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Milí spoluobčania, dovoľte
mi využiť mimoriadnu príleži-
tosť nadchádzajúcich Via-
nočných sviatkov a nového
roka 2018, aby som Vám
a Vašim rodinám, priateľom
a známym zaželal veľa zdra-
via, energie, pokoja a rados-
ti. A to nielen v čase najkraj-
ších sviatkov, ale po celý bu-
dúci rok, ktorý nám už klope
na dvere.

S troškou nostalgie konšta-
tujem, že akosi rýchlo nám
ten práve sa končiaci rok
2017 ubehol, a možno sme
ešte niektoré veci ani nestihli
urobiť tak, ako sme si to pred-
stavovali a predsavzali na je-
ho začiatku. V konečnom dô-
sledku je však určite najdôle-
žitejšie to, že sme tu, že žije-
me, sme s našimi najbližší-
mi, že sa radujeme z ich prí-
tomnosti, pozornosti a hlav-
ne lásky a spolupatričnosti.

Na konci roka sa zvykne aj
bilancovať. Som presvedče-
ný, že pre Pezinok a jeho ob-
čanov bol rok 2017 po každej
stránke dobrý. Podarilo sa
nám veľa vecí, dosiahli sme
niekoľko úspechov aj v celo-
slovenskom meradle, mnohí
Pezinčania urobili svojmu
mestu dobrú reklamu v ob-
lasti, ako je školstvo, veda,
ale aj šport, či umelecká tvor-
ba a kultúrna činnosť. Vy-
tvárali hodnoty, ktoré pretr-
vajú. Po celý rok sme sa sna-
žili o tom informovať aj na
stránkach časopisu Pezin-
čan. A najmä sme sa snažili
prezentovať vám osobnosti,
udalosti a veci pozitívne, in-
špirujúce a hodné našej po-
zornosti a obdivu.

Napriek tomu, že sa nám
niekedy možno zdá, že prá-
ve ľudskosť sa vytráca z náš-
ho súkromného i verejného
života, verím, že boj o jej za-
chovanie, spolu so zápasom
o také hodnoty, akými sú
spravodlivosť, morálka a
česť, sme ešte ani zďaleka
neprehrali. Ten zápas môže-
me vyhrať slušnosťou, spo-
lupatričnosťou, priateľstvom
a láskou. A treba si to pripo-
mínať najmä v čase predvia-
nočnom, keď ľudia majú k se-
be akosi bližšie, sú ochotnej-
ší pomôcť a vcítiť sa do prob-
lémov tých druhých – svojich
najbližších i tých na opač-
nom konci zemegule.

Prečo? Lebo všetci sme bo-
li stvorení ako ľudia. A aj keď
sa možno niekedy zdá, že po-
daktorí tú ich ľudskú tvár dl-
hou cestou životom už strati-
li, či úmyselne odhodili, zno-
vu je tu nádej, ktorú rozdáva
nám, veriacim i tým, ktorí eš-
te nenašli cestu k Bohu, roz-
žiarená detská tvár z betle-
hemských jasličiek. Tak te-
da, milí Pezinčania, šťastné
a veselé!

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

Inzercia

Šťastné a veselé,
Pezinčania!

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku na svojom
riadnom zasadaní 7. novem-
bra schválili okrem iných bo-
dov, aj najdôležitejší bod a to
rozpočet na rok 2018. Za vy-
rovnaný rozpočet, ktorému
predchádzala obligátna disku-
sia a niekoľko pozmeňujúcich
návrhov, ktoré však neboli
v pléne prijaté, hlasovalo 17 po-
slancov (Pavel Alexy, Miloš
Andel, René Bílik, Ján Čech,
Ľubomír Čech, Milan Čech,
Richard Demovič, František
Féder, Gabriel Guštafík, Jozef
Chynoranský, Elena Jurčíko-

vá, Marián Pátek, Juraj Pátek,
Tomáš Pitoňák, Adam Solga,
Drahomír Šmahovský, Roman
Šmahovský)

Proti rozpočtu hlasovali Igor
Hianik a Marián Šípoš. Zdržali
sa Jozef Mikláš a Viktória Ta-
hotná. Nehlasovali Božena Mi-
zerová, Kvetoslava Štrbová
a Elena Žárska.

Podľa vyjadrenia primátora
Olivera Solgu je schválenie
rozpočtu dobrou správou pre
obyvateľov Pezinka. Vyrovna-
ný rozpočet počíta s rozvojom
všetkých životne dôležitých i
„nadstavbových“ oblastí náš-

ho mesta. Vzhľadom k tomu,
že nadchádzajúci rok je po-
sledným rokom tohto volebné-
ho obdobia bude snahou pri-
mátora, poslancov i výkon-
ných pracovníkov mesta reali-
zovať všetky zostávajúce úlo-
hy vyplývajúce z programové-
ho vyhlásenia, ktoré prijali po-
slanci na začiatku volebného
obdobia, koncom roku 2014.
Primátor poďakoval tým po-
slancom, ktorí rozpočet svojim
hlasovaním podporili a tiež
tým, ktorí sa na jeho príprave
podieľali svojimi konkrétnymi
návrhmi. (r)

sa uskutoční tra-
dičné Novoročné stretnutie občanov na Radničnom námestí.
Pripomenieme si príchod Nového roka a zároveň i výročie vzni-
ku Slovenskej republiky. Pre návštevníkov bude prichystané
varené víno a čaj. Pripravený bude i novoročný ohňostroj.

V pondelok 1. januára 2018 o 1.00 hod.

(pv)

Privítanie Nového roka 2018Milí Pezinčania, redakcia Pezinčan vám praje šťastné a veselé prežitie vianočných sviat-
kov, aby ste si dni voľna užili v pokoji so svojimi najbližšími a aby zhon, ktorý je typický pre
koniec roka, ustal v tej pravej chvíli. A aby pezinským deťom konečne nasnežilo aspoň tak
ako koncom novembra. O bielych Vianociach v Pezinku sa dočítate viac na strane 5.

Šťastný
nový rok

2018

FOTO: (pb)

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. Mesto Pezinok ďakuje za finančnú pod-
poru spoločnosti CORA-GEO s. r. o.

sobotu 16. decembra o 18. hodine
v Evanjelickom kostole.

Moyzesovo kvarteto.

POZVÁNKA NA VIANOČNÝ KONCERT

PEZINOK MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET
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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

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

Od 30. novembra stojí
na Radničnom námes-
tí mestský vianočný
strom. Približne 10 m
vysoký smrek pichľavý
k tohtoročným Viano-
ciam daroval mestu
pán Karol Troják. Pia-
teho decembra ho pre
radosť detí rozsvietil
sám sv. Mikuláš. Svie-
tiaci strom bude ná-
mestie zdobiť do sviat-
ku Troch kráľov. Po
zimných prázdninách bude odstránený. Minulé Vianoce
malo Mesto vianočný strom tiež od súkromného darcu
z Pezinka, bola to duglaska tisolistá od rodiny Ing.
Gajdoša z Fándlyho ulice. Pánovi Trojákovi i predošlým
darcom ďakujeme. (MsÚ)

Tohtoročný vianočný strom

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

Nakoľko sa blíži termín vyúč-
tovania dotácií poskytnutých
Mestom Pezinok na rok 2017,
chceme upozorniť, že v zmysle
VZN č. 4/2013 je žiadateľ, kto-
rému bola poskytnutá dotácia
povinný vykonať jej písomné
zúčtovanie na predpísanom tla-
čive (Príloha č. 4 tohto VZN)
na základe účtovných dokladov
do 15. 1. 2018. Tlačivo na vyúč-
tovanie dotácie je k dispozícii

na stránke Mesta Pezinok
– Žiadosti

a tlačivá – Zúčtovanie dotácie
poskytnutej Mestom Pezinok.
K vyúčtovaniu je povinný pred-
ložiť kópie účtovných dokladov
(faktúry, bankové výpisy, hoto-
vostné príjmové, výdavkové po-
kladničné doklady, doklady z re-
gistračnej pokladnice v prípade
platby, resp. nákupu v hotovos-
ti, stručná informácia o realizá-

www.pezinok.sk
ciu projektu s fotodokumetá-
ciou a propagačnými materiál-
mi – pozvánky, programy, vý-
strižky z tlače a pod., ktoré preu-
kazujú použitie dotácie).

Pri dodaní vyúčtovania sa
stále stretávame s tým, že pod-
klady vyúčtovania sú neúplné,
chýbajú hlavne pokladničné do-
klady a výpisy z účtov, prípadne
sú finančné prostriedky použité
na iný účel, ako bolo stanovené

v Zmluve o poskytnutí dotácie.
Týmto upozornením chceme
predísť zbytočnej administratí-
ve, prípadne vyrubeniu sankcií.
Nedodanie vyúčtovania v sta-
novenom termíne je dôvodom
k vylúčeniu subjektu z procesu
prideľovania financií na nasle-
dujúci rok.

Oddelenie ekonomiky
a miestnych daní

Anna Stašová,

Vyúčtovanie dotácií za rok 2017

Na riadnom zasadaní dňa
7. decembra 2017 schválili po-
slanci Mestského zastupiteľ-
stva v Pezinku rozpočet mesta
na rok 2018. Rozpočet je vyrov-
naný, vo výške 20 478 146 eur,
a to rovnako na strane príjmov,
ako i výdavkov. Takto schvále-
ný rozpočet je základným pred-
pokladom trvalo udržateľného
rozvoja mesta.

Bežný aj kapitálový rozpočet
je plánovaný ako schodkový,
schodok rozpočtu bude vyrov-
naný z prostriedkov rezervné-
ho fondu.

Z rezervného fondu použije-
me v budúcom roku sumu vo
výške 1 243 689 eur, a to na
splátky istín z komerčných úve-
rov, na krytie bežných výdav-
kov, vrátane havarijného stavu
majetku mesta, a tiež na krytie
kapitálových výdavkov. Pred-

pokladaný zostatok rezervného
fondu k 31. 12. 2018 tak bude
približne pol milióna eur.

V kapitolách bežných výdav-
kov sú plánované všetky aktivi-
ty, ktoré vyplývajú zo samo-
správnych funkcií mesta a vý-
davky na prenesený výkon štát-
nej správy. Popri plnení všet-
kých základných funkcií mesta
zostávajú prostriedky aj na roz-
voj kultúry, športu a na sociálne
projekty. V rozpočte je zahrnuté
zvýšenie platov zamestnancov
o 6 % a zamestnancov školstva
v zmysle „Memoranda...“ (6 %
pedagogickým pracovníkom od
1. 9. a nepedagogickým pra-
covníkom 4 % od 1.1.). Súčas-
ťou sú aj zvýšené výdavky na
sociálne služby v dôsledku zme-
ny legislatívy v sociálnych služ-
bách (traja noví pracovníci a re-
fakturácia nákladov neverej-

ným poskytovateľom na opa-
trovateľské služby a pobytové
služby v zariadení).

Kapitálové výdavky sú v roz-
počtované vo výške 3 774 tis.
eur. V tejto sume sú výdavky na
rozšírenie kamerového systé-
mu na sídliskách, na vypraco-
vanie projektových dokumentá-
cií, na vybudovanie nových
chodníkov a parkovísk, cyklo-
chodníkov, na vybudovanie det-
ských ihrísk, osvetlenie na cin-
toríne v Pezinku, dobudovanie
Domu smútku na cintoríne
v Pezinku a rekonštrukciu prí-
strešku na cintoríne na Cajle.
Ďalej idú výdavky na rekon-
štrukciu a modernizáciu škôl
a školských zariadení (WC, ka-
nalizácia, elektroinštalácia, telo-
cvične, vybavenie odborných
učební), na vybudovanie kana-
lizácie a rekonštrukciu strechy

CVČ, na vybavenie školských
jedální prevádzkovými strojmi
a zariadeniami a na mnoho
iných, menších projektov.

Na splátky istín z úverov je
rozpočtovaná suma vo výške
cca 272 tisíc eur.

V príjmoch sú tiež zapraco-
vané projekty „Cyklochodník
Pezinok – Limbach“ granty na
zlepšenie technického vybave-
nia odborných učební a rekon-
štrukciu telocvične ZŠ Kupec-
kého, na zlepšenie technického
vybavenia jazykovej učebne
ZŠ Na bielenisku a na rekon-
štrukciu na futbalovom štadió-
ne na Komenského ul. Tu sa bu-
de mesto podieľať na povin-
nom kofinancovaní.

vedúca OE a MD
Ing. A. Gusejnova,

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018

Od nového roku bude pre obyvateľov mesta zavedená mož-
nosť zberu použitého oleja a tuku z domácností. Zber sa bude
robiť donáškovým spôsobom, t. j. obyvatelia budú môcť doniesť
v plastovej fľaši použitý tuk a olej a fľašu vložiť do 120 l plastovej
nádoby. Nádoby budú umiestnené v meste: na sídlisku Sever
na kontajnerovom stanovišti oproti Svätoplukova 19, na sídlis-
ku Muškát pri potravinách, na ul. gen. Pekníka a na sídlisku Juh
na kontajnerovom stanovišti pri BD Bystrická 32. Spoločnosť
ESPIK Group s. r. o. sa postará 1 x mesačne o odvoz odpadu
z nádob. (MsÚ- ref. ŽP, KS a dopravy)

ZBER OLEJA

Dňa 4. 10. 2017 bola Mestu Pezinok schválená žiadosť
o príspevok pre projekt „Mesto Pezinok – Zebra na ceste“
v grantovom programe ČSOB a. s., Grantový program pre
municipality 2017 – Pozor! Zebra na ceste vo výške 5 000 €.

referent verejného obstarávania a projektového riadenia
Mgr. Vlasta Cholujová,

Zebra na cesteZebra na ceste

Pracovníci Okresného úradu v Pezinku – odboru cestnej dopra-
vy a pozemných komunikácií vykonali v mesiaci novembri kontro-
lu v meste Pezinok zameranú na výkon miestnej štátnej správy vo
veciach miestnych a účelových komunikácií ako prenesený výkon
štátnej správy za rok 2016. Kontrolovaných bolo 13 spisov.
Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte (Staveb-
ný úrad Pezinok) zistené také porušenie všeobecne záväzných
predpisov, ktoré by si vyžadovalo vypracovanie protokolu. (r)

Kontrola Stavebného úradu v Pezinku

Podľa tlačovej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR podporí ministerstvo 61 projektov na dostavbu či re-
konštrukciu telocviční v celkovej sume 5,7 mil. eur a to v rámci
výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy. Medzi 345 žiadosťami nechýbal ani
pezinský projekt rekonštrukcie telocvične a to konkrétne na
Základnej škole Jána Kupeckého. Škola dostane 40 000 eur, pri-
čom spolufinancovanie vo výške 10 000 eur uhradí mesto zo svoj-
ho rozpočtu. (MsÚ)

Ministerstvo školstva rozdelilo
dotácie na telocvične

REKONŠTRUKCIA DOMU JÁNA KUPECKÉHO
Rodný dom slávneho barokového maliara

Jána Kupeckého, ktorý získalo mesto Pezinok
do svojho majetku, prechádza v ostatných me-
siacoch masívnou rekonštrukciou. Pokračujú
stavebné práce na budovaní nového drevené-
ho stropu, krovu a zastrešení strechy klasickou
krytinou – bobrovkou. Vybudované bolo aj od-
vodnenie strechy a kanalizácia. Práce, ktoré
vykonáva firma Jaroslav Kvaššay, s. r. o. z Ma-
laciek majú hodnotu 78 168 €. Práce budú po-
kračovať aj v zimných mesiacoch. Zároveň
mesto požiadalo aj o grant Ministerstvo kultúry
SR na rok 2018, na druhú etapu rekonštrukcie,
z ktorého by sa mali na budúci rok zaplatiť no-
vé dvere a okná. (MsÚ)

FOTO: (pb)

FOTO: (MsÚ)

FOTO: (MsÚ)
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Ministerstvo pôdohospodár-
stva a regionálneho rozvoja vi-
dieka SR vypisuje s termínom
21.12.2017 ďalšiu výzvu (finan-
covania s podporou európ-
skych fondov pre všetkých op-
rávnených žiadateľov) na vybu-
dovanie cyklochodníkov. Ofi-
ciálne sa táto výzva volá: „Žia-
dosť o nenávratný finančný prí-
spevok na zvýšenie atraktivity
a prepravnej kapacity nemoto-
rovej dopravy (predovšetkým
cyklistickej dopravy) na celko-
vom počte prepravných osôb.“

Mesto Pezinok na projekte no-
vého cyklochodníka pracuje už
niekoľko rokov a konkrétne sa
jedná o zvýšenie počtu účastní-
kov cestnej premávky s nemo-
torovou prepravou a o zvýšenie
bezpečnosti všetkých účastní-
kov na našich cestách. Traso-
vanie povedie po Holubyho ulici
a Kupeckého ulici, kde bude
cyklotrasa vo veľkej miere iba
vodorovne vyznačená na exis-
tujúcich komunikáciách. Mys-
lím, že my všetci, ktorí používa-
me bicykel na šport, alebo ako

dopravný prostriedok sa tešíme
na vybudovanie nového telesa
cyklochodníka v uliciach Hasič-
ská a Fajgalská cesta až do
Limbachu. Som presvedčený,
že tento úsek cyklochodníka bu-
de využívaný občanmi nielen
pre zvýšenie dopravnej bez-
pečnosti, ale aj na využívanie
voľnočasových aktivít rodičov s
deťmi. K tomu, aby sme sa moh-
li prihlásiť do vypísanej výzvy
na financovanie tohto projektu
sa nám konečne podarilo zís-
kať oddo vlastníctva mesta

Ministerstva vnútra potrebné po-
zemky pred Policajnou školou.
Na toto priamo nadväzujú ďal-
šie nevyhnutné kroky, ako bolo
schválenie PHSR, ďalej samot-
ného projektu v mestskom za-
stupiteľstve a prebiehajúci pro-
ces získania stavebného povo-
lenia k tomuto projektu.

