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Blížiace sa voľby do VÚC, teda do vyšších
územných celkov, samosprávnych krajov, alebo
ak chcete, do žúp, opäť rozvírili v médiách pole-
miku o ich dôležitosti a funkčnosti. Dokonca za-
znievajú návrhy na ich zrušenie, reorganizáciu či
zvýšenie, alebo naopak, zníženie počtu samo-
správnych krajov. Všetko sú to legitímne názory,
pokiaľ vychádzajú z racionálnych argumentov.

Všeobecné paušalizovanie a prehnane kritická
polemika (rovnako ako prehnane optimistické ná-
zory), často bez hlbšej znalosti problematiky,
však nič nevyriešia a absolútne neosožia tomu,
aby sa zvýšil záujem občanov o dianie v župe a
aby práve v tomto čase podarilo pritiahnuť voličov
k volebným urnám.

Spomeniem teraz len štyri oblasti, ktorými sa
rozhodovanie župy dotýka každého z nás. Sú to
doprava, školstvo, sociálne služby a finančná pod-
pora projektov.

Keď spomíname dopravu, konkrétne v Pezinku
je v správe kraja cesta II/502, teda hlavný ťah cez
mesto: kraj zodpovedá za jeho kvalitu, zimnú
údržbu, značenie a pod. Vďaka župe máme na že-
lezničnej stanici veľké záchytné parkovisko, mo-
derný dopravný terminál, autobusové zástavky,
opravenú cestu cez Babu, či projekt integrovanej
dopravy, ktorý je zatiaľ tak na polceste k optimu.
A vďaka župe máme reálnu šancu, aby sa z plá-
novaného obchvatu Pezinka nestal nezrealizova-
ný „projekt storočia“. Vďaka župe máme tiež ná-
dej, že sa podstatne zrýchli a zjednoduší doprava
do hlavného mesta, či už smerujeme do zamest-
nania, školy, na úrady, za lekármi, za športovým,
kultúrnym, či spoločenským vyžitím.

Školstvo? Najmä vďaka župe máme krásnu bu-
dovu Základnej umeleckej školy na Štefánikovej
ulici, ktorú mesto získalo do majetku a začalo ju
zveľaďovať, no hlavne, máme opravené stredné
školy, veď do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
patria všetky tri stredné školy v meste, ktoré sú v
dobrom technickom stave. A pokiaľ ide o gymná-
zium a obchodnú akadémiu, o štúdium na nich
je stále záujem a ich študenti dosahujú výborné
výsledky.

Rovnako tak patria do zriaďovateľskej pôsob-
nosti BSK dve sociálne zariadenia, v ktorých sú
umiestnení aj Pezinčania. Dôležitou témou týchto
volieb je pritom rozširovanie siete týchto zariade-
ní a skvalitňovanie služieb, aby pezinskí seniori
nemuseli dožívať ďaleko od rodného mesta, ale-
bo aby čakanie na miesto v takomto zariadení ne-
trvalo celú večnosť.

Župa už roky výrazne finančne podporuje naj-
rôznejšie neziskové aktivity občanov, združení
a spolkov. Bez podpory župy by sa mnohé kultúr-
ne, spoločenské a športové podujatia vôbec neko-
nali alebo by mali azda len „ komorný “ charakter.
Veľký podiel má župa a organizácie v jej pôsob-
nosti napríklad na príprave populárnych Keramic-
kých trhov, či jesenného Jablkového hodovania.

Okrem tohto všetkého by Pezinčania nikdy ne-
mali vo svojom majetku budovu polikliniky, už spo-
menutú budovu Základnej umeleckej školy – re-
nesančnú Palugyaovskú kúriu, či spomínaný
Kupeckého rodný dom, ktorý kedysi bol a opäť
môže byť jedným z centier kultúry a kultúrnosti v
našom meste.

Mohol by som z vlastnej skúsenosti primátora
mesta a dlhoročného poslanca BSK vymenovať
ešte celý rad významných počinov župy, ktoré
prispeli ku skvalitneniu života občanov v regióne
a konkrétne v našom meste. Rozhodovanie po-
slancov VÚC sa nás všetkých dotýka viac ako si
uvedomujeme, alebo sme ochotní si pripustiť.

Aj kvôli tomu, čo som tu vymenoval, by nikomu
z nás nemali byť voľby do VÚC BSK ľahostajné.
Nemali by sme len pasívne prizerať, koho nám
tých možno dvadsať percent voličov zvolí a kto
nás bude ďalších päť rokov zastupovať. Preto zo-
stať v sobotu 4. novembra doma a neísť voliť je sí-
ce tiež rozhodnutie, ale azda najhoršie z mož-
ných. Niektoré župy a ich občania už na takúto pa-
sivitu doplatili. primátorOliver Solga,

Inzercia

VÚC JE DÔLEŽITÝ!

Zoznam zaregistrovaných
kandidátov pre voľby

do zastupiteľstva
a voľby predsedu

samosprávneho kraja
str. 2

Vážení spoluobčania, milí Pezinčania,

uskutočnia voľby poslancov a predsedu
Bratislavského samosprávneho kraja.

Vo volebnom obvode Pezinok si volíme predsedu
BSK (župana) a dvoch poslancov.

v sobotu – 4. novembra sa v čase od 7.00 do 22.00 h

VOĽBY – VÚC 2017

Mesto Pezinok, predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi a Evanjelickej

cirkvi augsburgského vyznania v Pezinku pozývajú občanov na pietny akt

PAMIATKA ZOSNULÝCH, ktorý sa uskutoční na Sviatok všetkých svätých

v stredu 1. novembra na troch pezinských cintorínoch. Na

v Pezinku bude pietny akt . Na cintorínoch v

časti budú pietne akty zhodne . Vážený spoluob-

čania, pozývame vás v mene organizátorov na spoločné uctenie si pamiat-

ky zosnulých.

mestskom cin-

toríne o 15.00 h cajlanskej

a grinavskej o 14.00 h

(r)

Pamiatka zosnulých

Päťsté výročie re-

formácie, ktorá za-

siahla a ovplyvnila histo-

rický vývoj v takmer celej

Európe a jej myšlienky ne-

obišli ani našu krajinu, si

pripomíname okrem iné-

ho aj mimoriadnou výsta-

vou v pezinskom Malo-

karpatskom múzeu. Náv-

števník sa na nej dozvie

ako reformácia ovplyvnila

cirkevný, spoločenský,

kultúrny či národný život

v Pezinku a v ostatných

mestách a obciach nášho

malokarpatského regió-

nu. Dozvie sa tiež aké pre-

kážky a ťažkosti museli

prekonávať v priebehu

piatich storočí evanjelickí

veriaci, aká veľká bola ich

sila a odhodlanie vytrvať

vo svojej viere. Máme

možnosť sa tiež presved-

čiť ako sa ich tvorivá sta-

viteľská činnosť zapísala

do architektonickej tváre

mesta, alebo aká vý-

znamná bola ich činnosť

v oblasti remesiel, či vino-

hradníctva a vinárstva.

Vďaka vzácnym doku-

mentom, náboženským

knihám a starým liturgic-

kým predmetom môžeme

spoznať „príbeh viery, kali-

cha a vína, ale aj vzájom-

nosti a spolupatričnosti“.

Táto mimoriadna výsta-

va, ktorú treba vidieť po-

trvá toh-

to roka.

do 30. novembra

(r)

500 ROKOV
REFORMÁCIE

Pozvánka na výstavu
VIERA – VÍNO – VZÁJOMNOSŤ
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Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok, pod-

poru 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

Oznamujeme všetkým žiada-
teľom o poskytnutie účelových
finančných prostriedkov pre ob-
lasti sociálnej pomoci, kultúry a
športu v zmysle VZN č. 4/2013
z rozpočtu Mesta Pezinok na
rok 2018, že termín na podanie
žiadosti

Text VZN je k
dispozícií na stránke

– Samospráva – Všeo-
becné záväzné nariadenia.

O poskytnutie dotácie v zmy-
sle VZN č. 4/2013 môže požia-
dať len fyzická osoba – podni-
kateľ, alebo právnická osoba
so sídlom alebo trvalým poby-
tom na území Mesta Pezinok
alebo ktorá pôsobí, vykonáva
činnosť na území Mesta Pezi-
nok alebo poskytuje služby oby-
vateľom Mesta Pezinok. Dotá-

je najneskôr do 30. no-
vembra 2017.

www.pezi-
nok.sk

ciu možno poskytnúť právnic-
kej osobe len vtedy, ak táto práv-
nická osoba nemá právoplatne
uložený trest zákazu prijímať
dotácie alebo subvencie alebo
trest zákazu prijímať pomoc a
podporu poskytovanú z fondov
Európskej únie. V prípade
schválenia žiadosti o dotáciu
Mestom Pezinok žiadatelia sú
povinní k podpisu zmluvy o po-
skytnutí dotácie predložiť výpis
z registra trestov právnickej oso-
by (nie štatutárneho zástupcu)
nie starší ako tri mesiace, kto-
rým preukáže skutočnosť, že
mu nebol právoplatne uložený
trest zákazu prijímať dotácie
alebo subvencie alebo trest zá-
kazu prijímať pomoc a podporu
poskytovanú z fondov Európ-
skej únie.

Žiadosti o poskytnutie dotácie
je potrebné podať na predpísa-
nom tlačive

Žiadosť predkladá žiadateľ na
každý projekt, resp. pre každú
činnosť osobitne v jednom ori-
ginálnom vyhotovení vrátane
všetkých požadovaných príloh:
doklad o pridelení IČO, kópia
zmluvy o zriadení účtu v banke
(prípadne potvrdenie banky o
vedení účtu), že majiteľom účtu
je žiadateľ, stanovy, doklad o
štatutárnych zástupcoch žiada-
teľa, u platiteľa DPH doklad o

„Žiadosť o po-
skytnutie dotácie na rok .... “ .

Pri žiadostiach o dotáciu pre
oblasť športu pre športové klu-
by je potrebné k „Žiadosti“ prilo-
žiť prílohu č. 2 „Tabuľka čle-
nov “ a prílohu č. 3 „Zoznam
členov “ (VZN č. 4/2013).

pridelení DIČ. Tlačivá žiadosti
o poskytnutie dotácie sú k dis-
pozícii v kancelárii prvého kon-
taktu na prízemí Mestského
úradu Pezinok a na stránke

– Žiadosti a tla-
čivá – Žiadosť o dotáciu Mesta
Pezinok

Žiadosť je potrebné zaslať,
resp. odovzdať na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné námestie č. 7, 902 14
Pezinok – podateľňa. Rozho-
duje dátum pečiatky podateľne
MsÚ Pezinok.

Anna Stašová, oddelenie eko-
nomiky a miestnych daní, MsÚ
Pezinok, tel. č. 033/6901631,

www.pezinok.sk

Informácie:

anna.stasova@msupezinok.sk

Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2018

Por. číslo PhDr., Mgr., vek 46 r., zamest-
nanie - publicista, fotoreportér, reprezentant Slovenska vo fut-
balgolfe, trvalý pobyt Pezinok, nezávislý kandidát.

Por. číslo Ing., vek 45 r., zamestnanie - štátny
zamestnanec, trvalý pobyt Pezinok, Slovenská národná strana.

Por. číslo vek 46 r., zamestnanie - ad-
ministratívna pracovníčka, trvalý pobyt Pezinok, SME RODINA
- Boris Kollár.

Por. číslo PhDr., vek 52 r., zamestnanie - mana-
žér, trvalý pobyt Pezinok, nezávislý kandidát.

Por. číslo Mgr., vek 49 r., zamestnanie -
manažér, trvalý pobyt Pezinok, nezávislý kandidát.

Por. číslo JUDr., vek 46 r., zamestnanie -
podnikateľ, trvalý pobyt Pezinok, Sloboda a Solidarita, OBY-
ČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskode-
mokratické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Kä-
zässég Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska.

Por. číslo Mgr., vek 36 r., zamestnanie -
občiansky aktivista, trvalý pobyt Pezinok, nezávislý kandidát.

Por. číslo Ing., vek 57 r., zamestnanie - eko-
nóm, trvalý pobyt Pezinok, nezávislý kandidát.

Por. číslo vek 59 r., zamestnanie – turistic-
ký sprievodca, trvalý pobyt Pezinok, Kotleba - Ľudová strana
Naše Slovensko.

Por. číslo Mgr., vek 63 r., zamestnanie – pri-
mátor, trvalý pobyt Pezinok, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokra-
tické hnutie, Strana maďarskej komunity - Magyar Käzässég
Pártja, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska.

Por. číslo vek 54 r., zamestnanie – technický
pracovník ŽSSK, trvalý pobyt Pezinok, Slovenská národná strana.

Volebný obvod č.: 17
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 2

1, Rastislav Blaško,

2, Maroš Borza,

3,Andrea Čajkovičová,

4, Milan Grell,

5, Peter Kremský,

6, Roman Mács,

7, Richard Oravec,

8, Juraj Pátek,

9, Karol Polanský,

10, Oliver Solga,

11, Jozef Valko,

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby do zastupiteľstva

Por. číslo PhDr., Mgr., vek 46 r., zamest-
nanie - publicista, fotoreportér, reprezentant Slovenska vo fut-
balgolfe, trvalý pobyt Pezinok, nezávislý kandidát.

Por. číslo JUDr., vek 45 r., zamestnanie - pod-
nikateľ, trvalý pobyt Bratislava - Staré Mesto, nezávislý kandidát.

Por. číslo Mgr., MA, MBA, vek 46 r., zamest-
nanie - poslanec NR SR (SaS), manažér, trvalý pobyt Brati-
slava - Ružinov, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-
závislé osobnosti (OĽANO), Kresťanskodemokratické hnutie,
Strana maďarskej komunity - Magyar Käzässég Pártja, NOVA,
Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická
únia Slovenska.

Por. číslo Ing., vek 48 r., zamestnanie – pred-
seda Bratislavského samosprávneho kraja, trvalý pobyt Brati-
slava - Staré Mesto, nezávislý kandidát.

Por. číslo Doc. RNDr., CSc., vek 61 r., za-
mestnanie – vysokoškolský učiteľ, trvalý pobyt Bratislava -
Staré Mesto, nezávislý kandidát.

Por. číslo Mgr., vek 28 r., zamestnanie
– psychologička, predsedníčka Strany zelených Slovenska, trva-
lý pobyt Bratislava - Karlova Ves, Strana zelených Slovenska.

Por. číslo PhDr., vek 54 r., zamestnanie –
novinár, trvalý pobyt Bratislava - Dúbravka, nezávislý kandidát.

Por. číslo PhDr., PhD., vek 33 r., zamest-
nanie – manažment riadenia, generálny manažér, pedagóg,
podnikateľ, trvalý pobyt Bratislava - Nové Mesto, nezávislý kan-
didát.

Por. číslo vek 51 r., zamestnanie – sú-
kromný podnikateľ, trvalý pobyt Chorvátsky Grob, Strana zdra-
votne a sociálne znevýhodnených občanov.

Por. číslo Mgr., vek 48 r., zamestnanie –
publicista, trvalý pobyt Bratislava - Staré Mesto, MOST - HÍD,
SKOK - Európski liberálni demokrati, Strana zelených.

Por. číslo Mgr., vek 41 r., zamestnanie – sta-
rosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, trvalý pobyt
Bratislava - Nové Mesto, nezávislý kandidát.

Por. číslo Mgr., vek 67 r., zamestnanie
– pedagóg, trvalý pobyt Stupava, NOVÝ PARLAMENT.

Por. číslo PharmDr., vek 54 r., za-
mestnanie – farmaceut, trvalý pobyt Bratislava - Staré Mesto,
STRANAMODERNÉHO SLOVENSKA(SMS).

Por. číslo Ing., vek 48 r., zamestnanie – starosta
Bratislava - Vajnory, trvalý pobyt Bratislava - Vajnory, nezávislý
kandidát.

Por. číslo Mgr., vek 31 r., zamestnanie –
štátny tajomník MZVaEZ SR, trvalý pobyt Bratislava - Vajnory,
Slovenská národná strana.

