obyvate-
ľov regiónu a skvalitňujú ich
život. Od roku 2000 REVIA spo-
lupracuje s cca 18 samospráva-
mi regiónu.

Nadácia poskytuje aj
poradenskú a konzultačnú služ-
bu – servis darcom, MVO, bez-
platné poskytovanie poznatkov
a know-how týkajúcich sa le-
gislatívy a databáz 3. sektoru,
sieťovania organizácií, spros-
tredkovanie pomoci.

Časť nadačnej práce v roku
2016 bola venovaná aj kon-
cepčnému plánovaniu v nadá-
cii, čoho výsledkami sú nové pro-
jekty a aktivity, realizované
prieskumy.

Aktivity Nadácie REVIAsa re-
alizujú vďaka zapojeniu mno-
hých darcov, dobrovoľníkov z ra-
dov škôl, MVO či jednotlivcov
regiónu. Nadácii pomáhajú ako
dobrovoľníci aj členovia správ-
nej rady, komisií – investičnej,
grantovej a marketingovej.

O našich aktivitách sa môžete
dozvedieť nielen z web stránky

a sociálnych sietí
nadácie, ale aj vďaka lokálnym
médiám, v ktorých máme výbor-
ných mediálnych partnerov.

V Pezinku sú to predovšet-
kým Televízia Pezinok, Pezin-
čan, Pezinsko a vývesné plochy
mesta.

V rámci našej činnosti komu-
nikujeme a spolupracujeme s
Asociáciou komunitných nadá-
cií Slovenska, MVO Slovenska
a organizáciami podobného za-
merania v zahraničí.

Všetkým našim partnerom,
podporovateľom, darcom, ktorí
boli s nami aj v roku 2016, ďaku-
jeme.

Sme RADCOM A KONZUL-
TANTOM.

Drahoslava Finková,
Nadácia REVIA

www.revia.sk

Nadácia Revia: Čo sa nám v roku 2016 podarilo?

Nadácia REVIA: Podporíme vaše nápady
Základným poslaním nadácie je podporovať a akti-
vizovať ľudí. Preto sa aj my snažíme spolupracovať
a podporovať vás v aktivitách, ktoré ovplyvňujú,
smerujú, vedú, pomáhajú, podporujú. Pretože verí-
me, že to má zmysel a je to správne a potrebné pre

budovanie zdravých vzťahov v komunite.

Ak máte dobré myšlienky, čo by ste radi zmenili v komunite, čo
by bolo užitočné, dobré, nápadité, dajte nám o tom vedieť a zís-
kajte na realizáciu základný kapitál.

Všetky potrebné informácie nájdete
na stránke alebo na tel. čísle 0905 960 797.

Žiadosti o finančný prí-
spevok posielajte v elektronickej podobe do 5. marca 2017
na adresu revia@revia.sk

www.revia.sk
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Zimy, ako bola tohtoročná, budú čoraz vzácnejšieMESTSKÉ 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

Po rokoch tu bola opäť zima,
na aké sme boli zvyknutí.
Zažili sme silné mrazy, na
niektorých miestach dokonca
rekordné – a dokonca aj sne-
hovú pokrývku, ktorá sa ne-
roztopila po troch dňoch.
Odborníci však hovoria, že ta-
kéto zimy sú už, žiaľ, skôr vý-
nimkou než pravidlom.

Konečne sme si zasa užili tro-
chu zimnej romantiky. A najmä,
čo dnes už nie vôbec je sa-
mozrejmosť – zima trvala dosta-
točne dlho... Keďže je ešte len
koniec februára, jej návrat ešte
nemožno celkom vylúčiť.

Studené počasie zavládlo už v
decembri a vďaka inverzii vydr-
žalo v našej oblasti až do Via-
noc. Po prechodnom oteplení
počas vianočných sviatkov sa
začalo znovu ochladzovať a po
Troch kráľoch prišlo naozaj vý-
razné ochladenie.

Ortuť teplomera klesala cez
deň i v noci hlboko pod bod mra-
zu a na mnohých miestach Slo-
venska padali rekordy. V Orav-
skej Lesnej napríklad v nedeľu
8. januára ráno klesla teplota na
mínus 35,5 stupňov, čo je zried-
kavý jav. Teploty pod – 30 stup-
ňov sa totiž na Slovensku vysky-
tujú celkom pravidelne, no mráz
silnejší, než – 35 stupňov name-
rali od roku 1950 len šesťkrát.

Pre zaujímavosť, doteraz ne-
prekonaný je rekord z 11. febru-
ára 1929, keď vo Vígľaši-Pstruši
pri Zvolene klesla teplota na mí-
nus 41 stupňov.

“ hovo-
rí klimatológ Pavel Matejovič z
Pezinka.

December bol teplotne nor-
málny, no január skončil na Slo-
vensku ako veľmi studený.

uvádza na svojej stránke

„Posledné tri zimy boli naozaj
veľmi mierne. Meteorologická
zima skončí až vo februári, tak-
že až potom bude možné zhod-
notiť, aká bude ako celok,

„Pr-
vý mesiac v roku 2017 bol z hľa-
diska priestorovej priemernej
mesačnej teploty vzduchu na
Slovensku v prvej desiatke naj-
chladnejších januárov od roku
1931,“

Slovenský hydrometeorologic-
ký ústav.

V priemere bol január 2017 de-
viaty najstudenší za posledných
87 rokov. Neplatí to však pre
všetky miesta rovnako. Vo vyso-
kohorských polohách zima nie
je až taká mimoriadna: Na Lom-
nickom štíte bol január len o 1,3
stupňa chladnejší, než priemer
v rokoch 1961 až 1990 a na
Skalnatom plese skončil ako 29.
najchladnejší.

Naopak, výrazne chladný bol
v nížinách a kotlinách: Na Sliači
bol tretí najstudenší od roku
1930 (s priemernou januárovou
teplotou iba mínus 9,7 stupňa!),
v Brezne alebo Nitre štvrtý.

Podľa SHMÚ boli takéto roz-
diely teplôt podmienené okrem
iného inverziou – jej vplyv na
teplotu bol silnejší, než vplyv sa-
motného studeného prúdenia.

uvádza SHMÚ.
Sila, akou zima udrie, teda závi-
sí od miestnych podmienok a od
výšky snehovej pokrývky.

Biely sneh odráža slnečné žia-
renie, čo prispieva k ochladzo-
vaniu vzduchu nad ňou. Takisto
izoluje zemský povrch a zabra-
ňuje, aby sa vzduch nad ním pre-
hrieval. Mrazy sú tiež silnejšie
vtedy, keď nefúka vietor.

Kombinácia týchto faktorov po-
tom spôsobí také zvláštnosti,
ako boli napríklad silné až 30-
stupňové mrazy v Dudinciach
na inak teplom juhu Slovenska.

Zatiaľ čo mrazov sme si užili,
snehu bolo trochu menej.