To všetko sú nevyhnutné nále-
žitosti, aby sa mesto mohlo
prihlásiť do výzvy. O ďalších kro-
koch vás budeme samozrejme
následne informovať.

Miloš Andel

Nový cyklochodník do Limbachu

Tak ako uvádzame vyššie, v reprezentačných priestoroch
historickej budovy SNR na Župnom námestí v Bratislave, sa
4. decembra uskutočnilo slávnostné zloženie sľubu na ktorom
zložili sľub aj poslanci za naše mesto a

Prvé pracovné rokovanie nového poslaneckého zboru
BSK bude už 20. decembra.

Oliver Solga Juraj
Pátek.

(r)

SĽUB ZLOŽILI AJ PEZINSKÍ POSLANCI

Mesiac Uzávierka Termín vydania

január streda 17. 1. piatok 26. 1.

marec 14. 3. piatok 23. 3.

máj 16. 5. piatok 25. 5.

júl 18. 7. piatok 27. 7.

september piatok 7. 9. streda 19. 9.

november . 11. piatok 23. 11.

február 14. 2. piatok 23. 2.

apríl 18. 4. piatok 27. 4.

jún 20. 6. piatok 29. 6.

august streda 15. 8. piatok 24. 8.

október 17. 10. piatok 26. 10.

december streda 5. 12. piatok 14. 12.

streda
streda

streda
streda
streda

streda
streda 14

streda

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2018

HĽADÁME spoľahlivých ľudí (najlepšie študenti od 16 rokov)
na roznášanie mesačníka Pezinčan. Práca je odmeňovaná.
Pokiaľ máte vážny záujem o túto prácu, prihláste sa v redakcii
Pezinčan, , tel.
033/6901 122, e-mail: pezincan@msupezinok.sk . (r)

Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok

Máte záujem roznášať mestské noviny?

Redakcia na prvom poschodí

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní 5. 10. schválilo
reakčnú radu mesačníka Pezinčan. Je sedemčlenná a sú v nej
zastúpení odborníci na mediálnu oblasť. Členmi redakčnej rady
sa stali René Bílik, Anton Eliáš, Ľuboš Jurík, Milan Moravčík,
Ondrej Prostredník a zástupca vydavateľa. Zároveň zastupiteľ-
stvo schválilo aj postavenie a úlohy redakčnej rady. (r)

Pezinčan má redakčnú radu

Redakcia Pezinčan sa v decembri ešte pred sviatkami
mestského úra-

du č. dverí 11. Adresa zostáva rovnaká, len si bude treba vy-
šliapnuť na prvé poschodie, prípadne použiť výťah.

pre čerpanie dovolen-
ky. Inzerciu do Spoločenskej rubriky, príspevky a články začne-
me prijímať

pre-
sťahuje do nových priestorov na

Počas zim-
ných prázdnim bude redakcia zatvorená

1. poschodie

od 8. januára 2018. (r)

V historickej budove NR
SR v Bratislave 4. decembra
2017 zložili svoj poslanecký
sľub noví poslanci Zastupi-
teľstva Bratislavského sa-
mosprávneho kraja a aj nový
predseda BSK Juraj Droba,
ktorí sa o rozvoj bratislav-
ského regiónu budú starať
päť rokov. Novozvolený žu-
pan chce obyvateľom kraja
ukázať, že politiku treba robiť
so zreteľom na výsledky a
najmä pre ľudí, robiť veci lep-
šie, ako to robili predchodco-
via, no zároveň naviazať na
to dobré, čo funguje a čo sa
spravilo dobre.

„Hoci som kandidátom šies-
tich pravicových strán, dneš-
ným dňom vyzliekam svoje
zelené stranícke tričko a idem
pracovať pre všetkých obyvate-
ľov nášho nádherného kraja.
Jediným kritériom pre mňa bu-
de registrácia trvalého pobytu v
kraji a dodržiavanie zákona.
Prvé týždne budem venovať to-
mu, aby som dal dohromady
tím, s ktorým budeme realizo-
vať náš volebný program a za
svoj tím budem považovať za-
mestnancov Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, ale tiež po-
slankyne a poslancov, s ktorými
budem naozaj veľmi aktívne
spolupracovať. Beriem to ako
metaforu s autobusom, že naj-
prv treba mať správnych pasa-
žierov v ňom a potom sa ten au-
tobus sám vyberie najlepšou
cestou, ktorou sa vybrať má.
Dajte mi, prosím vás, sto dní

na prípravu programového vy-
hlásenia. Nebolo zvykom, že by
župani predstavovali svoje pro-
gramové vyhlásenia, ja to
chcem určite spraviť a bude to
môj záväzok podľa ktorého pôj-
dem najbližších päť rokov.
Občania si na konci môjho vo-
lebného obdobia budú môcť
pozrieť, čo som splnil a čo som
nesplnil, “ prihovoril sa noviná-
rom ako aj obyvateľom kraja po-
čas brífingu novozvolený pred-
seda Bratislavského samo-
správneho kraja Juraj Droba,
ktorému v novembrových voľ-
bách vyjadrilo podporu 36 864
voličov.

Nový predseda BSK Juraj
Droba zároveň zdôraznil, že
obyvateľov Bratislavského kra-
ja trápia podobné problémy ako
obyvateľov celého Slovenska,
preto chce sústrediť svoje úsilie
najmä na oblasť dopravy, zdra-
votníctva, sociálnych vecí, škol-

stva, životného prostredia,
športu, kultúry a regionálneho
rozvoja.

„Veci, ktoré na Úrade budem
podporovať je v prvom roku za-
vedenie výkonnostných mana-
žérskych cieľov pre všetkých
riaditeľov, aby presne vedeli za
čo budú hodnotení a za čo
dostanú alebo nedostanú svoje
odmeny. Taktiež uvediem do
mysle pracovníkov Bratislav-
ského samosprávneho kraja,
mojich budúcich kolegov, že
obyvateľ Bratislavského kraja
je pre nich zákazník a je pre

nich klient. Veci, na ktoré bu-
dem pozerať extrémne kriticky,
bude obohacovanie sa na úkor
verejných zdrojov, intrigy na pra-
covisku a arogancia voči obča-
nom, ktorých musíme považo-
vať za našich klientov, “ dodal
oddnes úradujúci nový župan
Juraj Droba.

Historická budova Národnej
rady Slovenskej republiky hos-
tila ustanovujúce zasadnutie
Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja. Svoj po-
slanecký sľub zložili takmer
všetci poslanci (49), čím sa ofi-
ciálne začal ich mandát kraj-
ského poslanca. Z pôvodných
18 volebných obvodov, ktoré bo-
li v roku 2013, je ich počet navý-
šený na 24. Rovnako je oproti
minulosti zvýšený aj počet po-
slancov. Vďaka nárastu obyva-
teľstva v kraji narástol aj počet
volených zástupcov o 6, teda
na 50. V Bratislave je počet vo-
lených zástupcov 34, teda o tri
vyšší ako v minulých voľbách
a o jeden sa počet poslancov
zvýšil v malackom okrese na 6,
v pezinskom na 5 a rovnako bu-
de 5, teda o jedného viac, aj
v okrese Senec. (BSK)

BSK: Noví poslanci a župan zložili svoj sľub

Chodníky sú stále prioriotou

Nová hlavná kontrolórka
Mesto Pezinok má od 1. decembra novú hlavnú kontrolórku,

ktorú Mestské zastupiteľstvo zvolilo už 28. septembra a je ňou
35-ročná Ing. Anna Sobotová, PhD., ktorá pochádza z Modry
a pred nástupom do funkcie na Mestskom úrade v Pezinku pra-
covala na Ministerstve zahraničných vecí a európskej integrá-
cie SR. (r)

Ako sme informovali aj v predchádzajúcich číslach nášho ča-

sopisu, mesto Pezinok pokračuje v budovaní a rekonštrukcii ve-

rejných komunikácií – ciest a chodníkov. V súčasnosti sa do-

končuje chodník z Malokarpatskej ulice na Fajgalský most,

smerom k hokejbalovému ihrisku a policajnej škole. Práce vyko-

náva domáca firma DUVYSTAV, s.r.o. a vysúťažená cena pred-

stavuje sumu 12 072 €. (r)

Redakcia Pezinčana pripravila predvianočnú anketu s dvoma
otázkami. Celú anketu uverejňujeme na štvrtej strane. Rovna-
ké otázky, ako v ankete sme už v „predtermíne“ položili aj pri-
mátorovi nášho mesta Oliverovi Solgovi.

1. Najviac ma potešilo narodenie vnuka. Spolu so skoro dvoj-
ročnou vnučkou sú mojou najväčšou radosťou a potešením, kto-
rému sa nevyrovná nič na svete. Vďaka nim si znova uvedomu-
jem, že narodenie nového človiečika je ten najkrajší a najcen-
nejší dar, ktorý dostávajú nielen rodičia, starí rodičia a najbližšia
rodina, ale aj celé mestské a ľudské spoločenstvo. Všetko
ostatné, vrátane medzinárodného ocenenia, ktoré som získal
za knihu o Kupeckom, dvoch výstav v Martine a Žiline, či opä-
tovné zvolenie za poslanca BSK, je bezvýznamné v porovnaní
s týmito dvoma malými „zázrakmi“.

2. Teším sa najmä na to, že popri práci primátora, ktorá ma stá-
le rovnako baví, si snáď nájdem viac času na rodinu, najmä na
vnúčatá a popri tom sa mi ešte podarí zrealizovať aj nejaké no-
vé knižné a výtvarné projekty. Sebe, mojej rodine, ale i čitate-
ľom Pezinčana želám veľa zdravia, pokoja, radosti a najmä lás-
ky. Spolu s uvedomením si toho, že z pohľadu histórie žijeme
možno v najlepšom možnom čase, v čase mieru, slobody a rela-
tívneho dostatku. Súčasne najmä od nás samých záleží nielen
to, aký bude rok 2018, ale aj roky nasledujúce. Takže ešte si do-
volím zaželať aj zdravý rozum a cit, aby sme dokázali rozpo-
znať v ľuďoch i veciach skutočné hodnoty a oddelili ich od lac-
ného „šmejdu“, ktorý nás obklopuje skoro na každom kroku.

Celú anketu uverejňujeme na 4. strane.

ČO VÁS V ROKU 2017 NAJVIAC POTEŠILO?
NA ČO SA TEŠÍTE V ROKU 2018?

Wifi zóna v Pezinku

V pondelok 6. novembra sa otvorili brány novej podnikovej

predajne VÍNO MATYŠÁK určenej nielen priaznivcom kvalitné-

ho vína, ale každému, kto dokáže oceniť kvalitu poctivých do-

mácich potravinárskych výrobkov vlastnej produkcie. Nová pre-

dajňa sa nachádza v Glejovke, na adrese, na ktorej je aj známa

vinárska výroba. Rozsiahlejší rozhovor s majiteľom opakovane

najlepšieho vinárstva na Slovensku Petrom Matyšákom prine-

sieme v januárovom čísle nášho časopisu. (r)

VÍNO MATYŠÁK v nových priestoroch

Slovenské mestá a obce budú môcť získať finančný príspe-
vok z EÚ na zriadenie wifi zón. Projekt „WiFi4EU“, ktorý dostal
prioritu, má do roku 2020 pomôcť pri vybudovaní bezdrôtového
internetového pripojenia vo všetkých mestách a obciach v EÚ,
ktoré toto pripojenie ešte nemajú. Pilotný projekt dostupnej free
WIFI zóny pre širokú verejnosť, ktorý zabezpečilo Mesto Pe-
zinok, bude trvať 6 týždňov.

Testovacia prevádzka bude v centre mesta na Radničnom ná-
mestí a zabezpečuje ju spoločnosť Slovanet. (r)
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� Turbo solárium - 1 min. 38 cent. Tel: 0911 417 728

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

Inzercia

Čas beží ako voda a Vianoce
i Nový rok sú opäť predo dver-
mi. Prichádza jedno z najkraj-
ších období roka a prináša do
našich rodín sviatočnú at-
mosféru pokoja a rodinnej po-
hody. Dovoľte preto aj prísluš-
níkom Hasičského a záchran-
ného zboru, aby vám zaželali
ich príjemné prežitie. Zároveň
si vám dovoľujeme dať aj nie-
koľko dobrých rád, aby ste tieto
sviatky prežili v pokoji a poho-
de a vyhli sa požiaru:
- ak máte živý stromček, za-

bezpečte mu dostatok vody,
aby rýchlo nevysychal a pev-
ný stojan, aby sa naprevrátil,

- umiestnite stromček v bez-
pečnej vzdialenosti od vyku-
rovacích zariadení, krbu,

- nezapaľujte na ňom sviečky
ani prskavky, používajte iba
certifikované vianočné os-
vetlenie a riaďte sa pokynmi
výrobcu osvetlenia, nerobte
žiadne neodborné zásahy,

- pri odchode z domu osvetle-
nie stromčeka vypnite,

- adventný veniec majte polo-
žený na pevnom podklade
v dostatočnej vzdialenosti od
rýchlo horiacich materiálov
ako sú záclony, závesy...

- sviečky na ňom dobre zaisti-
te, aby sa nemohli prevrátiť,

- ak odchádzate z domu, nikdy
nenechajte horieť sviečky na
adventnom venci, ani ich ne-
nechávajte horieť bez dozo-
ru alebo v prítomnosti samot-
ných detí či zvieratiek.

Počas sviatkov nezabúdajte
ani na vaše deti. Snažte sa im
venovať viac času a dohliadni-
te, aby pri svojich hrách nespô-
sobili ujmu sebe a ani nikomu
inému. Najrozličnejšie druhy de-
lobuchov, pirátov, svetlíc, ra-
kiet, bengálskych ohňov, ohni-
vých fontán a podobných ohňo-
strojových telies sú pomerne
ľahko dostupné v predaji. Mno-
hokrát ich deťom zadovažuje-
me aj my, samotní rodičia. Tieto
predmety môžu byť pri neod-
bornej manipulácii veľmi ne-
bezpečné a dokážu veľmi ľah-
ko pri nedodržaní bezpečnost-
ných pravidiel spôsobiť ujmu na
zdraví či požiar. Nenechávajme
preto deti bez dozoru, výbušni-
ny do rúk deťom nepatria.

Štatistiky požiarovosti sú aj v
tomto období neúprosné. Tieto
dni sú charakteristické zvýše-
ným rizikom vzniku požiaru.
Každoročne do nich pribúda ne-
radostný počet varovných čí-
sel, pod ktoré sa v mnohých
prípadoch podpisuje ľudský čini-
teľ: nedbalosť, ľahostajnosť,
podceňovanie požiarneho rizi-
ka pri používaní otvoreného
ohňa.

I počas najkrajších sviatkov
roka budú nad vašou bezpeč-
nosťou bdieť profesionálni hasi-
či záchranári, na ktorých sa v
prípade núdze môžete obrátiť.
V ktorúkoľvek dennú aj nočnú
hodinu na tel. 150 nájdete po-
moc v núdzi.
pplk. Ing. Jarmila Bartošová

AKO SA VYHNÚŤ POŽIAROM V OBDOBÍ VIANOC A NOVÉHO ROKU

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

V Dome kultúry v Pezinku sa 18. októbra konala výročná
členská schôdza Konfederácie politických väzňov Slovenska
– Oblastnej organizácie Pezinok, ktorú tvoria členovia z okresu
Pezinok. Od minulého roku medzi členov KPVS pribudli aj
členovia zaniknutého Slovenského zväzu VTNP-PTP – Okres-
ného klubu Pezinok pod vedením Stanislava Demoviča.
Na schôdzi všetkých privítal predseda OO KPVS Pezinok
František Matiašovský. Na úvod si prítomní minútou ticha uctili
zosnulého člena Františka Belicu. Správu o činnosti za rok
2017 predniesol podpredseda OO KPVS Pezinok Stanislav
Pátek a Plán činnosti na rok 2018 predniesol predseda KPVS
Peter Sandtner. Pripomenul, že v budúcom roku si pripome-
nieme nedožité 85. narodeniny predsedu KPVS Karola
Noskoviča z Viničného a 5. výročie odhalenia pamätnej tabu-
le príslušníkov PTP v Pezinku. Na schôdzi bola tiež odovzda-
ná medaila príslušníkovi PTP Františkovi Dočolomanskému
zo Svätého Jura. Peter Sandtner

Výročná členská schôza
Konfederácie politických väzňov

Inzercia

� Ďakujeme opatrovateľskej službe na Komenského 23 v Pezinku,
pani riaditeľke Mgr. Černákovej a kolektívu zdravotných sestier za
obetavú prácu. Nosalová.

Čo všetko nám priniesol
rok 2017? Zrušenie Mečia-
rových amnestií, horúce leto,
vládnu krízu a tiež župné voľ-
by so sľubnou účasťou voli-
čov. No a najmä príjemné
i menej príjemné udalosti v
našich súkromných živo-
toch. A tiež pocit, že aj do ro-
ku 2018 môžeme hľadieť s ná-
dejou a očakávaním.

1. Čo vás v roku 2017 naj-
viac potešilo, čo pre vás bolo
dôležité?

