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Len nedávno bol 17. novem-
ber. Pre niekoho iba deň voľna,
pre iných najmä pripomienka vý-
ročia, ktoré však už mnohým ľu-
ďom takmer nič nehovorí. Žiaľ,
často práve mladým ľuďom.
Avšak aj mnohí skôr narodení si
„Nežnú“ či „Zamatovú revolú-
ciu“ už príliš nepripomínajú. A to
vôbec nespomínam tých, ktorí
na časy pred Novembrom ´89
spomínajú s resentimentom
„pretože vtedy pivo stálo dve ko-
runy a rožok tridsať halierov“.
Na všeličo zlé sme už zabudli,
a tak si obdobie komunistickej
totality veľakrát vykresľujeme
vo svojich spomienkach idylicky
a často až príliš jednostranne.

Pre mňa je tento deň, okrem
iného, aj príležitosťou vrátiť sa
v spomienkach k Novembru ´89
v Pezinku. Nikdy nezabudnem
na nedeľu 26. novembra, keď
to v našom meste „začalo“, na
stretnutie malej skupiny ľudí naj-
prv v Malokarpatskom múzeu,
neskoršie už združených pod
značkou Verejnosti proti násiliu
u hasičov na Štefánikovej 15 a
potom dennodenne v miestnosti
pod bránou v Starej radnici. Ne-
dá sa zabudnúť na štrnganie kľú-
čov, ktoré symbolicky odzvonili
totalitnému komunistickému re-
žimu, ani na posielanie „k lopa-
te“ tých, ktorí vďaka straníckej
legitimácii s lopatou nikdy nero-
bili. Najlepšie sa to obdobie dá
vyjadriť slovom eufória.

Bola to eufória, nadšenie z to-
ho, že sme sa dožili konca totali-
ty, ktorá vo svojich začiatkoch po-
sielala nevinných ľudí na smrť
alebo na dlhé roky do väzenia
a neskoršie im zakazovala veriť
v Boha, znemožňovala študovať,
slobodne cestovať, alebo hoci
len dostať sa bez straníckej legi-
timácie na lepšiu pracovnú pozí-
ciu. Ak by sme toto obdobie mali
charakterizovať typickou farbou,
tak by to bola jednoznačne šedá.
Šedá na sídliskách, šedá v oblie-
kaní, najmä však šedá v myslení
a jednofarebnom vnímaní sveta.
Poslušne sa stálo v radoch na ba-
nány, na knihy, často na celkom
bežný tovar, dokonca aj na toa-
letný papier a mnohí to považo-
vali za normálne.

Na to všetko sme akosi rýchlo
zabudli. Tak ako zabúdame, že
ideály Novembra ´89 nie sú o ná-
kupných centrách plných lacné-
ho (i drahšieho) tovaru, o výdo-
bytkoch globalizácie a ikonách
konzumu, ale sú hlavne o slo-
bode. O slobode rozhodovať
o vlastných životoch, o slobode
mať vlastný názor a tento názor
verejne prezentovať, o slobode
voliť a byť volený, o slobode vie-
rovyznania, slobodnom prístupe
k informáciám, o slobode cesto-
vať a spoznávať svet, a ešte
o mnohých iných slobodách, prá-
vach a možnostiach, ktoré sme
pred Novembrom ´89 nepoznali.
Kvôli ním sa oplatilo vtedy pred
28 rokmi mrznúť na námestiach.
Pre ne sa oplatí žiť aj dnes,
a to i napriek tomu, že realita je
v mnohom diametrálne odlišná
od ideálov, ktoré sme si spolu
vtedy vysnívali.

Napriek tomu som presvedče-
ný, že žijeme to najlepšie možné
obdobie v histórii nášho národa
a azda aj v dejinách ľudstva a zá-
leží len na nás, či si budeme vá-
žiť slobodu, alebo sa jej ľah-
kovážne vzdáme. Či budeme
schopní viac myslieť, viac tvoriť
a konať viac dobra, alebo či spo-
hodlnieme a budeme pasívne
čakať, čo prinesie budúcnosť.

primátorOliver Solga,

Inzercia

Nežná...
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Mesto Pezinok v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom
sú organizátormi tradičných
Vianočných trhov, ktoré sa ten-
to rok uskutočnia v termíne

Týmto všetkých občanov
mesta i jeho návštevníkov sr-
dečne pozývame na predvia-

15.-17. decembra 2017.

nočné nákupy, alebo len na
malé zastavenie s priateľmi a
známymi v predvianočnom
zhone pri pohári čaju, či vare-
ného vína. V stánkoch nájdete
vianočné pečivo, oblátky, med,
kvetinové aranžmány, ľudo-
vo-umelecké výrobky, varené
víno, gastronomické špeciali-

Vianočné trhy 2017
ty a iné. K predvianočnej at-
mosfére trhov prispeje i sprie-
vodný kultúrny program, ktorý
bude zverejnený na

a výlepných miestach
v meste.

2017
sa budete môcť tešiť na

ktorý každo-
ročne zabezpečuje Revia –
Malokarpatská komunitná na-
dácia. Pod jej vedením sa koná
aj tradičný

Záujemcovia z radov ľudovo-
-umeleckých výrobcov sú víta-
ní. Viac informácií na

,
tel.: 033/6901 205.

www.pezi-
nok.sk

Stánkový predaj je v piatok
(15.12.) od 10.00 do 22.00 h,
sobota (16.12.) 9.00 - 22.00 h,
nedeľa (17.12.) 10.00 - 18.00 h.

zlati-
ca.hagerova@msupezinok.sk

V piatok 15. decembra
živý

vianočný orloj,

vianočný charita-
tívny bazár v stánku na Rad-
ničnom námestí.

(pv)

Kultúrny program
Piatok 15.12.

Sobota 16.12.

o 16.15 h Dychová hudba GRINAVANKA
o 18.15 h Dychová hudba ŠENKVIČANKA

FOLKOVANIE (folk, urban-folk, blues, folk-rock):
o 10.00 h PREŠPOROK (Bratislava)
o 13.30 h ČERVENÝ BICYKEL(Bratislava)
o 16.00 h DORA(Nitra)

Nedeľa 17.12.

o 14.30 h Z MUZIKÁLU DO MUZIKÁLU Juraj
Vodila, Igor Šimeg, Eva Melichaříková
o 16.00 h Tanečná akadémia SUNNY DANCE

Organizátori: Mesto Pezinok
a Pezinské kultúrne centrum

V pezinskom Evanjelickom kostole sa 31. októbra
uskutočnili slávnostné Reformačné služby Božie

venované 500. výročiu reformácie. Mimoriadny
význam tohto jubilea pripomenuli vo svojich prího-

voroch domáci evanjelický farár Vladimír Kmošena,
primátor Oliver Solga a katolícky farár Ján Ragula.

Súčasťou slávnosti bolo aj vystúpenie domáceho
spevokolu a vokálno-inštrumentálnej skupiny.

Po skončení slávnosti sa uskutočnilo otvorenie vý-
stavy obrazov, ktoré sa tematicky viažu k reformácii.

Výstavu pre túto mimoriadnu príležitosť pripravil
historik umenia Ľuboslav Moza. Veľkým počinom
pri príležitosti jubilea je aj generálna oprava veže

Evanjelického kostola na Potočnej ulici, ktorá priam
svieti medzi mestskými historickými pamiatkami.

POL TISÍCROČIA REFORMÁCIE

Pezinské kultúrne centrum v
spolupráci s Mestom Pezinok

pozýva všetky deti na podujatie
ktoré sa uskutoční

VÍTANIE MIKULÁŠA V MES-
TE, v utorok 5. decembra 2017 o 17.00 h na
Radničnom námestí.

(pv)

Škriatok, anjel, ba i čert a vodník budú za-
chraňovať chorého Mikuláša za pomoci detí a na záver rozsvietia
mestský vianočný stromček.

Vítanie Mikuláša

POL TISÍCROČIA REFORMÁCIE

FOTO (pb)



SAMOSPRÁVA2 NOVEMBER 2017 PEZIN ANČ

23. 12. 2017 sobota ........................................ 9.00 - 20.00 hod.
24. 12. 2017 nedeľa ............................................ ZATVORENÉ
25. 12. 2017 pondelok ......................................... ZATVORENÉ
26. 12. 2017 až 30.12.2017 ............................ 9.00 - 20.00 hod.
31. 12. 2017 nedeľa ............................................ ZATVORENÉ
1. 1. 2018 pondelok ............................................. ZATVORENÉ
2. 1. 2018 až 7. 1.2018 .................................... 9.00 - 20.00 hod.

Plavecké kluby začnú plávať až 8.1.2018, celý bazén je iba
pre verejnosť. Ďakujeme za pochopenie

vedúci strediska správy športových zariadení
Ing. Dušan Varecha,

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN POČAS
VIANOČNÝCH PRÁZDNIN V MESTSKEJ PLAVÁRNI

Pred niekoľkými mesiacmi reklamná agentúra demontovala svo-
je reklamné zariadenie a spolu s ním aj hodiny pred Billou. Až vte-
dy sme si uvedomili, koľkým ľuďom tieto hodiny chýbajú, a tak
sme sa, aj na podnet občanov, snažili zabezpečiť nové hodiny.
Podľa toho, ako nás informoval výrobca, do Vianoc budú nové ho-
diny na pôvodnom mieste. (r)

Hodiny pred BILLOU

Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok,

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

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

Mesto Pezinok

IBAN
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

V polovici roka 2016 začal platiť nový zákon o odpadoch.
V zmysle zákona zodpovedá za zber separátov (papier, plasty,
sklo) tzv. organizácia zodpovednosti výrobcov – v Pezinku NA-
TUR-PACK, a. s. V súčasnosti Mesto rokuje s firmou NATUR-
-PACK, a. s. o zavedení zberu ďalších komodít a to VKM (viac-
vrstvové kombinované materiály na báze lepenky, známe ako
tetrapaky), ktoré by sa zbierali spolu s plastami a o zbere kovové-
ho odpadu do samostatných kontajnerov rozmiestnených po
meste. Zber VKM a kovového odpadu je povinný a systém zberu
musí zaviesť NATUR-PACK, a. s., pričom Mesto mu bude nápo-
mocné.

Mesto tiež rokuje s firmou ESPIK Group s.r.o. o odbere ďalšieho
odpadu z domácností – použité rastlinné oleje a tuky. Zber sa bu-
de robiť donáškovým spôsobom do troch 240 l nádob rozmiestne-
ných v meste na sídliskách Sever, Muškát a Juh. Ak sa systém
zberu osvedčí, rozšírime ho aj do iných lokalít mesta.

Predpoklad zavedenia zberu všetkých komodít je od budúceho
roku. MsÚ- ref. ŽP, KS a dopravy

Novinky v triedení

Príchod zimy znamená náročnú údržbu ciest a chodníkov, ktorú
mesto Pezinok zabezpečuje prostredníctvom firmy Petmas
spol. s r. o. S pomocou techniky zabezpečujú pracovníci zjaz-
dnosť miestnych komunikácii, odhŕňajú a posypujú chodníky,
v centre mesta zabezpečujú prechody cez cesty, v prípade potre-
by odvážajú sneh. Údržbu chodníkov, ktoré sú priľahlé k nehnu-
teľnosti, je povinný zabezpečiť každý majiteľ (držiteľ, správca, ná-
jomca, užívateľ...) nehnuteľnosti. To znamená, že chodníky musia
udržiavať v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu.

V Pezinku sú ulice, ktoré Mesto nemá vo svojej správe. Ide o úče-
lové komunikácie vo vlastníctve právnickej osoby. Obyvatelia sa
musia obracať so žiadosťou o údržbu na majiteľa komunikácií.
Ide napr. o ulice na Dubovom vŕšku (Okružná, K. Franklovej,
Ľ. Rajtera a E. Suchoňa), časť Moyzesovej ul. (medzi BD Pano-
ráma a budovou daňového úradu), Topoľová a Javorová ulica,
Rozálka, Schaubmarova ul., R. Rétiho, Najmarova, Žarnovic-
kých, Mlynárska, Liesková, Černicová, Trnková, Krížna č. 16-24.
V rekreačných oblastiach Kučišdorf, Leitne, Slnečné údolie a Stu-
py Mesto vykonáva údržbu iba hlavných ťahov. Údržbu štátnych
ciest vedúcich cez Pezinok zabezpečujú Regionálne cesty Bra-
tislava a.s. MsÚ- ref. ŽP, KS a dopravy

Zimná údržba

MESTO PEZINOK
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Holubyho 23

400 000 EUR

elektronickej
aukcie,

do 7. 3. 2018 do
14.00 hod.,

„OVS - predaj Holubyho 23
NEOTVÁRAŤ!“.

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k. ú. Pezinok,
na v Pezinku, k.ú. Pezinok, podľa LV č. 3740:
pozemok registra "C" parcelné číslo 4628, výmera 1762 m2,
druh pozemku Zastavaná plocha a nádvorie a stavba súpisné
číslo 58 na parcele číslo 4628, popis stavby Stavba.

Ide o meštiansky dom, ktorý bol vyhlásený za národnú kul-
túrnu pamiatku (NKP).

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške

V zmysle nového Územného plánu mesta Pezinok, je
funkčné využitie danej lokality 01-14 „MC“ zmiešané územie
mestského centra, max. podlažnosť 3 NP, max. koeficient za-
stavania 0,50 a koeficient zelene nie je daný, pozn.: zachovať
charakter zástavby, typ a orientáciu striech (susedné stavby
a mestské opevnenie sú v zapísané v registri NKP).

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

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

v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu,
na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14
Pezinok, s označením hesla:

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

peter.stetka@msupezinok.sk

www.pezinok.sk

V Pezinku sa dlhodobo triedi v rodinných domoch bioodpad zo
záhrad aj z kuchyne. Na sídliskách bola spočiatku tiež možnosť vy-
užívať kontajnery na zber bioodpadu. Skúsenosti po pár rokoch
zberu ukázali, že na sídliskách je disciplína triedenia bioodpadu
taká slabá, že sa zber musel zrušiť. Pri tvorbe nového nariadenia
o odpadoch v roku 2016 vyšlo Mesto v ústrety hlavne tým obyva-
teľom bytových domov, ktorí sa snažia udržiavať svoje okolie a po-
kosenú trávu alebo odrezky z kríkov nechceli dávať do netriede-
ného odpadu. Okrem odpadu zo zelene je možné kontajnery vyu-
žiť aj na zber kuchynského odpadu. Na požiadanie Mesto zabez-
pečí 1100 l hnedý kontajner. Kritériá na čistotu bioodpadu sú veľ-
mi vysoké (100 %-né triedenie), keďže sa pred spracovaním už
netriedi. Preto prideľovanie kontajnerov je adresné, za čistotu zbe-
ru je zodpovedná konkrétna osoba. V Pezinku je 7 kontajnerov,
do ktorých triedia bioodpad obyvatelia bytových domov.

Do bio odpadov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo stri-
hania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové
zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná
štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky
jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká
znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po
záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vrec-
kovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumo-
vané zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pô-
vodu. Do bio odpadov nepatria: kamene, cigaretový ohorok, uhy-
nuté zvieratá, časti zvierat a pod. MsÚ- ref. ŽP, KS a dopravy

Zber biologicky rozložiteľných odpadov

Minulý mesiac
mesto Pezinok pri-
kročilo k výsadbe
mladých stromov
na Panskom chod-
níku. Začala sa tak
obnova stromora-
dia, ktoré starí Pe-
zinčania nazývali
„Alej“. Doteraz bo-
lo vysadených 50
nových odraste-
ných stromov – ja-
vorov poľných, od-
roda „Elsrijk“. Stro-
my sú vysadené
od ulice Dona
Sandtnera po ulicu
Ž a r n o v i c k ý c h .
V budúcom roku
bude výsadba stro-
mov pokračovať. Rovnako bude v roku 2018 vybudovaný nový
úsek cesty od ulice Suvorovovej (v mieste odbočenia na Novo-
meského ulicu) po odbočenie na ulicu Dona Sandtnera. Ďalšie
stromy, hraby a lipy v počte 9 kusov, boli vysadené v areáli ZŠ
Fándlyho, pri kaplnke sv. Rozálie a na Holubyho ulici. (MsÚ)

MESTO PEZINOK
Zverejnenie prevodov a nájmov

V zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. zverejňuje
mesto Pezinok zoznam prevodov a nájmov, ktoré na svojom
rokovaní dňa 7. 12. 2017 prerokuje Mestské zastupiteľstvo:
- prevod novovytvorenej parc. č. 7318/6 vo výmere 300 m2
- prevod novovytvorenej parc. č. 1018/42 vo výmere 37 m2
- prevod novovytvorenej parc. č. 1018/41 vo výmere 37 m2
- prevod novovytvorených parc. č. 2043/64, 2043/65,

2043/66, 2043/67, spolu vo výmere 13 m2

lehota na podávanie cenových ponúk: 4. 12. 2017

- prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to odkúpe-
nie nebytového priestoru v bytovom dome v k.ú. Pezinok
(nebytový priestor č. 2 – 7 vo výmere 58 m2, spoluvlastnícky
podiel v rozsahu 5800/174546 na pozemku vo výmere
11,5 m2 zastavanom bytovým domom na parc. č. 3677)

- prevod 2-izbového bytu č. 68 v bytovom dome na ul. No-
vomeského 6 v Pezinku, bytový dom s.č. 2706, postavený
na parcele 1053/38, kat. ú. Pezinok, LV č. 5587, a to zmysle
osobitného zákona č. 182/1993 Z. z.

- nájom časti pozemku parc. č. 2301 vo výmere 223 m2

lehota na podávanie cenových ponúk: 4. 12. 2017

Bližšie informácie nájdete na: (úradná tabu-
ľa), respektíve na úradnej tabuli pred budovou Mestského úra-
du v Pezinku.

www.pezinok.sk

NOVÉ STROMORADIE
NA PANSKOM CHODNÍKU

V celej Európe si 11. novembra jej obyvatelia pripomínajú
obete vojen. O jedenástej hodine a jedenástej minúte sa ro-
zozvučia kostolné zvony v tisíckach miest a dedín a ľudia si
spomínajú nielen na ukončenie Prvej svetovej vojny, ale aj na
padlých vojakov a civilistov všetkých vojen v dlhej histórii ľud-
stva. Tak je tomu každoročne aj v Pezinku, kde na pezinskom
cintoríne pri pomníku padlých v prvej svetovej vojne sa stretá-
vajú predstavitelia mesta, občania, členovia mestskej organi-
zácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Malo-
karpatského baníckeho spolku a Klubu vojakov SR, aby polo-
žením vencov a kytíc kvetov vzdali úctu obetiam vojen. (r)

Spomienka na obete vojen

Termín budúcoročného Vinobrania v Pezinku
je naplánovaný na 21.-23. september 2018.

Vinobranie Pezinok 2018
V dňoch 18. a 19. novembra sa uskutočnili v partnerskom meste

Mladá Boleslav tradičné Dni Pezinka. V sobotu sa v galérii Pod vě-
ží konala vernisáž výstavy akademickej maliarky Júlie Piačkovej
nazvaná Už v popoludňajších hodinách v tamojšom
Dome kultúry otvorili Slávnosti vína, na ktorých v rámci kultúrneho
programu dvakrát vystúpila aj známa pezinská country skupina
ARION. Obidvoch kultúrnych podujatí sa zúčastnili aj primátori
partnerských miest Raduan Nwelati a Oliver Solga, ktorý mali
okrem toho aj dve pracovné stretnutia, na ktorých si vymenili infor-
mácie o samosprávnych problémoch svojich miest a ich rieše-
niach v Čechách a na Slovensku.