„Miestne vplyvy sa najviac preja-
vili v kotlinových polohách v juž-
nej polovici stredného Sloven-
ska, čiastočne aj na dolnom Po-
nitrí a na rozhraní dolného Po-
nitria a Tekova,“

„Po-
kiaľ ide o sneh, mali sme v malo-

karpatskej oblasti v posledných
rokoch aj zimy, keď bolo viac
snehu ako túto zimu,“

„Napríklad zima
2012/2013 bola v Malých Kar-
patoch na sneh mimoriadne bo-
hatá. Túto zimu menej snežilo,
no zase sú pre zmenu silnejšie
mrazy. Charakter zimy je pod-
mienený prevládajúcim prúde-
ním. Túto zimu k nám prenikol
studený pevninský a suchý
vzduch zo Sibíri, v minulých zi-
mách to bol pre zmenu teplý mor-
ský vzduch z Atlantiku. Sneh do
našej oblasti zase prinášajú tla-
kové níže zo Stredomoria.“

„O normálnej
zime hovoríme vtedy, ak je
teplotná odchýlka v intervale – 1
až +1.5 °C od dlhodobého prie-
meru,“
„Pravdepodobne sa vyskytnú lo-
kality, kde bude tohtoročná zima
v porovnaní s dlhodobým prie-
merom 1961 až 1990 teplotne
podnormálna, resp. studená.
Bude to najmä v kotlinových po-
lohách a na juhu stredného
Slovenska. Zima skončí teplot-
ne podnormálna zrejme aj v
Hurbanove.“

hovorí Pa-
vel Matejovič.

O tom, či zima 2016/2017
skončí z odborného hľadiska
ako normálna alebo studená,
rozhodne február.

hovorí Pavel Matejovič.

Práve na tejto známej meteo-
rologickej stanici, ktorá repre-
zentuje nižšie polohy južného a
západného Slovenska, zazna-
menali zatiaľ poslednú tuhú zi-
mu (chladnejšiu o tri a viac stup-
ňov oproti dlhodobému prieme-
ru) v roku 1984/85.

V našej pamäti však ostali
skôr zimy spojené s mimoriad-
nymi udalosťami, napríklad kala-
mitami alebo s uhoľnými prázd-
ninami, ktoré nečakane potešili

Dňa 19. 1. 2017 sa konalo v Centre voľného času v Pezinku
okresné kolo celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej po-
vesti Šaliansky Maťko. Výsledky sú nasledovné:

1. ZŠ Fándlyho,
Pezinok, 2. ZŠ Ľ. Štúra, Modra, 3.

ZŠ Vajanského, Modra.
1. ZŠ Kupeckého,

Pezinok, 2. ZŠ Slovenský Grob, 3.
ZŠ Ľ. Štúra, Modra, 3. ZŠ

Šenkvice.
1. GYM K. Štúra,

Modra, 2. ZŠ Kupeckého, Pezinok, 3.
ZŠ s MŠ Vištuk, 3. GYM

Pezinok.

Kategória 2.-3. ročník ZŠ:

Kategória 4.-5. ročník ZŠ:

Kategória 6.-7. ročník ZŠ:

Nela Antalová
Michal Jakabovič Mia

Lišková
Katarína Lišková

Rebecca Mrázová Mi-
chaela Lišková Ondrej Chromík

Natália Ježíková
Laura Slamková Vera

Kerekesová Dominika Holásková

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

Súťaž v prednese slovenskej povesti

Od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017 je v platnosti aktuálny železničný
cestovný poriadok. Vybrali sme spoje, ktoré majú odchody zo že-
lezničnej stanice Pezinok:

Vysvetlivky: - ide v pracovných dňoch, - ide v sobotu, nedeľu
a štátom uznané sviatky

- ide v nedeľu a 17.4.,1.5., 8.5., 5.7,
29.8.,1.11., nejde 25.12., 1.1.,16.4.,30.4., 7.5. -

X 10

30
36

11
12

38

39

41
42

37

- ide v pracovné dni, nejde od 24.12. do
8.1. - ide v sobotu a nedeľu a štátom uznané sviatku, v období
od 24. 12. do 8.1. ide denne.

ide v nedeľu a
17.4.,.1.5., 8.5., 1.11., nejde 25.12., 1.1., 16.4., 30.4., 7.5. - ide v
nedeľu/pondelok a 17./18.4., 1./2.5., 8./9.5., 1./2.11., nejde
25./26.12., 1./2.1., 16./17.4., 30.4./1.5., 7./8.5. - ide v nedeľu a
17.4., 1.5., 8.5., 1.11., nejde 25.12., 1.1., 16.4., 30.4., 7.5., 9.7.-27.8.

- ide v nedeľu a 17.4., 1.5., 8.5., 1.11., nejde 25.12., 1.1., 16.4.,
30.4., 7.5., 2.7.-27.8. - ide v nedeľu a 17.4., 1.5., 8.5., 1.11., ide
25.12., 1.1., 16.4., 30.4., 7.5., 9.7.-27.8. - nejde v sobotu a
25.12.-6.1., 14.4., 16.4., 30.4., 7.5., 1.9., 15.9., 17.11.

zrýchelný spoj rýchlik

Nový vlakový cestovný
poriadok 2016 - 2017

SMER TRNAVA

4,35
5,24 Leopoldov 11
6,24 Leopoldov
6,55 Leopoldov
7,10 Leopoldov 11
7,24 Leopoldov 12
8,24 Leopoldov
9,24 Leopoldov
10,24 Trnava X
10,55 Leopoldov
11,24 Leopoldov 11

14,33 Trnava 11

15,24 Leopoldov 11

15,33 Trenčín X

16,33 Trnava 11

17,24 Leopoldov 11

17,55 Trenčín 11

Leopoldov

X

11,24 Leopoldov 12

15,24 Leopoldov 12

Trnava

17,24 Leopoldov 12

18,24 Leopoldov
18,55 Leopoldov 37
19,24 Leopoldov
20,24 Trnava 11
20,24 Trnava 12
21,24 Leopoldov
22,24 Trnava 11
23,24 Leopoldov

12,24 Leopoldov X
13,24 Leopoldov

14,24 Leopoldov X

14,55 Leopoldov

16,24 Leopoldov 11

16,55 X

13,55 Trenčín X

16,24 Trnava 12

SMER BRATISLAVA

4,37

5,58 Bratislava, 11
6,05

6,58 11
7,05 X
7,17 39

7,37 Kúty 11
7,37 Bratislava, hl. stan. 12

8,37 Bratislava, hl. stan.
9,37 Bratislava, hl. stan. X
10,37 Malacky
11,17 Bratislava, hl. stan.
11,37 X
12,37

14,37

15,37 Malacky X

16,37 Malacky

19,37 Bratislava, hl. stan.

Bratislava, hl. stan.
5,17 Bratislava, hl. stan.
5,32 Bratislava,

6,17 X
6,37

7,25 11

7,58 Bratislava, hl. stan. 11

13,37 Malacky X

15,17

16,03 Břeclav

hl. stan.

Malacky

11

11

11
hl. stan.

BANové Mesto
Bratislava, hl. stan.

Bratislava, hl. stan.
BANové Mesto
Bratislava, hl. stan.
BANové Mesto

8,17 Bratislava, hl. stan. X

Bratislava, hl. stan.
Bratislava, hl. stan.