2. Na čo sa tešíte v roku
2018? Čo by ste zaželali sebe
i čitateľom Pezinčana?

Peter Konečný,

Ivan Syrový,

Časopis Pezinčan oslovil aj
niekoľko osobností nášho mes-
ta, ktoré sa v predošlom období
predstavili na jeho stránkach,
s prosbou, aby odpovedali na
dve otázky, ktoré si v týchto
dňoch kladieme všetci:

básnik
1. Venujem sa oveľa viac kon-

trabasu a napĺňa ma to. Hrám
vo viacerých kapelách a pomaly
sa to začína podobať tomu, po
čom som vždy túžil. Popri tom
mám krásny vzťah.

2. Teším sa na premiéry
dvoch divadelných hier, do kto-
rých som písal texty piesní. Te-
ším sa, že som našiel zmyslupl-
nú fotografickú tému a čaká ma
veľká výstava. Teším sa na poe-
tický medailón na Devíne. Na
koncerty, malé výlety a večery
na terase jedného domu. Čita-
teľom a Pezinčanom prajem
navrátenie ich mesta na pie-
destál hodný hrdosti. Viac vône
kvetov do ulíc, reprezentatívne
kruhové objazdy a definitívne
vyriešenie kauzy skládka.

advokát, ša-
chový rozhodca

1. Potešilo ma to, že rok 2017
dal mne aj rodine to dôležité –
lásku, zdravie, vzájomné po-
rozumenie. Uvedomujem si, že
to nie sú samozrejmosti, že tre-
ba byť za to vďačný. Darilo sa
mi aj v pracovnej sfére a niečo
navyše bolo vyjdenie mojej kniž-
nej prvotiny Môj domáci práv-
nik, ktorá si našla podľa odoziev
miesto v mnohých knižniciach,
čo ma nesmierne teší.

2. Prajem si, aby rok 2018 bol
naplnený dobrými vecami, aby
sme sa dokázali zamyslieť nad

tým, čo sú skutočné hodnoty a
vážili si to, čo máme. Vtedy bu-
de dobre nám všetkým. Prajem
si, aby sme dokázali spomaliť,
rozprávať sa či už v tichej mod-
litbe alebo v rozhovore s blíz-
kym človekom, aby sme mali
čas pre seba aj pre druhých.
Nech nás každodenné starosti
nezahltia.

predsed-
níčka Združenia pezinských vi-
nohradníkov a vinárov

1. V roku 2017 bolo pre mňa
mimoriadne dôležité realizovať
projekt Revitalizácie kamenice
pod Starou horou. Cieľom pro-
jektu bolo vybudovanie a obno-
va historickej kamenice, krytých
odpočívadiel, osadenie lavičiek
a výsadba tradičných stromov.
Vytvorili sme jedinečné miesto
pre obyvateľov a návštevníkov
Pezinka. Potešila ma ochota a
nadšenie členov ZPVV a sym-
patizantov pri samotnej realizá-
cií projektu.

2. V roku 2018 sa pripravu-
jem na pokračovanie druhej eta-
py projektu budovania a obnovy
kamenice pod Starou horou.
Teším sa na krásne podujatie
Víno a levanduľa, kde návštev-
níkom predstavíme toto zrevita-
lizované územie.

dekan Pedago-
gickej fakulty Trnavskej univer-
zity, poslanec VÚC v rokoch
2013 – 2017

1.Ak mám odpovedať ako ko-
munálny politik, potom ma pote-
šili výsledky volieb do samo-
správnych krajov. Podarilo sa
(aspoň na čas?) eliminovať ex-
trémistov na strednom Sloven-
sku. V Bratislavskom kraji, v za-
stupiteľstve ktorého som strávil
osem rokov, je šanca na pokra-
čovanie rozumnej správy verej-
ných vecí.Ačo bolo pre mňa dô-
ležité? Hádam to (a nie je to nič
veselé), ako sa človeku v istom
veku začne pripomínať ľudská
konečnosť. Jednoducho; zo-
mrelo okolo mňa viacero ľudí,
ktorí boli v mojom živote dôležití
a teraz, po tom, čo odišli, sa bez
nich musím či musíme naučiť
žiť...

2. Človek nevidí príliš ďaleko
pred seba, preto neviem pove-
dať, na čo sa teším. No viem, čo
treba urobiť, aby som nemal po-

Oľga Bejdáková,

René Bílik,

cit premárnenej chvíle. V mest-
skej politike nás čakajú voľby,
preto je treba zabezpečiť po-
stupnú, no nezvratnú výmenu
generácií tak, aby to, čo sme
takmer štvrťstoročie formovali a
o čo sme sa usilovali, neľahlo
popolom pod návalom sebec-
tva, mlátenia prázdnej slamy a
elementárnej (preto nebezpeč-
nej) ľudskej zloby a hlúposti.
Práve toto želám Pezinčanom.
Sebe želám, aby moji najbližší
boli zdraví, aby sa im darilo v
osobnom živote, v práci i vo vý-
chove ich detí, mojich vnúčat.
Čitateľom Pezinčana želám
dobré čítanie založené na evi-
dencii a analýze skutočných
udalostí mestského života, a
nie jeho facebookovú karikatú-
ru. A, pravdaže, zdravie a život-
nú pohodu.

advokátka
1. Najdôležitejšie bolo a je, že

mám aj na konci roka pri sebe
svojich najbližších. Napriek
zdravotným ťažkostiam niekto-
rých z nich sa stále môžeme te-
šiť zo vzájomnej prítomnosti.
Inak bol tento rok trochu mimo-
riadny pre niekoľkomesačný po-
byt na univerzite v zahraničí.
Bola som tam so svojimi dcéra-
mi, aj pre ne to bola výnimočná
skúsenosť, mimoriadny rok. Bol
to teda rok nových poznaní, no-
vých ľudí, krajín, seba samej.
Bol to dobrý rok, lebo na jeho
konci mám silu a chuť tešiť sa
na ten ďalší.

2. Zvedavo sa teším, čo pri-
nesie moja profesijná zmena.
A, samozrejme, teším sa na
obyčajné chvíle pokoja s moji-
mi blízkymi, na nové poznania.
Do ďalšieho roku prajem všet-
kým aj sebe zdravie a schop-
nosť tešiť sa a byť vďačný za to,
čo máme, namiesto frustrácie
z toho, čo by sme chceli.

riaditeľka
Malokarpatskej knižnice v Pe-
zinku

1. Veľmi ma potešil náš festi-
val poézie ok-
rem krásneho prostredia, vzác-
nych hostí a výborných básní
ma potešili moje kolegyne, ich
obetavosť a kreativita pri prípra-
ve festivalu.

2. Teším sa na viac času na
dobré knihy, aby som ich mohla

Zuzana Čaputová,

Daniela Tóthová,

Feliber Poetry,

nielen propagovať ale aj všetky
prečítať. Našim čitateľom pra-
jem, aby si našli počas roka
priestor na zastavenie v pracov-
nom zhone, spomalenie a vy-
chutnanie si dobrej knihy.

hu-
dobník a kníhkupec

1. Rok 2017 môžem veselo
nazvať rokom splnených prianí.
S kapelou Brajgel sme vydali de-
butové CD, naše kníhkupectvo
Artforum už môže dostať nálep-
ku stabilizované a pri príležitosti
osláv 17. novembra sme mali
skvelú besedu s Fedorom Gá-
lom a Michalom Kaščákom.

2. Do nového roku prajem
všetkým Pezinčanom veľa zdra-
víčka a nech sa im plnia všetky
priania, ktoré robia náš svet kraj-
ším a ohľaduplnejším.

správkyňa
Malokarpatskej komunitnej na-
dácie - REVIA

1. Rok 2017 bol dokončením
našej kampane Reťaz dobra,
ktorú sme v Nadácii REVIA rea-
lizovali pri príležitosti 20. výročia
nášho vzniku. Potešilo ma, že
sme našli štedrých darcov, ktorí
podporili naše poslanie rozvíjať
malokarpatský región. Je skve-
lé, že miestni ľudia chápu, že aj
bežný život, lokálne príbehy a
komunitné projekty sú hodné
podpory, nielen srdcervúce a ka-
tastrofické témy, na ktoré býva
bežným zvykom reagovať.
Reťaz dobra sa rozšírila o ďal-
šie „oká“ a verím, že dobro sa
tak šíri medzi nami, pre radosť a
úžitok nás všetkých.

2. V novom roku sa teším naj-
viac na nové projekty v rámci
nášho Grantového programu,
ktoré nám, našim darcom, dob-
rovoľníkom či verejnosti prine-
sú zážitky, pocit zmysluplne in-
vestovaného úsilia, ale najmä
spoločný rozvoj regiónu pod
Malými Karpatmi.

Osobne by som si želala stre-
távať viac a viac nadšených ľu-
dí, ktorí ma „nabijú“ energiou a
novými myšlienkami, ktoré pre-
nesiem do svojej práce či súk-
romia. A podobné želám aj čita-
teľom, lebo, keď sa človek cíti
byť inšpirovaný, dostáva čerstvý
dych, aj jeho okolie je radostné,
vzťahy, pracovné výkony a vnú-
torný pocit sú pozitívne.

Richard Soso Molnár,

Dagmar Finková,

(kam)

Čo priniesol rok 2017? Stromy, básne, aj odmietnutie zlaVianoce v Zariadení
opatrovateľskej služby

Radostné, čarovné, pokojné, láskyplné,... iba jediné sviatky
v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE. Je to čas, kedy sa na
chvíľu zastavíme a spomalíme, kedy cítime v duši príjemné a
hrejivé teplo, kedy všetci máme k sebe akosi bližšie. A pretože
nie len v duši, ale aj všade okolo seba chceme mať „sviatoč-
ne“, snažíme sa aj v Zariadení opatrovateľskej služby Pezinok
pripraviť čo najviac radosti, pohody a spokojnosti našim senio-
rom.

Na Mikuláša, 6. decembra sme spolu s našimi klientmi vy-
zdobovali vianočný stromček ako aj celý interiér zariadenia.
Aby sviatky voňali škoricou, vanilkou a klinčekom piekli 12. de-
cembra v jedálni zariadenia naši seniori spolu s deťmi z
Materskej školy vianočné medovníčky a iné vianočné dobroty,
na ktorých si spoločne aj pochutili. Pre radosť a energiu sme 14.
decembra privítali v našom zariadení Folklórny súbor Radosť,
ktorý slovom, piesňou a tancom rozveselí srdcia všetkých čle-
nov zariadenia.

Záverom by sme chceli všetkým popriať krásne a radostné
vianočné sviatky, plné lásky a rodinnej pohody a v ďalšom roku
2018 veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Alena Černáková
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Tradičné privítanie Mikuláša
v našom meste sa uskutočnilo
v utorok 5. decembra.

Na Radničnom námestí aj
napriek dáždivému a chladné-
mu počasiu sa zišlo veľa detí
v doprovode svojich rodičov.
Malí Pezinčania nedočkavo
upierali zrak na vyzdobenú tri-
búnu, kde sa mal Mikuláš obja-
viť. Jeho príchodu predchádza-
li ešte pre deti dlhé minúty napä-
tia, ktoré skrátil svojim príhovo-
rom aj primátor mesta. Na pó-
dium najskôr postupne prichá-
dzali škriatok, čert, vodník a an-
jel, ktorí mali starosti o chorého
Mikuláša, ale nakoniec všetko

dobre dopadlo a na radosť detí
sa predsa objavil. Najskôr roz-
svietil svetlá na veľkom vianoč-

nom strome a potom deťom
rozdal sladké darčeky a s tými
odvážnejšími sa aj odfotil. Mi-

kulášske podujatie pre deti pri-
pravili Mesto Pezinok a Pezin-
ské kultúrne centrum. (mo)

Pezinské deti vítali MikulášaRímskokatolícka 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

Vianočným posta-
vám anjela, Miku-
láša, ale aj škriat-
kom či čertovi sa

minulý rok v Pezinku veľmi za-
páčilo a prídu sa ukázať aj
tentokrát na Vianočné trhy
na Radničné námestie už
15. 12. 2017.

V Nadácii REVIA sa už Via-
noc nevieme dočkať, a preto kú-
sok z nich prinášame čoskoro
do ulíc Pezinka. Inšpirovaní

slávnym Pražským orlojom po-
zveme vianočné ale aj iné roz-
právkové bytosti do nášho lo-
kálneho živého orloja. Jeho 14.

ročník Nadácia REVIA organi-
zuje v spolupráci so študentmi
Obchodnej Akadémie v Pezin-
ku a ich Cvičnou firmou – Ko-
munitnou nadáciou pri OA.
Krátke vystúpenie si môžu užiť
všetci návštevníci Vianočných
trhov o

A aby
sa tam len tak nepostávalo, ži-
vý orloj sa dá osladiť aj maškr-
tou z Charitatívneho bazáru na-
proti a podporiť tak dobrú vec.

16.00, 17.15 a 18.00 h
v arkieri Starej radnice.

V stánku neďaleko orloja štu-
denti pripravia pre všetkých ko-
láčiky, cukrovinky a všemožné
prekvapenia a za váš dobrovoľ-
ný príspevok zrevitalizujú kru-
hový objazd pred budovou ich
školy na jar 2018. Spolu tak sprí-
jemníme nielen Vianoce v cen-
tre nášho mesta, ale aj rušný
kúsok jeho okolia. Všetci v
Nadácii REVIA sa tešíme, želá-
me pokojné chvíle adventu
a kúzelné Vianoce. REVIA

Darček pre všetkých: Živý vianočný orloj Nadácie REVIAMikuláš v Dennom centre na Cajlanskej

V nedeľu 10. decembra prišiel Mikuláš s čertom a anje-
lom aj do Denného centra na Cajlanskej ulici, samozrejme
aj s balíčkami pre najmenších. Prichystané bolo aj malé ob-
čerstvenie, ktoré navodilo pravú predvianočnú atmosféru.

Predpovede počasia alebo skôr numerické
modely vedia odhadnúť vývoj na nasledujúcich
14 až 16 dní. Podľa nich by sa po prechodnom
oteplení na začiatku týždňa malo od tohto víken-
du postupne ochladzovať. Ustáliť by sa malo po-
časie s nočnými mrazmi a dennými teplotami
mierne nad nulou s možnosťou sneženia.

Ochladenie však nie je výrazné a teploty okolo
nuly zatiaľ pripúšťajú oba možné scenáre: že
sneh nenapadne, resp. sa roztopí, ale rovnako
sa môžeme dočkať aj príjemného prekvapenia.

O čosi istejšie sa javí prognóza pre horské ob-
lasti, kde sa dočkajú bielych Vianoc s pomerne
vysokou pravdepodobnosťou. Prečo to tak je?

Súčasný typ počasia, ktorý prevláda počas ce-
lého decembra, charakterizuje prúdenie chlad-
ného vzduchu sponad severnéhoAtlantiku, ktorý
sa však v nižších vrstvách „transformuje“, čo zna-
mená, že sa spodné vrstvy zohrievajú od hladiny
oceánu. Takáto vzduchová hmota potom spôso-
buje výraznejšie ochladenie na horách, v nižších
polohách to však na „bielu zimu“ nemusí stačiť.

„Momentálne je tam vysoká miera neistoty a mo-
dely svoje predpovede každých šesť hodín me-
nia,“ hovorí klimatológ Pavel Matejovič z Pezinka.
„V každom prípade je vysoká pravdepodobnosť,
že na horách sneh bude aj v prípade, že sa prúde-
nie zmení na západné a striedavo k nám bude prú-
diť teplejší a chladnejší morský vzduch.“

Takáto poveternostná situácia sa vyskytuje na
začiatku zím pomerne často – a spolu s ňou aj
dohady, ako to so snehom a s počasím vôbec na
Vianoce dopadne.

Zažili sme aj zimy s oveľa „ostrejším štartom“,
keď panuje mimoriadne chladné počasie už od
decembra alebo dokonca od konca novembra.

Mimoriadne studený bol napríklad december
2001. Inokedy zasa panuje teplé počasie pripo-
mínajúce skôr jar, veľmi často práve v období
Vianoc. Odborníci pre tento jav majú i názov –
vianočná singularita.

Jej príčinou je skutočnosť, že v zime pevnina
chladne rýchlejšie než oceán, ktorý si zachováva
vyššiu teplotu. Preto, laicky povedané, je pevnin-
ský, kontinentálny vzduch vždy chladnejší, zatiaľ
čo Atlantik k nám môže posielať oveľa teplejšiu
vzduchovú hmotu, ktorá sa postará o vianočný od-
mäk.

Suma summarum, celková pravdepodob-
nosť, že aj v nižších polohách si užijeme biele
Vianoce, sa pohybuje okolo 30 percent. Ide te-
da, štatisticky, o jeden rok z troch...

Pavel Matejovič je nielen klimatológ, ale aj od-
borník na zimy. A tiež literárny historik, ktorý za
svoju prácu získal aj ocenenie mesta Pezinok.
Svoju znalosť klímy a menovite zím, a tiež skú-
senosť s literárnou prácou zúročil v diele

Svoje skúsenosti zúročil aj na
besedách či už so žiakmi alebo s dospelými, kto-
ré organizuje Malokarpatská knižnica v Pezinku.

Mnohí si spomenú na Vianoce v minulom ro-
ku, keď v období pred Vianocami vládlo zimné
počasie najmä vo vysokých horských polohách.

Zima

A. D. 1500 – 2010.

Sčasti sme ho však mali aj v našej malokarpat-
skej oblasti, a to vďaka inverzii, teda hmle, ktorá
„zakonzervovala“ studený vzduch nad povr-
chom zeme. Takže aj keď sa sneh v tejto loka-
lite poväčšine roztopil, nahradila ho bohatá
inovať, resp. srieň, a tak bolo do Štedrého dňa
bielo a vianočne. Počas vianočných sviatkov
však prišlo oteplenie, ktoré so zimnou romanti-
kou rýchlo skoncovalo. A ďalšia vlna výrazné-
ho ochladenia a sneženia prišla až okolo Troch
kráľov.