Por. číslo Ing„ PhD., vek 51 r., zamestna-
nie – prekladateľ, trvalý pobyt Pezinok, Komunistická strana
Slovenska.

Por. číslo RNDr., vek 54 r., zamestnanie
– kultúrno-osvetový pracovník, trvalý pobyt Bratislava - Staré
Mesto, Slovenská ľudová stranaAndreja Hlinku.

Por. číslo JUDr. Mgr., vek 41 r., zamestnanie
IT špecialista, trvalý pobyt Bratislava - Jarovce, nezávislý kan-
didát.

Samosprávny kraj: Bratislavský kraj

1, Rastislav Blaško,

2, Jozef Danko,

3, Juraj Droba,

4, Pavol Frešo,

5, Milan Ftáčnik,

6, Natália Hanulíková,

7 Ľubomír Huďo,

8, Martin Jakubec,

9, Ľubomír Kolárik,

10, Daniel Krajcer,

11 Rudolf Kusý,

12 Marián Leinerovič,

13 Milan Lopašovský,

14 Ján Mrva,

15 Lukáš Parízek,

16 Jalal Suleiman,

17 Andrej Trnovec,

18 Jozef Uhler,

Uzávierka októbrového čísla Pezinčana bola 18. 10. 2017

Zoznam zaregistrovaných kandidátov
pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Mesto Pezinok aktualizovalo vlastnými personálnymi kapacita-
mi a prostredníctvom webovej aplikácie E-PRO dokument
PHRSR na roky 2017-2023.

Aby mohlo mesto Pezinok predkladať žiadosti o nenávratný fi-
nančný príspevok (NFP) z EÚ a uchádzať sa o tieto finančné
prostriedky, bola nevyhnutná aktualizácia dokumentu PHRSR
mesta Pezinok. Aktualizovaný dokument je zverejnený na
web stránke mesta Pezinok v časti Samospráva/Dokumenty
http://www.pezinok.sk/?yggid=577 (MsÚ)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Pezinok na roky 2017 – 2023 (PHRSR)

Vynikajúci slovenský grafik a ilustrátor Peter Uchnár, žijúci
v Pezinku získal „Cenu detského čitateľa“ na tohoročnom Bienále
ilustrácii Bratislava. Zároveň svoju tvorbu vystavuje v prestížnej
galérii Danubiana v Bratislave. Blahoželáme. (r)

Ocenenie za ilustráciu

Akademická maliarka Júlia Piačková bude naše mesto repre-
zentovať na tohoročných Dňoch Pezinka v partnerskom meste
Mladá Boleslav. Otvorenie výstavy v galérii „Pod věží“ sa uskutoč-
ní 18. novembra. (r)

Júlia Piačková v Mladej Boleslavi

Prestížnu „Medzinárodnú hlavnú cenu Egona Erwina Ki-
scha“ udeľovanú v oblasti literatúry faktu získal Oliver Solga za
knihu „Ján Kupecký – Život a dielo“. Cena mu bola slávnostne
odovzdaná 27. septembra na zámku Letohrad v Českej repub-
like. Knihu venovanú slávnemu barokovému maliarovi, pezin-
skému rodákovi, vydalo mesto Pezinok v minulom roku a distri-
buuje ju vydavateľstvo Slovart. Podľa vyjadrenia predsedu po-
roty, je to po prvýkrát v histórii tohto ocenenia, čo bola hlavná
cena udelená autorovi za jeho prvotinu.

Popri medzinárodnej hlavnej cene získal ocenenie za celoži-
votné literárne a fotografické dielo aj bývalý prezident SR
Rudolf Schuster a jednu z ďalších cien Bratislavčan Marián
Pauer za fotografickú publikáciu o Karolovi Plickovi. (r)

MEDZINÁRODNÚ HLAVNÚ CENU EGONA
ERWINA KISCHA ZÍSKAL OLIVER SOLGA

Dlhodobé úsilie mesta v ob-
lasti budovania infraštruktúry po-
kračuje aj v jesenných mesia-
coch a vďaka vynikajúcim fi-
nančným výsledkom z minulé-
ho roka sa darí rekonštruovať aj
ďalšie komunikácie v rôznych
častiach mesta. Naša fotore-
portáž dokumentuje práce na
chodníkoch a ceste na Sväto-
plukovej ulici, na Majakovského
ulici a generálnu rekonštrukciu -
opláštenie (zateplenie) budovy
a budovanie novej strechy na
Základnej škole na Fándlyho uli-
ci. Dokončený bol aj nový asfal-
tový chodník na Rázusovej uli-
ci. Po dokončení chodníkov na
pezinskom cintoríne nasledo-
vala kompletná výmena lavičiek
na všetkých troch cintorínoch,
teda nielen v meste, ale aj na
cintorínoch v cajlanskej a gri-
navskej časti mesta. Práce za-
čali aj na Sládkovičovej ulici,

kde mesto rekonštruuje chod-
ník a následne bude vysádzať
nové stromy. Pripravuje sa tiež
výsadba stromov na Panskom
chodníku.

Pre informáciu prinášame aj
sumy, ktoré mesto za tieto práce
zaplatí firmám, ktoré boli vybra-
né transparentne – vo verejnej
súťaži. Mesto dalo vyhotoviť a
zaplatilo aj projektovú dokumen-
táciu k týmto stavbám. Realizá-
cie boli schválené zastupiteľ-
stvom a vychádzajú z Progra-
mového vyhlásenia MsZ, z de-
cembra roku 2014.

Základná škola Fándlyho – za-
teplenie fasády, strecha, prí-
strešky – 451 361 eur. Sládko-
vičova ulica – chodník 39 359
eur. Majakovského a Malo-
karpatská ulica – chodník
cca 45 000 eur. Rázusová ulica
– chodník 66 631 eur. Svä-
toplukova ulica – nový povrch

cesty a chodník 72 000 eur.
V tomto roku plánujeme reali-

zovať ešte parkovisko na ulici
Obrancov mieru, chodník na

Ulici 1. Mája (pozdĺž ZŠ Fán-
dlyho) a mnohé ďalšie investí-
cie, o ktorých budeme občanov
informovať. (MsÚ)

INFORMÁCIA O SÚČASNÝCH AKTIVITÁCH MESTA PEZINOK
V OBLASTI BUDOVANIA ŠKÔL, KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNEJ ZELENE

Svätoplukova ulica na Severe

ZŠ Fándlyho ul.

Chodník na Majakovského ulici
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Občianske združenie Pezinok inline pripravilo v tomto roku
projekt vyznačenia troch nových cyklotrás v rámci programu
Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu
2017. Červená cyklotrasa je značená od knižnice na Holubyho
ulici do Vinosad, odkiaľ pokračuje cez Modru do Harmónie.
Cyklotrasa je súčasťou Vinohradníckej cyklomagistrály, ktorá
má v budúcnosti viesť z Bratislavy do Trnavy. Modrá cyklotrasa
je vyznačená od Kupeckého školy po Zumberg a vedie pome-
dzi pezinské vinohrady, pričom využíva existujúcu účelovú ko-
munikáciu. Na tejto cyklotrase, ktorá je čoraz viac využívaná
obyvateľmi Pezinka na aktívny oddych, sme umiestnili dve dre-
vené lavičky a cyklostojany, ktoré vhodne zapadli do prostredia
vinohradov. Modrá cyklotrasa od Zumbergu pokračuje cez
Kučišdorfskú dolinu lesnými cestami Malých Karpát do Har-
mónie. Tretia cyklotrasa, vyznačená žltou farbou, má športový
charakter. Je to krátky horský okruh s náročným stúpaním a
prudkým klesaním. Na tejto cyklotrase sme umiestnili tretiu la-
vičku a cyklostojan na mieste s nádherným výhľadom v sedle
pod Suchým vrchom. Celkovo sme osadili 10 kovových cyklo-
smerovníkov so smerovkami a informačnými tabuľkami, na
troch miestach doplnenými o mapy okolia. Značenie v teréne
sme doplnili desiatimi drevenými vyrezávanými kolmi, ktoré
vhodne zapadnú do prostredia. Na červenej trase, ktorá vedie
jednosmernou Bokesovou ulicou, sme doplnili dopravné zna-
čenie, umožňujúce cyklistom jazdu v protismere. Na realizácii
projektu sa významne podieľala Cyklokoalícia Pezinok, ktorá
zorganizovala aj veľkú brigádu dobrovoľníkov, ktorí nám veľmi
pomohli s osadením značenia. Všetkým týmto dobrovoľníkom
veľmi ďakujeme, bez ich pomoci by sme projekt nedokázali zre-
alizovať. Ďakujeme aj vedeniu mesta Pezinok za pomoc v prí-
pravnej fáze a súhlas s umiestnením značenia na pozemkoch
mesta. Hlavné poďakovanie patrí Bratislavskému samospráv-
nemu kraju za poskytnutie dotácie v sume 5 500 € na realizáciu
projektu. Bohuš Konečný

Nové cyklotrasy v Pezinku KTO TU PORUŠUJE PRAVIDLÁ „HRY“?
Vraj sme porušili pravidlá, kon-

krétne VZN č. 11/2017, keď sme
si v rámci predvolebnej kampa-
ne u súkromnej firmy objednali
reklamné zariadenia – stojany.
Aspoň to tvrdia niektorí naši pro-
tikandidáti a tí, ktorí v ich pros-
pech dlhodobo odvádzajú „špi-
navú“ robotu. Proti takémuto tvr-
deniu sa však chceme ostro
ohradiť!

VZN mesta Pezinok č. 11/2017
stanovuje podmienky umiestňo-
vania plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej
kampane. Verejné priestranstvá
sú jasne definované ako plochy

v majetku mesta. Ide o reklamné
zariadenia v správe PKC a v ma-
jetku mesta. Ich zoznam nájdete
v prílohe spomínaného VZN.
Spomínané VZN teda vôbec ne-
rieši a v zmysle platnej legislatívy
ani nemôže riešiť umiestňovanie
reklamných zariadení (pútačov,
bilbordov, plagátov a pod.) na
súkromných pozemkoch či sú-
kromných stavbách, čo vo svo-
jom stanovisku potvrdil aj MsÚ.

Stojany, ktoré sme použili, sú
umiestnené na súkromných po-
zemkoch. Umiestnením týchto
pútačov nie je porušené žiadne
VZN. Boli riadne objednané v

da všetci ostatní, majú umiest-
nenú svoju reklamu na súkrom-
ných zariadeniach v meste. V prí-
pade Blaška dokonca nelegálne
na autobusovej zastávke. Nikto
z tých, ktorí na túto vec poukazu-
jú, si nevšimol, alebo nechcel
všimnúť, ako napr. kandidáti na
poslancov Grell s Kremským a
kandidát na župana Mrva zne-
užili podujatie Fyzulnačka na po-
litickú reklamu. Rovnako je ško-
da, že nevenujú rovnakú pozor-
nosť napríklad otázke financo-
vania predvolebnej kampane
niektorých kandidátov. My pra-
vidlá dodržiavame. Čo ostatní?

JUDr. Roman Mács,
Mgr. Oliver Solga

súkromnej spoločnosti, ktorá ich
umiestnila na obvyklé miesta,
ako už mnohokrát v minulosti,
pričom o novom VZN nevedela.
My dvaja sme následne firmu
upozornili na nesúlad s VZN a
dali sme stojany premiestniť na
súkromné pozemky, kde sú do-
dnes. A spravili sme tak okamži-
te, ešte predtým, než túto vec
ktosi účelovo vytiahol a zneužil
na nechutnú antikampaň.

Naši protikandidáti Borza,
Blaško a iní takto vedome klamú
verejnosť s cieľom poškodiť nás
ako kandidátov, keď tvrdia, že sa
dopúšťame porušovania VZN.
Navyše aj títo dvaja kandidáti
(Blaško, Borza), rovnako ako az-

Mestská polícia Pezinok orga-
nizovala tento rok už 15. roč-
ník športovo-náučného tábora
v termíne od 13.8. – 20.8.2017.
Konal sa opäť v škole v prírode
PIESOČNÁ v lokalite obce Mo-
ravský Svätý Ján. Tábor orga-
nizuje oddelenie prevencie kri-
minality ako preventívne pred-
chádzanie nežiaducich javov u
detí a mládeže. Sociálne prob-
lémy totižto v súčasnej dobe vy-
volávajú potrebu intenzívnejšie
a kvalitnejšie riešiť vzniknuté
problémy a spoločenské pros-
tredie dieťaťa je neustále pod-
mieňované rôznorodými vplyv-
mi. Deti sa stretávajú aj s ná-
ročnými životnými situáciami,
ktoré prinášajú a vyvolávajú
vznik sociálno-patologických ja-
vov a preto jednou z najúčinnej-
ších metód, ako riešiť problé-
my, je predchádzanie ich vzni-
ku, zabraňovanie ich prehlbo-
vaniu, prípadne zamedzovanie
ich opakovaniu pomocou pre-
vencie.

Tábor Mestskej polície Pe-
zinok je projekt, v ktorom ide o

zámerne cielenú výchovno-
vzdelávaciu činnosť, ktorá je za-
meraná na rozvoj a budovanie
vlastnej zodpovednosti, proso-
ciálnosť, učenie základným
životným hodnotám, ľudským
právam a slobode, ochrane ži-
vota a zdravia iných, ale aj
vlastného. Úlohou je teda po-
chopiť a naučiť deti samostat-
nosti, dôstojnosti, zdravému se-
bavedomiu, úcte a sebaúcte,
podnieteniu vlastnej sebarefle-
xie, empatii.

Tábora sa tento rok zúčastni-
lo 65 detí vo veku 6 až 15 rokov,
6 táborových vedúcich, 1 zdra-
votník. V rámci spolupráce s Tr-
navskou univerzitou (pedago-
gickou fakultou), prišli vypomá-
hať tri študentky denného štú-
dia. Pre deti bol pripravený bo-
hatý program a rôzne športo-
vé aktivity, aktivity na rozvoj
osobnosti, sociálno-psycho-
logický výcvik a samozrejme be-
sedy a prednášky zamerané
hlavne na sociálno-patologické
javy. Nechýbali ani tvorivé, ná-
učné, logické, postrehové, vytr-

valostné hry a taktiež hry len
tak, pre zábavu.

Súčasťou týždenného tábora
bolo samozrejme opekanie, kú-
panie v bazéne, karneval a dis-
kotéky, celotáborová hra hľada-
nie pokladu, detektívne pátranie
po zlodejoch, metlobal a talent
šou. Deti absolvovali celodenný
výlet do Skalice, kde navštívili vý-
robňu pravého Skalického trdel-
níka. Následne navštívili lanový
park „Tarzánia“, kde na lanových
prekážkach vo výške korún stro-
mov strávili celé odpoludnie a
opäť mohli prekonávať vlastné
hranice.

Nakoľko masívne rozšírenie
internetu a mobilnej komuniká-
cie je závažným problémom
ostatných rokov, hlavným cie-
ľom tábora bolo prioritne odpú-
tanie detí od mobilov, počíta-
čov, televízneho vysielania a vi-
deohier. Náhradou týchto mo-
derných pokrokových technoló-
gií, bol pobyt v krásnej prírode,
zábavné aktivity a spoznávanie
nových kamarátov nie virtuál-
ne, ale osobne.

O tom, že tábor, ktorý organi-
zovala mestská polícia Pezinok
mal úspech, svedčia aj veľmi
pozitívne ohlasy rodičov detí.

TESCO Pezinok, „Ai sushi“ bar
a reštaurácia Pezinok, „Pasha
lunch“ bar Pezinok, Cukráreň
„Bombón“ Pezinok, ICE Crem &
Coffee Pezinok, Kvetinárstvo
„Eben“ Pezinok, „Silvotech“
športová výživa Pezinok, Prima
banka Pezinok, Raiffeisen ban-
ka Pezinok, Lekáreň „Šípka“ Vi-
ničné, Pezinská mestská spo-
ločnosť, Pekáreň „Bageta“ Pezi-
nok, Porche Inter Auto spol. s.r.o
Bratislava, Víno Matyšák Pezi-
nok, Knihkupectvo „Artforum“
Pezinok, Antikvariát „Karpatský
lovec“ Pezinok, Mary Kay Brati-
slava, Ľudovka Zlaté Moravce,
Glare s.r.o Nitra, Bajan Gold
Zlaté Moravce, 1001 Drobností
Zlaté Moravce, Best Foto Zlaté
Moravce.