Malacky
Bratislava, hl. stan.

17,37 Kúty 10
17,37 Břeclav X

18,37 Kúty 11
18,37 Bratislava, hl. stan. 12
19,02 Bratislava, hl. stan. 30

20,37 Bratislava, hl. stan. 42
20,53 Bratislava, hl. stan. 41
21,17 Bratislava, hl. stan. 36
23,00 Bratislava, hl. stan.
23,57 Bratislava, hl. stan. 38

18,03 Bratislava, hl. stan. 11

19,17 Bratislava, hl. stan.

žiakov v januári 1979. Ešte po-
čas silvestrovského večera sa v
Pezinku a okolí teplota pohybo-
vala na úrovni jarných 10 až 12
stupňov, počas noci a Nového
roka sa však ochladilo o 20 až
30 stupňov. Naše územie totiž
zasiahol vpád studeného vzdu-
chu, ktorý prichádzal smerom
od Poľska a Nemecka. Keďže
zamrzli vagóny s uhlím určeným
na vykurovanie, ale tiež ako pali-
vo do elektrární, hospodárstvo
sa ocitlo v stave núdze. Brány
škôl sa zavreli v piatok 5. januá-
ra na celé tri týždne, takže sa
opäť začalo učiť až 29. januára.
Tridsať rokov uplynulo od ďalšej
kalamity, ktorá sa začala 10. ja-
nuára 1987. Neobvyklé spoje-
nie silného ochladenia a sneže-
nia prinieslo aj na juhu Sloven-
ska asi 60 až 70 centimetrov
snehu, z ktorého sa vytvorili
dvojmetrové záveje. Na mno-
hých miestach uviazla doprava
a najspoľahlivejším – často i jedi-
ným možným – dopravným
prostriedkom bola pešia chô-
dza. Na druhej strane bolo cel-
kom príjemné, keď sa napríklad
Bratislava premenila na obrov-
ské korzo.

Akokoľvek na tieto udalosti ra-
di spomíname, s najväčšou
pravdepodobnosťou sa už nezo-
pakujú. Aj táto zima podľa od-
borníkov skončí buď ako nor-
málna, alebo na niektorých
miestach Slovenska podnor-
málna, čo závisí najmä od po-
sledného zimného mesiaca,
februára. Ten priniesol v posled-
ných dňoch oteplenie, opäť sa
však vďaka inverzii na mnohých
miestach Slovenska udržiavali
nízke teploty.

V každom prípade platí, že na
severnej pologuli bol január nad-
priemerne teplý. Studeného
vzduchu je skrátka oveľa menej,
než kedysi – môžeme si ho pred-
staviť, ako bazény alebo bubliny,
ktoré za istých okolností zasiah-
nu práve relatívne malé územie
Európy. Tak, ako to bolo tento ro-
k. Trblietavé vločky v mrazivom
vzduchu tak pre nás budú čoraz
vzácnejším korením. (kam)

FOTO: (pb)
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Narodil som sa v Pezinku, kde
žijem doteraz.Ako chlapec som
nikdy neinklinoval k športu, rad-
šej som si sadol s chalanmi na
pivo. Bolo mi to prirodzenejšie.

Ako 27-ročný som si uvedo-
mil, že popíjanie alkoholu sa sta-
lo pre mňa koníčkom. Preto
som sa rozhodol s tým zo dňa
na deň skoncovať. Úspešne sa
mi to podarilo.

Popri tom som si uvedomo-
val, že fajčenie tiež nie je pre člo-
veka ani trochu osožné. Po ča-
se som sa začal zaoberať
myšlienkou, ako s týmto nedu-
hom skoncovať. Dlho som na-
beral odvahu, až sa mi to nako-
niec tiež podarilo.

Problém nastal, keď som za-
čal pomaly priberať na váhe.
Keď som sa pred jedenástimi
rokmi vracal z letnej dovolenky,
ručička na váhe ukazovala
94 kg. Vtedy nastal u mňa totál-
ny zlom. Povedal som si, že to
takto už ďalej nejde.

Začal som bicyklovať. Pamä-
tám sa, ako som prvýkrát vy-
šliapal na bicykli na Slnečné
údolie. Bolo to s tromi prestáv-
kami a v cieli som myslel, že bi-
je moja posledná hodina. Bol
som nie červený, ale rovno fia-
lový. Nevzdával som sa.
Kondícia sa postupne zlepšo-
vala. Po dvoch rokoch som
schudol 20 kg.

Vždy, keď prišli zimné mesia-
ce, musel som bicykel odložiť a
dať si prestávku. Na jar mi chví-
ľu trvalo, než som opäť získal
kondíciu. Jedného dňa v zime,
asi pred siedmimi rokmi som si
obul staré tenisky a skúsil som
odbehnúť zo Slnečného údolia
do Pezinka, čo bolo asi 10 kilo-
metrov.

Veľmi ma boleli nohy, ale ne-
vzdal som to a dobehol som.
Takto som začal postupne be-
hať. Pridala sa aj moja man-
želka s tým rozdielom, že ona
celý život cvičila a bola v dobrej
kondícií.

Jedného dňa som stretol ka-
maráta Jána Stojkoviča, ktorý
mi povedal, že sa beží v pezin-
ských lesoch Memoriál Ivana
Prokopa. Keďže Ivan, ktorý za-
hynul v Himalájach, bol môj pria-
teľ ešte z detstva, rozhodol som
sa zúčastniť tohto preteku, aby
som mu aspoň takýmto spôso-
bom vyjadril úctu.

Trať mala 10 kilometrov. Skon-
čil som suverénne posledný.

Ďalší pretek som absolvoval v
Mariánke. Pamätám sa, ako
som bol dlho preposledný a asi
100 metrov pred cieľom ma
predbehla jedna dievčina sil-
nejšej postavy. Bola to veľká
hanba, ale nezlomilo ma to.

Absolvoval som ďalšie a ďal-
šie preteky s dĺžkou 10 kilo-
metrov. Postupne som sa pre-
dieral dopredu z posledných
priečok.

Raz mi manželka navrhla,
aby sme išli na beh do Malže-

níc. Trať merala 13 kilometrov.
Bežali sme na poslednom
mieste. Za nami už išla iba sa-
nitka, ktorá bola v prípade po-
treby pripravená nám poskyt-
núť prvú pomoc a zachrániť nás
pred totálnym vyčerpaním.

Nakoniec jej pomoc nebola
potrebná. Keď som zistil, že
„desiatky“ celkom zvládam, s
malou dušičkou som sa prihlá-
sil na polmaratón (21 km) do
Bratislavy. Bežal som celý čas
bez prestávky, prišiel som totál-
ne vyčerpaný do cieľa a myš-
lienkami mi preblyslo, že už ta-
kéto hlúposti robiť nebudem a
že toto je môj prvý a posledný
polmaratón. Že som dosiahol
svoj bežecký vrchol.

Svalovica po pár dňoch ustú-
pila, telo sa zregenerovalo a ja
som sa hlásil na ďalšie a ďalšie
polmaratóny.