Ochladenie to bolo, mimochodom, veľmi vý-
razné a na mnohých miestach klesla teplota pod
– 30 stupňov, dokonca až po – 35 stupňov. Je
však príznačné, že sa napriek tomu vlaňajšia zi-
ma nezaradila medzi tie studené. Vďaka teplej-
šiemu počasiu vo februári patrí do pásma tých
„normálnych“ s priemernou teplotou v intervale
od – 1 do + 1,5 stupňa v porovnaní s dlhodobým
priemerom. „Na území Slovenska dosiahla zima
2016/17 neveľmi výraznú odchýlku – 0,5 stupňa,
vo vysokých horských polohách skončila dokon-
ca s kladnou teplotnou odchýlkou oproti prieme-
ru. Bola síce najchladnejšia od zimy 2005/2006,
no táto zima bola oveľa studenšia.

Zdá sa teda, že tuhé zimy patria minulosti.
Vyskytovali sa napríklad v 19. storočí, kedy

doznievala tzv. malá doba ľadová. V 20. storočí
bola mimoriadne studená zima 1928/29. Mráz
- 41 stupňov, ktorý zaznamenali vo Vígľaši-
-Pstruši pri Zvolene, je dosiaľ najnižšou namera-
nou teplotou na Slovensku. V Benátkach počas
tejto zimy zamŕzali lagúny.

Mnohí si spomenú na uhoľné prázdniny zo za-
čiatku roka 1979, ktoré vtedajšia vláda vyhlásila
po prudkom ochladení počas noci zo Silvestra
na Nový rok. Teplota na mnohých miestach po-
čas nej poklesla o 20 aj viac stupňov – a keďže
začalo zamŕzať uhlie určené na vykurovanie,
energetická kríza na seba nedala dlho čakať.
A s ňou aj tri sladké týždne voľna, ktoré získali
vtedajší školáci a študenti.

Doposiaľ poslednú zimu, ktorá sa podľa kli-
matológov dá označiť za veľmi studenú (teda
s priemernou teplotou nižšou o 3 a viac stupňov
než dlhodobý priemer) sme mohli zažiť v roku
1984/85. Chladnejšie boli aj ďalšie dve zimy, pri-
čom tá v roku 1986/87 uviazla mnohým z nás
v pamäti najmä vďaka obrovským závejom. Ja-
nuárová snehová kalamita vtedy ochromila do-
pravu v Bratislave i okolí.

Posledná dekáda minulého storočia priniesla
nástup novej éry: studené zimy vymizli, striedajú
sa len tie „normálne“ s teplejšími.

Bazény studeného vzduchu v arktických ob-
lastiach jednoducho vysychajú. Teda arktického
vzduchu je menej, obdobia studeného počasia
sú kratšie, menej výrazné a vyskytujú sa na men-
ších územiach. Tento trend samozrejme nijako
nevylučuje, že si ešte na dvore postavíme sne-
huliaka a budeme si užívať zimné športy. Ešte
nás môže kde-tu potešiť sneh na Vianoce, zaži-
jeme možno aj snehové kalamity alebo prudké
ochladenia (čo sú dva odlišné javy, ktoré sa von-
koncom nemusia vyskytnúť naraz), no na sku-
točne studené zimy budeme skôr len spomínať.
Ozaj, nechcete sa s kamarátmi staviť? Alebo sa
radšej necháte prekvapiť?

V každom prípade, nech sú vaše Vianoce po-
kojné a čarokrásne bez ohľadu na počasie.

Márius Kopcsay

Prečo máme tak radi biele Vianoce?
Bude na Vianoce sneh? V čase uzávier-

ky časopisu Pezinčan, teda 13. decembra,
na Luciu, presnú odpoveď na túto otázku
nepoznáme, pretože predpovedné modely
zatiaľ pripúšťajú obe možnosti. Isté je len
jedno: Aj keď hromžíme na dopravu a na
kalamity, snehová perina a najmä počas
vianočných sviatkov nás jednoznačne
vždy poteší.

FOTO: (pb)

FOTO: (mo)
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Jesenný koncert ZUŠ Eugena Suchoňa

sme sa preniesli do krásnej hud-
by F. M. Bartholdiho, L. v. Beet-
hovena, R. Schumanna, W. A.
Mozarta a ďalších klasikov...
Záver koncertu patril husľové-
mu duetu – Emme Láskovej a
Jergušovi Čermákovi, ktorí sa
skvelou interpretáciou Suity
g-mol A. Corelliho zaslúžili o
nádherný záver tohto vydare-

ného koncertu „vo farbe jesen-
ného lístia“...

Nielen v hudobnom odbore
ZUŠ E. Suchoňa bola jeseň bo-
hatá na udalosti. V novembri sa
zúčastnila 24. ročníka „Sloven-
ského festivalu poézie Benia-
kove Chynorany“ žiačka literár-
no-dramatického odboru

z triedy pani učiteľ-
Laura

Slamková

ky Mgr. Stanislavy Koníčkovej.
Laura si svojím výkonom vybo-
jovala krásne

Radosť nám urobil aj študent
spevu z triedy Mgr. Evy Rosen-
berger ktorý
získal na celoslovenskej súťaži
„Dni Miloša Ruppeldta“ v Bra-
tislave Srdeč-
ne blahoželáme!

2. miesto.

Richard Ciller,

čestné uznanie.
(ZA)

Po nevšednom zážitku, ktorý
na konci októbra pripravili pre
pezinskú verejnosť účastníci
XII. ročníka Festivalu Eugena
Suchoňa (medzi nimi aj traja žia-
ci ZUŠ E. Suchoňa z Pezinka –
Magdaléna Letzová, Hana
Bereníková aAndrej Mojžiš), sa
nám 23. novembra predstavili
ďalší talentovaní žiaci z pezin-
skej ZUŠ na tradičnom Je-
sennom koncerte.

V úvode koncertu sme počuli
niekoľko detských skladbičiek,
ktorými sa „oťukávali“ na veľ-
kom pódiu najmenší žiaci. Po
nich dostali priestor malé talen-
tované speváčky, študenti key-
boardu a gitary. V ich podaní
zazneli skladby F. Sinatru,
K. Reineckeho, D. Ursínyho či
S. Wondera...

Básňou s jesennou tematikou
v podaní Natálie Noskovičovej

Už dávno nebola kinosála pezinského kultúrneho centra

v Pezinku taká plná ako večer 27. novembra na koncerte

nazvanom Spomienka na Stanleyho. Diváci sediaci aj

na schodoch boli svedkami výnimočného koncertu hudob-

nej skupiny pezinských Kapucínov. Večer plný hudby, foto-

grafií a videozáznamov bol spomienkou na ich priateľa

a spolubrata, ale aj skvelého hudobníka a zabávača

Stanleyho – Stanislava Šáškyho, ktorý presne pred rokom

odišiel do večnosti. Napriek tomuto smutnému faktu sa spo-

mínalo s úsmevom a s vďakou všetkých, ktorí Stanleyho

poznali a mali radi. (r)

Spomienka na Stanleyho

XVII. ročník benefičného koncertu
pre deti s psychickými poruchami

Pezinský chrámovy zbor Ad Una Corda pozýva

všetkých svojich priaznivcov, milovníkov chrámo-

vej hudby a ľudí s otvoreným srdcom na ďalší

koncert z cyklu CESTY K SEBE.

budete mať

opäť možnosť prežiť nezabudnuteľný zážitok

z koncertu, na ktorom sa vám zbor

predstaví s orchestrom.

Uvedie skladby autorov z obdobia klasicizmu,

ako

a tiež monumentálne dielo nesmrteľného

– nazývanú aj Nelsonova.

V nedeľu 21. januára 2018 o 16. hodine

v kláštornom kostole v Pezinku

Anton Aschner, Pavel Ne muller,

Josepha Haydna, Omšu d mol

ü

Pôvodný názov Omša ťažkých časov (či Omša úzkosti)

bol následne zmenený a dielo bolo premenované na po-

česť triumfu britského admirála lorda Nelsona, ktorý zajal

Napoleonovu flotilu v blízkosti ústia rieky Níl. Je považova-

ná za najvýznamnejšiu z jeho omší.

Výťažok z benefície poputuje, ako po všetky ročníky,

na podporu činnosti detskej psychiatrickej kliniky na bra-

tislavských Kramároch, kde skvelý tím špecialistov pomá-

ha deťom s psychickými poruchami. (auc)

Inzercia

V piatok 8. decembra bola ver-
nisážou otvorená výstava

pripravená pri príležitosti tohto-
ročného umelcovho jubilea.

Alexander Ilečko sa narodil
25. februára 1937 v Bratislave v
rodine s hlboko zakoreneným
výtvarným cítením. Otec Jozef
Ilečko, maliar a matka Anna,
rod. Mariániová, profesorka ma-
tematiky a kreslenia, predurčili
umelcovo ďalšie smerovanie.
Jeho záujem o výtvarné ume-
nie sa prehlbuje počas prázdni-
nových pobytov u tety Márie
Mariániovej, kde vypomáha reš-
taurovať oltáre a nástenné maľ-
by v kostoloch.

V roku 1944 sa rodina presťa-
huje do Revúcej, kde o desať ro-
kov neskôr na miestnom gym-
náziu maturuje. V tom istom ro-
ku sa rodina usádza bližšie k
Bratislave, v Modre. V rokoch
1954 – 1961 študuje na VŠVU v
Bratislave – najskôr maliarstvo
u prof. Petra Matejku a Jána
Mudrocha, neskôr u prof. Fraňa
Štefunka a Rudolfa Pribiša na
oddelení reliéfneho sochárstva.

Po návrate z vojenskej služby
v roku 1963 prichádza do Gri-
navy, kde si vlastnoručne stavia
svoj ateliér. Tu tvorí až dodnes.

Tvorba Alexandra Ilečku je
veľmi rôznorodá, neviazaná k
žiadnym výtvarným prúdom.
Voľné figurálne kompozície,
sochy, variácie tvarov, v ktorých
prevažujú vertikálne pretiahnu-

Ale-
xander Ilečko – Poézia tvarov,

té línie s typickými oblými tvar-
mi pripomínajúcimi tak tvar a
proporcie ženského tela, nado-
búdajú až fantazijný dojem.
Hľadá neustále nové možnosti
zobrazenia a modelácie hmoty.
V jeho práci rezonujú témy ma-
terstva, rodiny, biblické i žánro-
vé príbehy, portréty i fantazijne
zhmotnené postavy.

Hlavným materiálom, s kto-
rým umelec pracuje, je drevo,
ktoré je v našej hmotnej kultúre

hlboko zakorenené a sprevá-
dza človeka od nepamäti. V ra-
nom období svojej tvorby ho ne-
cháva voľne vyniknúť v jeho pri-
rodzenej polohe. Neskôr začí-
na kombinovať rôzne druhy dre-
va a dopĺňa ho povrchovou
úpravou lakom alebo patinou.
Premyslenou svetelnou úpra-
vou tak častokrát drevo preberá
vlastnosti patriace výsostne
bronzu. Predstupňom k jeho so-
chárskej tvorbe je kresba a gra-

fika, ktorá sa stáva rovno-
cenným výtvarným prejavom
a sprevádza ho počas celej tvor-
by. Veľké množstvo variácií,
skíc a metamorfóz vzniká cel-
kom spontánne, pričom nechá-
va voľne plynúť líniu kontúr a
obrysov. K vyjadrovacím mate-
riálom, ktorým formuje a vtláča
vlastnú predstavu, patria hlina,
sadra, epoxid, bronz alebo ka-
meň. Alexander Ilečko patrí do
strednej generácie slovenské-
ho sochárstva a je jedným zo za-
kladateľov Sochárskych sym-
pózií v Moravanoch nad Vá-
hom. Vystavoval na mnohých
samostatných i skupinových vý-
stavách (v Bratislave, v Buda-
pešti, Prahe, Paríži, Brne, Pieš-
ťanoch a inde) a zúčastnil sa
viacerých sochárskych sympó-
zií (Moravany nad Váhom, Slo-
vinsko, Nemecko).

Výstavu Alexander Ilečko –
Poézia tvarov môžete v Mest-
skom múzeu v Pezinku navští-
viť do 29. marca 2018.

kurátor výstavy
Mestské múzeum v Pezinku

„To, čo robím, je moja spo-
veď, môj zápas o tvar, farbu, ma-
teriál, prostriedok na vyjadrenie
toho, čo cítim a viem. Chcem,
aby moje plastiky vytvárali po-
kojnú atmosféru, aby z nich bo-
lo cítiť ducha harmónie, aby sa
nad nimi človek zamyslel. Nič
viac od nich neočakávam, pre-
tože aj toto je veľmi veľa“.

Mgr. Eduard Zvarik,

Alexander Ilečko – Poézia tvarov

Aj keď je Pezinok preslávený najmä vynikajúcimi vínami, nájdu
sa aj v našom meste mnohí, ktorí nepohrdnú pohárom kvalitného
piva, a to nielen v horúcich letných dňoch, ale po celý rok. Naše
mesto ponúka aj v tejto oblasti množstvo príležitostí nielen v reš-
tauráciách, ale aj „ špecializovaných “ podnikoch, v ktorých sa ča-
puje zlatistý mok známych aj menej známych značiek. Jedným
z najobľúbenejších a najznámejších je určite plzenský Pilsner
Urquell. V Pezinku ho dobre natočený dostanete na viacerých
miestach, ale len na jednom ho čapuje najlepší výčapník na
Slovensku. Charlie Pub v Starej radnici poznajú pezinskí pivní
fajnšmekri rovnako dobre, ako jeho majiteľa Romana Sládka.
A práve Roman Sládek sa stal v tomto roku víťazom súťaže Pil-
sner Urquell Master Bartender 2017. Srdečne blahoželáme! (r)

B L A H O Ž E L Á M E

Na fotografii zo slávnostného otvorenia podniku sú zľava:
Roman Sládek, Oliver Solga, Martin Grygařík – obchodný ria-
diteľ pre pivovary Topvar a Václav Berka – starší obchodný
sládok plzeňského Prazdroja.
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Váš kolega Vladimír Kmošena v spojitosti
s rokom 2017 spomenul pochopiteľne rok
reformácie. Čo znamenal tento okamih pre
vás?

Čo vás v roku 2017 najviac potešilo? Na
čo budete rád spomínať?

Ak hovoríme o roku reformácie ale aj o ekume-
nickom dialógu, potom musím povedať, že to sú
veci, ktoré v Pezinku fungujú už dlhší čas. S pá-
nom farárom Kmošenom vlastne iba pokračuje-
me v diele našich predchodcov, pretože ekume-
nický dialóg má v našom meste svoju históriu. Z
evanjelickej strany bol jeho veľkým iniciátorom
profesor Karol Gábriš, u nás katolíkov to bol de-
kan Štefan Žilka. Je to fajn, pretože ľudia žijú ved-
ľa seba, jeden vedľa druhého a život prináša po-
trebu medzi sebou komunikovať. Navyše žijeme
časy, keď sa tento vzájomný dialóg dostáva do
popredia aj v oficiálnej časti cirkvi, veď keď sa za-
čínal rok reformácie, pápež František navštívil
Švédsko a boli to veľmi silné okamihy. Je to
skrátka kus histórie. Hovorím, že máme za se-
bou 500 rokov, ktoré nás rozdelili. Ale nesmieme
zabudnúť ani na 1500 rokov spoločnej minulosti.
Učí nás to pokore a sebareflexii, aby sme si uve-
domili veci, ktoré sa odohrali. To všetko nám po-
máha, aby sme to uchopili inak, aby sme ako ľu-
dia – potom ako sme niečo rozdelili – zasa hľa-
dali cesty späť k sebe.

Čo pre vás osobne znamenajú Vianoce?
Spomínate si na to, ako ste prežívali vianoč-
né sviatky v detstve?

Na jednej strane to bol normálny, bežný rok.
Čo ma teší – napríklad, že sme mali už druhý
rok hodovú omšu vo Farskom kostole. Je to čosi
výnimočné a ľudia sa na to vždy tešia. Je vo
všeobecnosti zaujímavé a zvláštne, ako sa člo-
vek v týchto starých kostoloch dobre cíti. Zrejme
preto, že je to prostredie, ktoré je premodle-
né, chodili tam generácie ľudí, matky, otcovia
a dobre to vplýva aj na nás. Tešíme sa na to, keď
sa v tomto kostole budú už čoskoro konať omše
aj pravidelne.

Bol by som asi čudný, keby som sa na Vianoce
netešil, mám ich samozrejme rád. Aj na detstvo
mám pekné spomienky, otec mal celé sviatky voľ-
no, čo sme si vždy užili – pretože sa do školy cho-
dilo už po Novom roku a nie po Troch kráľoch
ako teraz. Boli sme celá rodina pokope. Aj ne-
skôr, keď som bol kňazom a mali sme vo farnosti
rehoľné sestry, prežívali sme sviatky spoločne.
Vianočná liturgia je veľmi pekná a chytá za srd-
ce, keď sa človek do nej zahĺbi.Anie je to len po-
vrchná romantika. Nedá sa celý advent jedovať,
naháňať sa, ešte sa na Štedrý deň povadiť a po-
tom si pri štedrovečenom stole zaspievať Tichá
noc, svätá noc. Všetko, čo človek prežíva, k to-
mu musí smerovať. Niekedy sa bavíme aj s deť-

�

mi v škole, o čom sú Vianoce. Že sú o narodení
Krista. Že slávime Vianoce ako narodeniny pána
Ježiša, teda naňho nemôžeme zabudnúť.