Pieseň a sen.

(r)

Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

Počas pietnej slávnosti venovanej pamiatke zosnulých
posvätili farári pezinskej katolíckej a evanjelickej cirkvi –
Ján Ragula, Vladimír Kmošena a gvardián Norbert Pšen-
čík novú časť pezinského cintorína. Posviacky sa zúčast-
nili aj primátor Oliver Solga a viceprimátori Miloš Andel
a Ján Čech. (r)

Mesto Pezinok v spolupráci s PKC pozývajú občanov mesta na
slávnostný Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v

Účinkovať bude
vynikajúce slovenské hudobné teleso –
Vstup je voľný.

sobotu 16. de-
cembra o 18. hodine v Evanjelickom kostole.

Moyzesovo kvarteto.
(MsÚ)

VIANOČNÝ KONCERT

1. realitná a aukčná spoločnosť, s. r.o . pozýva na výstavu
ktorá bude otvorená

ROZ-
PRÁVKOVÝ SVET DANY POLÁKOVEJ,
od 29. novembra o 18. hodine v priestoroch na Panskej ulici
č. 27 v Bratislave. (r)

Pozvánka na výstavu
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V sobotu 4. novembra sa usku-
točnili voľby predsedu (župana)
a poslancov do Bratislavského
samosprávneho kraja. Pezinok
sa stal po prvýkrát samostat-
ným obvodom, v ktorom sme
okrem župana volili aj dvoch po-
slancov. Županom sa stal Juraj
Droba a poslancami za naše
mesto sa stali Oliver Solga (zís-
kal 2007 hlasov) a Juraj Pátek
(1999 hlasov). Oliver Solga kan-
didoval za pravicovú koalíciu,
Juraj Pátek kandidoval ako ne-
závislý.

Novozvolených poslancov
sme sa opýtali, čo je pre nich
v nadchádzajúcom päťročnom
volebnom období prioritou.

Vzhľadom na
dlhodobo prebiehajúci proces

Oliver Solga:

prípravy obchvatu Modry, Vino-
sadov a Pezinka je pre mňa pri-
oritou tento proces urýchliť tak,
aby BSK pripravilo projektovú
dokumentáciu, vybavilo sta-
vebné povolenie a bol by som
rád, keby som na konci tohto
funkčného obdobia videl na
mieste budúceho obchvatu
už aj stavebné mechanizmy.
Okrem obchvatu bude pre mňa
dôležitý aj stav pezinských
stredných škôl a sociálnych
zariadení. A znova sa spolu s
Jurajom Pátkom pokúsime do-
stať do majetku mesta internát
SOŠ na Komenského ulici, kto-
rý by sme prebudovali na Za-
riadenie opatrovateľskej služby
pre pezinských seniorov.

Ako som malJuraj Pátek:

uvedené na volebnom plagáte,
sú mojimi prioritami zdravotníc-
tvo, školstvo a doprava.

Nakoľko sa pohybujem a pra-
cujem v prostredí lekárov na bý-
valej Poliklinike v Pezinku, po-
znám súčasnú sieť odborných
lekárov a poznám, aká sieť od-
borných lekárov by bola potreb-
ná a vyhovujúca pre občanov.
Ja som si dal za úlohu pracovať
na rozšírení siete lekárov-špe-
cialistov o ďalšie odbornosti ako
je gastroenterológ, imunológ prí-
padne ďalší urológ a neurológ.
Aj túto kompetenciu má VÚC a
ako bývalému poslancovi VÚC
v rokoch 2006 -2008 sa mi poda-
rilo do Pezinka presadiť ďalšie-
ho ortopéda a diabetologičku.

Ako súčasný predseda Rady

školy pri Obchodnej akadémii
a aj na Gymnáziu v Pezinku sa
chcem zamerať na riešenie
havarijných stavov budov obi-
dvoch stredných škôl v Pezinku
a pokúsiť sa dostať do majetku
mesta Pezinok bývalý internát
SOU, ktoré je v súčasnosti pre-
sťahované do budovy Obchod-
nej akadémie. V budove býva-
lého internátu SOU chceme vy-
budovať sociálne zariadenie
pre seniorov, ktoré v Pezinku
chýba.

V doprave by som chcel po-
čas 5 rokov volebného obdobia
dosiahnuť, aby sa konečne za-
čalo robiť aspoň na projekto-
vej dokumentácii a vysporiada-
ní pozemku pod obchvatom
Pezinka. (r)

POSLANCAMI BSK BUDÚ OLIVER SOLGA A JURAJ PÁTEK

Vážení občania, oznamujeme vám, že v Mestskej poliklinike
je zahájená skúšobná prevádzka virtuálnej telefónnej ústredne.
Súčasne s touto telefónnou ústredňou bude do 30. 11. 2017
v prevádzke aj „stará“ analógová telefónna ústredňa.

Ako používať virtuálnu telefónnu ústredňu?
Všetkým užívateľom klapiek bude možné volať do ambulan-

cie na telefónne číslo, ktoré bude tvoriť spoločné predčíslie
033/2424 + pridelená klapka.

konateľ a riaditeľ PMS, s. r. o.

Príklad: 033 2424101

Ing. Juraj Pátek,

Ostatné linky lekárov (mobil, priama pevná linka) ostáva-
jú v platnosti.

Oznam pre občanov mesta Pezinok
a obyvateľov blízkeho okolia

Pezinská mestská spoločnsť, s. r. o., Hollého 2, 902 01 Pezinok

spoločné predčíslie
riaditeľ Ing. Juraj Pátek ..............................................................
ekonóm Ing. Darina Nitrayová ...................................................
finančná učtáreň Helena Nosálová ...........................................
údržba Štefan Hupka, Ján Dolák ...............................................

MUDr. Adriana Šimková, PhD. ..................................................
MUDr. Mária Šišková ................................................................
MUDr. Peter Záruba ..................................................................

MUDr. Daniela Vargicová ..........................................................
MUDr. Eva Gulová ....................................................................
MUDr. Helena Orlická ...............................................................

MUDr. Eva Andelová .................................................................
MUDr. Eva Vršková ...................................................................
MUDr. Zuzana Walterová ..........................................................

MUDr. Katarína Koberová .............................
MUDr. Stefan Kvasnovský .........................

AGELClinic s.r.o. ................................
MUDr. Juraj Lukáč ..............................

MUDr. Ján Hronec, PhD.
zdravotná sestra pľúcnej ambulancie ........................................

PhDr. Dana Bernhauserová, PhD. .....

MUDr. Mariana Príkazká, Mária Petrakovi-
čová Daniela Kabátová ......

Zdenka Kupcová .............................
Sylvia Horníkova, dipl. z.t. ..........................

Interný telefónny zoznam
Pezinská mestská spoločnosť s.r.o.

Všeobecní lekári

Praktickí lekári pre deti a dorast

Zubní lekári

Čeľustný ortopéd
interná ambulancia
ortopedická ambulancia
ortopedická ambulancia
pľúcna ambulancia

logopedická ambulancia
Ostatné:
Rádiologické pracovisko,

sonograf, mamograf, denzitometria
biochemické laboratórium
zubné laboratórium

033/2424
100
101
102
103

106
107
108

109
110
113

114
116
117
118
127
133
134

136
137

139
143
144

Dňa 4. novembra 2017 sa konali voľby do or-
gánov Bratislavského samosprávneho kraja.
V meste Pezinok dopadli voľby nasledovne:

z celkového počtu
20 086 zapísaných voličov
sa zúčastnilo na voľbách
čo predstavuje z celkového počtu
584 995 zapísaných voličov

sa zúčastnilo na
voľbách 183 342 voličov, čo predstavuje

.

3. Milan Grell 1 795 hlasov
4. Richard Oravec 1 348 hlasov
5. Roman Mács 1 298 hlasov
6. Peter Kremský 895 hlasov
7. Rastislav Blaško 696 hlasov
8.Andrea Čajkovičová 386 hlasov
9. Maroš Borza 308 hlasov

ÚČASŤ NA VOĽBÁCH:

VÝSLEDKY VOLIEB – POSLANCI:

v meste Pezinok
6 283 voličov,

31,28%
v Bratislav-

skom samosprávnom kraji

31,34%

za mes-
to Pezinok:
1. Oliver Solga 2 007 hlasov
2. Juraj Pátek 1 999 hlasov

Výsledky volieb do orgánov Bratislavského
samosprávneho kraja za mesto Pezinok

10. Karol Polanský 294 hlasov
11. Jozef Valko 189 hlasov

1. Ján Mrva 1 734 hlasov (28,15%)

3. Milan Ftáčnik 1 016 hlasov (16,49%)
4. Rudolf Kusý 822 hlasov (13,34%)
5. Pavol Frešo 533 hlasov (8,65%)
6. Daniel Krajcer 314 hlasov (5,09%)
7. Ľubomír Huďo 195 hlasov (3,16%)
8. Jozef Uhler 127 hlasov (2,06%)
9. Rastislav Blaško 102 hlasov (1,65%)
10. Natália Hanulíková 47 hlasov (0,76%)
11. Martin Jakubec 41 hlasov (0,66%)
12. Jalal Suleiman 32 hlasov (0,51%)
13. Lukáš Parízek 23 hlasov (0,37%)
14.Andrej Trnovec 16 hlasov (0,25%)
15. Jozef Danko 15 hlasov (0,24%)
16. Milan Lopašovský 8 hlasov (0,12%)
17. Ľubomír Kolárik 7 hlasov (0,11%)
18. Marián Leinerovič 0 hlasov (0,00%)

VÝSLEDKY VOLIEB – PREDSEDA BSK:
za mesto Pezinok:

2. Juraj Droba 1 127 hlasov (18,29%)(zvolený)

1. Juraj Droba
36 864 hlasov (20,42%),

Rudolf Kusý 33 489 hla-
sov (18,55%), Milan Ftáč-
nik 31 638 hlasov (17,52%),

Ján Mrva 28 842 hlasov
(15,97%), Pavol Frešo
19 640 hlasov (10,88%), 6.
Daniel Krajcer 13 934 hla-
sov (7,72%), Ľubomír Hu-
ďo 6 063 hlasov (3,35%), 8.
Jozef Uhler 3 954 hlasov
(2,16%), Natália Hanulí-
ková 1 444 hlasov (0,80%),

Martin Jakubec 1 219 hla-
sov (0,67%), 11. Lukáš Parí-
zek 702 hlasov (0,38%), 12.
Rastislav Blaško 631 hlasov
(0,34%), 13. Jalal Suleiman
548 hlasov (0,30%), Jo-
zef Danko 525 hlasov
(0,29%), Andrej Trno-
vec 454 hlasov (0,25%), 16.
Milan Lopašovský 182 hla-
sov (0,10%), 17. Marián Lei-
nerovič 181 hlasov (0,10%),
18. Ľubomír Kolárik 180 hla-
sov (0,09%).

(zvolený)

2.
3.

4.
5.

7.

9.

10.

14.

15.

Výsledky volieb do orgánov BSK
za Bratislavský samosprávny kraj

Prvé stretnutie primátorov Pezinka, Modry a Svätého Jura
a poslancov zvolených za okres Pezinok s novým predsedom
Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnilo 13. no-
vembra na Mestskom úrade v Pezinku. Cieľom stretnutia bolo
informovať novozvoleného župana o prioritách Pezinka a ostat-
ných miest a obcí nášho okresu.Aj tomuto stretnutiu dominova-
la téma obchvatu Modry, Vinosadov a Pezinka a postupnosti
krokov, ktoré treba urobiť už na začiatku funkčného päťročného
obdobia. Hovorilo sa tiež o novozvolenom zastupiteľstve a o prí-
prave prvého zasadania, ktoré bude 4. decembra.

V ten istý deň sa vo večerných hodinách uskutočnilo aj stretnu-
tie novozvolených starostov a primátorov – poslancov BSK s bu-
dúcim županom Jurajom Drobom v Podunajských Biskupiciach.
Pezinok zastupoval primátor a poslanec BSK Oliver Solga. (r)

Zástupcovia miest a novozvolení poslanci
sa stretli s Jurajom Drobom v Pezinku

Podľa informácie ministra zdravotníctva Tomáša Druckera sa
zmení nielen názov LSPP (Lekárska služba prvej pomoci), ale
aj jej ordinačné hodiny a miesta pôsobenia. Ambulantná poho-
tovostná služba – tak znie jej nový názov – by mala pre dospe-
lých byť v každom okresnom meste a slúžiť bude pacientom,
ktorým sa zhoršil zdravotný stav a liečba neznesie odklad do rá-
na. Služba pre deti len v niektorých, pričom podľa zverejnených
informácií v Pezinku bude. Ambulantná pohotovostná služba
už nebude otvorená po celú noc, ale len do 22. hodiny. (MsÚ)

POHOTOVOSŤ PRE DOSPELÝCH
AJ DETI V PEZINKU BUDE

V súvislosti s oznámením regionálneho úradu
verejného zdravotníctva Bratislava, ktorý sa

týka nahlásenia zvýšeného výskytu vírusovej hepatitídy typu A
(VHA) v Bratislavskom kraji, si vás dovoľujeme požiadať o infor-
movanie obyvateľov ako aj žiakov škôl a klientov sociálnych za-
riadení v súvislosti s dodržiavaním preventívnych opatrení, naj-
mä dodržiavanie zásad osobnej hygieny, tzn. dôkladné umýva-
nie rúk teplou vodou a osušovanie rúk jednorazovými papiero-
vými utierkami. Dôkladne umývanie je potrebné vždy po použití
toalety a pred každým jedlom.

Táto výzva je adresovaná nielen žiakom predškolských a škol-
ských zariadení, ale aj všetkým občanom mesta a kraja.

MPH, lekár Bratislavského samosprávneho kraja
MUDr. Valerián Potičný,

VÝZVA

Vážení spoluobčania, dovoľte, aby sme sa vám po-
ďakovali za vaše hlasy, ktoré ste nám dali v nedávnych voľ-
bách do Zastupiteľstva BSK. Vaša dôvera je pre nás zá-
väzkom do budúcnosti, aby sme, v rámci svojich možností
a kompetencií, presadzovali vaše záujmy a boli nápomocní
pri riešení vašich problémov. Srdečne ďakujeme.

JUDr. Roman Mács, Mgr. Oliver Solga

POĎAKOVANIE
Miestny spolok Slovenského červené-
ho kríža v Pezinku 19. októbra orga-
nizoval darovanie krvi v spolupráci

s Národnou transfúznou službou Slovenska. Na jesennom
mobilnom odbere sa zúčastnilo 60 darcov medzi ktorými boli
4 prvodarcovia. (r)

Inzercia

Druhého novembra 2017 sa
študentka pezinského gymná-
zia Diana Virgovičová a zástup-
kyne miestneho centra DofE –
Mgr. Jana Solgová a Mgr. Alena
Mihalovičová zúčastnili slávnos-
tnej ceremónie odovzdávania
bronzových cien Medzinárodnej
ceny vojvodu z Edinburghu.

Vo vytrvalosti, vnútornej moti-
vácii a cieľavedomosti Dianku
spolu s ďalšími päťdesiatimi mla-
dými

Zúčas-
tnil sa slávnostnej ceremónie,
kde si prestížne ocenenie pre-
vzali študenti z celého Sloven-
ska z rúk veľvyslanca Spojené-
ho kráľovstvaAndrewa Gartha a
Branislava Kleskeňa spoluza-
kladateľa a Predsedu Správnej
rady DofE. Mladý človek, ktorý
chce cenu získať, musí na sebe

Jeho kráľovská výsosť Princ

Edward sa zúčastnil slávnostnej

ceremónie odovzdávania Medzi-

národnej ceny vojvodu z Edin-

burghu (DofE) v Bratislave.

podporil Princ Edward,
syn zakladateľa programu
Vojvodu z Edinburghu.

vytrvalo pracovať a prekonať šty-
ri výzvy. Rozvíjať svoj talent,
športovať, zlepšovať okolie cez
dobrovoľníctvo a na záver
zvládnuť dobrodružnú expedí-
ciu. Jeho kráľovská výsosť Princ
Edward si program v mladosti vy-
skúšal na vlastnej koži, na zlatú
úroveň sa dostal na univerzite.

Mladí sa vďaka systematickej
práci na svojich cieľoch v šty-
roch oblastiach zlepšujú v time-

manažmente, pestujú si seba-
vedomie, vytrvalosť a cieľave-
domosť, pomáhajú druhým,
zbierajú zážitky, či učia sa práci
v tíme na dobrodružných expe-
díciách.

Na našej škole sa do programu
zapojilo začiatkom minulého škol-
ského roka 14 študentov. O jeho
náročnosti svedčí aj to, že ús-
pešne skončili bronzovú úroveň
piati. (na fo-Diana Virgovičová

tografii v strede),

V tomto
školskom roku prejavilo o projekt
záujem 30 študentov. Úspešným
držiteľom ocenenia srdečne bla-
hoželáme a novým, začínajúcim
v projekte držíme palce v ich úsilí
pracovať na sebe.

Ocenenie za prácu, podporu
a pomoc našim mladým ľuďom
patrí všetkým učiteľom pracujú-
cim v projekte na našej škole:

Na Slovensku projekt beží štvr-
tý rok, u nás na škole druhý. Ná-
rodná kancelária DofE bola do-
konca za štart a úspešný rast vy-
braná medzi top 3 najrýchlejšie
rastúce DofE kancelárie na sve-
te a bola publikovaná ako prípa-
dová štúdia vo Výročnej správe
Londýnskej nadácie.

Ema Brunov-
ská, Vanesa Benčátová, Filip
Šajty a Maroš Axamit.

Mgr. Jaroslave Remperovej,
PhDr. Eve Hyrossovej, PhD,
Ing. Emílii Korčekovej, Mgr.
Ivone Murínovej, Mgr. Barbo-
re Miklošovičovej a Mgr. Ale-
ne Mihalovičovej.

Alena Mihalovičová

Kráľovská výsosť Princ Edward sa zúčastnil slávnostnej ceremónie
odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) v Bratislave

Mesto Pezinok ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa
spolupodieľali finančne alebo materiálne na tohtoročnom
Vinobraní v Pezinku. Patria sem:

Cora Geo. s. r. o., Stavoimpex Holíč, spol. s r. o., ENGIE Ser-
vices a. s., gd – Team a. s., JŠ Servis s. r. o., Všetko pre bývanie
a. s., DUVYSTAV s. r. o., Igor Noga KES&COM, WINDOW
HOLDING SK a. s., AD SUN s. r. o., EBA s. r. o., Flaga spol.
s r. o., 3eM, s. r. o., ecorec Slovensko s. r. o., Bozin spol. s r. o.,
Wertheim s. r. o., JA-DA s. r. o., Rafael Rybár. (MsÚ)

Poďakovanie sponzorom Vinobrania
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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

V tomto školskom roku sa na-
ša škola zapojila do projektu
v rámci programu ERASMUS+
pre oblasť vzdelávania a odbor-
nej prípravy. Erasmus+ je roz-
behnutý program EÚ v oblasti
vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a športu, ktorý sa rea-
lizuje v rokoch 2014-2020. Ten-
to sedemročný program je za-
meraný na posilnenie zručnos-
tí, zamestnateľnosti a podporu
modernizácie vzdelávania, od-
bornej prípravy a systémov prá-
ce s mládežou. Kľúčovou ak-
ciou č. 1 pre našu školu je vzde-
lávacia mobilita jednotlivcov s
názvom

Plnenie projektu začalo
1. 6. 2017 a končí 30. 11. 2018.
Projekt umožní 8 vybraným žia-
kom 4. ročníka obchodnej aka-
démie a manažmentu regionál-
neho cestovného ruchu absol-
vovať v septembri 2017 a v sep-
tembri 2018 10-dňovú povinnú
odbornú prax v zahraničí v
Českej republike.