Jedného dňa som stretol ka-
maráta Rada Bobríka, ktorý tiež

behal a rozprával mi, ako zalo-
žili s Matúšom Jedinákom be-
žecký oddiel EMKO-bežecký
klub. Začali sme sa stretávať.
Behali sme poväčšine v Malých
Karpatoch rôzne trate v dĺžke
okolo 20 kilometrov.

Raz som našiel na jednom
bežeckom portáli motto boxe-
ra Muhammada Aliho. Znelo:
„Šampióni sa nerodia v telo-
cvičniach, šampióni vznikajú z
niečoho, čo majú hlboko vo svo-
jom vnútri. Zo sna, z predsa-
vzatia, z vízie “ .

Zamyslel som sa nad týmto vý-
rokom, uvedomil som si, že
všetko dôležité sa odohráva v
hlave a rozhodol som sa pre nie-
čo v tom čase ešte nemožné –
a to, že o pol roka pobežím ma-
ratón.

Začal som zmysluplne syste-
maticky trénovať. Deň D prišiel
18. októbra 2015 v Amsterda-
me. Celý maratón som zabehol
bez prestávky v čase 4 hodiny
26 minút.

Neveril som tomu ešte niekoľ-
ko týždňov. Potom nasledovali
ďalšie maratóny v Bratislave, v
Košiciach, v Salzburgu. Manžel-
ka nechcela ostať výrazne poza-
du a začala behať polmaratóny.

Prednedávnom sme sa vrátili
s manželkou a jej synom z ma-
ratónu z Las Vegas, ktorý bol
pre nás – jednak pre časový po-
sun, a tiež pre vysoké teploty –
veľmi náročný. Boli sme jediní,
čo reprezentovali Slovensko.

Keď mi bude zdravie slúžiť,
mám ešte dve tajné želania.
Aby ma vylosovali na Newyor-
ský maratón a maratón na Mont
Blanc. Ale to už je hudba bu-
dúcnosti.

Chcel by som odkázať Pezin-
čanom, ktorí vedú konzumný
spôsob života, že beh je úžas-
ná vec, ktorá robí človeka
šťastným. Človek prichádza po-
čas behu na krásne myšlienky.
Nezabudnite, že nikdy nie je ne-
skoro. Karel Votava

Nikdy nie je neskoro na zmenu

Karel Votava (v strede)

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU marec

2. 3. Mama, ocko- poď sa hrať: Hráme sa s plastelíno-
u.

9.3. Mama, ocko- poď sa hrať: Slimáčik z papiera.

16. 3. Mama, ocko- poď sa hrať: Jarný kvietok.

17.3. Jarné tvorivé dielne. Tvorivé kreatívne popoludnie
pre deti.

23. 3. Mama, ocko- poď sa hrať: Dúha.

24.3. Vítanie jari a vynášanie Moreny.

30.3. Mama, ocko- poď sa hrať: Rybičky.

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

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

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

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

Na každej dielničke si môžu vlastnoručne vyrobiť milé
vecičky. Podujatie sa uskutoční v čase od 14.30 do 18.00 hod.

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

Akcia pre rodiny s deť-
mi v Zámockom parku, pri ktorej si spevom a súťažami pripomí-
name ľudové zvyky. Začiatok o 17.00 hod.

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

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

www.cvcpezinok.sk
Zmena pro-

gramu vyhradená.

Milí čitatelia, dovoľte, aby sme vás v druhom polroku upozor-
nili na voľné miesta na záujmových útvaroch Centra voľného ča-
su v Pezinku.

(od 4 r.) - cibrenie jemnej motoriky pomocou mo-
delovania, vystrihovania, lepenia, kreslenia. Každý štvrtok od
16.30 do 17.30 h.

(od 3 r.) - deti sa učia vytvárať prvé kamarátstva, k čo-
mu prispievajú pohybovo-dramatické hry a učia sa tiež rytmike
a koordinácii tela prostredníctvom jednoduchých tančekov.
Každú stredu od 16.00 do 17.00 h.

(od 5 r.) - spievanie, tancovanie, dramatizácia ľu-
dových zvykov formou folklórnych pásiem. Každý štvrtok od
17.30 do 18.30 h.

(od 5 r.) - rozvoj jemnej a hrubej motoriky, reči, zá-
klady počítania. Ideálna príprava do školy v malej skupinke.
Každú stredu od 16.00 do 17.00 h.

(od 4 r.) - zoznámenie a zdokonaľovanie sa v cu-
dzom jazyku, základy myslenia v inej reči, nebáť sa hovoriť, malé
skupinky, učenie formou hry. Každý pondelok od 16.00 do 17.00
h (1. skupina) a každý utorok od 16.30 do 17.30 h (2. skupina).

(od 6 r.) - ponúka zaujímavé výtvarné techni-
ky, prácu s rôznym výtvarným náradím a materiálom. Každý uto-
rok od 15.00 do 16.30 h.

(od 6 r.) - rozvíja motoriku, tvorivosť a fantá-
ziu prostredníctvom práce s keramickou hlinou. Každú stredu
od 14.30 do 15.45 h.

(od 7 r.) - ponúka zdravý pohyb na čerstvom
vzduchu, súťaživosť v medziach fair- play, práca s mapou a bu-
zolou, vytrvalosť. Každú stredu od 16.00 do 18.00 h.

(od 6 r.) - prináša tanečné prvky rôznych štýlov a nácvik
tanečných zostáv a predstavení, cibrí koordináciu a kultivuje po-
hyb. Každý utorok od 15.30 do 16.30 h.

(od 9 r.) - rozvíja technické myslenie, ma-
nuálnu zručnosť, konštrukčné schopnosti a trpezlivosť. Každý
piatok od 16.15 do 17.30 h.

- vy-
hľadávanie na internete, posielanie mailov, práca s textovými
dokumentmi a ich prenosom z mobilu do PC.

Záujmové útvary pre škôlkárov:

Záujmové útvary pre školákov:

Pre dospelých ponúkame

Výtvarníček

Maláčik

Folklórniček

Predškoláčik

Angličtina

Výtvarný ateliér

Keramický ateliér

Orientačný beh

Move it

Modelársky krúžok

základy práce s počítačom

Voľné miesta
na záujmových útvaroch v CVČ

Počas víkendu 28 – 29. 1.

2017 sa na bratislavských Pa-

sienkoch konalo 1. kolo Sloven-

ského pohára žiakov v plávaní.

Na pretekoch si zmeralo sily 38

klubov zo Slovenska. FPD Slo-

venský pohár žiakov v plávaní

je dlhodobou 5-kolovou súťa-

žou jednotlivcov žiačok a žia-

kov kategórie 9 – 12 rokov. Po-

dujatia zaradené do Sloven-

ského pohára žiakov prebieha-

jú po celý rok v rôznych mes-

tách Slovenska.

Plavecký klub Pezinok repre-

zentovalo 33 detí vo všetkých

vekových kategóriách. Pre niek-

torých 9-ročných plavcov to bo-

la prvá skúsenosť s veľkým pre-

tekom v 50m bazéne.