Už som ľuďom dávnejšie hovoril, že už od
Dušičiek nastupujú vianočné reklamy, výzdo-
ba... Ale že nám tým obchodné reťazce vlastne
robia dobrú službu. Začínajú nás upozorňovať,
aby sme si zabezpečili a nakúpili to, čo treba, dar-
čeky... A aby nám v advente ostalo trochu času
aj na duchovné veci.

Ale dá sa to aj takto poňať, nie? Počas adventu
sme s bratmi kapucínmi pripravili pre ľudí ad-
ventné duchovné cvičenie. Môžu si postaviť bet-
lehémik. A každý deň môže niekto získať nejakú
figúrku, ak preto niečo urobí. Treba si toto obdo-
bie užiť, pretože čas letí rýchlo a tohto roku je
advent krátky, trvá len tri týždne a už na štvrtú
adventnú nedeľu máme večer Vianoce.

Aj pre nás istým spôsobom áno, pretože si pri-
pomenieme desiate výročie vzniku Bratislavskej
arcidiézy. Vznikla 14. februára 2008 a po desia-
tich rokoch sa budeme už trochu obzerať, kam
sme sa potiahli. A prenesie sa to istotne aj do ži-
vota našej farnosti. Vždy sa máme na čo tešiť,
vždy je dostatok takých chvíľ. Budeme sa tešiť
na ples farnosti, potom na Veľkú noc a na letnú
dovolenku. Každoročne sa teším na november,
keď chodievame na duchovné cvičenia na
Velehrad.

Som zo Senice. Zvykol som si tu rýchlo, veľmi
dobre sa tu cítim. Žije tu veľa dobrých ľudí. A vi-
dím, že sa tu ľudia snažia čosi dokázať spoloč-
ne, je tu kopa akcií, spoločenských, kultúrnych,
sú tu vinári, baníci... ľudia sa skrátka zapájajú do
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Veľa ľudí prežíva predvianočné obdobie
v strese a zhone. Čo by ste im poradili?

Očividne to beriete z tej lepšej stránky.

Aké očakávania sa vám spájajú s rokom
2018? Hovorí sa, že osmička v letopočte je
v slovenských dejinách dôležitá.

Odkiaľ pochádzate? A ako ste si v Pezin-
ku privykli?

života, takže to v Pezinku žije. A zapájajú sa aj
tí, ktorí sa do Pezinka prisťahovali. Niektorí prišli
napríklad na brigádu vo Farskom kostole, takže
to bola príležitosť sa navzájom spoznať, dať
o sebe vedieť. Veľmi si cením, že sa ľudia neu-
zatvárajú.

Vianoce hovoria o tom, že Boh miloval svet
a dal svojho syna. Človek si uvedomí, že Pán
Boh nad nami neláme palicu. A to je dosť dobrý
dôvod na to, aby sme ani sami nad sebou nelá-
mali palicu. Človek musí mať aj sám so sebou tr-
pezlivosť. Vidím svoje chyby a musím na nich
pracovať. Padnem a znovu vstanem.Aje to aj dô-
vod, aby som nelámal palicu nad iným člove-
kom. Musím vedieť odpúšťať, prejaviť empatiu
a pochopenie. Sú to skutočnosti, ktoré prinášajú
porozumenie a pokoj. Rôznymi spôsobmi a va-
riáciami môžeme hovoriť o jedinom spoločnom
pojme, a tým je láska. Láska Boha k ľuďom, lás-
ka ľudí k Bohu a aj ľudí navzájom medzi sebou.
Všetko ostatné z toho vychádza.

Vianoce svojou atmosférou na človeka predsa
len vplývajú. Páči sa mi, že na Vianoce vieme byť
k sebe dobrí. Lebo keď to dokážeme na Via-
noce, to znamená, že to dokážeme vždy. Musí to
ísť aj počas celého roka ako v tej pesničke od sku-
piny Lojzo – Možno raz budú celý rok Vianoce.
Človek sa musí zastaviť, uvedomiť si, ak niekde
urobil chybu a snažiť sa ísť ďalej. Voláme to poká-
nie a pre nás katolíkov je práve na toto dobrá svä-
tá spoveď. Človek sa pravidelne zastaví povie si,
kde zlyhal, padol, poprosí o odpustenie a s bo-
žou pomocou vstane a ide ďalej. Prajem teda čita-
teľom veľa pokoja v srdci. Slávime sviatky božie-
ho narodenia a ten, ktorý prichádza, prináša po-
koj do sveta. Prajem si, aby sme všetko pretavili
do skutkov v našom každodennom živote, aby
boli pokoj a dobro v našich srdciach. Lebo človek
môže dať len to, čo má.

�
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Aké hodnoty by ste vyzdvihli v spojitosti
s blížiacimi sa sviatkmi?

Čo by ste na Vianoce zaželali čitateľom?

(kam)

Ak vieme byť dobrí na Vianoce, dokážeme to celý rok
Katolícky farár v Pezinku

Ján Ragula priznáva, že má
rád dlhé a pokojné zimné ve-
čery. Ponúkajú čas na
čítanie, rozjímanie, ale aj
na zamyslenie. O svoje doj-
my z končiaceho sa roka
2017 aj o želania pre rok
2018 sa podelil s čitateľmi
Pezinčana.

� Ako hodnotíte rok 2017? Predpokladám,
že 500-ročné výročie reformácie patrilo k je-
ho kľúčovým témam.

Bol a ešte stále je to zaujímavý rok. Tých 500
rokov sme si pripomenuli naozaj mnohými podu-
jatiami. Pustili sme sa aj do opravy veže na na-
šom kostole. Musím sa priznať, že som to trochu
aj plánoval, aby to vyšlo práve na tento rok.
A som rád, že sa to podarilo. Aj touto cestou ďa-
kujem všetkým ochotným darcom, ktorí prispeli.
Projekt opravy fasády veže finančne podporil
Bratislavský samosprávny kraj vo výške 2000 €
– aj touto cestou ďakujeme. Ale naspäť k podu-
jatiam. Pripravovali sme výstavu k 500. výročiu
reformácie, na čo sa – v spolupráci s Evanjelic-
kou cirkvou augsburského vyznania na Sloven-
sku a Štátnym archívom v Modre – podujalo Ma-
lokarpatské múzeum v Pezinku. Výstava s náz-
vom Viera, víno, vzájomnosť, bola otvorená pre
verejnosť od konca septembra až do konca no-
vembra a som rád, že sa na projekte podieľali
aj cirkevné zbory Svätý Jur, Limbach, Grinava
a Modra.

Ďalšou zaujímavou akciou bola výstava vyší-
vanej histórie Evanjelickej cirkvi. Išlo o šestnásť
obrazov, ktoré boli vystavené v kostole. Projekt
realizovalo Spoločenstvo evanjelických žien.
Pani farárka Daniela Horínková, ako hlavná koor-

dinátorka, dopomohla k tomu, aby sme tieto die-
la mohli v Pezinku vidieť. Jeden z gobelínov sa
tu dokonca aj vyšíval.Apomáhali ho vyšívať nie-
len evanjeličky, ale aj katolíčky zo spolku Živena.
Napokon to bola výstava výtvarných diel, projekt
XII. Sympózia spoločnosti Artem, ako putovná
výstava k 500. výročiu reformácie, pod vedením
kurátora projektu PhDr. Ľuboslava Mozu. Veľmi
pekná a dôstojná bola aj samotná slávnosť na
Pamiatku reformácie 31. októbra. Zúčastnili sa
na nej predstavitelia mesta – primátor Oliver Sol-
ga – a zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi, pán
farár Ján Ragula, neskôr aj pán farár Štefan
Alberty. Kostol bol takmer plný, boli tu evanjelici
rovnako ako katolíci, ktorí si prišli spoločne s na-
mi pripomenúť Pamiatku reformácie. Atmosféra
bola veľmi silná a niesla sa v duchu lásky. Spo-
menul som v kázni, že 500 rokov je dostatočne
dlhá doba na to, aby sa vytvorila identita spolo-
čenstva. Evanjelik je evanjelikom a chce ním zo-
stať.Akatolík je katolíkom a takisto ním chce zo-
stať. Ale ako sa dá spolupracovať? Dá sa to
preklenúť? Dá, pretože k identite evanjelika, ako
aj katolíka, patrí najmä láska. A k tomu, ako pri-
pomenul pán farár Ragula, tých predchádzajú-
cich 1500 rokov sme boli jedna cirkev.Atmosféra
tohto výročia v mnohých zanechala hlboký do-
jem. Možno niekto čakal, že urobíme veľkú osla-

vu, ale Pamiatka reformácie sa niesla v duchu
pokánia, vo vedomí, že rozdelenie prinieslo aj ve-
ľa bolesti a utrpenia. Pokora a láska musia spá-
jať obe cirkvi. To nech je spoločnou víziou a naše
spoločné posolstvo svetu. Žime si svoje životy,
no zároveň si vzájomne žehnajme.

Priznám sa, že som nad prichádzajúcim rokom
ešte veľmi nerozmýšľal. Chceme sa sústrediť na
vnútromisijné akcie, napríklad rodinný tábor, prá-
ca s deťmi... Chceme sa venovať speváckemu
zboru Stafídes, hudobnej skupine a vystupovať
aj na verejnosti.Apredsa len mám jednu konkrét-
nu túžbu. Popri klasickom bohoslužobnom živo-
te, keď sa stretávame v nedeľu ráno, chcem vy-
tvoriť priestor pre stretávanie rodín. Povedzme
v nedeľu popoludní, aby sme sa stretli, porozprá-
vali sa, pomodlili sa, zaspievali si s gitarou, alebo
s kapelou, skrátka, aby sme boli častejšie spolu
v našom cirkevnom, resp. chrámovom spoločen-
stve. Neviem ešte, ako často sa nám to podarí,
ale bol by som rád, keby veriaci prichádzali a aj
nové rodiny si našli zázemie v našom cirkevnom
zbore. Aby sa pre nás všetko neskončilo tým, že
v nedeľu ráno prídeme do kostolíka, po boho-
službe odídeme domov a koniec. Nebude to urče-
né len pre evanjelických členov, veď máme aj ve-
ľa „krížnych“ manželstiev. Ide mi o to, aby sme sa
všetci dobre cítili. Chcem klásť dôraz na rodinu.
Úžasné je, že v našom cirkevnom zbore máme
desiatky rodín s deťmi, a potreba prežívať spo-
ločné chvíle vychádza spontánne. Ešte raz zdô-
razňujem, netreba sa báť prísť, nestrávime celý
čas len nad Bibliou. Hoci aj to treba, lebo duchov-
né povzbudenie je dôležité, človek potrebuje po-
okriať, načerpať aj novú duchovnú silu, veď du-
chovná sila je pre život veľmi potrebná.

�

�

Čo očakávate od roku 2018, na čo sa tešíte?

Pre dnešnú dobu je príznačné vysoké ži-
votné tempo a odcudzenie, neraz aj veľmi zlé
medziľudské vzťahy.Ako vnímate zmysel vie-
ry v týchto časoch?

Osobne si myslím, že rozmer viery silne vplýva
na spoločnosť. Vždy to tak bolo. Možno sa to ne-
dá zmerať, nedá sa to vyjadriť číslami. Myslenie
človeka, apel na jeho svedomie, to je dlhodobý
proces. Ale keď prídu povedzme rozhodujúce
chvíle života, keď je človek dlhodobo ovplyvne-
ný určitými zásadami, keď naňho pôsobia hod-
noty ako sú viera, láska a nádej, práve vtedy sa
to prejaví. Je k tomu krásny Biblický citát:

Rozsievanie viery, lásky a nádeje
sa v ľuďoch pomaly, ale isto zakorení. V tom
je obrovský zmysel pôsobenia cirkvi. Predsa
len spoločnosť poľudšťuje. Vedie k hodnotám,
ktoré inak nie sú až také preferované. Ako na-
príklad taká už dnes spomenutá hodnota po-
kory. Kde bežne v živote, vo verejnosti, nájdete
pokoru?

Ale pokorou nič nepokazíš! V cirkvi dávame na
to dôraz, pripomíname tieto hodnoty a ľudí k nim
povzbudzujeme, pretože sú to hodnoty, v kto-
rých má Pán Boh záľubu. „

Predovšetkým aby sme prežili požehnané
Vianoce plné Božieho pokoja, lásky a radosti.
K tomu si uvedomili, že Pánu Bohu je obľúben-
com každý, kto má pred ním úctu a rešpekt. Taký
človek má mimochodom úžasnú výsadu: môže
prosiť Pána Boha o Jeho pomoc a požehnanie.
Kiež počas Vianoc plných lásky, pohody a po-
rozumenia, nezabudneme aj na prosby – možno
vyslovené, alebo len pomyslené – aby nás naro-
dený Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus žehnal, chránil
pred nebezpečenstvom, aby bol mier a pokoj na
zemi. To nech je želaním do roku 2018, aby vše-
stranné požehnanie, ktoré Pán Ježiš, Syn Boží
prináša, spočinulo na nás.

„Púš-
ťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch
ho nájdeš.“

Boh sa pyšným proti-
ví, ale pokorným dáva milosť.“

�

�

V politike určite nie. Tam sa stretávame
s pravým opakom.

Čo by ste čitateľom zaželali na vianočné
sviatky a do nového roku?

(kam)

Rozsievanie viery, lásky a nádeje sa v ľuďoch zakorení
Evanjelická cirkev a. v. má

za sebou významné chvíle ro-
ka, v ktorom si pripomenula
500 rokov reformácie. O zhod-
notenie roka 2017 ale aj krát-
ke zamyslenie nad Vianocami
a vianočné želanie pre čitate-
ľov Pezinčana sme poprosili
pezinského evanjelického fa-
rára Vladimíra Kmošenu.
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Novembrové Lúče pezinského slnka

Klub sprievodcov
mesta Pezinok v spo-
lupráci s Jednotou dô-
chodcov v Pezinku pri-
pravil pre svojich čle-
nov a verejnosť besedu
so známou výtvarníč-
kou Darinou Lichnero-
vou v priestoroch klubu
na Kollárovej ulici v Pe-
zinku.

Po privítaní hosťa
predsedníčkou JDS v
Pezinku E. Zouzalíko-
vou pripravila pani Lich-
nerová malú prezentá-
ciu vzoriek paličkovanej
čipky, ktorej sa mnohé roky úspešne venuje. Moderátorom be-
sedy bol Peter Ronec. Vytvarníčka si zaspomínala na začiatky
svoje práce s čipkou, svoje študentské časy štúdia v Prahe a v
Trnave. Osobitne hovorila o tradíciách a súčasnosti vývoja palič-
kovanej čipky a tkania na Slovensku i vo svete. Absolventka
Pedagogickej fakulty v Trnave hovorila tiež o svojich aktivitách s
mládežou, ktorú vedie k práci s paličkovanou čipkou vo svojom
ateliéri v Modre. (r)

Beseda s výtvarníčkou

Odchytené psy sa nachádzajú v karanténnej a odchytovej
stanici MsP Pezinok na Fajgalskej ceste v Pezinku. V prípade,
že občan spoznal svojho psa alebo pozná majiteľa psa prípad-
ne má akékoľvek informácie, ktoré by napomohli zistiť majiteľa
odchyteného 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 opateru pre psa.

Pomôžte nájsť majiteľa

1.

2.

(MsPP)

Dňa 19.11. o 14.40 h bol odchytený
občanom v časti Kejda v Pezinku, pes
bez identifikačných známok. Rasa:
Belgický ovčiak, pohlavie: samica , far-
ba: hnedo-čierna, výška: 45 cm, váha:
cca 20 kg, Vek: cca 1 rok.

Dňa 30. 11. 2017 o 12.15 h bol od-
chytený občanom na ul. Bratislavská
v Pezinku, pes bez identifikačných zná-
mok. Rasa: Nemecký špic, pohlavie: sa-
mec, farba: biela, výška: 45 cm, hmot-
nosť: cca 20kg, vek: cca 2 roky.

Pod tento názov sa už tradič-
ne v tretí novembrový týždeň
podpisuje Folklórny a spevácky
súbor seniorov z Pezinka so
svojím kultúrnym programom.

Tak to bolo aj 24. novembra v
malej sále Domu kultúry, kde
svojimi krásnymi piesňami s hu-
dobným doprovodom dvoch
akordeonistov potešili srdcia di-
vákov.

V programe sa striedali hu-
dobné vystúpenia s hovoreným
slovom dvoch pozvaných hostí:
spisovateľa, novinára a polito-
lóga Ľuboša Juríka, ktorý zaují-
mavo rozprával o svojej knihe o

dinová, čestná členka nášho
folklórneho súboru Obstrléze.
Plná sála ľudí a búrlivý potlesk
svedčili o tom, že sa im 2. roč-
ník s významnými ľuďmi mesta
Pezinok páčil a veríme, že
v tom budeme pokračovať. Už
teraz sa tešíme na ďalšie akcie
v roku 2018.

FS Obstrléze praje všetkým
čitateľom krásne a veselé
Vianoce, nech sú sviatkami pl-
nými lásky, pokoja a oddychu a
v roku 2018 vám prajeme veľa
pekných kultúrnych zážitkov.