Sponzori detského športo-
vo náučného tábora Mest-
skej polície Piesočná 2017

Ďakujeme

Detský tábor Mestskej polície Pezinok
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RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA
� Turbo solárium - 1 min. 38 cent. Tel: 0911 417 728

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

Inzercia

Základná organizácia Únie
žien Slovenska (ZO ÚŽS) v Pe-
zinku pripravila pre svoje členky
členskú schôdzu spojenú s pri-
pomienkou októbra ako Mesia-
ca úcty k starším. Členská schô-
dza sa uskutočnila v Dome kul-
túry Pezinského kultúrneho cen-
tra dňa 4. 10. 2017 o 16.00 h.
Predsedníčka ZO vo svojom prí-
hovore pripomenula, že nástup
do dôchodku neznamená ko-
niec životných aktivít. Vyslovila
obdiv mnohým členkám ZO, kto-
ré aj v seniorskom veku študujú
na univerzitách tretieho veku,
športujú, chodia na výlety a do
divadla, skrátka aktívne preží-
vajú jeseň svojho života. Zdô-
raznila, že život treba prežívať
produktívne a aktívne bez ohľa-
du na vek. Slávnosť tohto podu-
jatia podčiarkla svojimi veršami
p. Melánia Hájiková. Prítomným
bolo podané občerstvenie a odo-
vzdaný malý darček. Predsed-
níčka ZO popriala členkám ZO,
aby ďalšie roky prežili obklope-
né láskou, úctou a pozornosťou
najbližších.

predsedníčka ZO
Dr. Elena Matuská

ÚŽS k Mesiacu
úcty k starším

Inzercia

Všetko je pripravené, môžeme začať... Dňa 25. 9. 2017
navštívili našu školu zástupcovia spoločnosti O2 spoločne so zá-
stupcami Športovej akadémie Mateja Tótha (ŠAMT) a osobne s
Matejom Tóthom nám odovzdali výherný grant od spoločnosti
O2. Toto stretnutie bolo v mene ŠAMT spojené s oficiálnym odo-
vzdávaním plakety výhercu celoslovenskej súťaže Dobrý beh.
Chceme sa POĎAKOVAŤ všetkým tým, ktorí spolu s nami beha-
li, ktorí nám svojou športovou aktivitou dopomohli k víťazstvu.

Na Základnej škole Fándlyho v Pezinku otvárame Športovú
akadémiu Mateja Tótha, projekt zameraný na voľnočasovú akti-
vitu žiakov mladšieho školského veku. Významnou súčasťou
metodiky ŠAMT je využívanie hier a cvičení zameraných na za-
pájanie správnych svalových skupín. V pravidelných športo-
vých krúžkoch si žiaci pod vedením učiteliek Mgr. Renáty
Strapáčovej a PaedDr. Evy Kurucovej budú prostredníctvom
atletickej prípravy vytvárať a zdokonaľovať pohybovo-moto-
rický základ a rozvíjať koordinačné schopnosti.

Cieľom ŠAMT je dbať na kvalitu a zdravý vývoj dieťaťa a cel-
kovú radosť z pohybu. ... mať šancu stať sa špičkovým športov-
com. zástupkyňa riaditeľky školyPaedDr. Ingrid Laláková,

ZŠ Fándlyho získala grant
Športovej akadémie M. Tótha

Získavať nové vedomosti je možné v každom veku. Jasným
dôkazom sú mnohí pezinskí seniori a už jedenásty ročník Aka-
démie tretieho veku. Slávnostné otvorenie nového školského
roka sa uskutočnilo za prítomnosti vedúcich predstaviteľov mes-
ta – viceprimátorov Jána Čecha a Miloša Andela 13. septem-
bra v malej sále Domu kultúry v Pezinku.

V školskom roku 2016/2017 má pezinská Akadémia tretieho
veku sedem študijných odborov a podľa zápisu ju bude navšte-
vovať vyše 160 účastníkov. Pre prvý ročník otvorili dva študij-
né odbory:

. Druhým ročníkom pokračuje vzdelávanie seniorov v od-
boroch

.
Najväčší záujem vzbudil študijný odbor Vinohradníctvo, vi-

nárstvo a someliérstvo, do ktorého sa prihlásilo 40 záujemcov.
V zimnom semestri sa začne vAkadémii tretieho veku vyučovať
podľa stanoveného rozvrhu hodín od októbra pod odborným
vedením lektorov. O študentov a priebeh semestra sa bude
starať koordinátorka Andrea Pikusová, tel. č. 033/6901 127,
e-mail:

Anglický jazyk a Vinohradníctvo, vinárstvo a some-
liérstvo

Arteterapia, Počítače a fotografia, Výtvarné techniky
mozaiky a koláž, Hudba stáročí, Ľudová kultúra nášho regiónu

andrea.pikusova@msupezinok.sk (AP)

Otvorenie XI. ročníka ATV
V nedeľu 12. 11. 2017 o 15.00

hod. v DK Pezinok sa uskutoční
XIX. ročník súťaže

ZO
Únie žien Slovenska v Pezinku
pozýva do súťaže všetkých
Pezinčanov, ktorí radi spievajú.
Súťaž nie je vekovo ani žánro-
vo obmedzená. Prihlásiť sa mô-
žete na t. č. 0905 868 039, v In-
formačnom centre v Starej rad-
nici alebo v kancelárii prvého
kontaktu MsÚ Pezinok, kde ob-
držíte aj prihlášky.

Pezinok

spieva, spievajte s nami.

Výbor ZO ÚŽS v Pezinku

Pezinok spieva

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

Speváčka Marcela Laiferová opäť zavítala 19. októbra 2017
do pezinského Domu kultúry so svojím populárnym hudobným
programom a dobrou náladou. Mesto Pezinok v spolupráci
s PKC pripravilo tento koncert pre seniorov pri príležitosti Me-
siaca úcty k starším. Program pre seniorov sa uskutočnil aj v
Dennom centre v Grinave. Mesto na ňom zastupoval vicepri-
mátor Ján Čech. (r)

Marcela Laiferová opäť v Pezinku

V stredu 4. októbra sa uskutočnilo na Mestskom úrade v
Pezinku stretnutie občanov – obyvateľov Ulice SNP s vedením
mesta. Hlavnou témou ich stretnutia bol návrh na zmenu dopra-
vy na Ulici SNP, ktorú navrhol dopravný inžinier PZ SR. Už nie-
koľko desaťročí je hlavnou ulicou v tejto časti mesta Berno-
lákova ulica. Tá by sa mala stať podľa tohto návrhu vedľajšou
a hlavnou by mala byť spomínaná jednosmerná Ulica SNP.
Zúčastnení občania tento návrh odmietli. Ich stanovisko podpo-
rilo aj vedenie mesta.

Druhou témou mala byť organizácia dopravy na Ulici SNP a to
tak, aby na nej boli umiestnené a vyznačené jazdné pruhy pre
cyklistov, podľa návrhu OZ Cyklokoalícia, spolu s jazdným a od-
stavným pruhom. Po pomerne búrlivej debate sa všetci zúčast-

STRETNUTIE S OBČANMI

není dohodli, že mesto dá vypracovať štúdiu, ktorú obyvatelia tej-
to ulice dostanú na pripomienkovanie. Predbežný návrh OZ bol
prekonzultovaný s dopravným inžinierom PZ. (r)

Inzercia
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Nedávam prísľuby, ktoré zne-
jú lákavo, ale viem, že sa neda-
jú splniť. Ja verím v slušnú a se-
rióznu politiku pre ľudí. Preto
som sa stretol s každým sta-
rostom a primátorom v našom
kraji, preto sa stretávam s ľuď-
mi, aby som vedel, čo čakajú
od kraja na najbližších 5 rokov.
Toto všetko som premietol do
svojho volebného programu,
v ktorom navrhujem kroky pre
lepšie fungujúcu verejnú do-
pravu, vytváranie dobrých pod-
mienok pre našich seniorov
aj pre sociálne odkázaných,
dostupnú a kvalitnú zdravotnú
starostlivosť. V programe mys-
lím na človeka, pretože politi-
ka je pre mňa v prvom rade
služba ľuďom.

Jeden sľubuje dopravu
zadarmo, druhý park pre ro-
diny v Petržalke, čím chcete
voličov osloviť Vy?

Máte skúsenosti z funkcie
starostu Petržalky, aj primá-
tora Bratislavy. Ako ich vo
funkcii predsedu kraja chce-
te využiť pre zlepšenie živo-
ta v Pezinku?

Ja sa nejdem do funkcie
predsedu kraja učiť. Pôsobil
som 8 rokov aj ako poslanec
krajského zastupiteľstva, tak-
že od začiatku chcem začať
s plnením svojho volebného
programu. Najvážnejším prob-
lémom Pezinka je tretia naj-
väčšia intenzita áut v kraji, cez
mesto prejde denne 27 000 vo-
zidiel. Riešením je vybudovať
obchvat, čo zníži počet vozi-
diel v meste. Obchvat je jeden
z vážnych nesplnených sľubov
Pavla Freša, lebo dodnes nie
je ešte ani naprojektovaný. Môj
cieľ je naprojektovať, vybaviť
povolenia a začať stavať ob-
chvat od Triblaviny smerom
k Pezinku. Chcem tiež vytvoriť
lepšie podmienky na využí-
vanie vlakového spojenia do
Bratislavy, lebo vlaky nestoja
v zápchach. Podporím aj budo-
vanie cyklotrasy v spolupráci s
okolitými obcami s financova-
ním z eurofondov. Chcem spo-
lu s mestom podporiť ochra-
nu vinohradov, vinohradníctvo
a vinárstvo ako dôležitú súčasť
pezinskej oblasti. Budem ak-

tívne spolupracovať s predsta-
viteľmi mesta pri ďalšom zlep-
šovaní života v Pezinku.

Voliť v krajských voľbách
chodí málo ľudí. Prečo by
mali prísť a voliť práve Vás?

Možno sa to nezdá, ale vo
voľbách rozhodujeme aj o se-
be a o svojom živote. Mňa ľu-
dia poznajú, vedia, že som
finančne dal do poriadku za-
dĺženú Bratislavu, získal som

Chcem využiť svoje skúsenosti pre lepší život v Bratislavskom kraji
Inzercia

eurofondy na rekonštrukciu
Starého mosta, na nové elek-
tričky a nové trolejbusy, že som
reálne zvýšil transparentnosť
Bratislavy. Kandidujem ako ne-
závislý kandidát, bez podpory

politických strán. Na mňa sa
môžete spoľahnúť, rozumiem
problémom kraja a chcem vy-
užiť svoje skúsenosti na ich
riešenie. Pre lepší život jeho
obyvateľov.

Objednávateľ: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., Kúpeľná 8, 811 02  Bratislava. Dodávateľ: MAYER/McCann-ERICKSON s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 05  Bratislava, IČO: 31374093

Kandiduje na post župana Bratislavského kraja. Po-
núka svoje skúsenosti ako bývalý starosta, primátor
a poslanec kraja. Stavia na serióznosti a slušnosti, bez
ktorých si nevie predstaviť svoje pôsobenie v politike.
Kandiduje ako nezávislý bez podpory politických strán.
Rozprávali sme sa s Milanom Ftáčnikom.

Myslím že vtedy, keď som už
asi po tisíci raz uviazol v do-
pravnej zápche. Mnoho ľudí z
blízkeho okolia dochádza den-
ne do Bratislavy. Na dopravu
využívajú najmä autá, ktorými
stoja v zápchach a ťažko hľa-
dajú parkovacie miesto. Do-
prava kolabuje a cesta do prá-
ce či do školy sa stále predlžu-
je. Ľudia z okolia Bratislavy
však dnes nemajú na výber, le-
bo nedostali kvalitnú ponuku
verejnej dopravy. Riešenie tej-
to situácie je pritom práve
v kompetencii župana, ktorý sa
posledných 8 rokov zaoberal
viac svojou sebaprezentáciou,
než skutočnými riešeniami.
Doprave sa sedem rokov venu-
jem v Bratislave. Mám jasnú
predstavu ako dopravnú situá-
ciu riešiť a rozhodol som sa svo-
ju ponuku predstaviť voličom.

Stále pracujem na tom, aby
ma poznalo čo najviac ľudí,

Prečo ste sa rozhodli kan-
didovať?

Do volieb ostáva pár dní,
ako to vidíte?

aby vedeli, aké konkrétne rie-
šenia pre lepšiu dopravu ponú-
kam. Viem, kde nás tlačí päta
a viem čo s tým. Som veľmi
rád, že sa mi podarilo presadiť,
aby kampaň bola o doprave
a nie o úsmevoch a logách poli-
tických strán. Pri tejto téme je
totiž najlepšie vidieť, kto tomu
aspoň trochu rozumie, kto sta-
vil na populistické a škodlivé
sľuby o riešeniach „zadarmo“
a kto k tejto téme zaryto mlčí,
lebo skrátka nemá čo povedať.

Za najväčší neriešený prob-
lém považujem dopravu, tam
by som samozrejme aj začal.
Prvé veci sú jednoduché – lep-
šie napojenie spojov, taktová
doprava, posilnenie najvyťa-
ženejších liniek tak, aby ich pre-
vádzka dávala zmysel, bola po-
hodlná a praktická. Ďalšia vec
je prebratie väčšej zodpoved-
nosti zo strany župnej firmy
Bratislavská integrovaná do-
prava (BID). Som presvedče-
ný, že záchytné parkoviská ma-

Čo by ste v župe spravili
ako prvé?

jú byť jej agendou, pretože sa
priamo týkajú ľudí z kraja. Keď
bude jedna firma manažovať aj
záchytné parkoviská aj integ-
rovanú dopravu pod jednou
strechou, bude to fungovať vý-
razne lepšie.

O ničom sa viac nekecalo a v
ničom sa menej nespravilo,
ako pri cestách. Milióny sľubov
a žiadne výsledky. U nás je
problém cesty čo i len udržia-
vať. V susednom Česku sa sta-
vajú nielen diaľnice, ale aj no-
vé cesty prvej triedy. Tu sa 25
rokov nevie doriešiť jeden ob-
chvat Modry, či Pezinka. Podľa
mňa je to absurdné.

Predstavte si, že cestujete
z ľubovoľnej obce v kraji. Bi-
cyklom, autom alebo regionál-
nym autobusom, ktorý bude
fungovať ako kyvadlová dopra-
va, sa prepravíte k najbližším
koľajam.Auto alebo bicykel ne-
cháte na záchytnom parkovis-
ku, prípadne si bicykel zoberie-
te so sebou, a po koľajach prí-
dete až do centra mesta, kde
s rovnakým lístkom prestúpite
na MHD. Bez čakania a poho-
dlne. Funguje to v Znojme či
Břeclavi, môže to fungovať aj v
Modre alebo Pezinku.

Myslíte aj na ľudí s auta-
mi?

Ako vyzerá ideálna dopra-
va v kraji?

Súčasný župan Pavol Fre-
šo láka voličov na dopravu
zdarma. Vychádza to?