Úspešná 12-ročná Veronika

Behalová

2. miesto

3. miesto

z Plaveckého klubu

Pezinok si vyplávala hneď 2 me-

daily a to v disciplíne

400 m voľný spôsob časom

5:13.00 a v disciplíne

100 m voľný spôsob časom

1:08.09.

V silnej konkurencii sa darilo

aj 11-ročnému

ktorý v disciplíne 100m

Samuelovi Šče-
vlíkovi,

znak časom 1:26.73 doplával

na

Do celkového hodnotenia sa

započítava súčet najlepších 4

najhodnotnejších výkonov pre-

tekára. V každej kategórii sa vy-

hodnotí 7 plavcov, ktorí budú od-

menení účasťou na spoločnom

sústredení v kúpeľoch Dudince

v júli 2018. Sústredenie zabez-

pečí

prostredníctvom skupiny

FPD, generálneho partnera Slo-

venského pohára žiakov.

je po prvom kole

v celkovom hodnotení zo 100

pretekárok na vynikajúcom

a

v celkovom hodnotení zo

100 pretekárok na peknom

2. mieste.

prezident SOV Anton
Siekel

Vero-
nika Behalová

4.
mieste Katarína Szabóová
(10 r.)

10.
mieste. Naďa Kúdelová

1. kolo FPD Slovenského pohára žiakov v plávaní

Samuel Ščevlík a Veronika Behalová na stupňoch víťazov

Počas víkednu

Veľká cena Českej
Třebovej. Mladí zve-
renci 1. Judo clubu
Pezinok získali na-
sledovné vynikajúce
umiestnenia:

Marek Macejka do 12 rokov, do 28 kg, Emma
Markovicsová do 12 rokov, do 28 kg, Lenka Tománková do
14 rokov, do 44 kg. Katarína Vojteková do 12 roko-
v, do 40 kg, Matej Klobučník do 14 rokov, do 34 kg, Samuel
Háger do 14 rokov, do 38 kg. Ella Markovicsová
do 14 rokov, do 32 kg.

21.
a 22.1.2017 sa konala

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:
Martin Tománek

Džudo – výsledky
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

FEBRUÁR 2017 PEZIN ANČ

► 3.3. VÝROČNÁ
SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV.

► 4.3. FA-
REBNÁ INDIA.

► 8. 3. OSLAVA MDŽ.

►9.3. JARNÝ REZ OVOC-
NÝCH STROMOV.

► 10.3. VENOVANÉ ŽE-
NÁM.

► 11.-12.3. OR-
BIS HARMONIAE.

► 12.3. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: KRÁĽ ŠAŠO.

► 16.3. AKO NAŠTARTOVAŤ
SVOJU PAMÄŤ.

► 17.-18.3.
PAFF – PEZINSKÝ AMATÉRSKY FILMOVÝ

FESTIVAL.

► 20.3. SMEJKO A
TANCULIENKA.

► 21.3. SVET OKOLO
NÁS.

► 21.3. OKO ZA OKO.

► 22.3. NAJMENŠÍ
FESTIVAL.
► 25.3. OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MA-
RIÁŠI.
► 26.3. HA-MLS-NOS –
JOŽKOVE SMIECHOTY.

► 30.3. JARNÝ
KONCERT ZUŠ.
► 31.3.
DEŇ UČITEĽOV.

DÁMSKA ŠATŇA
Pre verejnosť nepredajné.

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

chodcov – MO Pezinok.
(sobota) o 14.00 h sály, salónik a minigaléria DK –

Prednáška, joga, vernisáž výstavy, premietanie
filmu, indické tance. Podujatie pod záštitou Indického veľvyslanec-
tva na Slovensku. Organizátori: India klub, PKC, Mesto Pezinok.
Podujatie pod záštitou J. E. veľvyslanca Indickej republiky v SR a
primátora mesta Pezinok. 16.00 h - vernisáž
výstavy fotografií: Ľubomír Činčura a Richard Kay. Trvanie výsta-
vy: 4. 3. 2017 - 3. 4. 2017Organizátori: India klub, PKC.

(streda) o 16.00 h v salóniku DK – Len pre
členky ÚŽ – MO Pezinok. Organizátor: Únia žien Slovenska – MO
Pezinok.

(štvrtok) o 15.00 h v malej sále DK –
Diskusné posedenie a praktické ukážky s

Dr.h.c. Prof. Ing. Ivanom Hričovským, DrSc., významným sloven-
ským pomológom pre účastníkov ATV i verejnosť. Hl. garant:
MsÚ Pezinok.

(piatok) o 19.00 h v malej sále DK –
Hudobno - literárne pásmo v réžii Juraja Hanulíka. Účinku-

jú. Ivana Poláčková, Eva Rosenberger ml., Mária Gašparovičo-
vá a Michael Vrzala. Hl. garant: OZ CRESCENDO.

(sobota-nedeľa) vo všetkých priestoroch DK –
Dni zdravého života – XVIII. ročník. Hlavný

garant: Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová, Jiří Vitáloš.
Podrobný program bude uvedený na plagátoch.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: Theatre Fortissimo

Trenčín. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
( ) o 15.00 h v malej sále DK –

Prednáška a diskusia venovaná. X. ročnílku akcie
„Týždeň mozgu“ (13. 3. - 19. 3.) s p. Silviou Valovičovou pre účastní-
kovATV i verejnosť. Hl. garant: MsÚ Pezinok

(piatok-sobota) o 19.00 h vo veľkej, spoločenskej a
malej sále DK –

XIII. ročník. Podrobný program bude uvedený na
plagátoch. Organizátori: OZ Kinečko a P.D.F.

(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
Veselé hudobné predstavenie pre najmenších

s detskými pesničkami od chrobáčikov – čmeľka Smejka a lienky
Tanculienky. PRENÁJOM – predaj len cez

(utorok) o 10.00 a 12.00 h vo veľkej sále DK –
Kultúrno-vzdelávací projekt pre žiakov ZŠ a SŠ. Šk.rok 2016/

2017: PERU - štyri strany sveta. Hl. garant: CREA-EDU Martin.
(utorok) o 19.00 v malej sále DK – Na-

pínavá komédia s prvkami renesancie i súčasného divadla. In-
scenácia bola okrem domácich javísk s veľkým úspechom uve-
dená aj vo Francúzsku na SHAKESPEARE FESTIVAL 2010 v
Tournon-sur-Rhône. Autor: William Shakespeare. Réžia: Peter
Weinciller. Účinkuje: Teatro COLORATO Bratislava. Predstave-
nie uvádzame v cykle „Malé, ale milé“.

(streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK –
Prehliadka tvorivosti detí MŠ. Hl. garant: PKC.

(sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK –

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

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

(štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
Organizátor: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.

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

mesta Pezinok. Divadelné predstavenie a spoločenské posede-
nie. Dnes: - predstavenie DAB Nitra. Hlavný
garant: MsÚ Pezinok a PKC.