V prvej etape projektu v sep-

Poznávajme prax u su-

sedov – praktické skúsenosti

žiakov obchodnej akadémie v

administrácii a v cestovnom ru-

chu.

tembri 2017 budú žiaci v rámci
praxe rozdelení do 4 firiem:

Hotel Maria Ostrava posky-
tuje návštevníkom ubytovacie
služby a možnosť spojiť pobyt
s príjemným odpočinkom v po-
dobe masáží. Ponúka tiež
prenájom školiacich miestnos-
tí, priestor pre oslavy, večierky
a svadby. Náplňou praxe na-
šich žiakov v Hoteli Mária bude:
uvedenie a zaevidovanie hostí
do systému, pridelenie vhod-
nej izby, vybavovanie sťaž-
ností a pomoc pri riešení prob-
lémov, vybavenie rezervácie
mailom a telefonicky, práca
s pokladňou, predaj tovaru na
recepcii a komunikácia so za-
hraničnými hosťami v anglic-
kom jazyku.

Wincott People, a. s. sa špe-
cializuje na vyhľadávanie a vý-
ber zamestnancov. Zároveň sa
zameriava na poskytovanie
kompletného servisu v oblasti
personálneho poradenstva.
Náplňou odbornej praxe našich
žiakov bude zostavenie inzerá-
tu do novín na konkrétnu pra-
covnú pozíciu, pripravenie zá-
kladných otázok na predbežný

pohovor s uchádzačmi o za-
mestnanie, kontrola základ-
ných náležitostí v potrebných
dokumentoch a zaevidovanie
nového uchádzača do data-
bázy.

Advokátna kancelária Klega
poskytuje právne služby v ob-
lasti korporátneho, občianske-
ho, správneho a trestného prá-
va. Náplňou odbornej praxe na-
šich žiakov bude spracovanie
textových súborov, tvorba tabu-
liek v Exceli, používanie elek-
tronickej pošty, založenie a evi-
dencia administratívnej doku-
mentácie, používanie kancelár-
skych zariadení, archivovanie
obchodnej a úradnej korešpon-
dencie.

Account Professional, a.s.,
poskytuje služby v oblasti úč-
tovníctva, daní a práva.
Náplňou odbornej praxe našich
žiakov bude spracovanie úč-
tovných dokladov, zaúčtovanie
prijatých faktúr do účtovného
softvéru na PC, vyhotovenie úč-
tovných dokladov ručne aj v úč-
tovnom softvéri na PC.

Z dôvodu lepšieho uplatne-
nia a zvýšenia konkurencie-

schopnosti našich absolventov
na trhu práce chceme prostred-
níctvom tejto praxe overiť vyu-
žiteľnosť vedomostí a znalostí
žiakov v medzinárodnom pros-
tredí. Tento projekt ponúka mož-
nosť porovnať odborné vzde-
lávanie žiakov s potrebami fi-
riem. Vďaka využitiu medzi-
národných nástrojov ECVET
a školského vzdelávacieho
programu dôjde k prepojeniu vý-
sledkov učenia. Takýto projekt
môže pozitívne ovplyvniť budú-
ce odborné vzdelávanie žiakov
na našej škole.

Pre každého zamestnávate-
ľa sú v súčasnosti najdôležitej-
šie praktické skúsenosti a jazy-
ková vybavenosť zamestnan-
cov. Dúfame, že stážisti Eras-
mus+ potešia mnohých za-
mestnávateľov práve týmito
znalosťami. Je pre nás veľmi dô-
ležité, aby sa naši absolventi
umiestňovali na trhu práce, zvy-
šovali svoju hodnotu na tom-
to trhu a našli uplatnenie nie-
len u nás, ale aj v iných kra-
jinách EÚ.

Jana Turanová

Obchodná akadémia v Pezinku je zapojená do ERASMUS+

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

Dni rýchlo ubiehajú a my sa už len v myšlienkach vraciame k
tohtoročnému vinobraniu, ktoré sa konalo 22. - 24. septembra
2017. Pred očami mám množstvo ľudí, ktorí aj napriek zamra-
čenému počasiu si prišli v sobotu 23.9. pred tribúnu Zámocké-
ho parku vypočuť piesne Fs Obstrléze.

Hneď na úvod zazneli verše známej ľudovej piesne:
v podaní R. Lederleitnerovej. Pomysel-

ným autobusom sme navštívili všetky kraje nášho krásneho
Slovenska a zaspievali si známe i menej známe piesne týchto
reagiónov. Hovoreným slovom nás sprevádzala vedúca súboru
D. Kantárová, hudobný doprovod na akordeónoch: J. Stojka a
P. Maluniak. Prvá pieseň patrila našim rodičom a krásny duet za-
spievala Julka Cibuľková a Beno Barták. Vynikajúcu atmosféfu
nenarušil ani drobný dážď a ľudia tlieskali a spievali spolu s na-
mi. Veľkým prekvapením pre všetkých bolo, keď moderátorka
pozvala na tribúnu náš priateľský FS Traník z Tepličky nad Vá-
hom a pri spoločočnom speve sme rozospievali a roztancovali
aj naše publikum. Neutíchajúci potlesk si vynútil pridať ďalšie
dve piesne nášho spoločného repertoáru. Myslím, že všetci od-
chádzali z vinobrania plní dojmov a už teraz sa tešíme na ďalšie
vystúpenia.

Ešte sme sa nestihli spamätať z vinobrania a už nás čakalo
pozvanie do DSS a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej ulici.
Balíčkom pekných ľudových piesní sme potešili seniorov pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším. Zaznela sólová pieseň Anky
Tešárovej a aj piesne na želanie. Nálada bola vynikajúca, mno-
hí si aj zatancovali. A o to nám ide – rozdávať radosť tým, ktorí
nemôžu prísť za nami na vystúpenia. Tešíme sa na ďalšie spo-
ločne strávené chvíle!

Čuj našu

slovesnkú pieseň...

Mária Kopítková

Opäť nám bolo veselo

Inzercia

Bratislavský samosprávny
kraj pokračuje so zatepľova-
ním troch župných gymnázií.
Nový šat tak dostane gymná-
zium v Modre, Pezinku a Sen-
ci. Súťaž na výber zhotovite-
ľov sa uskutočnila v lete a
víťazmi boli ponuky s najlep-
šou finančnou ponukou.

„Aj tieto rekonštrukcie vychá-

dzajú z Akčného plánu Úradu

Bratislavského samosprávne-

ho kraja pre implementáciu

Programu hospodárskeho a so-

ciálneho rozvoja Bratislav-

ského samosprávneho kraja na

roky 2014-2020, ktorý zahŕňa

plán a harmonogram investícií

a opráv,“ povedal bratislavský
župan Pavol Frešo.

Rekonštrukčné práce sa rea-
lizujú na Gymnáziu A. Berno-
láka v Senci, kde sa zatepľujú
šikmé strechy, vymieňa sa
strešná krytina, pokladá sa no-
vá fóliová izolácia plochých
striech a postupne sa zatepľuje
celý obvodový plášť. Vymene-

né budú aj drevené okná a sklo-
betóny za plastové okná. Cena
rekonštrukčných prác senecké-
ho gymnázia je 375 994,51 eur
a ukončené by mali byť koncom
januára 2018.

Podobná rekonštrukcia čaká
aj dve gymnáziá spod Malých
Karpát, teda Gymnázium Ka-
rola Štúra v Modre a Gymná-
zium v Pezinku. Tam sa aktuál-
ne zatepľujú fasády, strechy a
vymieňajú sa bleskozvody, daž-
ďové zvody (podľa potreby a ná-

vrhu projektanta sa zachovajú
pôvodné zvody a len sa zde-
montujú a potom namontujú,
alebo sa vymenia za nové). Pe-
zinské Gymnázium bude mať
navyše aj nové okná na telo-
cvični ako aj vedľajšie vstupné
dvere do kuchyne. Finančné ná-
klady na rekonštrukciu Gym-
názia Karola Štúra v Modre sú
339 347 eur a pezinského
Gymnázia 368 457 eur. Termín
ukončenia realizácie diela je
marec 2018. (BSK)

Tri župné gymnáziá v novom šate

Podmienka je minimálne výučný list, a 15
ročná prax na trhu práce. Svoje CV pošlite na
mailovú adresu @ ,
alebo nechajte na prevádzke na adrese Holu-
byho ulica č. 16.
Tešíme sa na stretnutie.

Rozširujeme svoj tím a hľadáme novú ko-
legyňu na prácu v rýchločistiarni KVAPKA
v pezinskej prevádzke.

kvapka.kvapka gmail.com

Väčšina občanov a návštev-
níkov rozhľadne oceňovala jej
funkčnosť – pohodlný výstup
a očakáva, že pri budovaní no-
vej sa využijú existujúce zákla-
dy, betónové a oceľové statické
prvky a zachová sa jej architek-
túra. Petíciu doteraz podpísalo
vyše 2000 občanov najmä z
Modry a Pezinka ale aj z iných
obcí Slovenska, z nich vyše
95% rozhľadňu navštívilo.

Petícia je vypísaná z úcty
k jej budovateľom, ktorí bez-
platne vypracovali projektovú
dokumentáciu, odpracovali vy-
še 15 000 hodín, darcovia veno-
vali vyše 290 000 Sk a morálnej
podpore stoviek občanov.

Opakovanie projektu zname-
ná využitie v základe zachova-
ného projektu súčasnej roz-

hľadne na vypracovanie nové-
ho realizačného projektu s pou-
žitím kvalitného dreva dubové-
ho a smrekovca opadavého,
využitia nových technických po-
znatkov, kovových spojovacích
prvkov tak, aby bolo možné vy-
meniť jednotlivé diely konštruk-
cie veže rozhľadne. Táto myš-
lienka je uvedená v mesačníku
Modranské zvesti č. 3/2017.
Využitím existujúcich základov
a vonkajších statických prvkov
veže rozhľadne nevzniknú
hrubé negatívne zásahy do
prírodného prostredia ako pri
inom konštrukčnom riešení.
Podstatne sa znížia finančné
náklady. Som presvedčený, že
finančné dotácie investorov tre-
ba efektívne využiť.

Predpokladám, že väčšina

čitateľov Pezinčana má prístup
k internetu. Odporúčam čitate-
ľom vyhľadať stránku mesační-
ka Modranské zvesti ročník
2017, čísla 2/str.2, 3/12, 5,2,
6/4-5, 7/4 a 8.

Rozhľadňa doteraz stojí. Vy-
držala nárazy vetra vyše 145
km/h v minulých rokoch, aj po-
slednú víchricu v tomto mesia-
ci. Veľká homoľa stále priťahuje
návštevníkov.

Úplne rovnaká rozhľadňa v
rozmeroch základne a výške je
vybudovaná v Bielych Karpa-
toch v katastri obce Brestovec
v blízkosti mesta Myjava.

Budovatelia tejto rozhľadne
zväčšili dimenzie vertikálnych
a horizontálnych drevných die-
lov konštrukcie veže rozhľadne
a upravili kovové statické prvky.

Statika tejto rozhľadne je per-
fektná.

Objavila sa informácia, že
predstavitelia petičného výboru
svoju požiadavku presadzujú
bez toho, aby akceptovali názo-
ry odborníkov s čím nesúhlasím.

Spomenutú petíciu podpísa-
lo niekoľko významných archi-
tektov aj s vedúcou prof. Ing.
Arch. Henrietou Moravčíkovou
z Ústavu stavebníctva a archi-
tektúry Slovenskej akadémie
vied v Bratislave. Som si istý, že
pracovníci v tomto ústave sú od-
borníci, ktorých stanovisko by
mali akceptovať aj stavitelia
budúcej rozhľadne.

iniciátor a organizátor
súčasnej rozhľadne

Milan Ružek,

(Redakčne skrátené)

Turistická rozhľadňa na Veľkej homoli – ako ďalej
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Tím psychológov z Centra
MEMORY, n.o. a Univerzity
Komenského sa pod vedením
profesora Heretika z Katedry
psychológie Filozofickej fakul-
ty podujal na výskum v oblasti
vývoja a štandardizácie psy-
chologických testov. Podpora
z Agentúry na podporu výsku-
mu a vývoja umožnila bezplat-

Na Slovensku prebieha mno-

ho zaujímavých výskum-

ných projektov, ale do výsku-

mu Neuropsy sa môžete zapo-

jiť aj vy.

Výskum Neuropsy

ne otestovať 600 ľudí po celom
Slovensku. Testovanie spočí-
va v riešení zaujímavých úloh
zameraných na pamäť, po-
zornosť a reč. Trvá približne
90-120 minút a prebieha indivi-
duálne. Psychológovia prídu
za vami do vášho mesta, tú to
príležitosť preto môžete využiť
aj vy.

Ide o jedinečnú možnosť zú-
častniť sa komplexného testo-
vania pamäti, pozornosti, reči
a iných poznávacích funkcií.
Takéto testovanie je bežne u

Prečo sa zapojiť?

psychológa spoplatnené, v
rámci tohto výskumu je však
bezplatné a za testovanie
dostanete aj odmenu vo forme
materiálov na trénovanie moz-
gu v hodnote 20 €, ktoré zosta-
vi l odborný tím Centra
MEMORY. Výskumníci dostá-
vajú od účastníkov testovania
pozitívnu spätnú väzbu, úlohy
sú podľa nich veľmi zaujímavé.

V súčasnosti sa do výskumu
môžu zapojiť: (1) Muži aj ženy,
ktorí majú absolvovaných me-
nej ako 12 rokov školy a majú

Kto sa môže zúčastniť?

viac ako 50 rokov; (2) Ženy, kto-
ré majú absolvovaných viac
ako 12 rokov školy a majú viac
ako 80 rokov; (3) Muži, ktorí
majú absolvovaných viac ako
12 rokov školy a majú viac ako
75 rokov. Je dôležité, aby
účastníci nemali závažné neu-
rologické alebo psychiatrické
ochorenie.

Ak vás táto ponuka zauja-
la, zavolajte na t. č. 0944 533
966 Mgr. Simone Krakovskej
alebo na t. č. 0908 190 462
Mgr. Petre Brandoburovej,
PhD. a dohodnite si termín,
ktorý vám vyhovuje.

Slovenskí psychológovia testujú pamäť
ľudí po celom Slovensku

Zimnú údržbu dispečing sle-
duje počas celej zimnej sezóny.
Situácia na cestách je monito-
rovaná dispečerskými stredis-
kami v kraji, ktoré o stave komu-

Od 1. novembra 2017 začal
správca komunikácií v Brati-
slavskom kraji – Regionálne
cesty Bratislava s nepretrži-
tým monitorovaním situácie
na cestách v rámci zimnej
údržby. Situáciu na cestách
II. a III. triedy sledujú dvad-
saťštyri hodín denne štyri
dispečerské stanice, a to stre-
disko Malacky, Senec, Pezi-
nok, Bratislava.

nikácií zasielajú každý deň hlá-
senia, preto sa vie okamžite za-
reagovať. Cesty sú upravované
nepretržite, podľa potreby, v zá-
vislosti na počasí. V rámci dôle-
žitosti sú prioritne udržiavané
hlavné ťahy, cesty, využívané
autobusovou dopravou, horské
úseky a úseky s nebezpečen-
stvom tvorenia závejov, sneho-
vých jazykov a námrazy.

Údržba je vykonávaná na
všetkých cestách II. a III. triedy v
Bratislavskom samosprávnom
kraji, v celkovej dĺžke 512 km a
na 130 mostoch. Regionálne
cesty Bratislava zabezpečujú

posyp vozoviek, odstraňovanie
snehu z vozovky, odstraňovanie
cestných prekážok, službu a po-
hotovosť, zimné značenie a
ochranu pred závejmi ako aj
čistenie ciest po zimnej údržbe.

Na štyroch strediskách je pre
zimnú sezónu 2017/2018 pri-
pravených 18 mechanizmov,
ktoré budú upravovať cesty pod-
ľa potreby v závislosti na poča-
sí. Vzhľadom na kapacitu skla-
dových priestorov a vývoja po-
časia budú sklady v prípade po-
treby operatívne dopĺňané.
Posypový materiál spĺňa požia-
davky platných technických no-

riem, právnych predpisov v ob-
lasti ochrany zdravia ľudí,
ochrany spotrebiteľa a ochrany
životného prostredia.

Aktuálne informácie týkajúce
sa situácie na cestách sa
dozviete na centrálnom dispe-
čingu Bratislava ako aj na ostat-
ných troch dispečerských stre-
diskách, kde môžete záro-
veň nahlásiť aj svoje postrehy
z ciest.

Malacky: +421 911 255736

Bratislava: centrálny
dispečing: +421 911 255741

Senec: +421 911 255742
Pezinok: +421 917 922645

BSK: Cesty v bratislavskom kraji sú už monitorované

Aj touto cestou chcem úprimne poďako-
vať všetkým spoluobčanom mesta Pezinok
za prejavenú dôveru vo voľbách do VUC.

Vysokým počtom hlasov ( 1 999 ) ste ma
zvolili za nezávislého poslanca Bratislav-
ského samosprávneho kraja a ja sa budem
snažiť vašu dôveru nesklamať.

Ing. Juraj Pátek

ĎAKUJEM!ĎAKUJEM!

Polstoročie s Pezinčanom
Pozorný čitateľ si na titulnej

strane Pezinčana mohol všim-
núť, že jeho obľúbené noviny
už oslávili päťdesiatku. Pres-
nejšie, píšu si už „50. ročník“,
hoci s počítaním jednotlivých ro-
kov je to o čosi zložitejšie.

Prvé číslo Pezinčana vyšlo už
v máji roku 1966. Odvtedy uply-
nulo už 51 rokov, no v 90. ro-
koch došlo k viac ako ročnému
výpadku, keď Pezinčan vôbec
nevychádzal a nahradila ho Pe-
zinská verejnosť.

Drobné výpadky, resp. zmeny
v periodicite sa objavili i v počiat-
koch vydávania, kedy Pezin-
čan vydával vtedajší Dom osve-
ty a nebol distribuovaný do pe-
zinských domácností ako dnes.

Faktom však je, že Pezinčan
je tu s nami už jedno polsto-
ročie. Rastie a mení sa spolu
s nami a s naším mestom, no
po celý čas prináša čo najver-
nejší obraz o ňom aj o jeho oby-
vateľoch.

Naše mestské noviny vznikli
za pôsobenia Zlatici Hrnčírovej
v Dome osvety (MDKV). Prvé
číslo Pezinčana vyšlo vo formá-
teA4 a malo 6 cyklostylovaných
strán. Na prvej strane bol
okrem hlavičky príhovor k čita-
teľom a ako bolo v tej dobe zvy-

kom, články sa venovali histórii
1. mája, činnosti Okresného do-
mu pionierov a mládeže, čin-
nosti TJ Lokomotíva, turistike.
Časopis obsahoval aj kresby so
športovou tematikou.

Neskôr sa menil formát, pe-
riodicita vydávania, kvalita tla-
če, náklad, obsah i grafická úro-
veň časopisu.