Bezplatnou dopravou by kaž-
dý rok MHD vypadlo takmer 45
miliónov, prímestským autobu-
som Slovak Lines 8 miliónov
a železniciam približne 15 mi-
liónov, čo je 68 miliónov ročne.
Ak mesto so župou dostávajú
na jedného obyvateľa s trva-
lým pobytom 430 eur, potrebu-
jeme asi 158-tisíc nových ľudí,
aby zaplatili výpadok. To ešte
nepočítame, že by sme potre-
bovali viac vozidiel a šoférov.
Pán Frešo hovorí, že stačí 60-
-tisíc ľudí, ale to sú veľmi po-
krútené čísla. Odhad neprihlá-
sených obyvateľov v kraji je asi

Jozef Uhler: Chcem, aby v župe vyhrali najlepšie riešenia

250-tisíc, z toho 50-tisíc štu-
dentov, ktorí by nahlásením po-
bytu stratili nárok na internát.
Obrovská masa sú ľudia, ktorí
si nemajú trvalý pobyt kde na-
hlásiť, alebo prichádzajú za
prácou a chcú mať trvalý pobyt
tam, kde rodina. Výpadok by
musela župa a mesto zobrať
niekde inde, kde budú samo-
zrejme chýbať – v nemocni-
ciach, domovoch dôchodcov,
na stredných školách, rozpoč-
te pre opravu a údržbu ciest.
Ale hlavne, ľudia nejazdia auta-
mi preto, že je doprava drahá,
ale preto, že je zlá. To je to, čo

mal župan 8 rokov riešiť a ne-
spravil vôbec nič.

Regionálne voľby majú vždy
nízku účasť a víťazi sú často
prekvapením. Chcem preto
presvedčiť čo najviac ľudí, aby
sa na to nevykašľali, pretože
župa sa za dve volebné obdo-
bia veľmi nepohla. A nemusia
voliť podľa straníckej podpory
– v tomto úrade to nie je dôleži-
té. Dôležitá je odbornosť, chuť
a odhodlanie riešiť problémy
a tie ja rozhodne mám.

.

Ako bude vyzerať záver
kampane?

Ďakujeme za rozhovor

Jozef Uhler je vyštudovaný informatik, ktorý žije so svojou

manželkou a dvomi synmi v Jarovciach. Po škole si so spolu-

žiakmi z MatFyzu založil firmu, ktorá úspešne funguje dodnes.

Časom vyštudoval aj právo a postupne sa začal zaujímať o ve-

rejné veci. Už osem rokov vydáva noviny mestskej časti Bra-

tislava-Jarovce. Od roku 2010 je poslancom mestského zastu-

piteľstva, kde je zároveň aj predsedom komisie dopravy, ktorá je

poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Petíciou získal

priamy mandát od obyvateľov BSK a kandiduje ako číslo 18.

Objednávateľ: Jozef Uhler, Zeleninová 25, 851 10 Bratislava. Dodávateľ: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok, IČO 00305022.
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12. novembra 2017 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny pezinského rodáka,
herca, komika z Jozefa Hanúska.

Za svoj krátky život – zomrel ako 43-ročný, rozdával smiech a radosť. Blízky mu bol
najmä ľudový humor a nielen Pezinčania ho poznali ako ľudového rozprávača

V Tatra revue patril medzi najobľúbenejších zabávačov. Jeho hlas nájdeme v rozhla-
sovom archíve, ale účinkoval aj v epizódnych postavách vo viacerých filmoch či tele-
víznych inscenáciách. Nezanedbával ani svojich rodákov – vždy si našiel čas na ná-
cvik divadla s pezinskými ochotníkmi.

Spolu s manželkou, deťmi a celou rodinou si na Joža Hanúska spomínajú aj jeho rodáci.

Tatra revue

strýca

Silvestra z Majcichova.

Výnimočný Pezinčan Jozef Hanúsek

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA november
Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Kontakt:
dos-

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

Literatúra v Radnici: Povedz slovo čisté.

Pohľad na oblohu. Pozor padá hviezda, budeme mať šťas-
tie. Alebo smolu.

Literárno-výtvarná súťaž:

Beseda s autorom Pero Le Kvetom: Chlapec s očami ako
hviezdy.

Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Čo sa skrýva v lese

Kým školský zvonček zazvoní

Termín: 6. novembra
2017 o 19.00 h. Hostia: Anton Baláž, Radoslav Passia, moderuje
Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar restau-
rant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Beseda s astronómami Jurajom Tóthom a Du-
šanom Kalmančokom. Hostia: Juraj Tóth, Dušan Kalmančok, mo-
deruje Márius Kopcsay. Termín: 7. novembra 2017 o 17.00 h v či-
tárni, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

téma na november: Čo mám na škole
najradšej – literárne a výtvarné práce treba priniesť do konca me-
siaca. V odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

Hosť: Pero Le Kvet. Termín: 23. novembra o 10.00 h
v odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

– cyklus určený všetkým vekovým kategóriám det-
ských čitateľov na podporu čítania detí - v spolupráci so školami
v odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

– pre deti predškolského veku
a žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľa-
dávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi
a ilustrátormi. V odd. pre deti a mládež, Malokarpatskej knižnice
v Pezinku.

– polročný tematický cyklus literárno-vzde-
lávacích podujatí. Termíny po dohode so školami. V odd. pre deti
a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

– informačná výchova pre deti
predškolského veku. Termíny po dohode so školami. V odd. pre
deti a mládež, Malokarpatskej knižnice v Pezinku.

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

,

Výlet pezinských seniorov do Vysokých Tatier

Jednota dôchodcov Pezinok
pripravila pre svojich členov 6-
denný zájazd do Vysokých Ta-
tier. Zájazdu sa zúčastnilo 46
členov, ktorí boli ubytovaní v
Retro hoteli Morava v Tatran-
skej Lomnici. Hotel Morava pri-
pravil každý večer pre svojich
hostí program, ako bola pred-
náška o histórii Vysokých Tatier
spojená s premietaním filmu o
vysokohorských chatách, ďalej
to bol film o vysokohorských no-
sičoch, prednáška o pomoci
starším ľuďom v núdzi, zozna-
movací večierok a večer s har-

monikárom, s ktorým si zaspie-
vali pesničky zo svojej mladosti.

Okrem výletov vo Vysokých
Tatrách seniori navštívili kultúr-
ne pamiatky v Levoči, Spišský
hrad, Červený kláštor, kaštieľ v
Strážkach , hrad v Kežmarku a
v obci Hniezdne absolvovali pre-
hliadku liehovaru, v areáli kto-
rého sa nachádza aj čokolá-
dovňa s ručne vyrábanou čoko-
ládou.

Nakoniec sa musíme pochvá-
liť tým, že sme asi prví seniori
BSK, ktorí sa prešli po „chod-
níku v korunách stromov“ až na

novú rozhľadňu v Bachledovej
doline. Chodník je vybudovaný
v dĺžke 1250 metrov, vo výške
asi 25 metrov v korunách stro-
mov a na jeho vybudovanie bo-
lo použité drevo, z ktorého by
mohli vybudovať cestu v dĺžke
20 km. Bol to úžasný zážitok, na
ktorý budeme dlho spomínať.
Účastníci zájazdu touto cestou
ďakujú výboru JDS Pezinok, ale
hlavne jej predsedníčke p. Zou-
zalíkovej za prípravu a realizá-
ciu tohto náročného, ale krás-
neho a na zážitky bohatého zá-
jazdu. JDS Pezinok

Narodil sa za monarchie,
detstvo a mladosť zažil v
predvojnovej Prvej republike,
prežil obdobie druhej sveto-
vej vojny, nástup komunistov
ktorí sa „predviedli“ v päťde-
siatych rokoch i „šesťdesiaty
ôsmy“. A akoby tých udalostí
nebolo v 20. storočí dosť,
zažil aj normalizáciu i pád
totality v osemdesiatom de-
viatom. Oslávil aj nový rok
2000 a so záujmom o okolité
dianie je tu stále s nami.

Pezinčan
sa v septembri dožil 100 ro-
kov. Gratuláciu od mesta od-
mietol prijať v pohodlí do-
mova – prišiel medzi ostat-
ných jubilantov na Mestský
úrad, kde si podal ruku s pri-
mátorom Oliverom Solgom
a zavtipkoval o svojom veku.

Eduard Hurta

Narodil sa
v monarchii
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Prečo ste sa rozhodli už
viac nekandidovať?

Keby ste ako komunálny
politik mali urobiť akýsi odpo-
čet toho, čo sa vám podarilo,
čo by ste voličom povedali?

Rozhodnutie, že nebudem
kandidovať, som avizoval dáv-
nejšie, asi pred trištvrte rokom.
Vychádzalo z toho, že som do
komunálnej politiky vstupoval už
v roku 1994. Pod komunálnou
politikou pritom myslím mestské
zastupiteľstvo, aj krajské. Po tak-
mer štvrťstoročí sa mi zdá sluš-
né povedať sebe aj ostatným,
že to, čo som chcel urobiť, je za
mnou. Navyše sa mi poslanec-
ké povinnosti v ostatnom čase
dosť krížili s mojím zamestna-
ním a s mojimi povinnosťami na
fakulte. Vytvoril som teda radšej
priestor pre niekoho, o kom si
myslím, že by v mojej práci mo-
hol pokračovať. Preto som po-
žiadal Občiansku konzervatívnu
stranu, za ktorú som doteraz
kandidoval, aby miesto, ktoré jej
na základe koaličných dohôd pri-
padlo v Pezinku, ponúkla JUDr.
Romanovi Mácsovi. Verím, že
spolu s O. Solgom tvoria dvoji-
cu, v ktorej sa snúbi skúsenosť,
slušnosť a pracovitosť.

Práca v zastupiteľstve VÚC
bola veľmi zaujímavá. Najmä v
Bratislavskom kraji platí, že je tu
človek v dotyku s iným typom po-
litickej práce než povedzme v
meste. Pracuje sa tam dosť tvr-
do v komisiách a v špecializova-
ných orgánoch, ktoré prerokujú
každý materiál, čo ide do zastu-
piteľstva a vydajú k nemu stano-
visko. Konkrétne ma zaujímala
najmä práca v oblasti školstva,
ktorá má v Bratislave svoje špe-
cifiká – najmä vo vzťahu ku gym-
náziám a menovite k osemroč-
ným gymnáziám. Na rozdiel od
ostatných krajov sa totiž najmä
Bratislavy týkala doteraz plat-
ná výnimka umožňujúca, aby
osemročné gymnáziá mohli fun-
govať v súčasnom rozsahu.
Špecifikom bola aj situácia v ob-
lasti odborného školstva. Za ce-
lé funkčné obdobie sme nezru-
šili ani jednu strednú školu, za-
tiaľ čo v Trenčianskom kraji zru-
šili štyri a v Žilinskom tri školy. U
nás sme išli inou cestou. Bola
ňou efektivizácia siete stred-
ných škôl tak, že pokiaľ sa dalo,

volili sme umiestnenie dvoch
škôl do jednej budovy. Kľúčo-
vými výdavkami, ktoré zriaďo-
vateľ má, sú totiž výdavky na bu-
dovy a na infraštruktúru. To sa
stalo aj v Pezinku a myslím si,
že to bolo dobré riešenie.

Práve dnes som bol na Rade
školy v Obchodnej akadémii, v
budove, kde sídli aj Stredná od-
borná škola presťahovaná z
Komenského ulice a ich vzťah
je bezproblémový. Urobili sme
tento krok napriek tomu, že
Stredná odborná škola bola
počtom žiakov zrelá na vyňatie
zo siete škôl, keďže ju navšte-
vuje veľmi málo študentov.
Riadili sme sa princípom, ktorý
vychádza zo skúseností: ak raz
školu vyjmeme zo siete, dostať
ju naspäť je veľmi ťažké. Takže
sa snažíme udržať vzdelávaciu
ponuku s tým, že sa raz možno
situácia zmení a takáto škola
bude pokračovať opäť vo väč-
šom rozsahu.Ak sa teda po Pe-
zinku trúsia reči, že sme likvido-
vali školy, nie je to pravda. Iba
sme jednu zo škôl zachránili
pred zrušením tým, že sme ju
presťahovali.

Tým, že je Bratislava hlavným
mestom a mnohí poslanci sú po-
slancami samosprávneho kraja,
mesta a dokonca aj mestských
častí, sa tam naozaj často krížili
krajské záujmy s mestskými.
Každý, kto do tohto zastupiteľ-
stva vstúpi z okolia Bratislavy,
musí rátať s tým, že pre svoj re-
gión bude musieť takmer všet-
ko tvrdo vybojovať v množstve
stretnutí a rokovaní. Bratislav-
ské záujmy sú natoľko silné, že
sa usilujú prekryť „vidiecke“ okre-
sy Pezinok, Malacky a Senec.
Túto skúsenosť majú aj ostatní
kolegovia z týchto okresov. Pre-
mietla sa napríklad do snahy zní-
žiť tesne pred voľbami počet po-
slancov za Pezinok. Trvalo nám
s primátorom Oliverom Solgom
takmer mesiac, než sme ostat-
ných presvedčili, že potrebuje-
me, aby sa pre Pezinok ako
okresné mesto zachovali dva
mandáty. Podarilo sa a Pezinok
bude mať aj naďalej v krajskom
parlamente dvoch zástupcov.

�

�

�

O akú školu konkrétne ide?

Aká bola vaša pozícia v
krajskom zastupiteľstve, kde
prevládajú kolegovia zo sa-
motného hlavného mesta?

Čo ako bývalý kolega – a
aj volič – budete od týchto zá-
stupcov očakávať?

Bude ďalej pokračovať
projekt Bratislavskej integro-
vanej dopravy?

Čo bude ďalej s osemroč-
nými gymnáziami?

Široké spektrum strán, kto-
ré sa v Bratislavskom kraji da-
li dokopy, je z pohľadu vyso-
kej politiky už takmer raritou...

Pozornosť sa na vyššie
územné celky a na voľby do
ich orgánov sústredila po-
tom, ako sa banskobystric-
kým županom stal Marian
Kotleba. A župné voľby sa

Verím, že sa budú snažiť, aby
sa zachovala doterajšia vzdelá-
vacia ponuka u nás i v Modre. A
pokiaľ ide o ostatné problémy,
najmä s dopravou, že budú dbať
o to, aby sa dokončili práce, kto-
rú sú začaté, teda práce na ob-
chvate Pezinka a na zlepšení
ciest v kraji. Priamo v meste má-
me zariadenia sociálnych slu-
žieb, ktoré patria Bratislavské-
mu samosprávnemu kraju, a o
tie sa tiež treba starať. Zaujíma
ma to, a aj preto som sa staral,
aby môj odchod kompenzovali
kandidáti, ktorí ma na pravicovej
kandidátke môžu zastúpiť.

Som presvedčený, že projekt
musí pokračovať ďalej, pretože
predstavuje efektívny a moder-
ný spôsob, ako majú byť jed-
notlivé druhy dopravy popre-
pájané.

V tomto školskom roku sa kon-
čí výnimka, ktorá nám umožňo-
vala mať vyšší počet tried
osemročných gymnázií. Overili
sme si s primátorom Solgom, že
odbor školstva nášho samo-
správneho kraja je pripravený
sa odvolať, keby došlo k neja-
kým redukciám. Znovu je tu te-
da argument, pre ktorý je dobre
vedieť, či náš zástupca v sa-
mosprávnom kraji bude kompe-
tentný, dobre zorientovaný a či
sa bude starať o verejné veci,
alebo tam chce len príjemne
stráviť v tomto prípade až päť ro-
kov – keďže volebné obdobie
bude výnimočne o rok dlhšie.

Nám sa široká platforma v sú-
časnom zastupiteľstve veľmi
osvedčila. Nemali sme síce ofi-
ciálne deklarovanú opozíciu,
keďže víťazstvo pravicovej koa-
lície bolo pred štyrmi rokmi veľmi
masívne a len jeden kolega bol
zo strany Smer a niekoľko po-
slancov bolo nezávislých. Na-
priek tomu sa o podstatnej časti
programových bodov hlasovalo
takmer jednomyseľne alebo ši-
rokým konsenzom. Väčšina te-
da nijakým spôsobom nezne-
užívala svoju pozíciu. Bola to aj
zásluha župana Freša, ktorý sa
snažil dosiahnuť konsenzus a ro-
koval vždy až do poslednej chví-
le pred zasadnutím zastupiteľ-
stva o podpore pre jednotlivé bo-
dy programu. Za toto pôsobenie
by som mu dal ako pravidelný
účastník týchto rokovaní vysokú
známku, pretože sa naozaj usi-
loval vyhýbať konfliktom. Na-
pätia sú vždy, ale vždy sme ich
zvládli na kultúrnej úrovni.