- 1. a 29. 3. 2017 od 16.oo hod. - Lektor: Mgr. M.
Moravčík

- 9. a 23. 3. 2017 od 14.oo hod. - Lektorky: M. Ha-
núsková a PhDr. O. Kmeťová - Stajková

piatok

štvrtok

V rámci programu:

www.ticketportal.sk

Hudba stáročí

Arteterapia

Akadémia tretieho veku:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Alex Horňák 1.1.
Ondrej Stacho 1.1.
Nikolas Kopera 2.1.
Šimon Kotes 2.1.
Sabina Hodálová 3.1.

Sofia Ratkovská 3.1.
Michaela Mosná 3.1.
Stela Fornerová 3.1.
Leo Martin Veng 3.1.
Daniela Barteková 6.1.
Šimon Sabol 8.1.
Filip Majerčák 9.1.
Artúr Velits 13.1.
Jasmína Eibnerová 16.1.
Ondrej Belej 17.1.
Peter Sloboda 18.1.
Jenifer Zemanová 19.1.
Michal Blahovský 19.1.
Mario Lenghard 21.1.
Dominika Perinayová 21.1.
Sofia Takáčová 22.1.
Samuel Hadvig 23.1.
Oliver Smolinský 24.1.
Monika Blahová 25.1.
Filip Štrba 26.1.
Nelly Tanková 28.1.

Stela Ratkovská 3.1.

80-roční

85-roční

Valéria Bacigálová 1.2.
Anna Lackovičová 4.2.
Emília Topková 4.2.
Alexander Ilečko 25.2.
Jozef Hujsi 26.2.

Gabriela Solčanská 2.2.
František Petrakovič 5.2.
Helena Prostredníková 8.2.

Silvia Hallonová 60 r.
Štefan Šmahovský 61 r.
Ing. Ladislav Černova 82 r.
Ján Nagy 56 r.
Paula Pätoprstá 94 r.
Rudolf Kovačovský 84 r.
Mária Bilová 80 r.
Mária Šipošová 66 r.
Hedvika Zárubová 90 r.
Ludevít Kvasna 66 r.
Ing. Štefan Gyalog 73 r.
Janka Pepichová 104 r.
Anna Molnárová 68 r.

Emma Suchoňová 88 r.
Alexander Sedlák 93 r.

MUDr. Anna Garajová 69 r.

B L A H O Ž E L Á M E

90-ročné

91-ročná

92-ročná

93-ročná

Alžbeta Ovšonková 3.2.
Rozália Kokošková 17.2.
Antónia Krasňanská 23.2.

Anna R sslerová 7.2.

Žofia Gavenčiaková 12.2.

Mária Pukančíková 2.2.

ö

Naši jub i lant i

Zosobáš i l i sa
1. La La Land ................................................................ USA
2.-3. Logan:Wolverine ....................................................... USA
4.-5. Únos ............................................................................ SR
5. Balerína ......................................... 17.00 h ............. FRA
7. Miesto pri mori ............................................................. USA
8. Nechte zpívat Mišíka ..................................................... ČR
9. Toni Erdmann ........................................................... NEM
10. Lion ........................................................................... USA
11. Bodi: Psia superstar ....................... 17.00 h .... USA, Čína
11. Kong: Ostrov lebiek ................................................... USA
12. Kong: Ostrov lebiek 3D ............................................. USA
14. Fk: Jackie .................................................................. USA
15. Aj dvaja sú rodina ...................................................... FRA
16.a19. Piata loď ..................................................................... SR
19. Lego Batman vo filme ..................... 17.00 h .............. USA
21.-22. Zlato .......................................................................... USA
23.-24. Chips ........................................................................ USA
25. Kráska a zviera 3D ......................... 17.00 h .............. USA
26. Kráska a zviera ..............................17.00 h ............... Fra
25.-26. Život .......................................................................... USA
28. Fk: Baba z ľadu ............................................................ ČR,SR
29.-30. Masaryk ................................................................ ČR,SR

Začiatok predstavení je o 19.30 h

http://rezervacie.kinopezinok.sk

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY marec

V srdciach tých,
ktorí vás milovali,
budete žiť stále.
Dňa 8. 1. 2017 uply-
nulo 7 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
mička, babička a prababička

a dňa 28. 3. 2017 si
pripomenieme 9.
výročie smrti náš-
ho drahého otecka.
dedka a pradedka

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

Zitka KLAMOVÁ

Dominika KLAMU.

Dňa 1. 1. 2017
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
nášho drahého
manžela, otca a
dedka

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Jána BEDEČA.

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, mu-
sela zomrieť, aj keď
tak veľmi chcela
žiť. Dňa 15. 1. 2017
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
našej drahej

S láskou spomína Milan s rodi-
nou.

Margity SVETLÁKOVEJ.

Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Dňa 29. 2. 2017
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko i pra-
dedko

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. Smútiaca rodina.

Rudolf TYKO.

Dňa 6. 2. 2017 sme
si pripomenuli 2.
výročie úmrtia na-
šej drahej

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Dcé-
ra, synovia, vnúčatá a pravnúčatá.

Jozefy
HLAVENOVEJ.

Dňa 8. 2. 2017 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil

S láskou spomí-
najú manželka a
deti s rodinami. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí mu s nami
venujú tichú spomienku.

Ján ADÁMEK

Dňa 24. 2. 2017
sme si pripomenuli
3. výročie, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

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

Ladislav
VIRGOVIČ.

Dňa 15. 1. 2017 uplynulo 8 rokov,
čo nás náhle opus-
tila naša milovaná
manželka, ma-
mička a babička

Smú-
tiaca rodina.

Alojzia
SLOVÁČKOVÁ

rod. Matejkovičová
a 12. 1. sme si pri-
pomenuli jej nedožitých 75 rokov.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Neplačte že som
odišiel, len kľud a
mier mi prajte, len
večné svetlo spo-
mienky mi zachovaj-
te. Dňa 6. 2. 2017
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia

nášho drahého manžela a otca

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Manželka Bo-
žena a syn Pavol.

Pavla PIPÍŠA.

Dňa 5. 2. 2017 uply-
nulo 7 rokov od úmr-
tia nášho drahého
otca, dedka

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

Jozefa
HRANICKÉHO.

Očiam ste odišli, v srdciach ste
zostali... Dňa 16. 2. 2017 uplynulo
7 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec a 2. 3. 2017 uplynú 2
roky, čo nás opustila naša drahá
mama. Na obidvoch rodičov, sta-
rých rodičov a prastarých rodičov

a
s láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami.

Ing. Rudolfa ZÁMEČNÍKA
Mária ZÁMEČNÍKOVÚ

Dňa 22. 2. 2017
uplynulo 26 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mama, svokra
a babička

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Synovia s rodinami.

Antónia
BUBENÍKOVÁ.

Odišiel si tíško z
nášho života, ale
krásne spomienky
a večná láska v nás
stále zostávajú,
pretože ten, čo žije
v našich srdciach,
nikdy neumiera. Dňa 2. 3. 2017
uplynie bolestný 1. rok od chvíle,
kedy nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec a starý otec

Na jeho veľkú lásku a dobrotu
nikdy nezabudneme. S láskou a
úctou spomína smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

JUDr. Boris NOVOMESTSKÝ.