V sedemdesiatych rokoch sa
o to zaslúžil Miroslav Stojkovič,
ktorý pôsobil v Pezinčanovi de-
sať rokov. V roku 1977 nastúpil
do Pezinčana aj súčasný pri-
mátor Oliver Solga, ktorý spo-
lupracuje s redakciou štyridsať
rokov. V roku 1979 začal Pe-
zinčan vychádzať tlačenou for-
mou (ofset) opäť vo formáte A4
v zvýšenom náklade 3000 vý-
tlačkov.

Samozrejme sa vyskytli aj
problémy s nedostatkom finan-
cií, ktoré sa napokon podarilo
preklenúť, a tak sa Pezinčan
mohol pýšiť prvenstvom v okre-
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Rímskokatolícka cirkev farnosť Nanebo-
vzatia Panny Márie v Pezinku pripravuje
na - piatok

Do tanca a na počúvanie bude
hrať v hlavnej sále vynikajúca a populár-
na dychová hudba z Moravy

hudobná skupina a
Ples už tradične svojím tancom otvoria Bratislavské ma-

žoretky TINA.

na adrese Fran-
tišek Féder, Farská 7, Pezinok 902 01.

Ďalšie informácie o plese na tel. čísle 0905 342 261 alebo e-
mailom @ .

Cena vstupenky: 1 osoba - hlavná sála 15 € vo foyeri 14 €, ve-
čera 7 €. Kúpou vstupenky a občerstvenia počas plesu prispie-
vate na opravu farského kostola. Zisk z plesu už 23 rokov putuje
na tento účel. Občerstvenie a bohatá tombola budú pripravené.

Na spoločný večer plný príjemnej hudby v kruhu dobrých ľudí
sa teší hlavný organizátor

2. februára 2018 XXIV. Ples
farnosti Pezinok v Dome kultúry v Pe-
zinku.

Vstupenky si možno zakúpiť v predpredaji od 1. do 23.
decembra 2017 a potom od 4. januára 2018

František Féder.

Žadovjaci,

Taste of Brass Ka Fe Band s Katkou Felde-

kovou.

ferofederfff gmail.com

XXIV. Ples Farnosti Pezinok

Pezinské kultúrne centrum má dlhodobo vo svojom výstav-
nom pláne predstavovať aj umelcov zo zahraničia, predstavite-
ľov insitnej maľby, slávnych maliarov z Kovačice nevynímajúc.
A tak sme 16. októbra mali možnosť absolvovať v tamojšej
Minigalérii PKC otvorenie výstavy troch insitných umelcov
z Chorvátska, konkrétne S. Pograca, Z. Kolareka a Ž. Kolare-
ka. Otvorenia výstavy, ktorú autori nazvali Krásy pri rieke Dráve
sa zúčastnil aj nový veľvyslanec Chorvátskej republiku na
Slovensku J. E. Jakša Muljačić. Spolu s primátorom Oliverom
Solgom krátko pripomenuli tradičné dlhodobé väzby medzi naši-
mi národmi a význam podobných kultúrnych podujatí. Kurá-
torom výstavy bol Zlatko Blaževič, známy propagátor kultúry
národov bývalej Juhoslávie. (r)

Krásy pri rieke Dráva

se medzi novinami v tlačenej
forme a získal aj celoslovenské
ocenenie v Trenčíne.

Bolo to obdobie, kedy noviny
vykročili správnym smerom čo
sa týka profesionálneho prístu-
pu, spracovania a technológie
tlače. Už v tomto období a aj ne-
skôr, za pôsobenia Dariny Dem-
kovej a Milana Oravca, sa na
grafickej úprave podieľal Oliver
Solga, ktorý bol istý čas aj šéfre-
daktorom, presnejšie v rokoch

medzi prvým a dru-
hým pôsobením šéfredaktora
Milana Oravca.

1991-1998

Kresby vystriedala fotografia,
úspechom bolo aj pridanie sólo
farby čo noviny vizuálne oživilo,
aby napokon prišla plnofarebná
tlač. Milan Oravec si prešiel ce-
lým týmto obdobím, keď z písa-
cieho stroja plynule prešiel na
počítač a využil tak možnosti,
ktoré sa núkali. Za súčasný for-
mát (tabloid) Pezinčana a štruk-
túru usporiadania článkov vďa-
číme od roku 2012 práve jemu.

Dnes mesačník Pezinčan vy-
chádza spravidla na 12 stranách
v náklade 10 400 kusov. Na výro-
bu čísla stačí jeden bežný počí-
tač, fotoaparát, skener a cenovo
výhodný softvér. Autorsky sa na
článkoch podieľajú vedenie a
pracovníci mesta Pezinok (zväč-
ša na prvých troch stranách), re-
dakcia (rozhovory, články, úpra-
va článkov), školy, organizácie,
spolky a hlavne Pezinčania, pre-
tože časopis je tu pre nich – a
verme, že bude aj minimálne ďal-
ších päťdesiat rokov. (pb)

Bolo to dôležité obdobie, kto-
ré by sa dalo nazvať časom
zmien týkajúcich sa spracova-
nia materiálov a technológie
tlače.

Spočiatku sa ako ilustrácie
využívali perovky kreslené na
kovolist neskôr sa dala použiť
fotografia (fotilo sa samozrejme
ešte na film), písalo sa na stro-
joch a významnú úlohu na kon-
ci zohral sadzač v tlačiarni, kto-

rý noviny celé vyskladal. Ráta-
nie znakov, riadkov a rozmerov
obrázkov neprispievalo k celko-
vému komfortu práce. Dať do
novín aktuálnu informáciu bola
stresová záležitosť.

Titulný list prvého čísla (1966)

Pezinčan (1977)

Pezinčan z novembra 1991 –
noviny začali vychádzať po
dlhšej pauze už ako mesačník
a vychádzajú nepretržite do-
dnes.
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XII. ročník festivalu Eugena Suchoňa v Pezinku

liarský, husle, ZUŠ S. Stra-
činu, Detva, Laureát v sólovej
hre – Terézia Füleová, zobco-
vá flauta, ZUŠ M. Hemer-
kovej, Košice, Laureát v sólo-
vej hre –Pavol Bohdan Zá-
potočný, klavír, ZUŠ Martin,
Laureát v komornej hre – Te-
reza Michalíková, Tomáš Tur-
ner - duo klavír, ZUŠ Ľ.Rajte-
ra, Bratislava.

Vo štvrtok 26.októbra sme sa
stíšili v spomienke pri hrobe na-
šich rodákov – profesora Eu-
gena Suchoňa a Ľudovíta Raj-
tera. Okrem koncertnej časti
festivalu chceme deťom a ich

pedagógom ukázať zaujíma-
vosti nášho kraja. Jesenné sl-
nečné dopoludnie sme spolu
prežili v historických priesto-
roch a okolí hradu na Červe-
nom Kameni. V priebehu dru-
hého koncertu vystúpil pezin-
ský chrámový zborAd Una Cor-
da. Je pre nás cťou, že tento rok
prišla medzi nás aj dcéra Eu-
gena Suchoňa, pani Danica Šti-
lichová-Suchoňová s manže-
lom.

Srdečne gratulujem všetkým
účinkujúcim. Keď sa raz spýtali
veľkého hudobníka, v čom spo-
číva tajomstvo jeho hry, odpo-

vedal:

úprimne vám to, milí mladí muzi-
kanti prajem...

Ďakujem oficiálnym sponzo-
rom Festivalu Eugena Suchoňa
– Mestu Pezinok, OZ pri ZUŠ
Eugena Suchoňa, Domu kulúry
v Pezinku. Moje veľké poďako-
vanie patrí kolegom a každému,
kto sa akokoľvek podieľal na vy-
tvorení ohromnej atmosféry na
XII. ročníku festivalu Eugena
Suchoňa.

„Keď vyjdem na javisko,

hudba je predo mnou.Avšak eš-

te predtým, ako začnem hrať,

urobím jeden krok nabok, aby

som si sám nestál v ceste...“

Mária Neuszerová

Spevácky zbor
Animatus uspel svo-
jou nahrávkou rus-
kých piesní v kon-
kurze na spevácky
festival Ruská pie-
seň nad Dunajom,
ktorú organizoval
Zväz Rusov na Slovensku. Organizačný výbor festivalu a ruská
odborná porota pozvali Animatus do kúpeľov v Trenčianskych
Tepliciach na festivalovú prehliadku ruských piesní, ktorá sa ko-
nala v dňoch 20. a 21. októbra 2017. Nadšenému publiku sme
spievali piesne Suliko a Dolina, dolina. Najmä druhá pieseň roz-
tlieskala sálu a na záver bola odmenená búrlivým potleskom.
Festivalu sa zúčastnili i ruskí profesionálni umelci, ktorí viedli
workshop s cieľom naučiť účastníkov festivalu ruskú ľudovú pie-
seň Koň. Na záver galakoncertu, po vystúpení známej ruskej
skupiny Konevets Quartet z Petrohradu, sme všetci účastníci
festivalu spolu zaspievali nádhernú pieseň Koň s veľkým, nad-
šeným ohlasom u publika. Animatus

Spevácky zbor Animatus
v Trenčianskych Tepliciach

Začiatok jesene v Pezinku
otvorila hudba. Hudba vnímaná
a interpretovaná mladými muzi-
kantmi. Hudba na Festivale
Eugena Suchoňa. Na dvoch
koncertoch 26. a 27.októbra sa
stretli mladí muzikanti z celého
Slovenska. Nádejné hudobné
talenty, ktoré už boli ocenené pr-
venstvom na národných a me-
dzinárodných interpretačných
súťažiach.

Porota, zložená z význam-
ných osobností na koncertnej a
pedagogickej scéne – predse-
da poroty Mgr. art. Jordana Pa-
lovičová ArtD., Mgr. art. Peter
Drlička, Mgr. art. Juraj Tomka
art.D mala neľahkú úlohu, a na-
koniec rozhodla nasledovne:
Cena poroty – Judita Gajdo-
šová, Benedikt Lukáš – duo,
ZUŠ M.Hemmerkovej, Koši-
ce, Cena predsedkyne poroty
- Magdaléna Letzová, violon-
čelo, ZUŠ Eugena Suchoňa v
Pezinku, Cena predsedkyne
poroty – Matej Osvald, klavír,
ZUŠ Senec, Cena primátora
mesta Pezinok – Patrik Pet-
ráš, husle, ZUŠ J. Kresánka,
Bratislava, Cena riaditeľky
ZUŠ E. Suchoňa – Šimon Šuf-

Vinári ukázali, ako chutia Malé Karpaty

� Chute Malých Karpát orga-
nizujete už druhýkrát. Čo vás
viedlo k vytvoreniu tejto no-
vej tradície?

Združenie Malokarpatská
vínna cesta v našej oblasti ús-
pešne naštartovalo vínnu turis-
tiku. Veľmi dobrým spôsobom
spropagovalo región a nových
vinárov, ktorí tu začali pôsobiť.
Zdá sa však, akoby sa po ro-
koch tento model trochu opo-
treboval a začal stagnovať.
Nazbierali sme už určité skúse-
nosti, takisto vidíme, ako po-
dobné podujatia prebiehajú v
zahraničí, napríklad na Mora-
ve. Hľadali sme teda spôsob
ako sa vymaniť zo stereotypu
masového podujatia a posunúť
sa ďalej. Viacerí vinári pouka-
zovali na to, že by sa mal model
vínnej cesty trochu zmeniť a ne-
zostať len v komerčnej polohe,
do ktorej sa dostal. Chceli sme
ho rozšíriť na propagáciu celé-
ho regiónu v širších súvislos-
tiach – teda najmä na zviditeľ-
nenie vinárov, ktorí priamo tu, v
našom regióne majú vinohrady,
pestujú tu hrozno a vyrábajú z
neho malokarpatské vína v pra-
vom zmysle slova. Aj v zahrani-
čí, v najznámejších vinohrad-
níckych oblastiach je bežné, že
sa presadzujú najmä terroirové
vína, teda vína formované lo-
kálnymi mikroklimatickými a
pôdnymi podmienkami a tiež
miestnou tradíciou. Ide nám te-
da o propagáciu vín a odrôd ty-

pických pre našu oblasť, prí-
padne o porovnanie, ako chutia
vína rovnakej odrody dopesto-
vané na rôznych miestach.

Vinári, ktorí dlhodobo pouka-
zovali na potrebu zmeny, vytvo-
rili iniciatívu a keď nezískali
priestor pre svoje nápady na pô-
de Malokarpatskej vínnej cesty,
rozhodli sa zorganizovať svoje
vlastné podujatie samostatne.
Tak vznikla akcia Chute Malých
Karpát. Nejde teda o konku-
renčné podujatie, ale len o tro-
chu odlišný prístup zameraný
najmä na milovníkov vína, ktorí
sa k nám budú vracať počas ce-
lého roka. Možností, ako sa dá
náš región propagovať, je veľa
a podujatie Chute Malých Kar-
pát je len prvým krokom.

Potvrdilo sa nám, že sa taká-
to akcia dá organizovať aj pod-
ľa našich predstáv. Že sa dá za-
bezpečiť kyvadlová doprava,
že sa dajú ponúkať vína z náš-
ho regiónu vyrobené z nášho
hrozna. Prvý ročník bol tak tro-
chu šitý horúcou ihlou, robili
sme ho na poslednú chvíľu a

�

�

Známa a populárna akcia
Malokarpatská vínna cesta
sa koná v ten istý mesiac.
Neobávali ste sa, že si dve vi-
nársky zamerané podujatia
budú konkurovať? Prečo ste
sa rozhodli ísť vlastnou ces-
tou?

Ako dopadol prvý ročník?
Z čoho ste sa poučili pri orga-
nizácii reprízy tohto roku?

oslovili sme len užší okruh viná-
rov, ktorí sa na akcií zúčastnili,
takže aj návštevníkov bolo me-
nej. Druhý ročník sa však uká-
zal ako veľmi úspešný a veľa ľu-
dí si akciu pochvaľuje.

Snažíme sa prezentovať regi-
onálnu gastronómiu, miestnych
umelcov, skrátka všetko, čo sa
bežne ponúka v zahraničných
vinohradníckych oblastiach – tu
vedia návštevníkom predstaviť
celý komplex vinohradníckej
kultúry v celej jej šírke. Patrí
sem architektúra a dokonca aj
také zvláštnosti, ako je povedz-
me Levanduľová záhrada u nás
v Pezinku. Ale cieľom nemá byť
len samotné podujatie, je to len
začiatok celého procesu, ktorý
chceme robiť v spolupráci so sa-
mosprávnymi autoritami, preto-
že takéto projekty by mal pod-
porovať aj vyšší územný celok,
aj mestá a obce. Prvý ročník
nás napriek nižšej účasti pre-
svedčil, že sme sa vydali na
správnu cestu. Teraz, keď priš-
lo viac ľudí, mali možnosť zo-
známiť sa osobne a porozprá-
vať sa s vinármi. Osvedčila sa
kyvadlová doprava, ktorá mala
mimoriadne pozitívny ohlas už
vlani. Jediné, čo sme pri prvom
ročníku nestihli zvládnuť, bol
krátky čas na reklamu. Tento
rok to už bolo podstatne lepšie
a potešilo nás, že sa na akcii zú-
častnilo viac než tisíc hostí.

� Ako by ste definovali ciele
vášho podujatia?

� Myslíte si, že sa Slováci už
učia piť kvalitné víno? Osvo-
jujeme si to, čo sa nazýva kul-
túrou pitia?

(kam)

Víno a všetko, čo súvisí s jeho
konzumáciou zaznamenalo ta-
ký kvalitatívny posun, aký nena-
stal snáď v žiadnej inej oblasti
po novembri ´89, takže pokrok
je tu obrovský.Ak súčasnosť po-
rovnáme s tým, čo sa ešte ne-
dávno vyrábalo a čo sa pilo...
Víno bolo v minulom režime de-
gradované na lacný druh alko-
holu, ľudia rozoznávali nanajvýš
biele a červené, sladké a ešte
sladšie. Len užší okruh ľudí mal
možnosť dostať sa ku kvalitnej-
ším vínam, ktoré tu síce boli, ale
len poskromne. Pokrok však na-
stal aj vďaka zvýšenej nároč-
nosti konzumentov. Začali vy-
hľadávať lepšie vína od nových
výrobcov. Veľa cestujú, navšte-
vujú vinohradnícke oblasti a vní-
majú, aké je prostredie aj služby
spojené s vínnou turistikou, pre-
tože vinohradnícke oblasti dnes
patria k najatraktívnejším turis-
tickým centrám. Ľudia sem cho-
dia tak, ako chodia na dovolen-
ky k moru alebo na lyžovačku.
Aby sa do týchto miest vrátili,
musia tu byť služby na dobrej
úrovni a za rozumné ceny. Tu-
ristická sezóna sa vo vinohrad-
níckych regiónoch začína v máji
a končí sa v októbri. A napríklad
také Porýnie je celý tento čas pl-
né turistov. Chodia tam kvôli ví-
nu, prírode, kvôli kultúrnym a his-
torickým pamiatkam a najmä
kvôli skvelej atmosfére, ktorá
okolo vinohradníctva a vinár-
stva vládne. Podobne je to v Ra-
kúsku alebo na Morave. Vínna
turistika generuje nové podni-
kateľské aktivity a tvorbu atrak-
tívnejších pracovných príleži-
tostí. Budeme radi, ak to tak bu-
de aj u nás. A regionálne podu-
jatie Chute Malých Karpát spolu
s pezinskými akciami typu

a
k tomu významne

prispievajú.

Pe-

zinské viechy, Víno a levanduľa,

Vínne trhy Pezinok Malá vín-

na ulička

22. novembra uplynulo už tridsať ro-
kov od predčasného odchodu jedného
z najvýznamnejších slovenských umel-
cov druhej polovice dvadsiateho storo-
čia, sochára Bol jed-
ným z mála osobností, ktoré vzdorovali
komunistickému režimu a oficiálnemu
umeleckému štýlu zvanému socialistic-
ký realizmus. Preto po celý svoj život zostával mimo oficiálnych
štruktúr, čo sa prejavilo aj tým, že jeho tvorba bol uznávaná skôr
v zahraničí ako na Slovensku. Ako sochár sa venoval rovnako
komornej a monumentálnej plastike ako aj medailérskej a re-
liéfnej tvorbe. Neprehliadnuteľné sú aj jeho kresby. Bol, okrem
iného, autorom čelnej steny Obradnej siene Mestského úradu v
Pezinku. Štefan Prokop sa narodil 25. septembra 1941 v Ga-
lante, v Pezinku žil od začiatku sedemdesiatych rokov. Zomrel
po ťažkej chorobe 22. novembra 1987.

Štefana Prokopa.

(r)

PRIPOMÍNAME SI...

Ako chutia Malé Karpaty?
Sviežo, slnečne a farbisto, tak
ako malokarpatské vína. Na
vlastné oči a na vlastnom jazy-
ku mohli spoznávať našu vino-
hradnícku oblasť návštevníci
druhého ročníka podujatia
Chute Malých Karpát v sobo-
tu 11. novembra. Martin síce
neprišiel na bielom koni, ale
priniesol plno bieleho a červe-
ného vína a najmä dobrej nála-
dy. Podujatie hodnotí jeden
z jeho iniciátorov, pezinský
vinár Ján Hacaj.