�

�

�

�

pre jeho stranu stali vstupen-
kou do parlamentu. Ale od-
mietnutie extrémizmu asi nie
je jediný dôvod, prečo sa tre-
ba na voľbách zúčastniť...

Bohužiaľ, práve nízky vo-
ličský záujem otvára dvere
extrému. A tiež rôznym „boč-
ným“ záujmom v politike. Sú-
hlasíte?

(kam)

Aj keď u nás, v našom kraji, ná-
stup extrémistických síl zatiaľ vo
veľkom nehrozí, treba ísť voliť.
Už len preto, že z toho, čo som
hovoril doteraz, je jasné, že
VÚC majú veľké kompetencie v
oblasti stredného školstva, soci-
álnych vecí či dopravy. Pokiaľ
ide o školstvo, nejde len o ruše-
nie či zakladanie škôl. Krajské
samosprávy rozhodujú aj o tom,
koľko tried sa na ktorej škole bu-
de otvárať, a to aj pri školách,
kde je iný zriaďovateľ, než je kraj
– teda cirkevných alebo súkrom-
ných. VÚC určuje výšku rozma-
nitých poplatkov v školských za-
riadeniach na krajskej úrovni.
Rozhoduje o množstve vecí v ob-
lasti zdravotníctva, hoci Brati-
slavský kraj je trochu v špecific-
kej situácii, že nemá svoje vlast-
né zariadenia, je tu iba malacká
nemocnica ako súkromná firma
v prenajatých priestoroch kraja.
Je tu oblasť sociálnych vecí, do-
movy a penzióny pre dôchod-
cov, špeciálne sociálne zariade-
nia...Asamozrejme cesty II. trie-
dy a ich kvalita. Všetky tieto ob-
lasti si zaslúžia, aby im občania
venovali pozornosť a aby si zvo-
lili zástupcov, ktorí ich budú ak-
tívne zastupovať. Z uvedeného
je, myslím si, tiež jasné, že sa tu
rozhoduje o veľkej sume verej-
ných peňazí. Som presvedčený,
že je dobre vedieť, ako sa použí-
vajú.

Ide o nízky voličský záujem,
ale možno aj nedoceňovanie
vážnosti vecí, o ktorých sa v žu-
pe rozhoduje. Akoby si ľudia nie
vždy uvedomovali, že sa tam
rozhoduje o „ich“ veciach: o ich
deťoch v školách, o nich ako o
senioroch a službách pre nich, o
cestách a ich kvalite, o verejnej
doprave.A, pravdaže, o veľkých
peniazoch, s ktorými má VÚC
efektívne hospodáriť. To, čo sa v
Banskobystrickom kraji dialo vo
vzťahu ku školám, divadlám, čo
sa dialo na samotnom úrade
kraja, to by malo ľudí mobilizo-
vať a varovať – áno, takto to mô-
že skončiť, ak nebudete dosta-
točne pozorní a nebudete pre-
mýšľať o tom, čo urobiť v deň vo-
lieb. Je pre mňa šokujúce, že sa
môže verejný činiteľ postaviť
uprostred divadelného predsta-
venia a povedať: Tak končíme,
lebo mne sa nepáči, čo vy na ja-
visku hovoríte. A takíto ľudia mi-
nimálne v Banskobystrickom
kraji dnes rozhodujú! To je desi-
vé! Práve to by malo ľudí mobili-
zovať. Navyše sa dá na krajskej
úrovní v malom odskúšať, čo
spôsobuje nedostatok voličskej
zodpovednosti vo vysokej politi-
ke...

�

Źivena spolok slovenských žien, MO Pezinok pri 25. vý-
ročí pôsobenia spolku v Pezinku v spolupráci s Malo-
karpatskou knižnicou v Pezinku pripravili vo štvrtok 12. ok-
tóbra spomienkový večer venovaný 150. výročiu narode-
nia Boženy Slančíkovej Timravy so spisovateľkou a poet-
kou Danou Podrackou. Timrava sa v jej podaní skvie ako
vybrúsený diamant života zasväteného tvorbe. Vďaka vý-
beru a doslovu Dany Podrackej v knihe, ktorú vydala s ná-
zvom „Stará panna s divými ideami som“ môžeme čítať
Timravu inak a pozerať sa na ňu ako na prvú modernú
ženu spisovateľku. Knihu si mohli prítomní na podujatí
kúpiť. Alžbeta Strapáková

Timrava vo výbere
Dany Podrackej

V župách sa rozhoduje o dôležitých veciach a veľkých peniazoch
Voľby do samospráv vyš-

ších územných celkov ma-
jú už tradične nízku účasť.
Tento raz však bude ob-
zvlášť dôležité ísť k voleb-
ným urnám a využiť svoje
volebné právo.Anielen pre-
to, že svojich zástupcov
v krajoch volíme výnimoč-
ne na päť rokov. O argu-
mentoch a dôvodoch, pre-
čo ísť 4. novembra voliť,
hovorí René Bílik, doteraj-
ší krajský poslanec a de-
kan Pedagogickej fakulty
Trnavskej univerzity.

14. septembra sa vydali Radostníci na cestu do Valašského
Meziříčí, aby na slávnostnom jubilejnom koncerte zaspievali
spriatelenej Cimbalovej muzike POLAJKApri príležitosti 30. vý-
ročia založenia kapely. Bol to nezabudnuteľný večer so zaují-
mavými účinkujúcimi. Zaspievala a zatancovala folklórna sku-
pina BAČA, spevácky súbor POLAJKA, na klarinete si s oslá-
vencom zahral známy český herec Pavel Zedníček a nestratil
sa ani Folklórny spevácky súbor RADOSŤ z Pezinka, ktorý svo-
jimi pesničkami potešil nielen svojich valašských priateľov, ale
zožal aj veľký potlesk nabitej sály. Na záver vystúpenia pred-
niesla vedúca súboru RADOSŤ Mária Miškeriková zdravicu a
odovzdala jubilantom dary. Zároveň pozvala Cimbalovú muzi-
ku POLAJKA do Pezinka na spoločný koncert na jar 2018. Ve-
čer po koncerte sa potom všetci účinkujúci stretli pri slávnost-
nom posedení nielen s členmi jubilujúcej kapely, ale aj s členmi
spriateleného speváckeho zboru BESEDA, ktorý, spoločne
s POLAJKOU vystúpil v roku 2014 v Pezinku na spoločnom je-
sennom koncerte s FSS RADOSŤ a ktorý oslávi na sklonku ro-
ka 155. výročie svojho založenia. Bol to veľmi príjemný večer
a Radostníci sa len neradi lúčili so svojimi priateľmi. Čakala ich
vyše trojhodinová cesta domov, do Pezinka. Eva Frťalová

RADOSŤ úspešne
vo Valašskom Meziříčí

Inzercia

Veronika Šikulová a Dana Podracká
v Malokarpatskej knižnici v Pezinku

Cyklokoalícia Pezinok žiada mesto, aby nezabudlo na ulicu SNP a okruh pri Rozálke
Cyklokoalícia Pezinok (CK-

PK) verí, že tri roky trvajúca prí-
prava projektu cyklochodníka
Pezinok-Limbach nebude v tom-
to roku jedinou cyklistickou akti-
vitou mesta. Poslankyne a po-
slanci mestského zastupiteľstva
(MsZ) totiž už v decembri roku
2016 schválili 15 000 Eur na
rozvoj cykloturistiky a cyklodo-
pravy v Pezinku.

CKPK tento krok veľmi potešil
a chcela mestu pomôcť. Zor-
ganizovala preto vo februári
2017 workshop, na ktorom sa
so zamestnancami mesta, Bra-
tislavského samosprávneho kra-
ja (BSK) a poslancami MsZ pre-
diskutovala najvhodnejšie vyu-

žitie týchto prostriedkov. Jeho
výsledkom boli odporúčania na
vypracovanie projektovej doku-
mentácie pre obojsmerný cyklo-
chodník na ulici SNP a rekreač-
ný okruh na Rozálke. Tieto odpo-
rúčania následne odprezento-
vala na príslušných komisiách,
ktoré spolu s p. primátorom už
vo februári podporili návrh s pri-
pomienkou, aby sa k tomuto zá-
meru vyjadrili obyvatelia ulice
SNP. Následne CKPK vyzbiera-
la 290 podnetov od občianok a
občanov Pezinka a odovzdala
ich vedeniu mesta v máji. Drvivá
väčšina bola za projekt oboj-
smernej cyklodopravy na ulici
SNP. Ľudia z Pezinka doteraz

čakajú na ďalšie kroky mesta a
veria, že mesto stihne tieto
prostriedky využiť už tento rok.

CKPK je skupinou dobrovoľ-
níkov, ktorí vo voľnom čase pra-
cujú na rozvoji cyklodopravy. O-
krem vyznačenia troch cyklotrás
v Pezinku darovala mestu aj cyk-
lostojany a nové dopravné zna-
čenie na Bokesovej ulici. Mesto
Pezinok totiž po prvý raz povoli-
lo obojsmerné cyklistické zna-
čenie na jednosmernej ceste.
Zlegalizovalo tak súčasný stav
a umožnilo CKPK vyznačiť cyk-
lokoridory, vďaka ktorým budú
môcť vodiči lepšie predvídať a
cyklisti bezpečnejšie prechá-
dzať týmto úsekom. Takéto do-

pravné riešenia sú v iných
mestách bežné a CKPK pevne
verí, že sa stanú bežnými aj v
iných častiach Pezinka.

CKPK žiada poslankyne a po-
slancov MsZ, aby trvali na svo-
jom rozhodnutí a žiada mesto,
aby pokračovalo v rozvoji cyklo-
dopravy v Pezinku.

Kvalitná sieť cyklotrás v Pe-
zinku zmierni zápchy na ceste
do a z Bratislavy (kombinácia bi-
cykel + vlak), obezitu u detí (pri
dochádzaní do školy), zníži zne-
čistenie ovzdušia a dovolí nám
všetkým sa lacno a zdravo pre-
pravovať.

Cyklokoalícia Pezinok
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Gunter Demnig
pri Malokarpatskom
múzeu v Pezinku.
Umelec nestojí
o popularitu.
Trpezlivo pracuje
na projekte, ktorý
sa radí medzi najväčie
decentralizované
pamätníky sveta.

FOTO: (pb)

Stolpersteine – pamätné kamene
V pondelok 25. septembra

2017 sa Pezinok pripojil k mes-
tám, ktoré si kladením pamät-
ných kameňov (Stolpersteine)
pripomínajú a ctia pamiatku
obetí nacizmu. Stolperstein (z
nem. kameň, o ktorý zakopneš)
je vo forme dlažobnej kocky
pevne vsadený pred domom
obete, aby natrvalo pripomínal
jej osud – ten je v skratke (me-
no, miesto narodenia, dátum
zatknutia, deportácie či zavraž-
denia) uvedený na mosadznej
tabuľke s rozmermi 10 x 10 cm.
Projekt Stolpersteine vznikol
ako nápad nemeckého umelca
Guntera Demniga a malokar-
patský región sa doň zapojil v ro-
ku 2014 vďaka iniciatíve Červe-
nokamenského panstva, o.z.. V
tomto roku bol do harmonogra-
mu projektu zaradený aj Pezi-
nok so 7 pamätnými kockami na
3 miestach v centre mesta, kto-
ré budú pripomínať tragické osu-
dy Pezinčanov, členov miestnej
židovskej komunity:

Budova Malokarpatského mú-
zea v Pezinku je spojená s rodi-
nou Šimona Lampla. Šimon
Eliáš Lampl (*1896 Pezinok)
bol ženatý s Etelou Šproncovou
(*1894), s ktorou mali tri deti:
Eugena (*1922), Jozefínu
(*1925) a Hedvigu (*1928). Ši-
mon mal v dome na Štefániko-
vej ulici byt i obchod s módnym
a strižným tovarom. Počas po-

strkovej akcie 4. novembra
1938 ho členovia Hlinkovej gar-
dy spolu s rodinou vyviezli do
Jelky, na územie, ktoré malo
byť odstúpené Maďarsku. Ma-
ďarské úrady ho však neprijali a
celú rodinu odviezli na demar-
kačnú čiaru, podobne ako stov-
ky a tisíce ďalších slovenských
Židov. V „zemi nikoho“, pri
Mischdorfe (dnes Nové Koša-
riská) zostali Lamplovci až do 9.
decembra 1938, kedy Okresný
úrad vyhovel žiadosti o návrat
pod podmienkou, že Šimon bu-
de pod policajným dozorom. V
apríli 1941 prišla rodina o zdroj
obživy, ich podnik bol na zákla-
de rozhodnutia Ústredného
hospodárskeho úradu zlikvido-
vaný. Lamplovci boli prinútení
vysťahovať sa z bytu na Štefá-
nikovej ulici, dočasné útočisko
našli v tzv. židovskom dome na
Holubyho ulici. Na jar roku 1942
postupne deportovali všetkých
členov rodiny do koncentrač-
ných táborov v Poľsku. Šimo-
na, Etelu a Hedvigu deportovali
do koncentračného tábora v
Osvienčime. Etela zomrela 18.
mája 1942, Šimon o 2 mesiace
neskôr – 28. júla 1942. Hedviga
na základe svedectva svojej
staršej sestry zomrela v Os-
vienčime už 10. mája 1942.
Jediného syn Lamplovcov Eu-
gena deportovali 30. marca
1942 z pracovného tábora v

Seredi do koncentračného tábo-
ra v Lubline, kde zahynul. Jo-
zefínu deportovali z rodiny
Lamplovcov ako prvú. V Os-
vienčime prežila 3 roky, ako jedi-
ná sa zachránila. V súčasnosti
žije v Izraeli.

Ďalším miestom, na ktorom
nájdeme pamätnú dlažobnú
kocku je Turecký dom. Je kon-
krétnym i symbolickým mies-
tom, priestorom, v ktorom malo
svoj obchod či súkromný byt via-
cero židovských rodín. Tu u-
miestnený Stolperstein nesie
meno Idy Reisnerovej, ktorá v
dome bývala a spolu s manže-
lom Šimonom tu mala obchod.
Šimon Reisner (*1876) bol pred-
sedom Židovskej náboženskej
obce a členom zastupiteľského
zboru mesta Pezinok. Z prvého

manželstva mal dcéru Helenu,
ktorá sa vydala za Arpáda
Kohna. Druhýkrát sa oženil v ro-
ku 1910. Za manželku si vzal
Idu Ungarovú (*1883), s ktorou
mal  3  deti:  Gabrielu  (*1910),
Kurta (*1919) a Oľgu (*1922). V
lete roku 1939 Šimon Reisner
odcestoval v rámci záchrannej
akcie, ktorú zorganizoval Aron
Grünhut, na palube jedného z
dvoch riečnych parníkov „Krá-
ľovná Alžbeta“ a „Cár Dušan“ z
Bratislavy po Dunaji do Ru-
munska a odtiaľ námornou lo-
ďou Noemi Julia do Palestíny. V
tom čase 63 ročný Šimon odi-
šiel spolu s 20 ročným synom
Kurtom. Pani Reisnerová zo-
stala v Pezinku. Tu sa starala o
obchod až do momentu, kedy
sa stal predmetom arizácie. V

apríli 1942 bola Ida deportova-
ná do koncentračného tábora,
kde zahynula. Jej dcéry Gab-
riela i Oľga vojnu prežili.