Mária Kopitková

Alexandrovi Dubčekovi Rok dlh-
ší ako storočie a dokončenom
celovečernom filme, Krátka jar,
dlhá zima. Druhým pozvaným

hosťom bol mineralóg, cesto-
vateľ a organizátor Pezinského
Permoníka Jirko Vitáloš. Otáz-
ky im kládla PhDr Anička Vara-

V nedeľu podvečer 3. decembra usporiadal Folklórny spe-
vácky súbor RADOSŤ v pezinskom Dome kultúry koncert pre
všetkých svojich priaznivcov a milovníkov slovenskej ľudovej
piesne pod novým umeleckým vedením Ing. Štefana Šaláta.
Radostníci venovali tento koncert svojmu bývalému umelecké-
mu vedúcemu, učiteľovi, priateľovi a vynikajúcemu muzikantovi
Miroslavovi Rajtovi, ktorého ťažká choroba nemilosrdne vytrhla
z ich stredu. Svojmu publiku ponúkli celkom 37 piesní. Ako
správni pezinskí lokálpatrioti zaradili na úvod zopár pesničiek,
ktoré spievali na pezinskom vinobraní, následne predstavili
dve krásne moravské piesne, ktoré spievali, ako VIP hostia spo-
lu so svojimi priateľmi na slávnostnom jubilejnom koncerte cim-
balovej muziky POLAJKA vo Valašskom Meziříčí. Radostní-
ci pozvali svoje publikum aj na návštevu regiónov Myjavy,
Liptova, Gemera i Šariša keď im zaspievali krásne pesničky po-
chádzajúce z jednotlivých oblastí v miestnych nárečiach.
Krásne pesničky plus pôsobivá choreografia vytvorili príjemný
kokteil, ktorý publikum ocenilo žičlivým potleskom. Na záver

Jeseň na jednotku

koncertu poďakovala vedúca súboru Mária Miškeriková všet-
kým tým, bez podpory ktorých by sa súbor nezaobišiel: Mestu
Pezinok, Pezinskému kultúrnemu centru a Bratislavskému sa-
mosprávnemu kraju. Záverom možno konštatovať, že ani po
viacerých mesiacoch vynúteného útlmu nestratil Folklórny spe-
vácky súbor RADOSŤ nič na svojom lesku, ba čo viac, zaskvel
sa v novom šate..... Eva Frťalová

Naše občianske združenie
Dia Bozin Pezinok je zapojené
do Asociácie na ochranu práv
pacientov a z titulu príslušnosti
k tejto inštitúcii sa snažíme
všímať si prácu lekárov, z nich
najmä lekárov obvodných a dia-
betológov a v nadväznosti na
ich pôsobenie aj fungovanie
lekární.

Členka nášho o. z. zaregis-
trovaná ako priateľka združenia
mala potrebu dať si zmerať hla-
dinu cukru v krvi – glykémiu.
V súvislosti s týmto problémom
sme oslovili niekoľko pezin-
ských lekární a položili im
otázku, či sú spôsobilí bezod-
platne zmerať glykémiu aj ná-
hodnému chodcovi. Všetky
oslovené lekárne vyhlásili, že
áno, že takúto službu vedia za-
bezpečiť a to žiadateľ ani ne-
musí byť v akútnom ohrození
života.

Oslovené lekárne s pocitom
oprávnenej, tak povediac rodo-
vej hrdosti sa chceli zaprezen-
tovať niektoré tým, čo ich odli-
šuje od konkurencie a niektoré
svojou oddanosťou náročnému
povolaniu farmaceutov. Fak-
tom je, že ich extrémne zodpo-
vedná práca si u nich jednodu-
cho vynucuje vysokú odbor-
nosť a profesionálny prístup jed-
no či v dobe ich osobnej poho-
dy alebo nepohody.

Všetky lekárne, ktoré sme
navštívili, deklarovali ochotu,
ba až odhodlanie usilovať o to,
aby od nich nikto neodchádzal
neuspokojený v jeho oprávne-
nom nároku. Napr. lekárnička v
Lekárni a zdravotníckych potre-
bách na Moyzesovej 10 vy-
hlásila, že sú schopní vyba-
viť klienta čo akým náročným
prístrojom alebo rehabilitač-
nou pomôckou a to ihneď,

alebo požadované obstarajú,
zoženú ...

Lekáreň Monika, tak trochu
zastrčenú na ulici Hollého č.2
by mal poznať každý diabetik.
Sú akoby na túto zdravotnú sku-
pinu zameraní. Na požiadanie
zmerajú glykémiu, za odplatu aj
cholesterol a prístrojom Cora-
zon dokážu kontrolovať veľkosť
a účinnosť pohybu od diabeti-
kov požadovanú.

K výpočtu nami navštíve-
ných lekární patrí ešte určite aj
Bohu milá lekáreň sv. Tadeáša,
ktorej obsluha sa zaprezento-
vala ako skupina milých, empa-
tiou obdarených pracovníkov,
ochotných a pripravených vypo-
čuť, pochopiť a pomôcť každé-
mu potrebnému. V ich osob-
nostiach sa snúbi odbornosť a
profesionalita.

Lekáreň Vitalitas v OC Mólo
môže byť charakterizovaná svo-

jou obetavosťou. Majú zavede-
né 12 hodinové služby, a to v
každom dni týždňa a ponúkajú
ten najširší sortiment liekov,
zdravotníckych potrieb a výži-
vových doplnkov prispievajú-
cich k zdravému životnému štý-
lu. Zákazníkmi neuvedomova-
nou prednosťou sú poskytova-
né zľavy práve na tie druhy lie-
čív, ktoré sú aktuálne potrebné.
V závere tohto príspevku sa po-
núka otázka: „ako to, že lekáreň
si všimneme iba keď je zatvore-
ná a my jej služby práve potre-
bujeme?“

V Pezinku sú ešte aj iné le-
kárne. Napr. prepotrebnou sa
javí Lekáreň na Severe.
Všetkým menovaným, ale aj
tým ostatným by sme v závere
roku chceli poďakovať za ich
služby, za to, že ponúkajú služ-
by dobré, fundované odborne
a profesionálne. Ján Kováč

Lekárne pre diabetikov

Dňa 28. 11. 2017 sme pripravili pre našich seniorov z DSS
v Pezinku zaujímavú besedu a privítali koordinátorku z oddelenia
prevencie kriminality mestskej polície v Pezinku pani Luciu Kory-
tárovú a študentky z TU v Trnave. Témou besedy bola bezpečnosť
seniorov. V príjemnej atmosfére viedli rozhovory s našimi seniormi.
Rozprávanie bolo zaujímavé, týkalo sa rôznych životných situácií,
s ktorými sa seniori stretávajú. Dozvedeli sa napríklad ako sa chrá-
niť pred zlodejmi, čo robiť keď stratia doklady, peniaze a iné osob-
né veci. Rovnako zaujímavá bola téma o bezpečnosti seniorov na
cestách. Pani Korytárová rozdala našim seniorom reflexné pásky,
nálepky a píšťalky. Na záver sa naši seniori poďakovali prednáša-
júcim za milé rozhovory a užitočné rady. Tešíme sa na ďalšie stret-
nutie a spoluprácu v budúcom roku. DSS a ZPS Pezinok

O bezpečnosti seniorov

Pri príležitosti 27. ročníka Mesiaca fotografie je od 13.

novembra v minigalérii Domu kultúry sprístupnená výstava

fotografického cyklu s názvom

Počiatočným zámerom autora bol portrét sochára

a jeho práce, zaznamenať zákulisie vzniku diela. Postupne

však vznikol časozberný záznam umelcov a manželov

Loviškovcov pracujúcich na troch drevených sochách

od privezenia kmeňov líp až po finálny objekt. Fotogra-

fie Vladimíra Čuvalu divákovi priblížia nielen atmosféru

vzniku diela, ale predovšetkým umelcov samotných, tvo-

riacich pod Malými Karpatmi. Sochy Viliama Lovišku môže-

te nájsť po celom Slovensku – autor sa venuje pre-

dovšetkým sakrálnej plastike. Výstava potrvá do 12. ja-

nuára 2018.

Vladimíra Čuvalu

(r)

O troch

anjeloch.

O troch anjeloch
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Inzercia

Tisícročná včela „priletela do múzea“
Výstava Tisícročná včela bola

slávnostne sprístupnená verej-
nosti 7. 12. 2017 o 17.00 h vo vý-
stavných priestoroch Malokar-
patského múzea v Pezinku. Ži-
vá hudba v podaní folklórneho
súboru z Ružin-
dola sprevádzala otvorenie vý-
stavy, ktorá

Úvodného slova sa ujal
riaditeľ Malokarpatského mú-
zea v Pezinku PhDr. Martin
Hrubala, PhD. Privítal všetkých
hostí: včelárov a zástupcov mes-
ta Pezinok, primátora Olivera
Solgu, viceprimátorov Jána Če-

Rošindolčané

potrvá do 29. 3.
2018.

Ako každý rok bola i v roku 2017 pred-
stavená nová publikácia spracovaná
členmi združenia hasičov historikov
CTIF na tému hasičský šport. Vyše 400-
-stranová publikácia, ktorú spracovali
viac ako tri desiatky autorov predstavila
problematiku športu v hasičských služ-
bách jednotlivých štátov CTIF od ich
vzniku až do súčasnosti.Za Slovenskú
republiku tak ako po minulé roky spra-
coval príspevok do publikácie vrchný in-
špektor DPO SR Peter Ronec. Kapitola
ktorá má názov účasť slovenských hasičov na medzinárodných
športových súťažiach CTIF na vyše 10 stranách predstavuje
účasť slovenských hasičov na týchto súťažiach od 60. rokov mi-
nulého storočia až po súčasnosť. Keďže autor slovenskej časti
je dlhoročný obyvateľ mesta Pezinok, nechýba ani v tohoročnej
publikácii zmienka o činnosti hasičov v Pezinku a text doplňuje
i dobová historická fotografia z nácviku hasičov na pezinskom
námestí. Ako predchádzajúce publikácie CTIF i tohoročná pre-
hľadne predstavuje vznik, vývoj i súčasnosť hasičského športu
v krajinách CTIF. (PR)

Nová hasičská publikácia

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA január

Inzercia

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Tradičné podujatia:

Kontakt:
dos-

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

Potopené duše

Literatúra v Radnici: História trochu inak!

Literárno-výtvarná súťaž: téma na január: Fašiangy, Turíce...

Čo sa skrýva v lese

Výstava Čarovný les

Čítanie a tvorivé workshopy k výstave Čarovný les

Beseda so Zuzanou Kuglerovou o knihe Vinohradnícke po-
vesti.

Literárny ateliér - FÍHA! KNIHA!

– beseda v spolupráci so spolkom Živena o kni-
he s rovnomenným názvom, ktorá prináša rozsiahly výber bás-
nických textov z tvorby dvanástich výnimočných poetiek. Termín:
16. januára 2018 o 17.00 h. Hostia: historička Andrea Bokníková.
Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holu-
byho 5

Termín: 29. januára
2018 o 19.00 h. Hostia: historička Tünde Lengyelová, moderuje
Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe, bar, restau-
rant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

- literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5

– polročný tematický cyklus z literárno-vzde-
lávacích podujatí – termíny po dohode so školami. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5

– výstava Galérie Fantázia, v ktorej sa kni-
ha Čarovný les rozprestrie do priestoru, aby vás privítala v útulnej
chalúpke, ktorá pohladí dušu a osloví srdce atmosférou domova
a detstva. Termín: od 8. decembra 2017 do 31. januára 2018.
Miesto: výstavná miestnosť Malokarpatskej knižnice v Pezinku,
Holubyho 5

– sprie-
vodné podujatia a workshopy k výstave Čarovný les, počas kto-
rých budú deti v prostredí útulnej chalúpky pracovať s textom
a obrazom, tvoriť z prírodných materiálov a spoznávať tak prírodu
i seba samých. Termín: od 8. decembra 2017 do 31. januára 2018
(podľa dohody so školami a škôlkami) Miesto: výstavná miest-
nosť Malokarpatskej knižnice v Pezinku, Holubyho 5

Termín: 22. januára 2018 o 10.00 h. Miesto: odd. pre deti a
mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– cyklus podujatí pre deti a ve-
rejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu.
Termín: 31. januára 2018 o 16.30 h. Miesto: odd. pre deti a mlá-
dež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Kým školský zvonček zazvoní, Hodiny infor-
mačnej výchovy, Čítanie je IN, Veľké vítanie prváčikov.

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

,

cha a Miloša Andela a verej-
nosť. Za včelárov dostali slovo
Ing. Milan Rusnák, ktorý je inici-
átorom výstavy Tisícročná včela
v Pezinku a Štefan Moravčík so
synom, ktorí sú zamestnanca-
mi jediného múzea včelárstva
v strednej Európe Včelárska pa-
seka Kráľová pri Senci.

Výstava je určená včelárom,
rovnako ako aj širokej verejnos-
ti. Na dvore a v štyroch výstav-
ných miestnostiach nájde náv-
števník prierez históriou včelár-
stva, rôzne typy a druhy úľov,
od dlabákov, cez koše, až po

prenosné úle v tvare domčekov
a nezabudli sme ani na najno-
všie úle, či odev včelára. Det-
ského návštevníka privíta med-
veď, ktorý k nám meral cestu
z Výskumnej stanice a Múzea
TANAPu. Medvedí brloh, me-
dovníková chalúpka, košíky me-
dových cukríkov, detské pro-
gramy. Kto chce niečo vedieť o
rôznych druhoch medu, má
možnosť. V spolupráci s mú-
zeom včelárstva Včelárska pa-
seka Kráľová pri Senci pripra-
vujeme odborné prednášky spo-
jené s ochutnávkou aj možnos-

ťou zakúpenia medu a ostat-
ných produktov. Vstupné na vý-
stavu aj na pripravované odbor-
né prednášky je 1 €.

V nedeľu 10. 12. 2017 sa ko-
nala v priestoroch Malokarpat-
ského múzea v Pezinku Celo-
slovenská súťaž medu a medo-
viny. Od 9.00 do 16.00 h bola
tento deň zdarma prístupná vý-
stava, ktorú navštívilo viac ako
tristo záujemcov, ich mlsné ja-
zýčky ochutnávali med a tí star-
ší medovinu a na dvore múzea
si mohli tieto dobroty následne
od včelárov kúpiť. (MMvPk)

Sme s vami pri najkrajších životných chvíľach

� Ste na pozvánke k výstave
Tisícročná včela, ktorá bola
otvorená v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku. Prečo prá-
ve vy a prečo práve v Malo-
karpatskom múzeu v Pezin-
ku?

Chodím do múzea rád, mám
rád Pezinok a som včelár. Ma-
lokarpatské múzeum je jedi-
nečné a unikátne v muzeálnych
priestoroch, odborným a profe-
sionálnym obsadením. Majú od-
vahu a inovátorské myslenie
prepojené s miestnou kultúrou
a históriou. Pracujú tam mimo-
riadne pracovití, kreatívni a
vzácni ľudia.

� Pezinok je mestom vína,
mestom baníkov. Čo má Pe-
zinok spoločné s včelármi?

Vždy, keď nielen vinári a baní-
ci prežívali svoje najkrajšie ži-
votné chvíle boli sme s nimi. Na
Vianoce keď otcovia rodín na-
tierali oplátky s medom a dávali
ich ako symbol zdravia šťastia a
pokoja svojim deťom – boli sme
tam a pozerali na tie sladké
úsmevy. Boli sme s nimi vždy
keď vkladali sviecu z včelieho
vosku do vankúša na krstoch
svojich detí. A vo chvíľach, keď
vinári a baníci prosili Boha o úro-
du a šťastie pri fáraní, horeli na
oltároch voňavé sviece od na-

šich včiel a rozdávali nádej a ra-
dosť. Na jarmokoch sme boli pri
vyznaní lásky, keď šuhaj daro-
val srdce z perníka milovanému
dievčaťu. A keď prišla jar a všet-
ko rozkvitlo, potešili sa aj vinári
aj baníci. Boli sme tu všade a nik-
de. Nekráčali sme vo veľkých
sprievodoch, žili sme skromne
ale plody našej práce, hoc to bo-
lo len obyčajné jablko, čerešne
a slivky mali rady všetky deti vi-
nárov aj baníkov. Najkrajšie ša-
ty žien a obleky mužov vrátane
svadobných boli ukladané do
skríň a truhiel, ktoré boli zdobe-
né stolárskou remeselnou rez-
bou a lakované včelím voskom.

A my včelári sme sa tešili z to-
ho, čo s láskou k remeslu vyro-
bili pre nás vinári a baníci.

Áno je. Medy z malokarpat-
skej oblasti najmä lipový med
a med z kvetov jedlých gašta-
nov patria medzi najkvalitnej-
šie medy na svete. Zvíťazili na
medzinárodných súťažiach. Sú
to mimoriadne chutné, voňavé
a husté medy.

Dvadsať včelárov je priamo
v Pezinku a 160 v jeho okolí.

Môžete sa pozrieť a dotknúť
toho, čoho sa v živote bojíte:
úľa so živými včelami, medve-
ďa v brlohu alebo medovníko-
vej chalúpky s ježibabou. Uvi-
díte tisícročnú včelu z filmu
Juraja Jakubiska, ale predo-
všetkým sú to unikátne úle z mú-
zea včelárstva a „včelársky in-
ventár“ našich predkov.

�

�

�

Je med z malokarpatskej
oblasti plnej viníc iný ako me-
dy s ostatných oblastí Slo-
venska?

Ako veľkú máte členskú
základňu v Pezinku?

Čo môže návštevník vý-
stavy Tisícročná včela vidieť
iné ako v ostatných múze-
ách?

(ET)

Siedmeho decembra

bola v Malokarpatskom

múzeu otvorená výsta-

va Tisícročná včela.

O tejto mimoriadnej vý-

stave sme sa pozhová-

rali s včelárom a pred-

sedom včelárov bra-

tislavského regiónu Ing.

Milanom Rusnákom. Zľava Štefan Moravčík, Ing. Milan Rusnák a tatranský medveď.