Tradičné požehnanie mladého vína sa uskutočnilo 10. no-
vembra v Mestskej vinotéke na Radničnom námestí. Víno po-
žehnali farári katolíckej a evanjelickej farnosti v Pezinku Ján
Ragula a Vladimír Kmošena. Vinohradnícky rok zhodnotil vo
svojom fundovanom príhovore vinohradník Gabriel Guštafík,
ktorý okrem iného pripomenul tohoročnú kvalitu vína, ale aj
problémy, s ktorými sa vinohradníci počas roka museli vyrov-
nať, vrátane niekoľkých krádeží elektrických oplotení. Sláv-
nostný prípitok predniesol primátor Oliver Solga, ktorý poďako-
val najmä dobrovoľníkom – členom Združenia pezinských
vinohradníkov a vinárov za stovky hodín odpracovaných na
budovaní Mestskej kamenice pod Starou horou.

Svätomartinské požehnanie vína sa uskutočnilo aj v grinav-
skej časti mesta, a to v nedeľu 12. 11. V pivnici u Štefana.
Podujatie zorganizoval Spolok priateľov dobrého vína Grinav-
ský hrozen. Mesto na tomto podujatí zastupoval viceprimátor
Ján Čech.

SVÄTOMARTINSKÉ
POŽEHNANIE VÍNA

Klub sprievod-
cov mesta Pezinok
v spolupráci s
Miestnym úradom
Bratislava Rača pri-
pravil na jesenné
obdobie výstavu
tvorcov žijúcich a
tvoriacich na Malo-
karpatskej oblasti.

Súbornou výstavou obrazov sa v priestoroch OÚ Rača pred-
stavila amatérska maliarka pani Rozina Lehotská- Bollová, kto-
rá má svoj ateliér v Pezinku a zo svoje bohatej tvorby pripravila
spolu so svojou dcérou kolekciu obrazov s názvom

Séria obrazov predstavovila Malokarpatské mestá Modru,
Pezinok, Svätý Jur, a samozrejme, i Bratislavu. Prítomných na
vernisáži oslovili pohľady na vinohrady, zátišia s ovocím i kvet-
mi v žiarivých farbách.

V priestoroch Nemeckého kultúrneho domu Bratislava Rača
bola inštalovaná výstava obrazov Ing. G. Loveckého ktorý pra-
cuje a tvorí v Bratislave Rači. Početných návštevníkov oslovil aj
reprezentačný výber z tvorby keramikárov – manželov Ha-
nuskovcov z Pezinka a zo Šenkvíc. Ručné práce prezentovala
pani O. Pavúková.

Z darov ze-

me.

Peter Ronec

Výstava tvorcov
Malokarpatského regiónu
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Pre vašu generáciu sú ty-
pickou profesnou voľbou in-
formačné technológie alebo
ekonómia. Ako ste sa dostali
k takej tradičnej profesii, ako
je vinárstvo?

Teraz to vyzerá, že vás vi-
nárstvo začalo baviť, keď ste
víno začali piť...

Od toho, že vás baví práca
vo vinohrade, až po rozhod-
nutie založiť si vlastný pod-
nik, je ešte dlhá cesta. Čo vás
k tomuto kroku priviedlo?

Môj dedko s babkou mali vino-
hrad ešte v Modre na Kráľovej.
Babka je Modranka a dedko
Cajlan. V detstve, najmä počas
prázdnin, som tam trávil veľa ča-
su, brávali ma so sebou do vini-
ce. Víno robili v menšom me-
radle, ale atmosféra, najmä cez
oberačky, ma ovplyvnila. Keď
som sa po základnej škole roz-
hodoval, kam ísť ďalej, rozmýš-
ľal som o Strednej pedagogic-
kej škole v Modre – najmä kvôli
dejepisu, pretože ma zaujíma
história.Ale tam ma v ten rok ne-
prijali. Viacerí kamaráti z triedy
išli na Vinársku školu do Modry,
povedal som si teda, že to tiež
skúsim. Prvé dva roky ma to ab-
solútne nebavilo. Potom, keď
sme začali chodiť na ochutnáv-
ky a mohol som zažiť aj niečo
iné okrem učenia z kníh, vtedy
ma to zaujalo.

Nie celkom, oslovila ma skôr
práca s hroznom a vínom. Za-
čal som brigádovať u rodiny Ha-
cajovcov, ktorá je známa výro-
bou sektu. Začal som pomáhať
v pivnici a na rôznych poduja-
tiach, čo bolo veľmi inšpirujúce.
Páčilo sa mi, ako vedel Vlado
Hacaj odovzdávať svoje skúse-
nosti ďalším ľuďom. Chytila ma
tiež práca vo vinohrade. Aj keď
je to manuálna robota, zároveň
je to veľký relax, pôsobí ako
očista ducha. Človek sa navyše
pohybuje vonku, v prírode.Amô-
že dopestovať a vyrobiť pro-
dukt, ktorý robí ľudí veselšími,
šťastnými a ktorý ich spája.

Najskôr bolo mojím snom za-
mestnať sa v nejakom význam-
nejšom vinárstve u nás alebo v
zahraničí. Tri roky som študoval
vysokej škole v Ledniciach, čo
mi dalo veľmi veľa – a nemys-
lím len množstvo kamarátov,
ktorí dnes majú vinárstva, ale aj
veľa vedomostí, ktoré som tam
nadobudol. Pracoval som v piv-
nici spoločnosti Mrva a Stanko.
Tam som pochopil, že až také
veľké vinárstvo by som zasa ne-
chcel. Postupne vo mne dozre-
lo rozhodnutie byť menším vi-
nárom.

�

�

�

�
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Čo to znamená menšie vi-
nárstvo?

Ale takisto musíte víno
predávať, predsa vás to živí.

Koľko vína vyrobíte za se-
zónu?

To nie je málo.

Zúčastnili ste sa na podu-
jatí Chute Malých Karpát, kto-
ré bolo zamerané na vinárov,
ktorí v našej oblasti pestujú
hrozno, teda vyrábajú vína
späté s týmto regiónom. Kde
leží vaša vinica?

Je možné dnes robiť vína
takto podomácky, v malom?
Nepotrebujete na to moderné
technológie?

Pre mňa to znamená, aby
som vína mohol robiť voľne.
Teda tak, ako chcem ja. Aby
som nebol v strese kvôli nákla-
dom, aby som nebol pod tla-
kom, že vína musím za každú
cenu predať. Pretože tak sa ví-
na aj vinárstva stávajú uniform-
nými, do popredia sa dostáva
predajnosť.

Stačí mi, keď sa mi vykryjú ná-
klady a cítim sa spokojný. Je to
bližšie môjmu srdcu, než veľká
fabrika.

Asi desaťtisíc fliaš.

Nie je to málo, ale väčšie firmy
robia od tristotisíc do milióna
fliaš. Popri tom sme mikrovinár-
stvo. Už zber hrozna je naprí-
klad celkom odlišný. Vo veľkom
vinárstve sa dáva do veľkých
kontajnerov, kde sa prepravuje.
Ja sa snažím, aby boli zber a
preprava čo najšetrnejšie, aby
sa hrozno v kadiach nestláčalo,
aby prišlo do pivnice v čo naj-
lepšom stave. V malom množ-
stve sa dá s hroznom pracovať
s láskou. To je najdôležitejšia fi-
lozofia.

V Pezinku. Je to lokalita Stará
hora nad rybníkom a potom
Grefty a Greftičky medzi Pe-
zinkom a Pinelovou nemocni-
cou. Dokopy máme asi hektár a
pol vinohradu. Pre mňa je to tak
akurát, najmä ak sa venujem aj
iným veciam. Donedávna som
bol profesionálnym hasičom,
takže som mal aj iné zamestna-
nie.

Samozrejme, moderné tech-
nológie sú obrovské plus, ale
vždy ide aj o schopnosti a prí-
stup samotného vinára. Máme
aj skupinu naturálnych vinárov,
ktorí sa snažia robiť víno bez zá-
sahov moderných technológií a
chémie. Snažím sa využívať
techniku, používam moderný
hydrolis, riadené kvasenie, te-
da mušt počas kvasenia chla-
dím a regulujem teplotu cez po-
čítač, snažím sa, aby víno malo

nejaký charakter a kvalitu. Ale
tiež aby bolo prírodné. Vo vino-
hrade používam čo najmenej
postrekov. Takisto v pivnici –
okrem síry, ktorá sa používa pri
reduktívnych vínach alebo ben-
tonitu, čo je ílovitá zemina – nič
iné pri úpravách nepridávam.
Ale je to samozrejme moja
cesta, nespochybňujem metó-
dy, ktoré používajú iní. Vedo-
mosti sú isto dôležité, ale veľa
vám dá aj prax. A najhoršie je,
že počas roka máte len jednu
šancu. A ak niečo pokazíte, ča-
káte celý rok na to, aby ste
dostali ďalšiu možnosť.

Myslím, že niet vinára, ktorý
by niekedy niečo nepokazil.

Rizling rýnsky, Veltlín zelený,
Chardonnay, Svätovavrinecké,
v malom množstve Peseckú le-
ánku a Irsai Oliver.Aešte pár ko-
reňov Dornfelderu.

Otvoril som v Pezinku malú vi-
náreň U vínnej mušky. Keďže
mám malé vinárstvo, snažím sa
tu predávať vína malých lokál-
nych vinárov, ktorí nemajú vždy
možnosť sa sami prezentovať.
Na začiatku sa objavili hlasy, že
nemáme šancu prežiť, ak nebu-
deme predávať mainstream.
Ale prežili sme a žijeme do-
dnes. Akurát cez letné obdobie
sme mali problém, že podnik ne-
má žiadnu terasu a ľudia sú
predsa len naučení konzumo-
vať víno vonku. S Tomášom Ča-
vojským, ktorý má v Pezinku ro-
dinné vinárstvo, sme vytvorili
Malé vínne uličky. Od jari do je-
sene sme postavili stánky a boli
sme šťastní, keď nám prvý raz
prišlo päťdesiat ľudí. Dnes už
nám na tieto podujatia chodí
viac než dvesto účastníkov. Te-
raz, 16. decembra, chystáme
takúto akciu na pôde Malokar-
patského múzea. Zvykneme po-
zývať aj hudobníkov z rôznych
žánrov, ktoré sa k vínu hodia.
Chcel som však, aby ľudia cho-
dili aj do viníc, aby videli a zažili
priamo prostredie, kde sa víno
robí. Tento rok sme preto urobili
dva razy Piknik vo vinohradoch.

Usporiadali sme ho v našich
viniciach. Bol tam program pre
deti, Divadlo Piki, džezový kon-
cert, detský kútik, rodičia si moh-
li oddýchnuť a vypiť si vínko.

�

�

�

�

A stalo sa vám, že ste nie-
čo pokazili?

Aké odrody pestujete a vy-
rábate?

Ste známym účastníkom a
spoluorganizátorom akcií
ako Víno pod hviezdami ale-
bo Chute Malých Karpát. Čo
vás k nim priviedlo?

Aké to bolo podujatie?

Snažili sme sa, aby prišli lokálni
farmári, priniesli med, koláče a
aby si to ľudia užili. Takisto sme
v posledný júlový víkend robili
Víno na mlyne – teda akciu v
Schaubmarovom mlyne, čo je
krásny priestor.

Milujem lokáciu, kde sa koná
Víno a levanduľa. A mám rád
hviezdy. Už minulý rok, keď
sme pozorovali hviezdy, hovoril
som si, že by bolo dobré spojiť
to s vínom. Prvotná myšlienka
bola vytvoriť udalosť na sociál-
nej sieti. Poslal som to známym
ako nápad, že si otvoríme víno,
zapálime oheň, budeme si ope-
kať a pozerať na hviezdy.
Odrazu sa z toho stal virál, sta-
tus mal 300 zdieľaní, oslovili
sme asi 7 000 ľudí nielen zo
Slovenska, ale aj z Čiech alebo
Maďarska či Poľska... A to bez
reklamy, bez akýchkoľvek ná-
kladov, možno sme vynaložili
asi tak desať eur. Nakoniec na
prvý ročník prišlo dvetisíc hos-
tí. Zapôsobilo spojenie romanti-
ky, vína a padajúcich hviezd,
keďže sme noc zorganizovali
v auguste, keď padajú meteory
z meteorického roja Perzeidy.
Človek sedí na deke, popíja
dobré víno a pozerá sa na noč-
nú oblohu... A to všetko v pek-
nom prostredí Malých Karpát.
O to sa celý čas snažím. Aby
ľudia verili Karpatom, že tu
máme krásne miesta, že sú blíz-
ko a že sa tu dá zažiť niečo zau-
jímavé a podporiť tak miest-
nych ľudí, ktorí sa svoju prá-
cu – teda aj víno – snažia robiť
dobre.

tále sa učím, stále mám čo
zlepšovať a na čom pracovať,
aby moje vína boli lepšie.Asom
veľký lokálpatriot. Mám rád Pe-
zinok, Malé Karpaty... A chcem
prispievať k propagácii tohto re-
giónu. Aby ľudia videli, že je tu
fajn, že je tu čo vidieť a čo zažiť.
Európa je otvorená, môžu sem
chodiť ľudia z cudziny. A som
rád, keď vidím, že sa im páči
krajina a chutí im víno. Na tom
by som chcel pracovať. Úžasne
vedia svoj región predávať – v
dobrom zmysle slova – Mora-
váci. Stavajú na tradíciách, po-
núkajú víno v krojoch a cítite, že
by sa rozdali. Táto otvorenosť
nám trochu chýba, ale verím,
že sa nám takáto cesta otvára
napríklad aj vďaka Chutiam
Malých Karpát. Nakoniec poin-
tou je nielen samotné víno, ale
spájanie ľudí, ktorí žijú v tomto
kraji. Aby sa vytvorila komunita,
ktorá funguje – vinári, umelci,
hudobníci, nadšenci... Aby víno
ľudí spájalo.

Mám ešte len dvojročného sy-
na. Bol by som rád, keby sa raz
venoval vínu, ale ešte radšej bu-
dem, keď bude robiť to, čo ho
baví. Lebo keď človek robí to,
čo ho baví, len vtedy môže byť
úspešný.

�

�

�

Ako ste sa dostali k hviez-
dam?

Aký cieľ by ste radi do-
siahli?

S

Myslíte si, že vaše deti po
vás preberú rodinný podnik?

(kam)

Vďaka Združeniu pezin-
ských vinohradníkov a
vinárov sú vinice v lokali-
te Stará hora každým ro-
kom krajšie a lákavejšie
nielen pre milovníkov ví-
na (podujatie Víno a le-
vanduľa), ale aj pre sa-
motných vinohradníkov
či Pezinčanov, ktorí si
radi vyjdú za mesto.
O ostatných aktivitách
vo vinohradoch nás in-

formoval člen združenia ZPVV Gabriel Guštafík:
„Dňa 11. novembra vysadilo ZPVV na kamenici pod

Starou horou 18 ovocných stromov. Jedná sa o náhrad-

nú výsadbu za odstránenú náletovú vegetáciu, navyše

vyrezané slivky boli silno napadnuté šárkou. Vysadili

sme tradičné druhy, ktoré sa kedysi hojne vyskytovali vo

vinohradoch ako oskoruše, orechy, čerešne, slivky, gut-

ne (dule). Vo výsadbe budeme ďalej pokračovať. Okolo

stromkov sme vybudovali ochranu proti ohryzu zverou

z agátových kolov a pletiva. Zároveň sme osadili dva

koše na odpadky, ktoré vkusne zapadnú do prostredia.

Celý projekt finančne podporil Bratislavský samospráv-

ny kraj a pomohlo nám aj mesto Pezinok. Okolie kame-

nice sa stáva miestom, kade sa chodia poprechádzať

občania, aj miestom rôznych aktivít nášho združenia.

Chcel by som vyzvať občanov, aby si všímali, čo sa v oko-

lí kamenice deje a prípadný vandalizmus aby nahlásili

na mestskú políciu“. Gabriel Guštafík

Čo je nové v kamenici Som rád, keď víno ľudí spája
Víno pod hviezdami.

Farebné víno. Pojmy,
ktoré dokazujú, že s pi-
tím najušľachtilejšie-
ho nápoja sa spája
radosť, hravosť a emó-
cia. V pozadí tohto ne-
tradičného prístupu
stojí Matej Farbula,
majiteľ Farebného vi-
nárstva.

Milé dámy, páni, ako aj mládež s problematickou pleťou.

Srdečne vás pozývame do novootvoreného
salóniku v ktorom sa o vašu pleť

a vizáž radi postaráme na profesionálnej úrovni s naj-
modernejšou technológiou.

Nájdete nás v
vedľa papiernictva Grafit.

Objednávky prijímame na tel. čísle

TEŠÍME SA NA VÁS !!!

KOZMETICKÉHO

PEZINKU na HOLUBYHO č. 16,
KOZMETIKA ANDREA,

0903 422 867

NECHAJTE SA HÝČKAŤNECHAJTE SA HÝČKAŤ

Pri príležitosti tohtoročného vzácneho životného jubi-

lea 80. narodenín výtvarníka – sochára Alexandra

Ilečka pripravuje Mestské múzeum v Pezinku v úzkej

spolupráci s autorom výstavu, ktorej otvorenie sa bude

konať

Návštevníci si budú môcť pozrieť výber z Ilečkovej

staršej i mladšej výtvarnej práce zameranej najmä na fi-

gurálnu tvorbu inšpirovanú ženskou figúrou a mater-

stvom ako hlavným vyjadrovacím princípom. Striedanie

objemu, tvarovanie obrysov a zhmotnená krása dreva či

bronzu je u Ilečka všadeprítomná.

Srdečne pozývame.

8. decembra 2017 o 17. hodine.

Alexander Ilečko
v Mestskom múzeu

Inzercia
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Pezinok spieva – spievajte s nami
V nedeľu 12. novembra 2017

sa v Kultúrnom centre v Pezin-
ku uskutočnil XIX. ročník spe-
váckej súťaže P

Súťaž pripra-
vila Základná organizácia Únie
žien Slovenska v Pezinku v spo-
lupráci s Mestským úradom Pe-
zinok, Kultúrnym centrom Pezi-
nok a za finančnej podpory
Krajskej organizácie Únie žien
Slovenska v Bratislave.

Súťaže sa zúčastnilo 35 súťa-
žiacich. Súťaž nebola vekovo
ani žánrovo obmedzená. Súťa-
žiaci boli rozdelení do štyroch
skupín podľa veku. Výkony spe-
vákov posudzovala päťčlenná
porota.

Víťazkou prvej skupiny sa sta-
la kto-
rá spievala pesničku

. V 2. skupine boli
udelené dve prvé miesta, ktoré
obsadili a

V tretej skupine
zvíťazila skupina Crystals pod
vedením pána

ezinok spieva –

spievajte s nami.

Mám ráda

cestu lesní

Veronika Michelčíková,

Richard Ciller Bra-
nislav Malina.

Milana Brej-

chu.
František Noskovič.

Martina Gašparovičová,

Michaela Štefíková.

Vo štvrtej skupine zvíťazil
Cenu pri-

mátora mesta Pezinok získala
cenu

Únie žien Slovenska získala
Výborné

výkony podali všetci súťažiaci,
porota mala ťažkú úlohu určiť
najlepších.

Pred súťažou i na jej záver vy-
stúpili žiaci Základnej umelec-
kej školy Eugena Suchoňa v
Pezinku. V prestávkach medzi

súťažnými skupinami vystúpili
tanečníci skupiny Sunny Dance
pod vedením Bronislavy Jurá-
šovej.

Malý, ani nie trojročný spevá-
čik dokázal, že
spievať sa dá v každom veku.

Súťaž mala vysokú úroveň
vďaka výborným výkonom účin-
kujúcich, ale aj podpore, ktorú
pri jej príprave a priebehu po-
skytol najmä primátor mesta
Pezinok Mgr. Oliver Solga for-

Branko Deák

mou finančnej pomoci a vec-
nými darmi a riaditeľka Kul-
túrneho centra Pezinok Ing.
Ingrid Noskovičová organizač-
nou a personálnou podporou.