V dome na Holubyho ulici 21
býval obchodník so železom
Arpád Kohn (*1899) so svojou
rodinou. S manželkou Helenou
Reisnerovou (*1907) mali dve
deti: dcéru Alicu (*1927) a syna
Arnolda (*1930). V roku 1941
bol Arpádov obchod so žele-
zom a stavebným tovarom
zlikvidovaný. Pred prvou vlnou
deportácií v roku 1942 Kohnov-
cov ochránila tzv. biela legiti-
mácia. Po vypuknutí Sloven-
ského národného povstania
stratili všetky výnimky platnosť
a pred deportáciou sa bolo mož-
né zachrániť len útekom a ukrý-
vaním. Kohnovci sa istý čas tiež
skrývali – vo vinohradníckej bú-
de. Studená jeseň a hlad prinú-
tili rodinu vrátiť sa do mesta a

prihlásiť sa na polícii. Dňa 27.
októbra 1944 ich hliadka miest-
nej žandárskej stanice odo-
vzdala do tábora v Seredi. Zo
Serede celú rodinu previezli do
Birkenau, kde ich rozdelili. He-
lenu s dcérou Alicou previezli
23. novembra 1944 do Lipp-
stadtu. 10. februára 1945 obe
premiestnili do tábora v Ber-
gen-Belsene. Helena tu zomre-
la na týfus 3 týždne pred oslo-
bodením. Do tábora v Bergen-
Belsene boli prevezení ajArpád
so synomArnoldom,Arpád v tá-
bore zahynul. Alica v októbri
1949 emigrovala aj s manže-
lom a synom do Kanady, kde za-
čali nový život. Arnold, pozna-
čený otrasnými zážitkami v tá-
bore, sa odsťahoval do Izraela,
kde vstúpil do armády a ako 18
ročný zahynul na následky vý-
buchu bomby.

Pamätné kocky pred domom
na Holubyho ulici „rozprávajú“ o
tragickom osude Arpáda a jeho
manželky Heleny. Spolu s os-
tatnými kameňmi zabudnutých,
ako sa Stolpersteine tiež zvyk-
nú označovať, sa stali súčas-
ťou verejného priestoru ako pri-
pomienka a uctenie pamiatky
Pezinčanov, ktorí boli zavraž-
dení v koncentračných tábo-
roch.

Mestské múzeum v Pezinku
Petra Pospechová,
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Pán fotograf v Mestskom múzeu
Bohuš Bárta sa narodil 9. au-

gusta 1894 v českom mestečku
Lomnice nad Popelkou, kde žil
a pracoval. Krátko pred októb-
rom 1919 požiadal pezinský
magistrát o udelenie živnosten-
ského povolenia na otvorenie
fotografického ateliéru v Pe-
zinku. Žiadosť podpísal ako za-
mestnanec miestneho fotoate-
liéru Victoria spolu s predchá-
dzajúcim majiteľom živnosti
Pavlom Wahlom. Dňa 15. ok-
tóbra 1919 mu pezinský ma-
gistrát ako prvostupňová prie-
myselná vrchnosť vystavil živ-
nostenský list. Bárta si v Pe-
zinku na Moyzesovej ulici otvo-
ril vlastný fotoateliér. Počas ob-
dobia, ktoré prežil v našom mes-
te sa mu narodila dcéra Vierka.

Rovnako ako desiatky ďal-
ších v Pezinku usadených
českých úradníkov, štátnych za-
mestnancov a živnostníkov ho
zasiahla politika Slovenského
štátu. Výmerom Okresného úra-
du v Modre z 25. júla 1939 mu
bolo nariadené bezodkladne
opustiť územie republiky. Dô-
vodom vypovedania boli verej-
ná bezpečnosť a poriadok. Ako
vyplýva zo záznamov pezinskej
kroniky, Bárta s rodinou Pezi-
nok natrvalo opustili.

Tvorba ateliéru Bohuša Bártu
zaujíma v dejinách mesta Pe-
zinok a jeho kultúry významné
miesto. Napriek krátkej dobe 20
rokov tunajšej praxe zanechal
po sebe rozsiahle fotografické
dielo, ktoré nám dovolilo na-
hliadnuť do zákulisia jeho prá-
ce. Počas svojho krátkeho pô-
sobenia si v meste a v širšom
okolí vybudoval rozsiahlu klien-
telu. Prispel k tomu i fakt, že je-
ho ateliér bol v tom čase jedi-
ným profesionálnym ateliérom
v meste.

Základným a ťažiskovým žán-
rom Bártovej ateliérovej tvorby
sa stáva portrét v celej šírke pô-
sobností, predovšetkým indivi-
duálny – ženský, mužský alebo
detský. Ukazuje najmä jeho
citlivé vnímanie a subjektívny
prístup k samotnému aktu foto-

grafovania. Aranžovanie sním-
ky, premyslené pózy i samotný
výraz osoby je odrazom intím-
nej spojnice medzi fotografom
a jeho objektom. Osobný vzťah
fotografa a objektu umocňuje
naviac i obsahovosť snímky.
Jemný úsmev, zahĺbený po-
hľad, tváre poznačené tvrdou
prácou, sebavedomý muži či že-
ny dávajú osobitý individuálny
výraz, zjemňujúci tak prejav str-
nulej sošnosti. Pri detskom por-
tréte dokázal zachytiť detskú
úprimnosť i vnútornú krásu de-
tí. Podobne ako v iných ate-
liéroch, i Bárta pracuje s rekvi-
zitou, ktorá sa stáva súčasťou
výslednej kompozície. Dôle-
žitým činiteľom v jeho tvorivom
procese, a to najmä pri portréte,
je jemné svetlo, rozptýlené a do-
konale formujúce postavu ale-
bo tvár. Stolík, stolička, váza,
prípadne drobné predmety sú
premyslene zahrnuté do obra-
zového deja pred objektívom,
aby tak anulovali jednoliatu kuli-
su pozadia. Portréty v unifor-
me, rodinné alebo svadobné fo-
tografie vďaka tomu ožívajú a
nadobúdajú pocit priestoru a
hĺbky. Vďačným doplnkom je aj
regionálny odev – kroj, ktorý tu
získava úlohu národopisného
dokumentu. Naviac jednotlivé
znaky: účes, šperk, odev pos-
táv, prípadne dobové doplnky
sa stávajú i znakom ich spolo-
čenského postavenia.

K ďalším významným motí-
vom Bártovej tvorby patrí skupi-
nový portrét, kde sa zameriava
hlavne na výsledok ako celok,
častokrát kompozične doplne-
ný o vhodný detail či pozadie.
Profesijné alebo záujmové foto-
grafie spolkov patrili do jeho re-
pertoáru rovnako ako príleži-
tostné fotografie vzácnych hos-
tí mesta alebo jeho návštevní-
kov.

Nevyhýba sa ani exteriérovej
fotografii mesta: veduty, archi-
tektonické pamiatky, mestské
zátišia, ulice; alebo reportáži,
vďaka čomu sa nám zachoval
presný záznam podoby a cha-

rakteru mesta na
prelome 20. a 30.
rokov 20. storo-
čia. Na svojich fo-
tografiách zachy-
táva pulzujúci ži-
vot mesta spolu s
jeho obyvateľmi,
kde starostlivo
zakomponovaná
ľudská štafáž dá-
va fotografiám s
architektúrou i me-
radlo. Uhol, mies-
to a usporiadanie
objektov je dôka-
zom o kvalitnom
zvládnutí námetu
mestského urba-
nizmu ako výtvar-
ného fenoménu.
Rytmus, objem,
plastickosť, štruk-
túra budov, pries-
torovosť, to sú
hodnoty jeho fotografického
procesu interpretácie architek-
tonického obrazu. Viaceré zá-
bery sa tak dostávajú do po-
hľadnicového formátu s rôzny-
mi námetmi vyskladanými do
celkového obrazu.

Výsledok Bártovej práce ďale-
ko prekračuje miestny rámec
a môžeme ho zaradiť do „veľ-
kých� ateliérov „veľkých� miest.
Na určitý čas sa stáva dvorným
fotografom mesta so všetkými
privilégiami, ktoré mu umožnili
vidieť svet očami fotografa, kto-
rý nevytvára len určitý neosob-

Vykurovacia sezóna začala
Vzhľadom na neustále sa opakujúci výskyt požiarov, ktorý

vzniká vo vykurovacom období hlavne od komínov resp. od pali-
vových spotrebičov vám Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku chce touto cestou pripomenúť zá-
sady protipožiarnej bezpečnosti, ktoré je potrebné dodržiavať
vo vykurovacom období.

Užívateľ palivových spotrebičov je povinný zabezpečiť čiste-
nie a kontrolu komínov v lehotách daných predpisom. Komíno-
vé teleso, na ktoré je pripojený palivový spotrebič do 50 kW :
a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na

tuhé alebo na kvapalné palivo
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na

plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na

plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
Pri užívaní vykurovacích telies na tuhé palivo ako je krb,

kachle, sporák si musíme uvedomiť, že je tiež potrebné, aby
podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred nimi bola nehorľavá.
V prípade ak máme horľavú podlahu, musíme umiestniť pod
spotrebič podložku z nehorľavého materiálu a to tak, aby pre-
sahovala z každej strany 40 cm a pred spotrebičom musí pre-
sahovať 80 cm. Nesmieme zabúdať ani na dymovody, aby sme
v ich blízkosti neukladali horľavé materiály, ktoré nie je možné
ukladať ani v blízkosti tepelného spotrebiča.

Upozorňujeme na fakt, že pravidelné čistenie a kontrola komí-
nov sa už nedáva za povinnosť vykonávať osobám s odbornou
spôsobilosťou, vzhľadom na vydanie zákona č. 347/2004 Z. z.
ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní, ale aj napriek tomu doporučujeme, aby kon-
trolu a čistenie komínov aspoň pred začatím vykurovacieho ob-
dobia vykonala osoba s odbornou spôsobilosťou – kominár,
hlavne pri komínoch od spotrebičov na tuhé palivo.

Samostatnou kapitolou je vypaľovanie komínov, pod ktorým
sa rozumie odstraňovanie pevných usadenín spalín, najmä
dechtov z prieduchov komína ich kontrolovaným spaľovaním.
Môžu sa vypaľovať iba vo výnimočných prípadoch, ak nemož-
no odstrániť usadeniny spalín iným spôsobom. Komíny môže
vypaľovať iba kominár alebo revízny technik komínov, s pomo-
cou najmenej jednej ďalšej osoby.

Vážení spoluobčania, nepodceňujte vyššie uvedené požia-
davky, lebo len ich dôsledným dodržiavaním predídete možné-
mu vzniku požiarov vo svojich domovoch. Želáme vám, aby
celá vaša rodina prežila zimné obdobie spokojne a bez obáv
z požiarov. OR HaZZ v Pezinkukpt.Alžbeta Jarošová,

Základná organizácia Únie
žien Slovenska v Pezinku sa zú-
častnila na akcii

ktoré sa uskutočnilo
7. 10. 2017 pred Malokarpat-
ským múzeom. To, že členky na-
šej ZO sú aj šikovné kuchárky -
gazdinky potvrdili napečením
jablkových koláčov a ponukou
rôznych dobrôt z jabÍk. Najkraj-

šou odmenou pre nás bolo, že pripravené dobroty zaujali
návštevníkov tohto podujatia a veľmi rýchlo sa minuli. Výbor ZO
ďakuje všetkým členkám, ktoré aj takýmto spôsobom prezento-
vali našu organizáciu. predsednička ZO

Jablkové hodo-
vanie 2017,

Dr. Elena Matuská,

ný záznam, ale vtláča každému
záberu osobitý rukopis.

Jeho ateliér sa svojou tvorbou
spolupodieľal na vytváraní kul-
túrneho obrazu mesta a jeho
spoločenského života.

Dvadsaťročnú tvorbu Bohuša
Bártu približuje aktuálna výsta-
va v Mestskom múzeu v Pe-
zinku. Prezrieť si ju môžete

2017.

Mestské múzeum v Pezinku

do
30. novembra

Eduard Zvarik,

Členky Únie žien Slovenska
na Jablkovom hodovaní
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Pezinská pobočka na Moy-
zesovej 4/B bude miestom,
kde budú môcť zákazníci po-
pri vybavovaní bankových či
poštových záležitostí aj zrela-
xovať a zabaviť deti. V det-
skom kútiku nájdu šmykľavku,
stolíky, malé preliezačky, kni-
hy a hračky. V kaviarni sa bu-
dú podávať nápoje, zdravé
obedy a dezerty.

Odteraz sa už v banke
nebudete ponáhľať. Najmä
ak navštívite novú pobočku
Poštovej banky v Pezinku.
Prekvapí vás bezpečné det-
ské ihrisko a zdravá kavia-
reň. „Nový koncept pobo-
čiek plánujeme otvoriť aj
v ďalších mestách. Napriek
rozvoju digitálnych služieb
klasické bankovníctvo nate-
raz nekončí. Len sa musí
prispôsobiť novým náro-
kom klientov. Tie im naplní
me,“ je presvedčený gene-
rálny riaditeľ Poštovej ban-
kyAndrej Zaťko. „Pravidelne chceme na po-

bočke organizovať prednášky
a workshopy na aktuálne té-
my pre rodiny s deťmi a spájať
tak komunity. Zároveň im s na-
šimi odborníkmi radi pomôže-
me vo finančnom plánovaní
ich domácich rozpočtov,“ vy-
svetľuje Zaťko. Deti sa budú
môcť zapojiť do tvorivých diel-
ní, kde budú vyrábať naprí-
klad svoje prvé pokladničky.

Oficiálne sa pobočka Poš-
tovej banky v Pezinku na Moy-
zesovej 4/B otvorila v ponde-
lok 25. septembra 2017. Pre
návštevníkov bol pripravený
program až do 16. popoludní.
Cukrárka naživo piekla dezer-
ty, barista namiešal vlastný
druh kávy podávaný iba v tejto
kaviarni, moderátorka Barbo-
ra Rakovská čítala z detských
kníh, k dispozícii bolo aj maľo-

vanie na tvár a fotokútik s rek-
vizitami. „Ľudia žijú s bankou
a jej službami prakticky každý
deň. Keď si vyberajú peniaze
z bankomatu, platia faktúry či
im zazvoní SMS správa s vý-
platou. Chceme byť súčasťou
ich života aj počas ich návšte-
vy našej pobočky. Dať im po-
hodlie a príjemný zážitok,“ do-
pĺňa hovorkyňa Poštovej ban-
ky Lýdia Žáčková.

Nenechávajte deti doma. Vezmite ich do banky
november

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

Pozývane všetky deti a ich rodi-
čov do Zámockého parku o 16.00 h. Deti uložia chrobáčikov na
zimný spánok. Je vhodné si priniesť vlastné lampášiky.

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkárov.. Prebieha bez účasti ro-
diča. Každý utorok od 10.00-11.00 h.

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

Rozprávkové popoludnie pre ro-
diny s deťmi so začiatkom o 16.00 h v Zámockom parku. Cena
na osobu je 2,5 €

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkárov. Prebieha bez účasti ro-
diča. Každý utorok od 10.00-11.00 h.

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

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkárov. Prebieha bez účasti ro-
diča. Každý utorok od 10.00-11.00 h.

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

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkárov. Prebieha bez účasti ro-
diča. Každý utorok od 10.00-11.00 h.

Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Mama, ocko- poď sa hrať: Dáždnik.

3. 11. Uspávanie chrobáčikov.

7. 11. Hráme sa na škôlku.

9. 11. Mama, ocko- poď sa hrať: Mráčik.

11.11. Rozprávková sobota.

14. 11. Hráme sa na škôlku.

16. 11. Mama, ocko- poď sa hrať: Šarkan.

21. 11. Hráme sa na škôlku.

23. 11. Mama, ocko- poď sa hrať: Kŕmidlo pre vtáčiky.

28. 11. Hráme sa na škôlku.

30. 11. Mama, ocko- poď sa hrať: Tekvička.

Stretnutia Pokémon ligy Pezinok prebiehajú každý piatok
od 17.00 - 19.00 h v prístavbe CVČ Pezinok v Zámockom
parku. Skupina pre priaznivcov zberateľskej kartovej hry
Pokémon a organizovaného hrania v Pezinku.