Sukromná základná škola
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU január

Jedna z miestností v Cen-

tre voľného času sa preme-

nila na krásnu tradičnú iz-

bičku. Vrátili sme sa v čase

približne do prvej tretiny 20.

storočia a ponúkame aj vám

jedinečnú príležitosť na-

hliadnuť do „babičkinej izbič-

ky“. Nájdete v nej zaujímavé

detaily – starožitný nábytok,

kuchynské vybavenie, hrač-

ky... (za zapožičanie ďakuje-

me B. Bizmayerovej a J.

Elšíkovi – Starožitnosti Antik

- Charlotte). Miestnosť je sú-

časťou vianočného pásma

pre materské školy a škol-

ské kluby, no budeme radi, ak výstava osloví aj širšiu

verejnosť. Návštevu si môžete dohodnúť na telefónnych

číslach 033/ 6901991, 0948/222117, prípadne e-mailom na: epi-

. Srdečne pozývame a prajeme

krásne prežitie nastávajúcich sviatkov.

CVČ v Pezinku

centrum.pezinok@gmail.com

Mgr. Katarína Kvetková,

BABIČKINA IZBIČKA
– atmosféra tradičných vianoc

Tohtoročný Svetlonos – hal-

loweenska párty skautov v 61.

zbore Modrý Oblak Pezinok -

bola niečím výnimočná. Pre na-

šich skautov sme pripravil pro-

gram v znamení známej kresle-

nej rozprávky „Hotel Transyl-

vánia“.

Keďže nás je v skautskom

zbore veľa, usporiadali sme pre

deti dva večery. Prvý pre mlad-

šie príšerky a druhý pre tie star-

šie. Zišli sme sa večer a pozvali

sme aj Grófa Drakulu na osla-

vu 118. narodenín jeho dcé-

ry a našej kamarátky Mavis.

Dorazili príšerky všakovakého

vzhľadu. V prípade Nevidi-

teľnej ženy nebolo také jed-

noduché určiť, čo vlastne má-

me a nemáme vidieť, ostatné

príšerky zase využili na poma-

ľovanie mnoho druhov farieb.

Prevažovala čierna, čo však ne-

platilo pre múmie zahalené do

bielych obväzov.

Počas týchto dvoch hrôzo-

strašných večerov ste mohli

stretnúť v okolí nášho klubu ma-

lých upírov, zombíkov či čaro-

dejnice. Po predstavení a hla-

sovaní za tú najhroznejšiu prí-

šerku večera sme šli vymyslieť

a zhotoviť darčeky pre osláven-

kyňu. Tiež sme hlasovali, ktorá

z spomedzi všetkých troch

tekvičiek vyrobených príšerka-

mi je najkrajšia a najhrôzostraš-

nejšia. Zábavu nám však preru-

šila správa od Draca, že Mavis

zmizla. Vraj ju uniesli ľudia, kto-

rých sme museli nájsť a Mavis

vyslobodť z ich pazúrov.

Po ich dolapení vo vinohra-

doch sme ich chceli mučiť kru-

tými spôsobmi, až kým by nepo-

vedali čo jej spravili. Nakoniec

sa ale ukázalo, že to boli Ma-

visine kamarátky.

Pred spaním sme si spolu po-

zreli film „Hotel Transylvánia“

Po našich zážitkoch však film

vyznel iba ako čajíček a nikto

z nás sa nebál. Naopak, deti sa

výborne zabávali na trikových

scénach vo filme.

Tohtoročný Svetlonos sa de-

ťom páčil a určite budú mať eš-

te dlho o čom rozprávať svojim

rodičom a kamarátom. A my sa

už tešíme na ďalší rok.

Alžbeta Pešková – Boni

Skautský Svetlonos 2017

9.1. Hráme sa na škôlku.

11.1. Mama, ocko- poď sa hrať: Zimná čiapka.

Od 15.1. do 30.1. zápis na polročný tábor.

16.1. Hráme sa na škôlku.

17.1. Šaliansky Maťko.

18.1. Mama, ocko- poď sa hrať: Snehuliak.

20.1. Rozprávková sobota.

23.1. Hráme sa na škôlku.

25.1. Mama, ocko- poď sa hrať: Medvedík.

26.- 27.1. Zimná noc v Centre.

30.1. Hráme sa na škôlku.

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 de-

tičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť

návyky a aktivity budúcich škôlkarov.. Prebieha bez účasti rodi-

ča. Každý utorok od 10.00 do 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.

Prihlásiť sa môže-

te v Infocentre CVČ v čase úradných hodín. Polročný tábor je ur-

čený pre školopovinné deti a uskutoční sa počas polročných

prázdnin 2. 2. 2018. Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží.

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 do 11.00 h.

Okresné kolo súťaže v prednese slo-

venskej povesti pre žiakov ZŠ.

Stretnutia s rodič-

mi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi

rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Rozprávkové popoludnie pre rodi-

ny s deťmi so začiatkom o 16.00 h v Zámockom parku. Cena na

osobu je 2,5 €.

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné

detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-

siť návyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti ro-

diča. Každý utorok od 10.00 do 11.00 h.

Stretnutia s rodič-

mi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi

rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Tábor s prespaním v Centre voľ-

ného času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.

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 do 11.00 h.

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 pondelok 13.11.2017 vyra-

zili traja žiaci a jedna pani uči-

teľka zo ZŠ Na bielenisku v Pe-

zinku do Štrasburgu a Eu-

rópskeho parlamentu. Žiaci si

plnia svoje vyučovacie povin-

nosti a reprezentovali školu v

mnohých súťažiach a olympiá-

dach.

Štrasburg – čarovné mesto,

ktoré ich privítalo pekným poča-

sím. Program bol nabitý: plav-

ba loďou, spoločný obed, ná-

kup suvenírov, historické cen-

trum mesta a katedrála. V stre-

du sme navštívili Európsky par-

lament, kde po prvýkrát v histó-

rii jeho existencie vystúpil s prí-

hovorom slovenský prezident

Andrej Kiska. Počas celého po-

bytu nás sprevádzali asistent-

ky europoslanca Ivana Štefan-

ca a len vďaka nim bol náš

pohyb a pobyt v Európskom par-

lamente bezpečný a beproblé-

mový.

Na stretnutí s pánom Štefan-

com nás zaujímal pohľad na

problémy, ktoré Slovákov ako

Európanov trápia. Ceníme si aj

to, že sa s nami podelil o svoje

skúsenosti politika. Žiaci našej aj

iných škôl si vďaka tomu rozširu-

jú obzory a dozvedajú sa veci,

ktoré v učebniciach nenájdu. Ďa-

kujeme, že sme vďaka pánu

Oravcovi boli v Európskom par-

lamente. Vo Francúzsku. V Ne-

mecku. Lebo aj tam sme doma.

Lebo pre Slovensko je už nie-

koľko rokov Európska Únia do-

movom. Ďakujeme! (IJ)

Žiaci zo ZŠ Na Bielenisku v Štrasburgu

V dňoch 18. - 19. 11. 2017 sa

plavci z Plaveckého klubu Pe-

zinok zúčastnili 2 pretekov.

Mladší v Spišskej Novej Vsi,

kde sa konalo 5. kolo Sloven-

ského pohára žiakov v plávaní

a starší cestovali na medziná-

rodné preteky do Schwechatu.

V Spišskej Novej Vsi, Plavec-

ký klub Pezinok reprezentovalo

20 detí vo veku 9 – 12 rokov.

Potešili osobné rekordy a na

medailu siahli

ktorá si vyplávala

2 x 1. miesto a 2 x 2. miesto:

1. miesto 200 m voľný spôsob

2:17,57, 1. miesto 100 m motý-

lik 1:12,26, 2. miesto 400 m vol-

ný spôsob 4:55,67, 2. miesto

100 m voľný spôsob 1:02,97 a

3. mies-

to 100 m znak 1:20,59.

V celkovom hodnotení po po-

slednom 5. kole skončila

na

fantastickom 3. mieste. Slo-

venský pohár žiakov je 5-kolo-

vou súťažou. V každej kategórii

(žiaci / žiačky) bude vyhodnote-

Veronika Beha-
lová (2005),

Samuel Ščevlík (2006)

Veronika Behalová (2005)

ných po 7 plavcov (celkom 28),

ktorí budú odmenení účasťou

na spoločnom sústredení v Kú-

peľoch Dudince v júli 2018.

Sústredenie zabezpečí prezi-

dent SOV p. Anton Siekel pros-

tredníctvom skupiny FPD, gene-

rálneho partnera Slovenského

pohára žiakov.

Ten istý víkend sa 13-14 roč-

ní plavci zúčastnili na medziná-

rodných plaveckých pretekoch

vo Schwechate. Z pretekov si

odniesli veľa zážitkov a skúse-

nosti. Plavci si zaplávali osob-

né rekordy. Najviac sa darilo

chlapcom.

získal 4 medaily: 2. miesto

100 m prsia 1:19,74, 3. miesto

100 m motýlik 1:13,28, 3. mies-

to 100 m polohový pretek

1:13,24, 3. miesto 400 m PP

5:26,26.

(2004) získal 2 medaily: 2. mies-

to 100 m znak 1:11,29 , 3. mies-

to 100 m voľ. sp 1:05,83.

Päť najlepších plavcov z kaž-

dej kategórie sa kvalifikovalo

do finále, medzi nimi aj

Adam Mičko (2004)

Samuel Jarošinec

Adam

Mičko Samuel Jarošinec.a

Vo finále plávali 400 m poloho-

vý pretek, kdeAdam s vynikajú-

cim časom dohmatol na 3. mies-

te a Samo na 4. mieste.

Vyvrcholením pre plavcov

sú Zimné majstrovstvá SR.

V dňoch 1. – 3.12.2017 sa v Ša-

moríne stretli najlepší plavci na

Slovensku v kat. 2006 - 2005,

kde Plavecký klub Pezinok

krásne reprezentovalo 11 detí.

Okrem osobných rekordov,

z ktorých sa veľmi tešíme, sa

majsterkou Slovenska stala

v disciplíne 200m voľný spô-

sob s neuveriteľným časom

2:15,65. Okrem zlatej medaily,

Veronika vybojovala 3 x bron-

zovú medailu: 100 m motýlik

1:11,38, 400 m kraul 4:50,54,

100 m kraul 1:02,44.

Naši plavci si po prvýkrát vy-

skúšali aj všetky štafety. Najlep-

šie sa umiestnila štafeta 4 x 50

polohový pretek mix v zložení

ktorá dopláva-

la na 10. mieste.

Ešte nás čakajú Zimné maj-

strovstvá starších žiakov (2003

– 2004) v Dolnom Kubíne .Pla-

veckú sezónu uzatvoríme na

Vianočných klubových prete-

koch 16.12.2017, na ktorých sa

zúčastnia všetky deti z klubu

a ukážu rodičom, čo sa naučili.

Veronika Behalová (2005)

Filip Matejovič (2005), Filip
Timotej Janáč (2005), Vero-
nika Behalová (2005), Zuzana
Janigová (2005)

Naďa Kúdelová

Veronika Behalová zlatá na majstrovstvách SR v plávaní
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

DECEMBER 2017 PEZIN ANČ

► 7.1. VÝROČNÁ

SCHÔDZADOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU.

► 13.1. UMELECKÝ

PLES EUGENASUCHOŇA.

►14.1. NOVOROČNÝ

KONCERT - JANAIS.

► 15. 1. PETER HARGAŠ:

FARBY DAŽĎA.

► 20.1. MALO-

KARPATSKÝ VINÁRSKY PLES.

► 21.1. AHOJ ROZ-

PRÁVKA. Dnes: ŠAŠO MÚDREJŠÍ AKO KRÁĽ.

►25.1. SMRŤ V RU-

ŽOVOM.

► 27.1. SPOLO-

ČENSKÉ POSEDENIE.

( ) o 15.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 20.00 h v spoločenskej sále DK –

Organizátor: Agentúra LAPLATA

(nedeľa) o 17.00 h v Starej radnici –

Koncert slovenskej skladateľky a interpretky

s prvkami folku a šansónu.

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

Vernisáž výstavy obrazov (olej, akryl).Trvanie

výstavy: 15. 1. - 15. 2. 2018.

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

Organizátor: QUICK Pro-

duction SK.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Účinkuje:

Divadlo Hotel Mária (Banská Bystrica). Pokračovanie cyklu roz-

právok s detskou súťažou.

(štvrtok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

Muzikál o živote a s piesňami Edith Piaf.Autor: Ľubomír

Feldek. Účinkujú: Filip Čechovič, Patrícia Mikolayová, Mária

Ivančíková, Šimon Majtán a ďalší. Réžia: Blanka Kollárová.

Divadlo DOBRETA

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

Organizátor:ALFAKLUB Pezinok.

nedeľa

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jakub Vittek 5.11.
Peter Čech 6.11.
Jaroslava Čemezová 7.11.
Filip Somor 8.11.
Rebeka Noskovičová 9.11.
Vadim Péteri 9.11.
Dávid Kschill 12.11.
Eliška Nosková 15.11.
Timotej Bobáň 18.11.
Mathias Krnáč 23.11.
Elizabeth Füleová 23.11.
Ján Suchý 23.11.
Adriana Habániková 26.11.

80-ročná

85-roční

90-roční

91-ročné

Helena Bujnovská 16.12.

Emília Poláčková 15.12.
Samuel Hanák 20.12.
Božena Uhlíková 31.12.

Mária Nahálková 8.12.
Maria Istvanfyová 14.12.
Pavlína Dobiašová 24.12.
Ján Jurák 26.12.
Jaroslav Vastl 27.12.

Viktória Melišíková 7.12.

Helena Egyedová 65 r.
Ing. Jozef Macko 86 r.
Alexander Peško 84 r.
Jozef Juráš 48 r.
Jarmila Skovajsová 63 r.
Milan Nosál 88 r.
Fridrich Pavlíček 78 r.
Amália Heribanová 58 r.
Jozef Kuruc 91 r.
Zbyněk Šavara 49 r.
Vladimír Biznár 68 r.
Irena Vlhová 90 r.
Jozefína Ronecová 89 r.
Márian Gašparovič 52 r.
Jaroslav Vavřík 72 r.
Mária Dvořáková 66 r.
Michal Kosť 60 r.

Naši jub i lant i

POĎAKOVANIE

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. Ladíme 3 ................................................................... USA
3. Stratený v džungli ....................................................... Aus
4.-5. Špindl .......................................................................... ČR
6. Coco 3D ................................................ 17.00 h ...... USA
7. Coco ...................................................... 17.00 h ...... USA
6.-7. Najväčší showman ................................................... USA
9.-10. Bastardi .................................................................... USA
11.-12. Insidious: Posledný kľúč ........................................... USA
13.-14. Čertoviny .............................................. 17.00 h ....... USA
13.-14. Najtemnejšia hodina ................................................. USA
16. Fk: Dvojitý milenec ...................................................... Fra
17. Koleso zázrakov ....................................................... USA
18.-19. Tri bilbordy kúsok za Eddingom ........................... VB,USA
21. Molly a jej hra ................................................................... USA
23.-24. Muž vo vlaku ............................................................. USA
25.-26. Zúfalé ženy robia zúfalé veci ....................................... ČR
27.-28. Ferdinand .............................................. 17.00 h ...... USA
27.-28. Labyrint: Smrteľná liečba .......................................... USA
30. Fk: Beatrice ................................................................. Fra
31.-1. Všetky prachy sveta ................................................. USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VY-

HRADENÁ! Rezervácie: http://rezervácie.kinopezinok.sk

KINO DOMU KULTÚRY január

Veronika Horváthová 12.12.

Julia Majbová 19.12.

Ján Péter 4.12.

93-ročná

97-ročný

Dňa 17. 12. 2017
uplynie 13 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec

.
Spomínajú syno-
via, dcéra a ostat-
ná smútiaca rodina.

Florián HASON

Všade okolo chýba
aj po roku tvoj hlas.
Mala si rada život,
my teba a ty nás.
Skromná a láska-
vá si bola vo svo-
jom živote a veľká
vo svojej láske a dobrote. Žiješ
v srdciach tých, ktorí ťa milovali.
Dňa 28. 12. 2017 si pripome-
nieme 1. výročie úmrtia našej
drahej zosnulej

z Pezinka. S láskou na ňu spo-
mína smútiaca rodina.

Kornélie ŠRAMKOVEJ

goň a Ľubomíra Kvanková • Pat-
rik Zvolenský a Barbora Blaháč-
ková • Osman Çalişkan a Mi-
chaela Mikuličková • Andrej Vin-
cene a Lucia Monsbergerová

Dňa 3. 12. 2017
sme si pripomenuli
nedožité 67. naro-
deniny našej dra-
hej

Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Oľgy
VAGAČOVEJ.

Dňa 18. 12. 2017
si pripomenieme
21 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov o-
pustil náš syn,
manžel, otec a brat

z Pezinka. Spomína otec, deti Mar-
celko, Monika a ostatná rodina.

Marcel VAGAČ

Dňa 18. 12. 2017
uplynú tri roky, od-
kedy nás navždy
opustila naša milo-
vaná manželka,
matka, babka,

rod. Kovačovská.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S úctou
a láskou spomínajú manžel, syn,
vnuk a ostatná rodina.

Mária STRÁŽAYOVÁ,
Dňa 2. 1. 2018 uply-
nie 16 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

z Grinavy. S úctou
a láskou spomínajú deti s rodina-
mi. Ďakujeme všetkým, ktorí mu
venujú tichú spomienku.

Jaroslav
ŠINDLER

Dňa 16. 12. 2017
uplynulo 14 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý,
milovaný syn

S láskou spomí-
najú rodičia, súrodenci a syn Ma-
rek. Navždy ostaneš v srdciach
tých, ktorí ťa milovali. Ďakujeme
všetkým, ktorí mu venujú tichú
spomienku.