ZO ÚŽS chce pokračovať
v tradícii a v roku 2018 zorgani-
zuje už XX. ročník súťaže

Predsedníčka ZO ÚŽS
v Pezinku

Pe-

zinok spieva – spievajte s nami.

PaedDr. Elena Matuská,

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnu-
tých č. 123 ( ZO SZTP ) Pezinok usporiadala dňa 11. 11. 2017 tra-
dičné Posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa ho 150 členov a ich
rodinných príslušníkov z Pezinka, Modry, Šenkvíc, Viničného,
Častej a Tomášova. O dobrú náladu sa postarala hudobná sku-
pina MERYTAN.

Najnapínavejšou časťou večera bolo losovanie tomboly.
Tohto roku do nej prispeli:

Pozvanie na Posedenie pri hudbe prijal aj primátor mesta Pe-
zinok Oliver Solga, ktorý prítomných účastníkov pozdravil a za-
želal im veľa zdravia a energie. Poďakovanie za pomoc pri orga-
nizovaní podujatia patrí riaditeľke SOŠ Komenského Elene Jur-
číkovej, kuchárkam SOŠ za chutnú večeru a tiež študentom
SOŠ odboru Spoločného stravovania. Posedením pri hudbe
chceme dokázať, že aj napriek zdravotnému stavu sa môžeme
príjemne zabávať a zabudnúť na chvíľu na každodenné starosti
a zdravotné ťažkosti. Ešte raz ďakujeme.

Za Radu ZO SZTP č. 123 Pezinok,

101 Drogérie Senica, Stavebniny
Turay Častá, Heineken BA, KON-RAD s. r. o BA, Henkel BA,
Cacaotika s. r. o. BA, SOŠ Komenského, Mesto Pezinok,
Pekáreň Častá, PD Viničné – Slovenský Grob, PD Šen-
kvice, Víno Hacaj, Víno Hamšík, VVDP – Karpaty Gri-
nava, Vinárstvo Matyšák, Vinárstvo Mrva, Vinárstvo Gloz-
nek, Vinex Limbach – Čapucha, Družstevný dvor Limbach,
Vino Jano Limbach, Limba vino Limbach, Vinovin Pezinok,
Kamenná pivnica p. Čech, p. Mária Slaná, Migami cestovi-
ny Slovenský Grob, Leon Global PK, Lekáreň Vitalis, Leká-
reň Zdravotné potreby, Lekáreň Monika PK, Lekáreň Petra
Farm, Cukráreň p. Ivan Koller, Grobska reštaurácia Sloven-
ský Grob, Zelený dvor Slovenský Grob, Gurmánsky dvor
Slovenský Grob, Husacina – Plus penzión, Husacina u Ja-
kuba, Husacina u Zápražných, Husacinové hody – Nosko-
vičová, Zlatá hus – Jajcajová, p. Kostolanský Slovenský
Grob, Copy shop p. Jedinák Šenkvice, Spolok šikovných
rúk Slovenský Grob, p. Zdenka Bedečová PK, p. Ján Berák,
p. Jaroslav Hýll Vinosady, p. Katka Tomková, p. Anna Pro-
kopová, p. Anton Goldschmidt, ZO SZTP Šenkvice, ZO
SZTP Tomášov, ZO SZTP Modra.

Jozef Veverka

Ďakujeme.

Posedenie pri hudbe

MIKULÁŠSKA ZBIERKA
Sklad pomoci Pezinok 2. 12. 2017 8.00 - 13.00 h

Príďte podporiť zbierku trvanlivých potravín, ktorá je
určená sociálne znevýhodneným a viacdetným rodinám
z Pezinka a okolia. Okrem potravinovej pomoci (múka,
olej, orechy, med, sladkosti, káva, cestoviny, konzervy...)
sa môžete oboznámiť s priestormi skladu pomoci a jeho
aktivitami.
(Farská 7, vstup cez areál farského kostola)
Ďakujeme a tešíme sa na vás
Centrum pre rodinu Pezinok

Folklórny spevácky sú-
bor RADOSŤ pozýva všet-
kých svojich priaznivcov
na jesenné stretnutie
s krásnou slovenskou ľu-
dovou piesňou. Koncert
„Radostná jeseň“ sa usku-
toční v nedeľu, 3. decem-
bra 2017 o 17. hodine v ma-
lej sále pezinského Domu
kultúry. Tešíme sa na vás

vaši Radostníci

Odchytené psy sa nachádzajú v karanténnej a odchytovej sta-
nici MsP Pezinok na Fajgalskej ceste v Pezinku. V prípade, že
občan spoznal svojho psa alebo pozná majiteľa psa prípadne
má akékoľvek informácie, ktoré by napomohli zistiť majiteľa od-
chyteného psa, môže volať na tel. č. 0911 831 528 – KaOS (033
690 11 82 – stála služba) alebo tiesňové volanie 159 MsP
Pezinok. Taktiež nás môžu občania kontaktovať v prípade záuj-

mu o adopciu psa alebo dočasnú opa-

Pomôžte nájsť majiteľa

teru pre psa.

rasa: Leonberger, pohlavie: samec,
farba: hnedá-čierne znaky, výška: 75
cm, hmotnosť: 55 kg, vek: cca 2 roky,
miesto odchytu: Rudné bane v Pezinku.

rasa:Argentínska doga, pohlavie: sa-
mec, farba: biela, výška: 65 cm, hmot-
nosť: 35kg, vek: cca 2-3 roky, miesto od-
chytu: ul. Rybníček (Pezinská Baba)
v Pezinku

1.

2.

(MsPP)

Pozývame vás na VČS nášho občianskeho združenia, ktorá
sa uskutoční dňa 12. 12. 2017 so začiatkom o 14,00 h v Spolo-
čenskej sále Kultúrneho domu v Pezinku

V pracovnej časti schôdze jej účastníci hneď pri prezentácii
uhradia členský poplatok vo výške 4.- €/člen/rok a prevezmú via-
nočný balíček. Po otvorení a slávnostnom príhovore prizvaných
hostí sa prerokujú výsledky činnosti a hospodárenia, výsledky

kontroly, prebehne diskusia a prijme sa uznesenie.
V spoločenskej časti schôdze sa uskutoční predvianočné pria-

teľské posedenie s pohostením, na ktorom vystúpia pezinskí
rozprávači, hudobnú produkciu zabezpečí p. Peřina a zrealizuje
sa tiež predaj tombolových lístkov a vylosovanie tomboly.

Celá akcia bude ukončená do 18.00 h.
Ing. Ján K o v á č, predseda

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu Dia Bozin Pezinok

Inzercia

Dňa 10.11. 2017 navštívili
naše zariadenie DSS a ZPS
Pezinok členovia MO Matice
slovenskej a deti z MŠ Svä-
toplukova ul. v Pezinku. Po-
dujatie pod názvom

viedla p. Helenka
Slamková, ktorá uviedla pro-
gram venovaný našim senio-
rom. Krásnymi ľudovými
piesňami potešili prítomných
Kamilka Németová, Danka
Čechová, Benjamín Barták,
Tancami zase rozveselili de-
ti z MŠ Svätoplukova ul. v
Pezinku pod vedením Bar-
borky Slamkovej a Jozefíny
Krchnákovej. Známe ľudové
piesne zaspieval Alojz Slo-
boda, básne zarecitovali He-
lena Šebová, Emília Topko-
vá a Eva Wengová. Všetky
básne, piesne a hovorené
slovo boli venované ako poc-
ta a vďaka životu.

Ďakujeme všetkým, ktorí
sa programu zúčastnili a po-
tešili našich obyvateľov.

Dobré rá-
no, život

Matičiari a deti z MŠ
navštívili seniorov

FSS RADOSŤ
pozýva

7.11. 2017 navštívili naše zariadenie žiaci 8. ročníka zo ZŠ Na
bielenisku 2 v Pezinku. P. učiteľka Goliašová na etickej výchove
vedie svojich žiakov k tomu, aby si vážili starých ľudí, preto
chce, aby sa žiaci nielen teoreticky oboznamovali s problémami
seniorov a staroby vôbec, ale konkrétnymi skutkami prejavovali
záujem a úctu o seniorov v našom meste. Priniesli našim senio-
rom darčeky v podobe čajov a tiež časopisy, aby si spríjemnili
jesenné dni. V spoločnom rozhovore sa cítili naši seniori veľmi
príjemne. Tešíme sa na ich ďalšiu návštevu. (DH)

Žiaci navštívili seniorov
z DSS a ZPS Pezinok
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V Malokarpatskom múzeu v Pezinku otvoria
výstavu o histórii brtníctva a včelárstva

Vo štvrtok otvoria v Malokar-
patskom múzeu v Pezinku výstavu o histórii včelárstva na
Slovensku s názvom Výstava ponúkne viac
ako 100 exponátov, ktoré návštevníka prevedú históriou i sú-
časnosťou včelárstva. Ďeťom ukáže medovníkovú chalúpku
s ježibabou, medvedí brloh i detské práce s témou včela.
Počas trvania výstavy bude aj predaj medu, ochutnávky,
ukážky spracovania medu v kuchyni, medovníčky a cestá na
ich prípravu. Súčasťou výstavy bude Veľká matka z filmu

(1983), ktorý Juraj Jakubisko nakrútil podľa
rovnomenného románu Petra Jaroša. Výstava v spolupráci
so Slovenským včelárskym zväzom nie je totiž „len“ o včelár-
stve, ale aj o včele samotnej, bez ktorej by nebolo života.

(nedeľa) celoslovenská súťaž medu a medovín.
Medová cesta na dvore múzea.

Pre návštevníkov pripravujeme prednášky v spolupráci s od-
borníkmi z Múzea včelárstva na Slovensku Kráľová pri Senci,
predaj a ochutnávka medu a produktov z medu.

od 14. 00 do 16.30 h počas Akadémie tretieho
veku,APITERAPIA– terapia včelími produktmi. Predstavenie
života včiel, včelie produkty v zdravej racionálnej výžive.

od 16. 00 do 18. 00 h –

od 16. 00 do 18. 00 h –

od 16. 00 do 18. 00 –

7. decembra o 17.00 h

(MMvPk)

Tisícročná včela.

Tisícročná včela

Med v kuchyni, medovníč-

ky a cestá na ich prípravu, ukážka, ochutnávka, predaj.

APITERAPIA, Rojové

mestské právo, brtníci – elita vojakov.

Mystická včela a 40 daností

včiel.

AK UHYNIE POSLEDNÁ VČELA, ĽUĎOM OSTÁVAJÚ ŠTYRI ROKY

ŽIVOTA.Albert Einstein 1921

Sprievodné podujatia k výstave Tisícročná včela

10. 12. 2017

12. 12. 2017

19. 1. 2018

16. 2. 2018

16. 3. 2018

Dňa 13.10. 2017 si naši seniori v DSS a ZPS v Pezinku pripo-
menuli sviatok úcty k starším. Kultúrny program pripravili naši
obyvatelia, žiaci zo Základnej školy Fándlyho ul. v Pezinku a fol-
klórna skupina Obstrléze z Pezinka. Naši obyvatelia p. Šebová
a p. Sloboda otvorili posedenie peknou básňou o živote a pies-
ňou Žiaci v doprovode p. učiteľky A. Rozbeskej
zaspievali zmes krásnych ľudových piesní. Milé vystúpenie detí
rozveselilo našich klientov tancami a básňami. Spestrením boli
piesne sprevádzané gitarou v podaní obyvateľa p. Kuštára.
Prítomným seniorom sa prihovorila riaditeľka odboru sociálnej
pomoci z BSK Mgr. Michaela Šopová. V druhej časti programu
vystúpili členovia folklórneho súboru Obstrléze. Pásmom zná-
mych ľudových piesní rozospievali našich obyvateľov a záro-
veň poblahoželali októbrovým oslávencom. V závere posede-
nia pozdravila všetkých riaditeľka p. Schmidtová a popriala
veľa zdravia a veľa síl do ďalších dní. Naši seniori prežili pekné
októbrové dopoludnie, na ktoré budú dlho spomínať.

Môj rodný kraj.

(DH)

Oslava Mesiaca úcty k starším
v DSS Hrnčiarska Pezinok

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA december

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

Bude na Vianoce padať sneh?

Vianočná Literatúra v Radnici tentoraz v knižnici: Literárny
cirkus KK Bagalu.

Literárno-výtvarná súťaž:

Pletieme košíky

Ronja, zbojníkova dcéra

Čítanie je IN

Hodiny informačnej výchovy

Čo sa skrýva v lese

Kým školský zvonček zazvoní

Termín: 4. decembra 2017 o
17.00 h. Hostia: meteorológ Pavel Matejovič, pracovníčka
SHMÚ Jana Matejovičová, moderuje Márius Kopcsay. Miesto ko-
nania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Termín: 11. decembra 2017 o 19.00 h. Hos-
tia: Koloman Kertész Bagala, Laco Kerata, Juraj Zaťovič, mode-
ruje Veronika Šikulová. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

téma na december: Môj najobľúbe-
nejší zimný šport – literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť
do konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– tvorivé dielne pre žiakov základných škôl
s prekladateľom, fotografom a umelcom Ľubom Navrátilom.
Termín: 4. decembra 2017 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre
deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

– interaktívne predstavenie platfor-
my EDUdrama na motívy knižky Astrid Lindgrenovej so žiakmi
ZŠ Fándlyho. Termín: 7. decembra 2017 o 10.00 h. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.

– cyklus určený všetkým vekovým kategóriám det-
ských čitateľov na podporu čítania detí - v spolupráci so škola-
mi. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, Holubyho 5.

– pre deti predškolského veku
a žiakov ZŠ, zamerané na základnú orientáciu v knižnici, vyhľa-
dávanie informácií a zoznámenie s literatúrou, spisovateľmi
a ilustrátormi. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

– polročný tematický cyklus z literárno-
-vzdelávacích podujatí. Termíny po dohode so školami. Miesto
konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Holubyho 5

– informačná výchova pre deti
predškolského veku. Termíny po dohode so školami. Miesto ko-
nania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezin-
ku, Holubyho 5

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

,

Inzercia

Nie je nič vzácnejšie ako ľud-
ský život. Musíme ho chrániť a
robiť všetko preto, aby na konci
cesty neboli slzy žiaľu ale ra-
dostné zvítanie. Deti z Mater-
skej školy na Cajlanskej už uro-
bili prvý krok k tomu, aby sa
zoznámili s pravidlami cestnej
premávky. Stalo sa tak vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia, kto-
rej meno nesie novozriadené dopravné ihrisko, na ktorom si naši
najmenší prakticky precvičia to, čo je chodec povinný dodržia-
vať. Apretože z dnešných škôlkarov budú čo nevidieť vodiči, ne-
smú na cestách nášho „Volkswageníka“ chýbať ani kolesá. Deti
nadšene hrajú rolu pozorného šoféra, ktorý zastane pred pre-
chodom pre chodcov, ale aj nepozorného chodca, ktorého musí
upozorniť policajt. Presne tak, ako je to v reálnom živote.

Ďakujeme, priatelia z Nadácie Volkswagen Slovakia za ten
Váš cenný kus „cesty k novému poznaniu“ v hodnote 2 600 €.

Nadácia Volkswagen Slovakia
Nebolo to tak dávno,

čo v okolí Materskej
školy na Pekníkovej uli-
ci panoval čulý staveb-
ný ruch. Všetko fungo-
valo v obmedzenom re-
žime. Dovtedy útulná
školská záhrada sa zra-
zu stala ihriskom pre
ujov s veľkými strojmi.
Zdalo sa, že bude trvať nekonečne dlho, kým sa zazelená tráva
a deti budú môcť po nej bezpečne šantiť . Vďaka dobrým ľuďo-
m, pozorným rodičom a darcovi, Nadácii západoslovenských
elektrární sumou 580 €, sa už dnes môžu deti bezpečne za-
bávať na pružinových hojdačkách, ktoré sú ich obľúbenou hrou.
Aj maličkosť dokáže vniesť radosť do života našich najmenších,
za čo ĎAKUJEME! (EV)

Nadácia ZSE
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU december

V piatok 20.10. zorganizovalo Centrum voľného času v
Zámockom parku prvý ročník akcie pre rodiny s deťmi pod
názvom „Poklad jesenných škriatkov“. Podujatie bolo za-
merané na vekovú kategóriu 3 – 7 rokov, jeho témou bolo
zábavnou formou rozvíjať v deťoch fantáziu a radosť z vy-
konávania dobrých skutkov. Napriek tomu, že išlo o novú
akciu, tešili sme sa pomerne veľkej účasti. Príbeh o jesen-
ných škriatkoch bol doplnený o úlohy na jednotlivých sta-
novištiach, čím sme posilnili rozprávkový príbeh a zapojili
doňho deti. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa
na ďalšie zmysluplné akcie.

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

Poklad jesenných škriatkov

5.12. Hráme sa na škôlku.

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

8.12. Vianoce v babičkinej izbičke.

12.12. Hráme sa na škôlku.

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

15.12. Vianočná slávnosť.

19.12. Hráme sa na škôlku.

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

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.

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkarov.. 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.

Popoludnie pre rodiny s
deťmi so začiatkom o 15.00 h. Zažite atmosféru tradičných Via-
noc a pripravte sa s nami na najkrajšie sviatky roka.

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkarov.. 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 rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

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

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkarov.. 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.

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 krásnom horskom prostredí
Malých Karpát – na Zochovej
chate v areáli lyžiarskeho stre-
diska zorganizoval v sobotu
30.09.2017 Lions Club Bozin
Pezinok

Poča-
sie ako na objednávku poduja-
tiu prialo, a tak sa žiaci Špeciál-
nej základnej školy v Pezinku,
chovanci zariadenia Meremy a
Domova sociálnych služieb
Modra Harmónia a členovia OZ
Zelený štvorlístok Pezinok,
mohli s chuťou pustiť do jed-
notlivých športových disciplín.

Či už to boli napínavé boje v
disciplíne preťahovaním la-
nom, alebo hod medicinbalo-
vou loptou na cieľ, čo všetci
zvládli, vždy to bolo za skvelé-
ho povzbudzovania všetkých
zúčastnených. Tradičná dis-

12. ročník športo-
vých hier Mirka Máliša.

ciplína -petang – bola záležitos-
ťou chlapcov z Meremy, ktorí
svojimi výkonmi potvrdili, že sa
tejto hre venujú, tvrdo trénujú
a dosahujú v nej výborné vý-
sledky aj na celoštátnych súťa-
žiach. Už tradične sa najväčšej

obľube tešila jazda na koňoch,
ktorú zabezpečil jazdecký klub
PS FAR zo Svätého Jura.

Po skončení radostného súťa-
ženia sa všetci stretli na záve-
rečnej opekačke a občerstve-
ní pri ohni a na záver krásneho

športového dňa boli všetkým,
víťazom aj zúčastneným odo-
vzdané diplomy a vecné ceny.
O tom, že to bola vydarená ak-
cia, svedčili rozžiarené tváre
všetkých zúčastnených.

Lions Club Bozin Pezinok

Radosť z vydareného športového dňa

Stovky stálych
podporovate-
ľov, ale aj milov-
níkov kníh budú
mať opäť mož-

nosť zdieľať svoje nadšenie
s našimi najmenšími. Nadá-
cia REVIA spúšťa už 13. roč-
ník projektu OTVOR SRDCE,
DARUJ KNIHU po celom Ma-
lokarpatskom regióne.