Tak tíško odišla du-
ša tvoja, že nestih-
la si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 25. 2.
2017 uplynie 9 ro-
kov, čo nás vo veku

47 rokov navždy opustila naša
milovaná mamička, manželka

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

Marta PULŠČÁKOVÁ

V týchto dňoch sa
naša babička

rodená Kerkešová
dožíva krásneho
jubilea 93 rokov. Do
ďalších rokov jej vnuk Kajuško s
rodinou želá veľa zdravia a bo-
žieho požehnania.

Mária
PUKANČÍKOVÁ

Dňa 31. 1. 2017
uplynul už rok, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

.
S láskou na neho spomína man-
želka, dcéry s rodinami a svatovci
Švestkovci. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Ján
ZHORELICKÝ

Dňa 15. 2. 2017
sme si pripomenuli
nedožité 90. naro-
deniny našej dra-
hej

z Grinavy, ktorá
nás opustila pred 4 rokmi. S lás-
kou a smútkom v srdci spomínajú
deti s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina. Kto ste ju mali radi,
venujte jej, prosíme, tichú spo-
mienku.

Veroniky
HRÍBIKOVEJ

Jediné srdce na
svete sme mali, čo
dokázalo nás milo-
vať, aj keby láskou
vzbudiť sme ho
chceli, neozve sa
už viackrát. Odišlo,

zmĺklo, išlo spať...

Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa
mal rád, nezabudol.

Dňa 22. 2.
2017 sme si pripomenuli 15. výro-
čie úmrtia našej milovanej ma-
minky, babinky a prababinky

S láskou spo-
míname a za tichú spomienku
ďakujeme. Smútiaca rodina.

Brigitky BALÁŽOVEJ.

Človek odchádza, ale všetko krás-
ne, čo nám dal, ostáva v nás. Dňa
10. 2. sme si pripomenuli 10. výro-

čie, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, ocko a
dedko

S láskou a úctou
spomína manželka
a dcéra s rodinami.

JOZEF ZÁRUBA.

Dňa 10. marca
2017 uplynie 15 ro-
kov, čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec, starý
otec

Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu spolu s nami ve-
nujú tichú spomienku. S láskou
spomína manželka Anna a syno-
via s rodinami.

Ivan KRUPA.

Tvoje dobré srdce,
otec, zostane na-
vždy s nami. Bude
nám žehnať na
cestu, ktorou teraz
pôjdeme sami. Dňa
21. 2. 2017 sme si
pripomenuli 1. výro-
čie, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko

z Grinavy. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka Terka a deti s
rodinami. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Severín MLYNEK

POĎAKOVANIE

Ďakujem všetkým,
ktorí svojou prítom-
nosťou zmiernili
môj veľký žiaľ a
prišli sa rozlúčiť dňa
3. 2. 2017 s mojou
drahou zosnulou

rod. Horváthovou.
Za prejavenie súcitu a kvetinové
dary vám úprimne ďakujem, dcé-
ra Lýdia.

Hedvikou ZÁRUBOVOU

Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa
mal rád, nevie zabudnúť. S boles-
ťou v srdci sme si
dňa 25. 1. 2017 pri-
pomenuli 1. výročie,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá
manželka, mama a
babka

S láskou a úctou spomínajú man-
žel, nevesta, vnuk a ostatná rodi-
na. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Anna VIKOVÁ

Dňa 14. 2. 2017
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka

.
S láskou spomína dcéra a syn. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Františka
GLVÁČOVÁ

Sára Mária Bušová 28.1.
Samuel Straka 29.1.
Dorota Cinová 29.1.
Peter Ružek 30.1.
Tobias Vladislav Baričák 31.1.

Peter Lančarič a Miroslava Kara-
sová • Michal Šembera a Miro-
slava Kozmonová • Alexander
Kopún a Katarína Huštatyová

Ďakujeme všet-
kým, ktorí sa prišli
9. 2. 2017 rozlúčiť
s našou drahou
mamou

rod. Solgovou.
Ďakujeme aj za vyjadrenú sú-
strasť a kvetinové dary. Smútiaca
rodina.

Emmou
SUCHOŇOVOU,
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(prihlásiť sa môže ktokoľvek
a dvojicu môže tvoriť muž-muž, muž-
žena, žena-žena)

Fraňa Kráľa 1/B, Pezinok

(zraz najneskôr 8.45 h)
(ženy, muži spolu)

skupinovým systémom. Skupinové boje na 2 sety /2:0, 1:1,
0:2/ do 21b. Hrá sa o celkové umiestnenie podľa oficiálnych
pravidiel bedmintonu. Hrať sa bude plastovými košíkmi
YONEX Mavis 2000.

10 € na osobu zahŕňa prenájom kurtov, koší-
ky na hru, ceny pre 1.-3.m., občerstvenie-ovocie, (pitný re-
žim bude v réžii každého hráča).

max. počet 24 dvojíc, bližšie informácie a

V Pezinku síce nie je bedmintonový od-
diel, ale od januára 2015 funguje amatér-
ska Pezinská bedmintonová liga PBL.
Od januára 2016 sa vytvorila aj sa-
mostatná ženská liga – žPBL. Momen-
tálne sa počet hráčov /ženy a muži/ z
Pezinka a okolia pohybuje pri čísle šesť-
desiat a vek hráčov od 24 -57r. Práve prebieha 3.ročník
2016/17 PBL. Registrovať sa môže zdarma ktokoľvek, ne-
pretržite počas celého kalendárneho roka na

.
Podrobne o tejto aktivite na web stránke PBL

Niečo o histórii bed-
mintonu na

Bedmintonový turnaj v zmiešanej
štvorhre

Miesto konania

Dátum a as

Herný systém

Štartovné

Registrácia

: SportPalace PK,

č : sobota 1. 4. 2017, za-
čiatok 9.00 h

: zmiešaná štvorhra

:

:
registrácia jedine na

kolektív hráčov PBL

http://pezinskabedmintonovali-
ga.webnode.sk/

– -

Zaujíma ťa tento šport? Chceš sa dozvedieť a naučiť

viac?Alebo zlepšiť kondíciu? Pridaj sa k nám aj ty!

Tešíme sa na výbornú zábavu a športový zážitok TE

ŠÍME SANAVÁS!

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

http://pezin-
skabedmintonovaliga.webnode.sk/.

http://www.tvpezinok.sk/sport/historia-bed-
mintonu.

Prvoaprílový turnaj PBL

V závere januára (28.-29.1.)
sa konal v Aréne 71v Gajaroch
už po piaty raz veľký súboj regi-
onálnych hokejbalových maj-
strov – Víkend hokejbalových
šampiónov. Na Záhorí sa proti
sebe opäť postavilo 12 top výbe-
rov z celého Slovenska, aby sa
pobili o korunu kráľa šampió-
nov. Pezinok zastupoval víťaz
Malokarpatskej hokejbalovej li-
gy Okrem nich sa
zúčastnili:
( Západoslovenskej
ZHbL), (ví-
ťaz Superligy),

(víťaz Skalickej ligy),
(víťaz minulo-

ročného Turnaj majstrov a bron-
zový team zo Skalickej ligy),

(víťaz Vrábeľskej li-
gy), (ví-
ťaz Veľkokrtíšskej ligy). Vý-
chod zastupovali

(majster Pre-

HC CHILLI.
Farma Petržalka

Lizards Stupava
Panthers Se-

nica
Indiáni Skalica

Fans Nitra
ŠK 3M Modrý Kameň

HBC PALU-
TO Luky Sport

víťaz

šovskej ligy),
(víťaz Poprad-

skej ligy). Zo Zvolenskej ligy
prišli celky (vicemaj-
ster ligy) a (3.
miesto v lige) a posledným zá-
stupcom bol žilinský celok

(vicemajster li-
gy).