Bližšie informácie o podujatiach na alebo
na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena prog-
ramu vyhradená.

www.cvcpezinok.sk

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

V piatok 22. septembra prebehlo v popolud-
ňajších hodinách podujatie pre rodiny s deťmi
s názvom ktoré organi-
zuje Centrum voľného času v spolupráci s mes-
tom Pezinok. Patrí medzi tradičné a obľúbené
sprievodné podujatia pezinského Vinobrania.

Remeselné mestečko,

Remeselné mestečko Remeselné mestečko sa so svojou ponukou –
umeleckými cechmi včelára, pekára, hrnčiara,
pisára, bylinkára a farbiara stretlo s úspechom.
Deti si mali možnosť vyskúšať zaujímavou for-
mou jednotlivé remeslá. Akcia prebehla vonku
v Zámockom parku pred budovou Centra voľ-
ného času.

Centrum voľného času
Mgr. Katarína Kvetková,

Inzercia

Inzercia
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► 4.11. KONZU-
LÁTFEST PEZINOK.

► 5.11. AHOJ ROZPRÁV-
KA. Dnes: ŚKRIATOK PIATOK.

► 6.11. FÍHA TRALALA
- ROK.

► 10. 11. JESENNÝ KON-
CERT FSS RADOSŤ.
► 12.11. PEZINOK SPIE-
VA- SPIEVAJTE S NAMI.

► 13.11. VLADIMÍR ČU-
VALA – O TROCH ANJELOCH.

► 16.11. IMATRI-
KULÁCIE – GYMNÁZIUM PEZINOK.
► 18.-19.11.

DNI PEZINKA V MLADEJ BOLESLAVI.

► 21.11. PODUJATIE K VÝ-
ROČIU NEŽNEJ REVOLÚCIE.
► 23.11. JESENNÝ
KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.
► 24.11. LÚČE PEZIN-
SKÉHO SLNKA.

► 25.11. ANDREJ ŠEBAN
TRIO TOUR 2017.

► 26.11. HORÚCA SPR-
CHA.

► 27.11. KAPUCÍNI &
STANLEY.

► 28.11. CESTOU NE-
CESTOU.

► 29.11. SNOW FILM FEST.

1. 12. CHCEL(A) BY SOM LETIEŤ...

10. 12. ĽADOVÉ
KRÁĽOVSTVO.

( ) o 13.00 h v spoločenskej sále DK –
Prijímanie nových členov do Rádu rytierov

vína a udeľovanie dekrétov absolventom Slovenskej vinárskej
akadémie Pezinok. Hlavní organizátori: Európsky vinársky rytier-
sky stav (EVIRS) a Slovenská vinárska akadémia Pezinok.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Účinkuje: Divadlo BUM-BÁC -

Marián Gregorička a šikovné deti z obecenstva, ktoré lesný škria-
tok Piatok vtiahne do svojej hry na Snehulienku a sedem trpaslí-
kov. Prvá z cyklu rozprávok s detskou súťažou v šk.r.2017/2018.
Nové preukazy SUPERDIVÁKA!

(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
Pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov.

V programe obľúbený škriatok Fíha so svojimi rozprávkovými
kamarátmi prevedie deti všetkými ročnými obdobiami. Zaspie-
vajú si najznámejšie detské hity a zatancujú si na najobľúbenej-
šie fíhovské pesničky. Predstavenie je vhodné pre deti od 2 rokov.
Každý návštevník musí mať platnú vstupenku. Vstupenky sa pre-
dávajú výhradne a len prostredníctvom .

(piatok) o 18.00 h v malej sále DK –

(nedeľa) o 15.00 h vo veľkej sále DK –
XIX. ročník celomestskej súťaže v spe-

ve. Hlavný garant: Únia žien Slovenska MO Pezinok.
(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

Vernisáž výstavy fotografií
pri príležitosti 27.ročníka: November – Mesiac fotografie. Trvanie
13. 11. 2017 - 12. 1. 2018.

(štvrtok) o 11.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota-nedeľa) – Galerie pod věží a D�m kultury
Mladá Boleslav – Dele-
gácia pod vedením primátora Mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu
bude reprezentovať v partnerskom meste Mladá Boleslav mesto
Pezinok. Program:- vernisáž výstav obrazov: JÚLIA PIAČKOVÁ:
PIESEŇASEN - koncert skupinyARION

(utorok) o 18.00 h v malej sále DK –

(štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(piatok) o 17.00 h v malej sále DK –
FSS OBSTRLÉZE a ich hostia: Ľuboš Jurík,

spisovateľ, Jiří Vitáloš, mineralóg a cestovateľ.
(sobota) o 20.00 h v malej sále DK –

Život je krásny II. Účinkujú:Andrej Šeban, Ján
Fabrický a Michal Šelep.

(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Divadelná komédia s množstvom zábavných situácií, pre-

kvapivých gagov, konverzačnou ľahkosťou aj situačnou premen-
livosťou. Účinkujú: Z. Tlučková, K. Ivanková, P. Kočiš, M. Ochrá-
nek v alternácii s P. Boublíkom, T. Puskailer v alternácii s J. Loren-
covičom. Réžia: Svetozár Sprušanský.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Spomienkový koncert pri príležitosti 1. výročia odcho-

du Stanleyho.
(utorok) o 18.00 h v malej sále DK –
Cestovateľský festival s prednáškami, premietaním,

spoznávaním čara blízkych i ďalekých kultúr. Organizátori: OZ
Cestou-necestou Michal Knitl v spolupráci s Pezinským kultúrnym
centrom. 3 roky digitálneho nomáda v ďalekej Ázii (Lu-
bo Jurík). Mongolsko (Peter Koutný). 4 krajiny Európy, 4 túry (Mi-
chal Knitl). Viac na:

(streda) o 18.00 h v malej sále DK – 7
filmov plných snehu, ľadu a adrenalínu. Zimná nádielka filmov je
pripravená. Organizátori: OZ Cestou-necestou Michal Knitl v spo-
lupráci s Pezinským kultúrnym centrom. Viac na:

2017 (piatok) o 19.00 h –
Divadelno-tanečné predstavenie o živote blahoslavenej. Zdenky
Schlelingovej. Predstavenie uvádzame pri príležitosti 101. výročia
jej narodenia (24. 12. 1916). Účinkuje: Tanečné divadlo Atak Cho-
reografia a réžia: Pavol Danko andAtak. Hudba: Poetica Musica.

2017 (nedeľa) o 16.30 h vo veľkej sále DK –
Muzikálová rozprávka na motívy FROZEN. Deti

uvidia naživo ľadovú kráľovnú ELZU, princeznú ANNU a vese-
lého snehuliaka OLAFA, ktorý vie aj tancovať.

sobota

www.ticketportal.sk

www.cestounecestou.sk

www.cestoune-
cestou.sk

Program:

PRIPRAVUJEME:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Lenka Pivarčeková 3.8.
Martin Kolárik 19.8.
Miroslav Fedák 1.9.
Michaela Tibenská 7.9.
Eliška Hančíková 7.9.
Kamila Brngálová 8.9.

80-roční

Anton Filko 1.10.
Jozef Wittgrúber 5.10.
Ján Hrnčiar 7.10.
Anna Mrázová 9.10.
Emília Drobná 13.10.
Ing. Milan Mráz 14.10.
Mária Klamová 17.10.

Miroslav Nemček 66 r.
Rudolf Schmidl 60 r.
Eulália Mihelová 77 r.
Margita Čižmarová 86 r.
Rozália Maličká 78 r.
Miroslav Voltemar 60 r.
Jana Ruttmarová 47 r.
Jozef Šmahovský 90 r.
Vlasta Košťálová 70 r.
Ivan Brunovský 50 r.
Pavel Kollárik 74 r.
Zora Roháčová 81 r.
Ernest Polakovič 70 r.
Gizela Hlavinová 80 r.
Margita Révayová 90 r.

Naši jub i lant i

Zosobáš i l i sa

POĎAKOVANIE

2. Bajkeri ......................................................................... ČR
3. Thor: Ragnarok 3D .................................................... USA
4. Esá z pralesa ....................................... 17.00 h .......... Fra
4.-5. Thor: Ragnarok ......................................................... USA
7. Fk: Vábenie výšok ....................................................... SR
8. Manžel a manželka ...................................................... Tal
9.-10. Všetko najhoršie ....................................................... USA
11. Spievankovo a kráľovná Harmónia ....... 17.00 h .......... SR
11.-12. Vražda v Orient exprese ............................................ USA
14. Nepríjemná pravda 2 ................................................ USA
15.-16. Suburbicon: Temné predmestie ................................ USA
17. Mečiar ................................................................... SR,ČR
18. Príšerákovci 3D ......................................... 17.00 h ........ Nem
19. Príšerákovci ............................................... 17.00 h ........ Nem
18.-19. Wind River ................................................................ USA
21. Fk: Obchod na korze .................................................... SR
22.-23. Záhradníctvo: Nápadník ....................................... ČR, SR
24.-25. Matky rebelky: Šťastné a veselé ................................ USA
25. My Little Pony vo filme............................ 17.00 h ....... USA
28.-29. Fk: Kým nás svadba nerozdelí .................................... Fra
30. Fk: Odrazy ................................................................... VB

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY november

Miloslav Kulifaj 20.10.
Eulália Šteigerová 20.10.
Božena Pešková 21.10.
Ján Macho 28.10.

Simeon Butko 6.10.
Marta Jánošová 6.10.
Kazimír Hanusek 14.10.
Božena Lachká 15.10.
MUDr. Hedviga Urbanová 17.10.
Viktória Rýdza 24.10.

Maria Markeová 20.10.
Milada Blažeková 22.10.

Ružena Kecová 19.10.

Anna Lovičová 27.10.

85-roční

90-ročné

92-ročná

93-ročná

Dňa 3. 10. 2017
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mama a babka

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Deti s rodinami. Ďaku-
jeme.

Irena
SLEZÁKOVÁ.

Marián Máťuš a Zora Zborovanová •
Tomáš Brunovský a Michaela Ro-
venská • Tomáš Pořizek a Viera Ma-
tichová • Marian Kováč a Katarína
Záhorská • Dávid Rau a Alena Hal-
gačová • Radoslav Macejkovič a Lu-
cia Csibová • Pavol Šilhár a Ľudmila
Vranáková • Róbert Mikes a Tatiana
Petrušková • Lukáš Moravčík a Vero-
nika Hanúsková • Martin Ďuriš a An-
drea Gughová • Aleš Miklóši a Tere-
zia Molnárová • Michal Pták a Lucia
Šafariková • Branislav Paták a Lucia
Skordilis Šmahovská • Martin Med-
veď a Zuzana Moravčíková • Peter
Mydliar a Beata Belicová • Miroslav
Kanka a Lucia Puškášová • Filip
Šottník a Zuzana Polačiková • David
Dvořák a Radoslava Nociarová

Dňa 15. 10 2017
uplynulo 10 rokov
od smrti manžela,
otca a dedka

Kto ste ho poznali,
venujte mu, pro-

sím, tichú spomienku. Manželka
a dcéry s rodinami.

Milana PEŠKA.

Dňa 11. 10. 2017 uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustila naša ma-
ma, svokra, babka
a prababka

z Pezinka. S láskou
spomíname. Smú-
tiaca rodina.

Júlia
HORVÁTHOVÁ

V týchto dňoch si pripomíname
20. výročie úmrtia našej mamy

a 19. výročie úmrtia nášho otca

Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku. Deti s rodinami.

Betky KOCMÁLOVEJ

Jozefa KOCMÁLA.

Dňa 29. 10. 2017
uplynie 23 rokov, čo
nás tragicky opustil
manžel a otec

S láskou si naň
spomínajú man-
želka, synovia s nevestami, vnu-
ci, pravnúčatá a ostatná rodina.

Jozef OSUSKÝ.

Bolesťou unavený tíško si za-

spal, nechajúc všetkých a všet-

ko, čo si mal rád. More lásky si so

sebou vzal, hory bolesti zane-

chal. Prázdno je tam, kde znel

tvoj hlas, spomienka na teba zo-

stáva v nás. Dňa 25. 10. 2017
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
nášho drahého ot-
ca, dedka, brata,
strýka a švagra

S láskou spomína-
jú synovia, dcéra, vnučka, súro-
denci a ostatná smútiaca rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Dušana SLIMÁKA.

Už nevidíte slnko, krásny deň, na

Cajlanskom cintoríne snívate svoj

večný sen. Už niet návratu ani

nádeje, len cesta k hrobu nás k

vám zavedie. V neznámy svet

odišli ste spať, zaplakal každý, kto

vás mal rád. Odišli ste od nás, my

ostali sme v žiali, no vždy budete

v srdciach tých, ktorí vás milovali.

Dňa 28. 10. si pripo-
menieme 2. výročie
smrti našej milova-
nej mamy

a dňa 14. 11. si pri-
pomenieme 11. vý-
ročie smrti nášho
milovaného otca

S láskou spomína
smútiaca rodina.

Evy Márie
HABERLOVEJ

Jána HABERLU.

Dňa 3. 10. 2017
sme si pripomenuli
12. výročie smrti

.
S láskou spomí-
najú syn Milan, ne-

vesty Valika a Andrejka, vnuci
Andrejko, Paťko, Romanka a os-
tatná smútiaca rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Milana
SVETLÁKA

So slzami v očiach
a smútkom v srdci
si 2. 11. 2017 pri-
pomenieme 17.
výročie tragickej
smrti milovaného
26-ročného

.
S bôľom spomínajú brat s rodi-
nou, manželka, dcéra Romanka
a ostatná smútiaca rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Martina SVETLÁKA

Dňa 18. 10. 2017 sme si pripome-
nuli 5. výročie úmr-
tia nášho milova-
ného manžela, ot-
ca a dedka

Ing. Františka
KOSTKU.

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

Dňa 11. 10. 2017
uplynul rok od úmr-
tia našej drahej
mamičky

.
S láskou spomína-

jú dcéra Alena, syn Jaroslav a
ostatná rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Jožky
MIHALOVIČOVEJ

26. 10. 2017 sme si pripomenuli 9
rokov od úmrtia,
nášho milovaného
manžela, otca a
dedka, ale hlavne
dobrého človeka

.

S lás-
kou spomína manželka Eva, syn
Štefan, dcéra Eva s rodinami.

Štefana ADLERA
Posielame ti slzu

šťastia a ďakujeme ti za život, ktorý

si prežil medzi nami. Šťastie nás

ľudí je veľké, vieme si uvedomiť

podstatu ľudí ešte predtým, než ich

stratíme, vieme ľúbiť, milovať a vá-

žiť si ich jedinečnosť. Táto spo-

mienka patrí tebe, či to už povieme,

pocítime, alebo prenesieme do sĺz.

Deň na ktorý nezabudneme!

Dňa 10. 11. si pripomenieme smut-
né 4. výročie úmrtia
našej drahej man-
želky, mamy, babky
a prababky

z Pezinka.

V
spomienkach na teba tvoji naj-
bližší manžel, dcéry Jarka, Bla-
ženka, Vierka a ostatná rodina.

Blaženy
KABÁTOVEJ

S tebou

odišlo to najdrahšie, čo sme mali,

a to teba. Nám už zostala len bo-

lesť a žiaľ v našich srdciach.

Nikdy na teba nezabudneme.

Dňa 22. októbra
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia
našej drahej mamy

Spomína dcéra
Terka s Jozefom.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku.

Márie NEYOVEJ.

Dňa 4. 11. 2017 si
pripomenieme ne-
dožité 80. narode-
niny nášho manže-
la, otca, dedka a
pradedka

ktorého si Pán povolal do več-
nosti 11. 6. 2009. S láskou a úctou
naňho spomínajú manželka An-
na, deti Alžbeta, Stanislav a Sa-
muel s rodinami.

Samuela JURANA,

Stíchlo srdce, utí-

chol hlas, miloval

život, miloval nás.

Dňa 27. 10. uply-
nul rok od úmrtia

Spomína manželka, matka a ses-
tra.

Stanislava
KOPÁLA.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Odišla si cestou,

ktorou kráča každý

sám, len brána

spomienok ostáva

otvorená dokorán.