Kedy ste naposledy darovali
niekomu knihu? Tento rok máte
jedinečnú šancu pridať sa
k vyše 200 darcom a stať sa
„knižným škriatkom“. Spolu sa
snažíme potešiť deti, ktoré ne-
majú to šťastie dostať svoje ob-
ľúbené príbehy a verte, nežela-
jú si len Harryho Pottera.

Nadácia REVIA už 13 rokov
prostredníctvom nadšených
podporovateľov sprostredkúva

deťom z rôznych kútov nášho
regiónu encyklopédie, detektív-
ky či rozprávky od výmyslu sve-
ta a tým im zmysluplne robí
Vianoce o čosi kúzelnejšie.

S vašou pomocou sa nám po-
darilo v predchádzajúcich roční-
koch splniť priania vyše 1 700 de-
ťom, pričom išlo o knižky v hod-
note neuveriteľných 15 000 €.

Spisovateľka Veronika Šiku-
lová o projekte Otvor srdce, da-
ruj knihu hovorí: „Sú ľudia, ktorí
nepotrebujú k dobrému skutku
objektív či kameru, ktorí sú radi
Ježiškom, narástli a ocitli sa na
druhej strany „barikády“ – z pi-
sateľov listov sa stali ich čitate-
lia a Ježiškovia. Neverili by ste
koľko Ježiškov je medzi nami!“

Veľmi jednoducho. Navštívte
vybrané kníhkupectvo v našom

Ako to celé funguje?

regióne. Nájdete tu knižky ozna-
čené štítkami: Otvor srdce, da-
ruj knihu. Vyberte si, ktorá sa
vám zapáči a kúpte ju. Nadácia
REVIA v spolupráci s prísluš-
ným kníhkupectvom knižku odo-
vzdá mladému čitateľovi pod
stromček. Ak by ste mali po-
chybnosti, opýtajte sa priamo
v kníhkupectvách, Artforum Pe-
zinok (Kollárova ul., PK), Folly

(OC Kocka, Modra), Arch Books
(Fakulta architektúry STU) a
Panta Rhei (OC Plus, Pezinok)

Povedal spisovateľ a podporo-
vateľ čítania Márius Kopcsay.

Nasaďte si svoju tajnú škriat-
kovskú čapicu a od prvej
adventnej nedele do konca de-
cembra potešte deti spod
Malých Karpát.

Ďakujeme!

Už 20 rokov s Vami a pre Vás
Vaša REVIA
Malokarpatská
komunitná
nadácia

„Vďaka nášmu daru deti budú

vedieť nielen, ako sa volá naj-

vyššia hora Himalájí, koľko dru-

hov vtákov u nás žije a koľko

hviezd svieti na oblohe – ale

tiež, kde hľadať dobro a zlo.“

Lucia Finková

OTVOR SRDCE, DARUJ KNIHU

Naša Obchodná akadémia v
Pezinku prostredníctvom vzde-
lávacieho programu Európskej
únie zabezpečila
nám, žiakom 4. ročníka, povin-
nú odbornú prax v zahraničí.
Okrem nadobudnutých vedo-
mostí a skúseností sme

(obidva doklady sa prikla-
dajú k životopisu) a zároveň
sme si prezreli v Ostrave aj mi-
mo nej všetko, o čo sme mali zá-
ujem.

O možnosti využiť túto príleži-
tosť sme sa dozvedeli od na-
šich profesoriek a informačné-
ho plagátu, na ktorom bol
zoznam ponúkaných zahranič-
ných praxí pre 4. ročník. O aké
typy praxí sa konkrétne jedna-
lo? Mali sme na výber štyri pozí-
cie: prvou bol asistent advokáta
v prestížnej advokátskej kance-
lárii, druhou pomocný účtovník
v známej učtárni, treťou perso-
nalista v personálnej agentúre
pôsobiacej aj na Slovensku a
poslednou bol recepčný v troj-
hviezdičkovom Hoteli Maria,
ktorý bol aj miestom, kde sme
boli ubytovaní. Na tieto ponúka-
né pozície sme sa hlásili vo dvo-
jiciach s následným absolvova-

Erasmus+

získali
certifikát o absolvovaní pra-
xe v Českej republike a Euro-
pass

ním výberového konania vyko-
naného naším pedagogickým
zborom. Pred nástupom na
prax sme dostali užitočné in-
štrukcie týkajúce sa pobytu, na-
mi zvolených výletov. Vypĺňali
sme rôzne dotazníky a doku-
menty.

Ubytovanie nám bolo poskyt-
nuté spolu s raňajkami a veče-
rami priamo v hoteli, na obedy
nám pridelili stravné lístky
a mohli sme sa podľa potreby
ísť najesť do iných stravo-
vacích zariadení. Poistenie do
zahraničia sme mali uhrade-
né ešte pred odchodom do
Českej republiky. Na naše ban-
kové účty sme dostali vrecko-
vé, v jeho výške boli zohľadne-
né výlety, cestovné alebo os-

tatné výdavky spojené s poby-
tom. Nič z vlastných peňazí
sme neplatili.

Do Ostravy aj naspäť sme ces-
tovali vlakom. Zo Slovenska
sme odchádzali v nedeľu 3. sep-
tembra tak, aby sme sa stihli
„udomácniť“ a zorientovať sa v
meste. V Česku sme väčšinou
platili platobnými kartami, aj
keď sme mali zmenené eurá na
české koruny. Môžeme konšta-
tovať, že sme nemali žiadne
problémy s adaptáciou v no-
vom prostredí a najmä s komu-
nikáciou s tamojšími obyvateľ-
mi. Po príchode na hotel sme
boli trochu prekvapení tým, že
nám bolo poskytnuté turistické
ubytovanie, ktoré vyzeralo ako
byt a pozostávalo zo štyroch
samostatných izieb a dvoch
kúpeľní. Hlavne, že sme boli
všetci spolu okrem dozerajúcej
pani profesorky, ktorá bola uby-
tovaná samostatne v inej časti
hotela.

Čo sa týka praxe, tú sme ab-
solvovali v trvaní 10 dní, a to v
pracovné dni vždy od 8. hodiny
rána do 14. hodiny poobede.
Veľmi záležalo od zvolenej pra-
xe, pretože od tejto skutočnosti
sa odvíjalo množstvo a druh čin-
ností i úlohy, ktoré sme museli

vykonávať. V účtovnej firme
išlo najmä o účtovanie jedno-
duchších účtovných prípadov a
kontrolu účtovníctva, v advo-
kátskej kancelárii bola možnosť
zúčastniť sa na súdnom pojed-
návaní, robiť anketu a pomoc-
né práce v kancelárií, v perso-
nálnej agentúre vyhľadávali ľu-
dí na pracovné miesta pros-
tredníctvom inzerátov, telefo-
nického kontaktu s uchádzačmi
o prácu s vyhodnotením ich ži-
votopisov i motivačných listov,
v Hoteli Maria vykonávali úko-
ny spojené s prevádzkou re-
cepcie a kontaktu s hosťami.
Všetky činnosti sme zazname-
návali do denníka praxe, do-
tazníkov a nakoniec sme z ce-
lej praxe napísali seminárnu
prácu.

Pobyt v Ostrave sme ukončili
v sobotu 16. septembra a cel-
ková doba nášho pobytu bola
14 dní. Pre nás všetkých, ktorí
sme absolvovali prax v Českej
republike, to bola veľmi zaují-
mavá, príjemná a užitočná skú-
senosť s prínosom do pracov-
ného a aj osobného života.
Takúto prax by určite mali zažiť
všetci žiaci na vlastnej koži.

(IV. A)Dominika Nosálová

Štrnásťdňová prax v Ostrave očami žiakov
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

NOVEMBER 2017 PEZIN ANČ

► 1.12. CHCEL(A) BY SOM
LETIEŤ...

► 2.12. PREDAJNÁ
AKCIA POUŽITÉHO DETSKÉHO OBLEČENIA A DETSKÝCH
POTRIEB.
► 2.12. BENEFIČNÝ VIANOČ-
NÝ KONCERT - WET FLOOR.

► 3. 12. KONCERT FSS
RADOSŤ.
► 5.12. VÍTANIE MI-
KULÁŠA V MESTE.

► 8.12. FRANTIŠEK NED-
VĚD SO SKUPINOU TIE BREAK.

► 9.12. VIANOČNÁ
TANČIAREŇ.

► 10.12. ĽADOVÉ KRÁ-
ĽOVSTVO.

► 11.12. Výročná schôdza
Únie žien spojená s vianočným posedením.

► 12.12. Výročná
členská schôdza DIABOZIN , OZ diabetikov.
► 13.12. ČAROVNÉ
VIANOCE.
► 15.12. VIANOČNÁ
SLÁVNOSŤ CVČ.
► 16.12. VENČEK -
TANEČNEJ ŠKOLY GYMNÁZIA.
► 16.12. MOY-
ZESOVO KVARTETO - ADVENTNÝ KONCERT.

► 15.-16.-17.12. VIA-
NOČNÉ TRHY S KULTÚRNYM PROGRAMOM.

► 18.12. TANEC
S VLOČKOU.
► 19.12. VIANOČNÉ
POSEDENIE.

► 20.12. VIANOČNÝ
ČAS.
► 21.12. BABY
BAND A FÍHA TRALALA.

► 1.1.2018 VÍTANIE
NOVÉHO ROKA.

8. 3. 2018 ŠAŠEK A SYN.

( ) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Divadelno-tanečné predstavenie o živote blahoslavenej

Zdenky Schelingovej. Predstavenie uvádzame pri príležitosti 101.
výročia jej narodenia . Účinkuje: Tanečné divadloAtak.
Choreografia a réžia: Pavol Danko &Atak. Hudba: Poetica Musica

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –

Hlavný organizátor: Centrum pre rodinu.
(sobota) o 19.00 h v malej sále DK –

Hlavný organizátor: LIONS CLUB
PEZINOK - BOZIN. Výťažok z koncertu bude venovaný sociálne
slabším a zdravotne postihnutým deťom aj dospelým z Pezinka.

(nedeľa) o 17.00 h v malej sále DK –

(utorok) o 17.00 h na Radničnom námestí –
Škriatok, anjel, ba i čert a vodník budú za-

chraňovať chorého Mikuláša za pomoci detí a na záver rozsvietia
mestský vianočný stromček. Organizátori: Pezinské kultúrne cen-
trum a Mesto Pezinok.

(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Vianočný koncert pri príležitosti

70. narodenín českého folkového speváka, gitaristu a skladateľa.
Podujatie v spolupráci PERFECT COMPANY, s.r.o. a PKC.

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Zabavte sa v rytme starých čias. Živá hudba, DJ, hity

20. storočia, rock n roll, swing, funky. Organizátor: Karpatská muška
(nedeľa) o 16.30 h vo veľkej sále DK –

Muzikálová rozprávka na motívy FROZEN. Deti uvi-
dia naživo ľadovú kráľovnú ELZU, princeznú ANNU a veselého
snehuliaka OLAFA, ktorý vie aj tancovať.

(pondelok) o 16.00 h v salóniku DK –
Podujatie pre

členky Únie žien - MO Pezinok.
(utorok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –

(streda) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –
Vianočný program ZŠ Bielenisko.

(piatok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 18.00 h v Evanjelickom kostole a. v. –
Program z diel

W.A. Mozarta, I. Zeljenku,ADvořáka ...
(piatok -nedeľa) na Radničnom námestí –

Predaj tradič-
ného vianočného tovaru, vianočných dobrôt s charitatívnym bazá-
rom, tvorivými dielňami spojený s kultúrnym programom a vianoč-
ným orlojom. 6.15 h – Dychová hudba GRINA-
VANKA, 18.15. h Dychová hudba ŠENKVIČANKA. FOL-
KOVANIE (folk, urban-folk, blues, folk-rock): 10.00 h PREŠ-
POROK (Bratislava),13.30 h ČERVENÝ BICYKEL (Bratislava),
16.00 h DORA (Nitra). 14.30 h Z MUZIKÁLU DO MUZI-
KÁLU, 16.00 h Tanečná akadémia SUNNY DANCE. Organizátori:
Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum.

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

(utorok) o 14.00 v spoločenskej sále DK –
Členská schôdza spojená s vianočným posedením

Denného centra Kollárova Pezinok.
(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

Koncert hudobného odboru ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
(štvrtok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

Nezabudnuteľný koncert skupiny BA-
BY BAND s pesničkami z nového CD
FÍHA Tralala zaspieva svoje najväčšie hity a uvedie nové CD do
života. Nenechajte si ujsť túto jedinečnú príležitosť s vianočnou
atmosférou, ktorá sa nebude opakovať!

(pondelok) o 1.00 h na Radničnom námestí –

(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Prevýchova mladého šľachtica na šaška - a to za trest. Životom
ostrieľaný kráľ šašov je poverený prevýchovou mladého šľachtica
na šaša. Ten, podrobený jeho lekciám, postupne nachádza svoje
šaškovské JA. Divadlo Bolka Polívky. Autor a réžia: Boleslav Polív-
ka. Hrajú: Bolek Polívka, Vladimír Polívka, Michal Chovanec, Jaro-
mír Barin Tichý, Ondřej Klíč, Jiří Fretti Pfeifer, David Rotter a ďalší.

piatok

(24. 12. 1916)

Program: 15.12.
16.12.

17.12

PRIPRAVUJEME:

Kto má rád poetiku humoru Bolka Polívku, môže zakúpiť už ako
vianočný darček.

Pripraviť sa, pozor, štart!.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ivan Paukovič 2.8.
Miroslav Maťus 1.9.
Matúš Szórád 4.9.
Filip Ryšan 11.9.
Ema Suchanová 3.10.
Ema Vargová 3.10.
Stela Liptajová 5.10.
Marian Vavák 9.10.
Alena Baričičová 10.10.
Oliver Tavač 10.10.
Alžbeta Kozárová 12.10.
Dorota Valíček 12.10.
Elena Novotná 12.10.
Lilith Frič 13.10.
Jakub Ďurove 16.10.
Zuzana Chovancová 19.10.
Stela Kočíšek 19.10.
Kristián Pisarčík 19.10.
Anna Sandtner 20.10.
Michal Pavelka 20.10.
Anna Straková 20.10.
Stela Kadlecová 21.10.
Adam Uherek 22.10.
Michal Lupták 23.10.
Marína Myjavská 24.10.
Oliver Horák 25.10.
Peter Lukáč 25.10.
David Švorc 25.10.
Agáta Dubanová 26.10.
Oliver Solga 1.11.
Michal Čukalovský 1.11.
Dávid Šurina 2.11.
Michal Kraus 4.11.
Matúš Petrenka 5.11.

80-ročné

85-ročné

Emília Tajovská 5.11.
Anna Stachová 9.11.
Oľga Štrbová 12.11.
Antonia Masloviecová 12.11.

Zuzana Klempová 1.11.

Anna Fecková 71 r.
Kamil Gloznek 68 r.
Ing. Miloš Balušík 56 r.
Andrej Lukjanec 47 r.
Ján Tuška 60 r.
Helena Prelovská 88 r.
Helena Egyedová 65 r.
Ing. Jozef Macko 86 r.
Alexander Peško 84 r.
Milan Nosál 88 r.
Alžbeta Follrichová 82 r.
Vlasta Polášková 86 r.
Jozef Juráš 48 r.
Emília Šilhárová 89 r.

B L A H O Ž E L Á M E

Naši jub i lant i

Dňa 30. 11. 2017
uplynú 3 roky, čo
nás opustila naša
drahá

S láskou spomí-
najú dcéry a synovia s rodinami.

Mária
VIRGOVIČOVÁ.

Zosobáš i l i sa

Cenník vstupeniek 2D 3D FK .
dospelí 5,00 € 6,00 € 4,00 €
deti,študenti,seniori 4,00 € 5,00 € 4,00 €
ZŤP/ ZŤP-S 3,00 € 4,00 € 3,00 €
členovia Fk 3,00 €

2.-3. Paddington .................................. 17.00 h ............ VB, Fra
2.-3. 7 sestier .................................................... VB, Fra, USA
5.-6. Thor: Ragnarok ......................................................... USA
7. Zabitie posvätného jeleňa .............................. VB, Ir, USA
9. Príšerákovci ................................. 17.00 h ......... Nem, VB
9. Justice league 3D ..................................................... USA
10. Justice league ........................................................... USA
12. Fk: Lajka ..................................................................... ČR
13.-14. Ocko je doma 2 ........................................................ USA
15. Star Wars: Poslední Jediovia 3D slov. dabing ............ USA
16. Star Wars: Poslední Jediovia 16.30 h. slov. dab. ....... USA
16.-17. Star Wars: Poslední Jediovia slov. titulky ............. USA
17. Tri želania .......................................... 17.00 h ..................... Čr
19. Fk: Axolotl Overkil ........................................................... Nem
20.-21. Madam slúžka ............................................................. Fra
22. Ferdinand 3D ................................. 17.00 h ............. USA
22. Jumanji: Vitajte v džungli - slov.titulky ............... USA
23. Ferdinand ....................................... 17.00 h ............. USA
23. Jumanji: Vitajte v džungli 3D - čes. dabing ................ USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VY-

HRADENÁ! Rezervácie:

Na základe rozhodnutia distribútora sme museli upraviť

výšku vstupného nasledovne:

http://rezervácie.kinopezinok.sk

KINO DOMU KULTÚRY december

Terézia Masarovičová 5.11.
Edita Lukačovičová 5.11.
Anna Lošonská 12.11.
Genoveva Franková 14.11.
Mária Rojková 18.11.
Beata Sabová 24.11.

Mária Sopková 5.11.
Katarína H á 24.11.
Oľga Slimáková 26.11.

Jozef Kuruc 2.11.

Vojtech Bauer 5.11.
Ján Novák 7.11.

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

Gizela Richerová 19.11.

Vilma Šibicová 17.11.

90-ročné

91-ročný

92-roční

93-roční

94-ročná

96-ročná

üblov

Dňa 7. 12. 2017
uplynie 5 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
otec a dedko

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

Michal
SLEZÁK.

Dňa 23. 11. 2017
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý

Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 31. X. 2017
uplynulo 7 rokov,
čo nás navždy
opustil drahý man-
žel

.
S láskou a vďakou

spomína manželka Štefánia a
ostatná rodina. Venujte mu, pro-
sím, s nami tichú spomienku.

František NAGY

Dňa 1. 12. 2017
bude 30 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a sta-
rý otec

Zároveň si pripomíname jeho ne-
dožité 90. narodeniny. S úctou
spomína najbližšia rodina.

Ondrej
SANDTNER

Dňa 2. 12. 2017
bude už 25 rokov,
čo od nás odišla do
večnosti naša dob-
rá, milá mamička
a babička

S láskou v srdci a smútkom v du-
ši si na ňu spomína najbližšia ro-
dina.

Anna PÓČOVÁ

Dňa 25. 11. uply-
nie 8 rokov, čo nás
navždy opustila
naša drahá man-
želka, matka, ba-
bička

S láskou spomínajú manžel, syn,
dcéra, vnúčatá a ostatná rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Irenka
TURANSKÁ.

Dňa 2. 12. 2017
si pripomenieme
15. výročie tragic-
kej smrti našej dra-
hej

rod. Václavovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku. Manžel
Ignác a dcéra Betka s rodinou.

Karolíny
VIOLOVEJ,

Jakub Vittek 5.11.
Peter Čech 6.11.
Lili Dávidová 7.11.
Jaroslava Čemezová 7.11.
Filip Somor 8.11.
Vadim Péteri 9.11.
Rebeka Noskovičová 9.11.