Tímy boli rozdelené do 4 sku-
pín, kde si zmerali sily každý s
každým. Hrací čas bol 2x12 mi-
nút (čistý). Víťaz každej základ-
nej skupiny si vybojoval priamy
postup medzi elitnú osmičku,
zvyšné tímy čakalo štvorčlenné
osemfinále hrané na jeden sú-
boj. HC Chilli sa v základnej naj-
prv stretlo s jedným z adeptov
na víťaza Lizards Stupava. V zá-
pase dominovali brankári a hlav-
ne V. Kalis (HC Chilli), ktorý bol
aj oprávnene vyhlásený za hrá-
ča zápasu. HC Chilli nakoniec
vyhrali až po trestných strieľa-

Aqualand Pre-
dators Poprad

Krupina
Sparta Sekier

Dandy Group

niach, a to 2:1sn. Druhým súpe-
rom bol Dandy Group Žilina –
tento súboj bol ako na hojdač-
ke, tímy sa striedali vo vedení.
Zápas znova vyústil až do sa-
mostatných nájazdov, kde sa
znova tešili z výhry Chilli a po ví-
ťazstve 5:4sn postúpili ako víťa-
zi skupiny priamo do -finále.
Vo vyraďovacích bojoch už pla-
tí pravidlo víťaz berie všetko a
postupuje ďalej. Vo -finále HC
Chilli čakala Krupina. Zápas vy-
hrala favorizovaná Krupina a
po výsledku 5:1porazili účast-
níka MHL-Pezinok. Ako sa ne-
skôr ukázalo mužstvo z Krupi-
ny sa nakoniec dostalo do finá-
le, kde prehralo až po trestných
strieľaniach s Farmou Petržal-
ka. Najlepším hráčom z pohľa-
du organizátorov za team HC
Chilli bol vyhlásený Mário Še-
metka. Celkové 7. miesto pre
HC Chilli na kvalitatívne výbor-

nom turnaji regionálnych maj-
strov Slovenska, plnom zvuč-
ných extraligových ale aj re-
prezentačných mien je solíd-
nym umiestnením a reprezen-
táciou nielen pre samotný klub,
Malokarpatskú hokejbalovú li-
gu ale aj samotné mesto Pe-
zinok.

– Lizards Stupava
2:1sn (0:1), gól: Kochan (Ze-
meš, Ondriska) PP, rozhod. ná-
jazd Zemeš.

– Dandy Group Žili-
na 5:4sn (2:3), góly: Klúčik ml.
(Alfoldy), Stanko (Ondrušek,
Matejík), Virág (Lukačovič) v
osl., Ondriska PP, rozh. nájazd
Šemetka.

– Krupina 1:5 (1:3)
Gól: Ondriska (Šemetka).

Prehľad zápasov:

HC CHILLI

HC CHILLI

HC CHILLI

Peter Vlasák

Turnaj šampiónov 2017

Mesto Pezinok v spolupráci
s Mestským podnikom služieb
– Mestskou plavárňou a Pla-
veckým klubom Pezinok pozý-
vajú všetkých plávajúcich Pe-
zinčanov i ostatných plavcov z
okolia na XII. ročník „24-ho-
dinovej NONSTOP plaveckej
štafety“, ktorá sa uskutoční v
termíne 24.-25. marca 2017.

Oficiálne otvorenie je napláno-
vané na

Prvými plávajúcimi šta-
fetovým spôsobom budú čle-
novia Plaveckého klubu Pezi-
nok. Ukončenie podujatia je v
sobotu 25. marca o 12.00 h.
Slávnostné vyhlásenie výsled-
kov bude o 12:30 hod. Mies-
tom konania je Mestská plavá-

piatok 24. marca o
12.00 h.

reň v Pezinku na Komenského
ulici. Celkový rozpis bude uve-
dený na stránkach

, a
na plagátoch.

Cieľom organizátorov je za-
pojiť do štafety čo najviac plav-
cov, hlavne širokej verejnosti
ktorí si prídu zašportovať a
prispejú k možnému vytvore-

www.pezi-
nok.sk www.plavaren-pk.sk

niu rekordu, či už v počte plav-
cov resp. počte odplávaných
km. VSTUP JE ZADARMO.
Pre každého účastníka bude
nachystané drobné občerstve-
nie a pre najrýchlejších plav-
cov – víťazov v jednotlivých ka-
tegóriách budú pripravené vec-
né ceny. Tešíme sa na vás.

Peter Vlasák

Pozvánka na Pezinský plavecký maratón 2017
24.-25. marec 2017
v Mestskej plavárni

Záujímaš sa o bedminton ?

V športovej hale na Komenského ulici sa v sobotu 18. 2. kona-
lo finálové kolo Mestskej minifutbalovej ligy Pezinok 2016-
2017. Zo štrnástich tímov sa do finále prebojovali tímy Brothers
a Obvoďáci. Po penaltovom rozstrele víťazstvo pripadlo tímu
Brothers, ktorý zvíťazil nad Obvoďákmi 5 - 4.

Vyraďovacia fáza, semifinále, finále:
semifinále
semifinále
o tretie miesto
finále

: Banco Casino - Brothers 1- 8
: Obvoďáci - Grovestreet 7 - 5

: Banco Casino - Grovestreet 7 - 6
: Brothers - Obvoďáci 5 - 4

Konečná tabuľka sezóny 2016/17: 1 - Brothers, 2 - Obvo-
ďáci, 3 - Banco Casino, 4 - Grovestreet, 5 - FC Šálka 0,04, 6 -
Nový Dvor, 7 - Uno Star, 8 - La Furia Roja, 9 - Slávia Senec, 10 -
Rakeri, 11- FC Naostro, 12 - OFC Vinosady, 13 - FC Kalamáre,
14 - Expendables.

Individuálne ocenenia:

Najkrajší gól- internetové hlasovanie:

najlepší nahrávač:
najlepší strelec:
najproduktívnejší hráč:
najlepší brankár:

cena fair play:

Richard Hulák (Obvoďáci)
Richard Hulák (Obvoďáci)
Richard Hulák (Obvoďáci)
Milan Popovič (Uno Star)

Martin Benčúrik (La Furia Roja)
La Furia Roja

Mestská minifutbalová
liga 2016/2017 – výsledky

Top 5 hráčov finálového kola:
1. 2.
3. 4.
5.

Lukáš Kuboši (Brothers), Miroslav Kaňuk (Obvoďáci),
Matej Kováčik (Obvoďáci), Lukáš Stenchlák (Brothers),
Igor Procházka (Brothers).