Tak tíško ako sen,

blíži sa tvojich naro-

denín deň. Čas

ubieha, zastaviť sa nedá, ani na

našu Anitku zabudnúť sa nedá.

Milovali sme ťa a ty si milovala

nás, tú lásku k tebe v našich srd-

ciach nezničí ani čas. Dňa 15.
novembra 2017 si pripomenieme
47. narodeniny našej milovanej

Kto ste ju poznali a mali radi, pro-
sím, spomeňte si na chvíle, keď
tu bola s nami. Smútiaca rodina.

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.

V auguste sme si
pripomenuli 12
rokov od smrti

Spomína Marta s
rodinou.

Pavla HONZÍKA.

Dňa 6. 10. 2017
uplynulo 17 rokov,
čo nás opustila
naša milovaná

S úctou spomínajú
manžel, deti, vnúčatá a ostatná
rodina.

Mária
SLAMKOVÁ.

29. 10. 2017 by sa
náš milovaný otec

dožil krásneho ži-
votného jubilea -
80 rokov. S láskou

a bolesťou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.

Daniel
LOIPERSBERGER

Dňa 10. 9. 2017
sme si pripomenuli
nedožité 80. naro-
deniny a 16. 7. 2017
3. výročie úmrtia
Jaroslava ŠEVČU.
Ďakujeme za spo-

mienku všetkým, ktorí si naňho
pamätajú. Smútiaca rodina.

Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len

láska, úcta a spomienky v srd-

ciach zostávajú.

Dňa 10. 9. 2017
sme si pripomenuli
nedožité 107. naro-
deniny našej dra-
hej mamy, babičky
Anny SATINOVEJ

a dňa 28. 9. 2017
sme si pripomenuli
nedožité 108. naro-
deniny

nášho drahého ot-
ca a dedka. Kto ste

ich poznali, venujte im tichú spo-
mienku. S láskou, vďakou a úctou
spomínajú syn Jozef, Pavol, Fran-
tišek a vnučka Vierka s rodinami.

Lukáča SATINU,

Dňa 8. novembra
2017 uplynie 10 ro-
kov, čo nás navždy
opustil náš drahý
otec, starý otec a
švagor

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

Eduard HANÚSEK.

Dňa 25. 10. 2017
uplynulo 13 rokov
od úmrtia nášho
drahého

S úctou spomína
manželka, syn s rodinou a vnučka
s manželom. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu venujú tichú spomienku.

Miroslava
RUŽIČKU.

S láskou spomí-
name na rodičov -
otca, starého otca

ktorý by sa dožil
dňa 1. 10. 2017 100
rokov a mamu, babku a brababku

ktorá nás opustila
pred 15 rokmi dňa
7. 10 2002. S lás-
kou na nich spo-
mína päť dcér s
rodinami.

Štefana
SLANÉHO,

Františku SLANÚ,

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli 19. 9. 2017 rozlúčiť s na-
šou drahou mamou, sestrou,
babkou a prababkou

Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Rozáliou MALIČKOU.

Dňa 20. 9. 2017 u-
plynulo 15 rokov, čo
nás navždy opustila

S láskou a úctou
spomína dcéra
Ľudmila a celá rodina. Ďakujeme
všetkým, ktorí jej venujú tichú spo-
mienku.

Ľudmila
SLIMÁKOVÁ.

Odišiel si tichúčko ako odchádza

deň, v našich srdciach ostáva spo-

mienka len. Tak snívaj ten večný

sen a ver, že nikdy

nezabudneme na

ten smutný deň.

Dňa 23. 9. sme si
pripomenuli 9. výro-
čie smrti

a zároveň 18. 10. sme si pripome-
nuli jeho nedožité 76. narodeniny.
Spomínajú súrodenci s rodinami.

Emila FISCHERA

Helena Sojková 8.9.
Lukáš Haršany 9.9.
Dušan Trávniček 9.9.
Michal Papp 9.9.
Igor Tabáček 12.9.
Gabriel Guštafík 14.9.
Natália Nagyová 17.9.
Tobias Figura 17.9.
Lukáš Košťál 18.9.
Marek Staník 19.9.
Jakub Imre 19.9.
Hana Cmorejová 20.9.
Teodor Žikavský 20.9.
Matúš Bělina 21.9.
Rebeka Chobotová 23.9.
Teo Tahotný 23.9.
Samuel Lovrant 23.9.
Diana Bognárová 25.9.
Filip Stankovič 27.9.
Diminik Horváth 28.9.
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V sobotu 30. septembra 2017 sa reprezentatni nášho klu-
bu zúčastnili Majstrovstiev Českej republiky ČABK.

Turnaj sa uskutočnil v Pražskej hale „Jedenáctka“. Zá-
pasy rozhodovali skúsení medzinarodní rozhodcovia
WUKF. Turnaja sa zúčastnili: Česká republika, Dánsko,
Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Taliansko, Malta, Belgicko,
Škótsko, Nemecko, Gruzínsko, Írsko, Alžírsko a samozrej-
me Slovenská republika.

- KATAdievčatá 9-11 rokov
do 5. KYU a - KUMITE Shobu Sanbon chlap-
ci 13-14 rokov -65kg.

- KATA dievčatá 15-20 ro-
kov do 5. KY, -
KUMITE družstvá Shobu Sanbon dorastenci 15-17 rokov

- KATAdievčatá 12-14 rokov
do 5. KYU a - KUMITE Shobu Sanbon do-
rastenci 15-17 rokov -75kg

Výsledkový sumár:
1. miesto

2. miesto

3. miesto

Katarína Klučárová
Daniel Štrbka

Zuzana Matušková
Daniel Štrbka, Tomáš Šefčík a Alex Buček

Gajane Križanová
Alex Buček

Mezinárodné Majstrovstvá
Českej republiky ČABK - Praha2017

Dňa 28. 9. 2017 sa žiaci
primárneho vzdelávania
spolu so svojimi učiteľkami
a vychovávateľkami zapo-
jili do podujatia

V čase od
8.00 do 12.30 h a rovnako
od 14.00 do 15.30 h si žiaci
merali sily v rôznych dis-
ciplínach. Trénovali sa v
presnosti, obratnosti, zruč-
nosti i v rýchlosti. Plnenia
disciplín na stanovištiach
boli zamerané na všetky
svalové skupiny, žiakov
viedli k rozvoju koordinač-
ných schopností.

Európsky

týždeň športu.

(r)

FOTO: (pb)

Žiaci ZŠ Fándlyho

sa zapojili

do Európskeho

týždňa športu

Volejbalový turnaj starších žiačok
FERCAM CUP PEZINOK 2017

V sobotu, 16. 9., zorganizoval
Športový volejbalový klub Pezi-
nok už 4.ročník volejbalového
turnaja starších žiačok Fercam
Cup Pezinok 2017. V štyroch ha-
lách (Komenského, Fándlyho,
Na bielenisku a v Pinelovej ne-
mocnici) súťažilo 16 družstiev z
troch krajín do neskorého veče-
ra. Víťazom sa nakoniec stalo
družstvo z ČR, TJ Slovácká Slá-
via Uherské Hradiště, ktoré po
tuhom boji porazilo maďarskú
RSE Tatabányu. Najlepšími
hráčkami boli vyhlásené Blan-
ka Bátori (Tatabánya) a Kateři-
na Račická (Uh. Hradiště).

O viac ako 160 športovcov, 20
trénerov a 200 divákov sa stara-
lo 20 organizátorov a športové
zápolenia rozhodovalo 10 roz-
hodcov. Všetkým zúčastneným,
Mestu Pezinok a sponzorovi, fir-

me Fercam Slovakia poďakova-
li a ceny odovzdávali funkcionári
Športového volejbalového klu-
bu Pezinok spolu s viceprimáto-
rom MilošomAndelom, ktorý vo-

lejbalistky za ich výkony po-
chválil. Tento tradičný Pezinský
mládežnícky turnaj volejbalis-
tiek sa svojou kvalitou, počtom
účastníkov a organizáciou radí

medzi najkvalitnejšie projekty
svojho druhu v širokom regióne.
Domáce, novotvoriace sa druž-
stvo obsadilo 8.miesto, čo je veľ-
mi dobré umiestnenie, v takejto
silnej konkurencii.

1.Uherské Hradiště (CZE)
2.Tatabánya (HUN)
3.Slávia UK Bratislava „A“
4.Bilíkova Bratislava „A“
5.Nové Mesto n.V.
6.Budapešť (HUN)
7.Piešťany

9.VIVUS Bratislava
10. Trnava
11. Púchov
12. Slávia UK Bratislava „B“
13. Bilíkova Bratislava „B“
14. Skalica
15. Tata (HUN)
16. Bilíkova Bratislava „C“

Konečné poradie:

8.ŠVK Pezinok

Sanbon dorastenci 15-17 rokov

V Petrohrade sa v polovici ok-
tóbra uskutočnili Majstrovstvá
Európy show dance. Zúčastnilo
sa ich 900 tanečníkov zo 14 eu-
rópskych krajín.

Účasť na šampionáte si vybo-
jovalo aj 48 tanečníkov z bra-
tislavského Športového klubu
Juventa. Zastúpenie mali vo via-
cerých disciplínach v kategó-
riach detí, juniorov i dospelých.
Juvenťáčky boli aj tentoraz v
konfrontácii s najúspešnejšími
európskymi tanečníkmi mimo-
riadne úspešné. Na ich počesť
znela dvakrát slovenská hymna
a tri razy si prebrali z rúk organi-
zátorov bronzové medaily.

Medzi juvenťáčkami bola aj
Pezinčanka Timea Oravcová,

ktorá tento rok súťaží už vo vyš-
šej juniorskej kategórii. Bola sú-
časťou choreografie Príchod zi-

my vo formáciách, s ktorou zís-
kali zlatú medailu a titul Majster
Európy. Je to pre Timeu prvé naj-

cennejšie ocenenie z európske-
ho šampionátu.Aj s ďalšími dvo-
mi jej vystúpeniami v skupinách
a duetoch sa dostali do finále,
kde si v silnej konkurencii vybo-
jovali štvrtú a šiestu priečku.

Pre klub bolo mimoriadne
cenné, že v jednej z kráľov-
ských tímových disciplín – vo
formáciách v juniorskej kategó-
rii obhájili zlato z predchádzajú-
ceho roku a tiež to, že výborné
výsledky dosiahli aj dievčatá
v detských kategóriách.

Juvenťáčky vo svojom trénin-
govom úsilí nepoľavili ani po
ME, už o necelý mesiac ich čaka-
jú Majstrovstvá sveta v Riese
v Nemecku, kde chcú tiež dobre
reprezentovať Slovensko. (mo)

Zlaté medaily z majstrovstiev Európy

Juventáčky po zisku zlatých medailí. FOTO: Katarína Rothová

Nový ročník 2017/18 v Malokarpatskej hokejbalovej lige od-
štartoval 30. septembra 2017 zápasmi 1. kola. Do novej sezóny
sa prihlásilo 15 súťažných tímov, a to z Pezinka, Modry, Bud-
meríc, Bratislavy, Réce a Senca. Nováčikmi sú CSKA Senec,
Warriors (bývalý Hurons Budmerice), zo Seneckej ligy sa pre-
sunuli do Pezinka HC Orly Modra, Savages Petržalka a Pavúci
Pezinok. Hrať sa bude 2-kolovo každý s každým, pričom do
playoff postúpi prvých 8 mužstiev. Liga bude ešte viac vyrovna-
nejšia a kvalitnejšia, prišli ďalší skúsení hráči a reprezentanti
Slovenska, na ktorých sa budú môcť tešiť aj priaznivci hokejba-
lu. Už prvé odohrané kolá sú toho jasným dôkazom.

Mladí hokejbalisti pod názvom
v kategórii U16 sa prihlásili do nového ročníka

slovenskej extraligy 2017/18, kde si postupne zmerajú sily s cel-
kami z Martina, Vrútok, Kežmarku, Košíc a Spišskej Belej. V se-
zóne sa stretnú mužstvá každý s každým trikrát. Hrá sa turnajo-
vým spôsobom, kde vždy v daný deň odohrajú tri zápasy s jed-
notlivými súpermi. O výsledkoch vás budeme informovať.

Jokerit mládežnícka akadé-

mia Pezinok

(pv)

Novinky MHL – Pezinok 2017/18

Zimná plavecká sezóna od-
štartovala 23 – 24. 9. 2017 štvr-
tým kolom Slovenského pohára
žiakov v Trenčíne. Plavecký
klub Pezinok reprezentovalo 24
detí vo veku 9 – 12 rokov. Po
prázdninách mali plavci len 2
týždne na prípravu, o to viac
nás tešia vynikajúce osobné
zlepšenia . V silnej konkurencii
na medailu siahla

(2005) a to dvakrát,
keď v disciplíne 200m voľný
spôsob obsadila 2. miesto ča-
som 2:19,52 a 400 m voľný spô-
sob 3. miesto časom 5:01,19.
Slovenský pohár žiakov je 5 ko-
lovou súťažou, kde plavci v kaž-
dom kole získavajú body.
Veronika Behalová je po 4. kole
zo 100 pretekárok vo svojej ka-
tegórii na krásnom 2. mieste.
Posledné, 5. kolo, nás čaká v
novembri v Spišskej Novej Vsi.
V záverečnom vyhodnotení,
7 najlepších plavcov v každej
kategórii bude odmenených ú-
časťou na spoločnom sústre-
dení v kúpeľoch Dudince v júli
2017. Sústredenie zabezpečí
prezident SOV p. Anton Siekel

Veronika
Behalová

prostredníctvom skupiny FPD,
generálneho partnera Sloven-
ského pohára žiakov.

30. septembra sa na bra-
tislavských Pasienkoch usku-
točnili plavecké preteky – dlhé
trate (400m a 800m voľný spô-
sob). Pre mnohých plavcov vo
veku 10 rokov a starší to bola
nová skúsenosť s 50 m bazé-
nom a s dĺžkou trate.

(2005) si vybojovala
bronzovú medailu v disciplíne
800m voľný spôsob v osobnom
rekorde 10:38,47. 7. októbra sa
plavci z Plaveckého klubu Pe-

Veronika
Behalová

zinok (PKPK) zúčastnili prete-
kov pod názvom Veľká cena
Púchova. Za PKPK štartovalo
13 plavcov vo veku 13 – 17 ro-
kov. Bronzovú medailu si vyplá-
val (2003)
v disciplíne 50m znak časom
0:32,4.

V týchto dňoch sa príprava
našich plavcov sústredí na
Jesenné majstrovstvá Brati-
slavského kraja, ktoré sa budú
konať koncom októbra v Šamo-
ríne , kde si plavci budú tvoriť
kvalifikačné časy na Zimné maj-
strovstvá SR.

Šimon Podhorný

(nk)

Začiatok zimnej plaveckej sezóny

Všetkých milovníkov basketbalu, ale aj mnohých Pezin-
čanov zaskočila v piatok 13. októbra smutná správa, že vy-
nikajúci basketbalista a náš spoluobčan Andrej Lukjanec
po ťažkej chorobe zomrel vo veku nedožitých 48 rokov.
My, ktorí sme sa s ním 18. októbra prišli rozlúčiť do bra-
tislavského krematória, sme vedeli, že odišla basketbalo-
vá legenda – jeden z najlepších hráčov, aký kedy hral nie-
len v pezinskom majstrovskom tíme v jeho najslávnejšej
ére, ale aj na Slovensku. Hráč, ktorý bol známy tým, že roz-
hodoval dôležité zápasy. Silná osobnosť, ktorá dokázala
vyhrávať nielen na ihrisku, ale aj mimo neho.

Odišiel však nielen vynikajúci športovec, ale aj dobrý člo-
vek, otec, manžel a priateľ hráčov i fanúšikov. Priateľ i tých
Pezinčanov, ktorí na basketbalové zápasy nechodili.

Andrej Lukjanec zostane navždy v našich srdciach i spo-
mienkach a budeme na neho vždy spomínať v dobrom
a s úsmevom.Česť jeho pamiatke.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

ZA ANDREJOM LUKJANCOM