Sú vety, ktoré ti už

nepovieme. Sú

chvíle, na ktoré

nezabudneme. Sú

okamihy, na ktoré

radi spomíname.

10. 12. 2017 uply-
nie 20 rokov, čo nás navždy opus-
til náš brat

z Grinavy.
S láskou spomínajú súrodenci
s rodinami.

Jozef NOSKOVIČ

Čas akoby sa za-

stavil, len bolesť v

srdci vrytá, spo-

mienka, tá zostá-

va, je v našich srd-

ciach skrytá. Že

čas rany hojí? To

je klam. Čím ďalej ubieha, tým

viac chýbaš nám. dňa 25. 11.
2017 si pripomenieme 3. výročie
úmrtia nášho drahého

z Grinavy. S láskou spomína man-
želka Viola a deti Oľga, Peter a
Ľubica s rodinami.

Jána DOBOŠA

Veríme, že dobrí

ľudia nikdy skutoč-

ne nezomrú. Aj keď

odídu z tohto sveta,

to podstatné, čo

sme na nich milo-

vali ako úsmev, ná-

zory, láskavosť tu zostane navždy.

Je teda len na nás, či si dokážeme

uchovať živú spomienku na ich

výnimočnosť. Dňa 17. 11. uplynul
rok, čo nás navždy opustil

S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéry, vnučky, zať a celá
rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí
mu venujú tichú spomienku.

Bohuslav BULA.

Dňa 3. 11. 2017
sme si pripomenuli
nedožité 70. naro-
deniny našej dra-
hej

rod. Horváthovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej ve-
nujú tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

Márie
TROJANOVEJ

Čas plynie, smútok

zostáva, tá strata v

srdci bolieť ne-

prestáva. Dňa 26.
11. 2017 uplynie 5
rokov, čo nás opus-
til manžel a otec

S láskou spomína manželka Vero-
nika a syn Ľubomír. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

Ľubomír ŠIMONOVIČ.

Ten, kto poznal,

spomenie si, kto

mal rád, nezabud-

ne. Dňa 28. 11.
2017 si s bolesťou
v srdci pripome-
nieme 1. výročie
úmrtia nášho drahého manžela,
otca a dedka

Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Jozefa KOSTKU.

Dňa 14. 11. 2017
uplynulo 15 rokov
od smrti našej dra-
hej mamy a babky

rod. Bauerovej.
S láskou na ňu spo-

mína celá rodina. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

Anny ŠUBOVEJ

Dni bez teba sú

smutné. Ocko,

každý deň s láskou

na teba myslíme a

spomíname na

spoločné chvíle.

26. 11. 2017 uply-
nulo 5 rokov čo navždy odišiel
náš ocko

Venujte mu s nami tichú spomien-
ku. Manželka a deti s rodinami.

Ladislav HOTOVÝ.

Osud ti nedoprial

s nami dlhšie byť,

v našich srdciach

budeš navždy žiť.

24. novembra 2017
uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy

opustil náš milovaný syn a brat

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomína celá rodina.

Rudolf LOŠONSKÝ.

Čas plynie ako

tichej rieky prúd,

kto ho mal rád, ne-

môže zabudnúť!

Dňa 14. 10. 2017
sme si pripomenuli
30. výročie od-

chodu do večnosti manžela, otca
a dedka

S láskou a úctou v modlitbách na
neho spomínajú manželka a deti
srodinami.

Ferdinanda LIBANTA.

So smútkom v

srdci a slzami v

oku spomíname

na teba každý deň

v roku. Už len ky-

tičku kvetov na

hrob môžeme dať,

zapáliť sviečku a tíško spomínať.

Dňa 26. 10. sme si pripomenuli
prvé výročie úmrtia nášho milo-
vaného otca, dedka, pradedka a
svokra

ktorý by sa 17. 11. dožil 85 rokov.
S láskou spomínajú dcéra Anna
s rodinou, syn Rudolf s rodinou
a ostatná smútiaca rodina.

Rudolfa MIHALOVIČA,

Čože je to sedemdesiatka?
15. novembra 2017 sa dožil krás-
neho okrúhleho životného jubilea
– 70. narodenín

Všetko najlepšie k týmto narode-
ninám, veľa zdravia, šťastia a
božieho požehnania do ďalších
rokov života mu želajú matka
Alžbeta, manželka Anka, brat
Vladimír s manželkou Vierkou,
synovia – Jozef s manželkou
Zdenkou, Marián s manželkou
Matilkou a k pozdravu sa tiež pri-
pájajú traja vnuci a dve vnučky.

Jozef MIKES.

Dňa 22. 10. 2017
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec,
svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Dcé-
ra s rodinou.

Milan CIBULKA.

Dňa 6.11.2017
uplynulo 13 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec,
svokor a dedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Sy-
novia s rodinami.

Pavel BUBENÍK.

Dňa 29. 11. 2017
uplynú 2 roky, čo
nás opustil náš
milovaný otec

Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomien-
ku. Deti s rodinami.

Johann Ján
HANUSEK.

Dňa 8. 11. 2017
oplynuli už 2 roky
od úmrtia

S láskou spomína
manželka, dcéry,

bratia s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

Jaroslava
HOŠŠU.

Jozef Tengeli a Lenka Petrášová
• Andrej Mračna a Martina Keč-
kešová • Marek Hajtmanek a Ka-
tarína Búliková • Vladimír Polák
a Veronika Lančaričová • Pavol
Schejbal a Silvia Kulišková • Lu-
dovic Patrive Emile Pierre Le
Guen a Dominika Rolincová •
Andrej Preverčík a Margarita Ole-
govna Andreyeva • Filip Čupeľa
a Monika Žištiaková • Ľubomír
Ludvig a Lenka Kopčová • Ivan
Torhan a Iveta Sudilová • Tomáš
Matušek a Eva Manáková • Mi-
roslav Písečný a Lucia Muranská

Čas nikdy nevráti

čo vzal. Spomien-

ky ostanú a žiaľ.

14. 11. uplynulo 15
rokov odvtedy, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, ded-
ko a brat

S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Milan KONFRÁTER.
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Krajské majstrovstvá žiakov v plávaní
V dňoch 21.-22.-10. 2017 sa

v Šamoríne uskutočnili Krajské
majstrovstvá žiakov v plávaní
pre deti vo veku 11 rokov a star-
ší. Plavecký klub Pezinok (PKP-
K) mal zastúpenie vo všetkých
vekových kategóriách. 37 plav-
cov z PKPK si vytvorilo veľa
osobných rekordov a spolu si pri-
niesli 27 medailí. Medzi úspeš-
ných plavcov patria:

(2005) – 7 medailí,
(2003) – 4 me-

daily, (2004)
– 2 medaily,
(2004) – 2 medaily,

(2003) – 7 medailí, 1 me-
dailu si vyplávali:
(2004),
(2004), (2006),

(2006) a
(2002).

Veronika
Behalová Ši-
mon Podhorný

Kristína Fecková
Nina Čechovičová

Peter Mo-
zola

Adam Mičko
Michaela Košťálová

Nina Federlová
Andrea Vertaľová Fi-
lip Slyško

V dňoch 11.-12.-11. 2017 sa
opäť v Šamoríne uskutočnili
Krajské majstrovstvá. Tentoraz
do bazéna skákali deti vo veku
7 – 10 rokov z 15 klubov. Pla-
vecký klub Pezinok reprezento-
valo 38 detí. Pre väčšinu to bola
prvá skúsenosť s pretekom ta-
kého formátu, kde najmenší

plavci naberali skúsenosti. Naj-
hodnotnejší výkon zo všetkých
plavcov zaplávala

(2007) na 50 m voľ-
ný spôsob časom 0:33,62.
Plavci z Plaveckého klubu Pe-
zinok nazbierali 10 medailí.
Medzi medailistov patria:

(2007) – 5 me-

Katarína
Szabóová

Kata-
rína Szabóová

dailí,
(2007) – 3 medaily,

(2007) – 1 medaila a
(2009) – 1 me-

daila.
V novembri nás čakajú me-

dzinárodné preteky vo Schwe-
chate a 5.kolo Slovenského po-
hára žiakov v Spišskej Novej
Vsi. Záverom zimnej plaveckej
sezóny sú Zimné majstrovstvá
SR , ktoré sa uskutočnia v de-
cembri.

Veronika Vajcíková
Simona Mi-

chalcová
Adam Valušek

(nk)

Monika Ptáková

Dňa 18. 10. 2017 sa v CVČ Pezinok uskutočnilo
Vyhlasovateľom bol Slovenský šachový

zväz so súhlasom Ministerstva ŠV VaŠ SR. Toto podujatie
každoročne zabezpečuje KŠ Pezinok za spolu účasti Brati-
slavského šachového zväzu a CVČ Pezinok. Riaditeľkou sú-
ťaže bola Michaela Volochová s CVČ Pezinok, hlavným
rozhodcom Tibor Lenčucha a pomocným Jozef Pták z KŠ
Pezinok. Celkovo bolo pozvaných 20 ZŠ a jedno Gymná-
zium v okrese Pezinok. Súťaže sa zúčastnilo 29 účastníkov,
z toho 6 dievčat. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl
2x7minút + 10 s prídavok/ťah. Tradične dobré prostredie vy-
tvorili pracovníčky CVČ Pezinok v parku na Mladoboleslav-
skej ulici. Hoci krúžky iba zahajujú svoju činnosť, aj tak bolo
vidieť lepšie výsledky tam, kde majú šachové krúžky.

Do krajského kola postúpili:
1. Šándor, Martin - Osemročné gymnázium Pe-

zinok, 2. Baňas Kamil - ZŠ Vajanského Modra, 3. Jelok, Ši-
mon - ZŠ Kupeckého Pezinok, 4. Slovák, Pavol - ZŠ Fándlyho
Pezinok. (Martin Šándor má právo postupu z minulého roku).

1. Kováčová, Zuzana - ZŠ Fándlyho Pezinok,
2. Bochničková, Simona - ZŠ Kupeckého Pezinok, 3. Havlíko-
vá, Ema - Osemročné gymnázium Pezinok

1. OGY Pezinok, 2. ZŠ Fándlyho Pezinok, 3. ZŠ Kupec-
kého Pezinok, 4. ZŠ Na bielenisku Pezinok, 5. ZŠ L. Štúra
Modra.

Okresné
kolo žiakov v šachu.

Chlapci:

Dievčatá:

Tabuľka škôl podľa systému: 1 chlapec + 1 dievča.

Okresné kolo žiakov v šachu

Medzinárodné pohárové súťaže
v modernej gymnastike v Maďarsku

V prvej polovici novembra sa
konali v Maďarsku dve medzi-
národné súťaže v modernej
gymnastike, na ktorých sa zú-
častnili aj gymnastky ŠK Ju-
venta Bratislava. Využili tak
možnosť náročnejšej prípravy
a overenia si úspešnosti nacvi-
čených zostáv pred blížiacimi
sa majstrovstvami Slovenska.

Takúto konfrontáciu uvítali
dievčatá i ich trénerky, aby moh-
li niektoré veci v skladbách ešte
vylepšiť. Po týchto vystúpe-

niach zavládla v klube spokoj-
nosť, najmä, pokiaľ ide o sľubné

výsledky, i keď sa v cvičení
vyskytli ešte nejaké chybičky.
Budú mať však ešte dosť času,
aby ich odstránili.

Pezinčanka
účinkovala v juvenťáckej

päťčlennej spoločnej skladbe
s obručami v juniorskej kategó-
rii ročník 2005-2006. Na Witch
Cupe 4. novembra i Pécs Cupe
Hungary 12. novembra dievča-
tá zvládli svoje vystúpenia veľ-
mi dobre, od medzinárodnej po-
roty získali najvyššie bodové

Timea Oravco-
vá

ohodnotenie a stali sa víťazka-
mi oboch súťaží vo svojej kate-
górii.

Juvenťáčky sa tak dobre nala-
dili pred novembrovými Maj-
strovstvami sveta show dance
v Nemecku, ktoré sa konali po
uzávierke tohto vydania Pezin-
čana. Tancu s gymnastickými
a baletnými prvkami sa venujú
v klube už viac rokov a v tomto
športe dosiahli výborné výsled-
ky aj na európskych a sveto-
vých súťažiach.

(mo)

V sobotu 4. novembra 2017
sa v Leviciach uskutočnilo sláv-
nostné ukončenie triatlonovej
sezóny na Slovensku.

Odovzdávali sa ocenenia pre
najúspešnejších triatlonistov a
najúspešnejšie kluby za dlho-
dobú súťaž – Slovenský pohár
(SlPo) v triatlone a jeho od-
vetviach – akvatlone, duatlone,
zimnom triatlone, kros triatlone
a dlhom triatlone.

Slovenský pohár je celoroč-
ná súťaž, kde sa zrátavajú body
z jednostlivých pretekov, ktoré
splnili podmienky pre zarade-
nie do Slovenského pohára.

Športový triatlonový klub
Pezinok sa v SlPo umiestnil:

- v triatlone na 13. mieste (zo 41
klubov)

- v akvatlone na 13. mieste
(z 35 klubov)

- v duatlone na 7. mieste (z 31
klubov)
Tieto umiestnenia si veľmi vá-

žime, nakoľko sme mladý, roz-

TriGala 2017 – Slávnostné vyhlásenie
víťazov Slovenského pohára v triatlone

víjajúci sa klub, fungujúci iba tre-
tiu sezónu, od roku 2014.

získala
3 pohárové umiestnenia:
1. miesto - duatlon, veteránky
2. miesto - duatlon, absolútne

poradie
1. miesto - triatlon, AGž 40-49

získal 2
pohárové umiestnenia
2. miesto - duatlon, Veteráni 2
2. miesto - triatlon,AGm 50-54

3. miesto - akvatlon, Veteráni 1

3. miesto triatlon,AGm 45-49

Jednotlivci:
ALENA DRAHOŠOVÁ

MILAN LESKOVSKÝ

DUŠAN MICHALEC

RADOVAN BOBRÍK

Športový triatlonový
klub Pezinok

CSKASenec – Haliganda Pezinok ..................................... 0:20
Draci Pezinok – HC Chilli ...................................................... 6:3
Orly Modra – Panteri Budmerice .......................................... 7:3
13:30 hod. Warriors – Vitamíny B ......................................... odl.
Savages Petržalka – Buldogs .............................................. odl.
Jokerit Pezinok – Pavúci Pezinok ....................................... 5:13
Diabli Réca – Watberg Senec ............................................... 4:6

7. kolo
Panteri Budmerice – Draci Pezinok ..................................... 1-8
Watberg Senec – CSKA Semec ........................................ 15-2
HC Chilli – Savages Petržalka .............................................. 6-5
Warriors – Jokerit Pezinok ................................................... 5-1
Pavúci Pezinok – Diabli Réca ............................................... 4-3
Haliganda Pezinok – Orly Modra ........................................ 13-1
Buldogs – VitamínyA............................................................ 2-7

8. kolo

Výsledky – Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok

V športovej hale SOŠ v Pezinku sedemdesiat päť chlapcov
a jedna hráčka odohrali 1. ročník medzinárodného turnaja Kar-
paty Cup 2017 v kategórii dvanásťročných – U12. Turnaj uspo-
riadal Oblastný futbalový zväz Bratislava-vidiek s mestom Pe-
zinok. Bratislavský vidiek reprezentovali výbery z Malaciek,
Pezinka a Senca a partnerský Okresní fotbalový svaz Brno-
-venkov zastupovali výberyA, B a C.

Šesť družstiev hralo systémom každý s každým. V kvalitných
vyrovnaných súbojoch o výsledku rozhodovali maličkosti. Za-
tiaľ čo tímy bratislavského vidieckeho regiónu sa prezentovali
živelnejším herným prejavom, súperi z Brna zaujali svojou her-
nou a taktickou vyspelosťou. Stretnutia chlapci ozdobili pekný-
mi gólmi, ktoré dosiahli po kombinačných akciách. Bezprob-
lémové súboje viedla trojica mladých rozhodcov – Kristián
Chrupka, Marko Polák a Martin Rybecký.

Celkovým víťazom sa stal výber OFS Brno venkov A. Počas
celého turnaja sa vyznačoval koncentrovanou hrou a dokázal
zvládnuť kľúčové momenty v koncovkách zápasov. Druhá
priečka patrí výberu okresu Pezinok a bronzový stupienok pri-
padol chlapcom okresu Senec. O striebre a bronze rozhodol
vzájomný duel. Potvrdilo sa tak, že každý strelený či inkasova-
ný gól hral v konečnom hodnotení svoju úlohu.

Najlepším strelcom turnaja sa stal Marek Šalovský so 4 gól-
mi, ktorý reprezentoval výber OFS Brno venkov C. Cenu mu
odovzdal niekdajší kanonier československej futbalovej ligy
a ikona miestneho klubu PŠC Pezinok - Štefan Slezák. Cenu
generálneho tajomníka SFZ Jozefa Klimenta získala jediná
dievčenská zástupkyňa na turnaji Janka Tardíková z malacké-
ho výberu, ktorá za svojimi spoluhráčmi, či súpermi v ničom ne-
zaostávala. Poháre a diplomy družstvám odovzdali predsedo-
via oboch zväzov – Miroslav Baxa a Jan Zycháček a viceprimá-
tor Pezinka Ján Čech.

Vďaka patrí sponzorom turnaja, firmám – Engie, Víno Ma-
tyšák, Batea-stav s.r.o. a Sportika. (r)

Pezinok ovládli mladí futbalisti

Na základnej škole už druhý rok majú žiaci možnosť navšte-
vovať krúžok detskej atletiky pod vedením licencovaných tré-
nerov SAZ Mgr. Andrea Tichého a PaedDr. Moniky Fintorovej.
Školský rok ešte len začal a my sa už môžeme pýšiť malými
úspechmi. Začali sme naozaj športovo. Začiatkom mesiaca
september sme sa zúčastnili na celoslovenskom finále v „Det-
skej štafetovej ligy“ v Dubnici nad Váhom. Naši rýchli atléti
Matúš Michalko, Lukáš Lošonský, Vincent Grúber a Matej
Knapčok získali v rámci celého Slovenska krásne 7. miesto.

V priebehu mesiaca september a október sme sa aktívne zú-
častňovali viacerých pretekov. Najväčšie úspechy sa podarilo
získať Matejovi Knapčokovi, a to: 1.miesto v behu Pezinkom,
2. miesto v behu okolo Slnečných jazier, 3. miesto v Malackom
kilometri, 1. miesto v preteku PSArun Trnava a takisto 1. miesto
vo Vajnorskom minimaratóne. Úspešní počas tohto obdobia bo-
li aj ostatní žiaci Samuel Bobovský (2. m), Veronika Bobovská
(3. m), Tobiáš Kiš (3. m), Vincent Grúber (2. m), Veronika Behá-
lová (2. m), Lukáš Špoták (2. a3. m). Vďaka patrí aj ostatným de-
ťom, ktoré sa zúčastňujú na rôznych pretekoch a neustále sa
zlepšujú a pohybovo napredujú. Za spomenutie stoja aj výkony
detí, ktoré sa umiestili na prvom mieste v rámci súťaže, ktorú or-
ganizuje SAZ „Bavme deti športom“.Úspech našich atlétov
(M. Koman, L. a H.Šipošová, B.Nosáľová, M. Knapčok, E. Hal-
čínová, N.Hozza, T.Janiga) nás opäť posunul do celosloven-
ského finále. Andrej Tichý

Atletická škôlka ZŠ Jána Kupeckého