Marek ŠURAN.

Dňa 7. 12. uply-
nulo 30 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel a otec

S láskou spomí-
najú manželka a

deti s rodinami.

Anton HOLAN.

Touto cestou úprim-
ne ďakujeme všet-
kým priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli
dňa 16. novembra
2017 rozlúčiť s na-
šim drahým zosnu-

lým manželom, otcom, dedkom

Ďakujeme za prejavenie sústrasti
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Milanom NOSALOM.

Spomíname na:

† 10. 12. 1993

7. 9. 2006

9. 6. 1959

Štefana VALKU

Annu VALKOVÚ

Štefana VALKU
†

†

† 24. 12. 2011

Venujte im tichú spomienku. Za
všetkých Pavol Valka s rodinou.

Petra VALKU

Spomienky naše sa k tebe vraca-
jú. Kytičky kvetov ti na hrob dáva-
jú, všetci tí, čo ťa v srdci majú. Je
to už 15 rokov, čo nás navždy
opustil manžel, tatíčko a deduško

Stanislav VOHLÍDAL.

Čas plynie ako
rieky prúd, kto ťa
mal rád nevie za-
budnúť. Len ten
kto stratil toho,
koho mal rád, po-
chopí, čo je bolesť

a žiaľ. Ako voda tokom plynie,
krásna spomienka na teba nikdy
nepominie. Dňa 29. 12. 2017 si
so smútkom v srdci pripomíname
30. výročie úmrtia, kedy nás
navždy opustil náš drahý manžel,
otec, dedko, pradedko

z Pezinka. S láskou a vďakou
spomína manželka Melánia s
deťmi a ostatná smútiaca rodina.

Jozaf REICHBAUER

Tvoje dobré srdce
zostane navždy s
nami. Nič už nie je
také ako bolo.
Všade chýba tvoj
hlas, láskavý po-
hľad, úsmev na

tvojej tvári. Každý kto ťa mal rád
nevie zabudnúť. Dňa 14. 12.
2017 si pripomíname 25. výročie,
čo nás navždy opustila naša
drahá mamička a manželka

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou spomína
manžel, syn a dcéry s rodinami.

Eva BENÍČKOVÁ.

Kniha života pre
každého má iné
množstvo strán i
rôzne chvíľky ra-
dosti, odchod do
večnosti môže byť i
radosťou... pocho-
piť to na zemi je veľkou múdros-
ťou... 6. 12. 2017 si pripomíname
nedožité 90. narodeniny našej
drahej starej a prastarej mamy

S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí jej spolu s nami venujú tichú
spomienku.

Márie POLKORÁBOVEJ.

Dňa 29. decembra
uplynie 10 rokov
od úmrtia nášho
milovaného man-
žela, otca, dedka

a zároveň 21. 10.
sme si pripomenuli nedožité 70.
narodeniny. S láskou a úctou spo-
mína celá rodina.

Milana JERGLA

Dňa 26. 12. 2017
uplynie 15 rokov,
čo nás navždy
opustila

S láskou a úctou
spomínajú dcéry a synovia s rodi-
nami. Ďakujeme všetkým, ktorí
jej venujú tichú spomienku.

Júlia
FÉDEROVÁ.

Dňa 24. novembra
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
manžela, otca, sta-
rého a prastarého
otca

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Lukáča
MELICHÁRA.

Kto v srdci žije, ne-
zomiera. Uplynulo
18 rokov odvtedy,
čo nás opustil náš
drahý otec a dedko

z Grinavy. S úctou
a láskou si spomínajú dcéra Eva
a Martin s rodinou.

Rudolf MARKE

Zosobáš i l i sa

Pavol Pikna a Daniela Kader-
jáková • Miroslav Krištof a Mi-
chaela Keseliová • Ivan Zoljana
Kristína Čermanová • Marián Dr-

Dňa 17. 12. uply-
nú 2 roky, čo nás
navždy opustil náš
drahý a milovaný
otec, starý otec
a svokor

S láskou a úctou naňho spomína
manželka, syn a dcéra s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Ľudovít
PRANDORFY

Odišiel si tíško a niet
ťa medzi nami, v srd-
ciach našich žiješ
spomienkami. Dňa 3.
12. 2017 sme si pri-
pomenuli 13 rokov
od úmrtia

.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodi-
nami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA

Čas nikdy nevráti, čo vzal. Spo-
mienky ostanú a žiaľ. 14. 1. uply-
nie 15 rokov odvtedy, čo nás

navždy opustil man-
žel, otec, dedko

S láskou spomí-
najú manželka a
deti s rodinami.

Benjamín
KOPÁČIK.

Dňa 11. 12. 2017
uplynulo 10 rokov,
čo nás opustil man-
žel, otec, dedko
a pradedko

S láskou spomína
manželka, deti s rodinami a os-
tatná rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Ivan ZÁPRAŽNÝ.

3. januára 2018 by
sa bol dožil 100
rokov otec, dedko
a pradedko

Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami
tichú spomienku.

Daška,
Dušan, Zlatka a ostatná rodina.

Štefan HORVÁTH.

Navždy osta-
neš v našich srdciach tatko, s lás-
kou na teba spomíname.

Čas plynie ako
rieky prúd, kto ťa
mal rád, nevie za-
budnúť. Dňa 24.
12. 2017 uplynie 7
rokov, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec a dedko

Kto ste ho poznali a mali radi, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami.

Milan ZEMKO.

Dňa 13. 12. 2017
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
nášho otca, dedka
a pradedka

Spomína syn s ro-
dinou. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Jána BLAŽEKA.

To, že sa rana zaho-
jí, je len klamné
zdanie. V srdciach
nám bolesť zo-
stáva a tiché spo-
mínanie. Dňa 3. 1.
2018 si pripome-
nieme 11. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý

S úctou spomína smútiaca rodi-
na.

Karol LISÝ.

Nezabúdame!

Dakujeme všetkým priateľom a
známym, ktorí sa prišli dňa 13.
novembra 2017 rozlúčiť s naším
drahým synom

Ďakujeme za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Jozefom JURÁŠOM.

Dňa 29. 11. 2017
uplynul rok, čo nás
navždy opustila
naša milovaná

rod. Hanusková.
S úctou a bolesťou v srdci spo-
mína manžel a syn. Zároveň si
27. 12. 2017 pripomíname jej ne-
dožitých 71 rokov. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

Ing. Anna
Markovičová,

Odišiel tíško, niet
ho medzi nami, no
v našich srdciach
žije stále spomien-
kami. Dňa 29. 12.
2017 uplynie 5 ro-
kov, čo nás navždy

opustil náš drahý otec

S láskou a úctou na neho spomí-
najú dcéry a synovia s rodinami.

Ján JANÁS.

V piatok 1. decem-
bra sme sa my, Ra-
dostníci, navždy roz-
lúčili s naším umelec-
kým vedúcim, učite-
ľom a priateľom Miro-
slavom Rajtom, ktoré-
ho zákerná choroba
nemilosrdne vytrhla
z našich radov upros-
tred tvorivého rozletu.
Mirko, nikdy na teba
nezabudneme! Na tie
krásne pesničky, kto-
ré si s nami naštu-
doval, ani na tvoju
virtuóznu hru na akordeóne, ktorá nabíjala úžasnou ener-
giou nielen nás, ale aj naše publikum. Zostaneš navždy ne-
oddeliteľnou súčasťou Folklórneho speváckeho súboru
RADOSŤ! Česť Tvojej pamiatke!

Členovia Folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ

RADOSŤ smúti
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Do ročníka 2017/18 sa v tejto kategórii U16 prihlásili okrem

Pezinka aj celky z Martina, Vrútok, Kežmarku, Košíc a Spiš-

skej Belej. V sezóne sa mužstvá stretávajú každý s každým

trikrát. Hrá sa turnajovým spôsobom, kde vždy v daný deň

odohrajú tri zápasy s jednotlivými súpermi. Náš team je zlo-

žený z chlapcov z Pezinka a okolia a sú v porovnaní s ostat-

nými mladší v priemere o 2 roky, čo je na tejto úrovni veľký

rozdiel, ale nadobudnú nové skúsenosti, skonfrontujú sa

s ostatnými a to je podstatné. Na jeseň sme odohrali turnaje

v Bratislave, Vrútkach a Spišskej Belej a Martine. Pre chala-

nov to boli prvé zápasy na takomto fóre a hoci výsledky sú

zatiaľ nepriaznivé, platia nováčikovskú daň a hrajú proti muž-

stvám, ktoré už hrajú niekoľko rokov pokope. V záverečných

zápasoch už bolo vidieť zlepšený herný prejav, ale bohužiaľ

sa nepodarilo strelecky presadiť, hoci šancí bolo neúrekom.

Stavať je na čom, vytvára sa dobrý kolektív a v nasledujúcom

roku majú možnosť dorastenci získať prvé body na zvyšných

turnajoch.

Jokerit Pezinok Juniors – HBK Medokýš Martin 0:8 (0:5,0:3)

Jokerit Pezinok Juniors – MŠK Worms Kežmarok 0:8

(0:6,0:2)

Jokerit Pezinok Juniors – HBK Vrútky 2:10 (0:8,2:2) Góly:

M. Dugovič, S. Machala

Jokerit Pezinok Juniors – HBC Ducks Košice 1:7 (1:4,0:3)

Gól: L. Šoka

Jokerit Pezinok Juniors – MŠK Spišská Belá 0:4 (0:1,0:3)

Jokerit Pezinok Juniors – HBC Ducks Košice 0:3 (0:1,0:2)

Jokerit Pezinok Juniors – HBK Vrútky 0:5 (0:3,0:2)

Jokerit Pezinok Juniors – MŠK Worms Kežmarok 0:7

(0:5,0:2)

Turnaj v Bratislave:

Dohrávka Vrútky + Turnaj v Spišskej Belej:

Turnaj v Martine:

(pv)

Extraliga U16 Jokerit Pezinok

Zo svetového šampionátu show dance striebro,
z majstrovstiev SR v modernej gymnastike zlato

Marek Macejka do 30 kg, do 11 r. ,Ella Marko-
vicsová do 32 kg, do 13 r. , Filip Buzinkay do 34 kg, do 13 r. ,
Jozef Tománek do 38 kg, do 13 r., Lenka Tománková do 48 kg,
do 13 r., Silvia Tománková do 52 kg, do 18 r., Karol Dubský do
73 kg, do 15 r.

Patrícia Tománková do 27 kg, do 11 r., Katarína
Vojteková do 46 kg, do 11 r.

Andrej Markovics do 24 kg, do 11 r., Michal Tomáš
do 30 kg, do 11 r., Emma Markovicsová do 30 kg, do 11 r., Matej
Klobučník do 38 kg, do 13 r., Samuel Hager do 42 kg, do 13 r.,
Adam Sečkár do 46 kg, do 11 r., Karol Dubský do 73 kg, do 18 r.

Filip Buzinkay U12 − 34kg, AntonDubský U12 −
42kg, Karol Dubský U16 −73kg, Samuel Háger U14 −42kg
Andrej Markovics − 22kg, Emma Markovicsová U12 − 32kg,
Jozef Tománek U14 −38kg, Patrícia Tománková U12 − 28kg,
Silvia Tománková U16 − 57kg.

Matej Klobučník U14 −38kg, Ella Markovicsová
U12 − 36kg

Ladislav Sečkár U14 + 66kg

MT Považská Bystrica 7. 10. 2017:

Berger Nachwuchscup 8. 10. 2017:

(MT)

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

XII. ročník Štefanského turnaja
v stolnom tenise

o putovný pohár mesta PEZINOK

V kategórii registrovaní hráči
je turnaj zaradený ako BATT OPEN
turnaj mužov pre ročník 2017/2018

pod záštitou primátora mesta Pezinok

Mgr. Olivera Solgu

sa bude konať dňa 26.12.2017

v telocvični a stolnotenisovej hale

ZŠ Na bielenisku.

Pozývame všetkých registrovaných,
neregistrovaných a rekreačných hrá-
čov, aby sa prišli zabaviť a pokúsili sa
získať putovný pohár mesta Pezinok.

- Štartovné: 5,0 EUR/osoba
- Prihlášky:

elektronicky na e-mail:
Prihlášky je potrebné

zasielať

pavol.alexy@stuba.sk do 22. 12. 2017
do 20.00 h.

registračné číslo hráča

- Časový plán:

- Súťaže:

Do prihlášky je potrebné
uviesť meno, priezvisko, rok narodenia,
klub a (v prípade
reg. hráčov) resp. mesto (v prípade
nereg. hráčov). Registrovaní hráči, pokiaľ
nie sú z BA kraja a nie sú v rebríčku SR
dospelých, uvedú aj aktuálne umiestne-
nie v príslušnom krajskom rebríčku.

7.30 – 8.30 h prezentá-
cia, 8.30 – 9.00 h – vyžrebovanie, 9.00 h
– otvorenie turnaja a začiatok súťaží.

– registrovaní
hráči (zúčastniť sa môžu hráči všetkých
líg), – registrovaní hráči,
ktorí nepostúpia zo základných skupín v
kategórii A, – neregistrova-
ní hráči, – neregistrovaní
hráči, ktorí nepostúpia zo základných

Kategória A

Kategória B

Kategória C
Kategória D

skupín v kategórii C, –
starší žiaci a dorast (narodení 2000
a mladší), – najmladší
a mladší žiaci (narodení 2005 a mladší)

Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste zís-
kajú diplomy, medaily, darčekové balíčky,
poháre + mená víťazov v kategórii A a C
budú vyryté do putovných pohárov.

P. Alexy, tel : 0903 461
734, email

V štartovnom je 1x ob-
čerstvenie (teplé jedlo+nealko). Počas
turnaja bude k dispozícii bufet.

OZ stolnotenisový klub
ZŠ Na bielenisku Pezinok, ZŠ Na
bielenisku Pezinok, mesto Pezinok,

Kategória E

Kategória F

pavol.alexy@stuba.sk

http://www.stkpk.sk/

Vo všetkých kategóriách sa hrá len
súťaž dvojhier

- Informácie:

- Občerstvenie:

- Usporiadateľ:

Pozvánka na Štefanský turnaj

Vyvrcholením tohtoročných
súťaží show dance boli Maj-
strovstvá sveta v nemeckej
Riese. Zúčastnilo sa ich 2200
tanečníkov z 32 krajín a piatich
kontinentov. Bolo to veľkolepé
podujatie, s mimoriadne silnou
konkurenciou, najmä z Ruska,
Slovinska a Kanady. Najväčšie
zastúpenie zo Slovenska mala
Juventa Bratislava so 48 taneč-
níkmi, ktorí sa predstavili vo
všetkých vekových kategóriách
s 15 súťažnými choreografiami.
Okrem nich našu krajinu repre-
zentovali tanečníci Genci Beri-
sha a kluby Haló haló Brati-
slava a Danceversity Nitra.

Slovensko na svetovom šam-
pionáte získalo zlatú a striebor-
nú medailu. Najvyššie ocene-
nie si vybojoval v mužských só-
lach tanečník Genci Berisha
bez klubovej príslušnosti. Dru-
hú najcennejšiu striebornú me-
dailu získali juniorky Juventy

Bratislava vo formáciách, kde
súťažilo 26 choreografií. V 24-
-člennej juvenťáckej choreo-
grafii mal zastúpenie aj Pezinok
prostredníctvom 12-ročnej ta-
nečníčky
Juniorská formácia bola ocene-
ná v tomto roku titulom Majster
Slovenskej republiky, Majster
Európy a vicemajster sveta.

Po vyhlásení výsledkov MS sa
spolu tešili prvé Slovinky i druhé

Timey Oravcovej.

Slovenky, o čo sa pričinil uzná-
vaný slovinský choreograf Ma-
tevž Česena, ktorý pripravoval
na súťaž tanečníčky svojej kraji-
ny a cez leto bol aj na Sloven-
sku, na sústredení juvenťáčiek,
kde im na tréningoch odovzdal
svoje cenné skúsenosti. Au-
torkou našej choreografie bola
šéfka Juventy Erika Šimonová.

Týždeň po MS show dance
sa uskutočnili v bratislavskej

športovej hale Mladosť Maj-
strovstvá Slovenska v moder-
nej gymnastike spoločných
skladieb, dvojíc a trojíc. V 5-
člennej zostave junioriek Ju-
venty s obručami sa predsta-
vila aj Pezinčanka Timea
Oravcová. Mladé gymnastky
svoje dve vystúpenia zvládli
najlepšie v súťaži a vybojovali
si zlaté medaily a titul Maj-
ster SR. (nc)

V sobotu 21. októbra 2017
v Piešťanoch odohrali starší žia-
ci BK Pezinok úvodné stretnu-
tia novej sezóny 2017/2018.

Naši basketbalisti nastúpili v
dvojzápase proti súperovi TJ
Družba Piešťany.

Prvé stretnutie sa skončilo
víťazstvom pre BK Pezinok
v pomere 40:21 (30:17). Do dru-
hého stretnutia nastúpili naši
basketbalisti už s väčším seba-
vedomím a dobrou náladou, čo
sa podpísalo pod ďalšie víťaz-
stvo v pomere 47:28 (38:17).
Najlepší strelci: Juráček 9 bo-
dov, Slimák 9 bodov, Rajnoha
7 bodov a 5 asistencií, Focko
4 body a 8 asistencií.

Nová sezóna pre mladých basketbalistov
BK Pezinok odštartovala v Piešťanoch

Straší žiaci BK Pezinok ab-
solvovali letnú prípravu, čo sa
výrazne podpísalo na tomto
vynikajúcom vstupe do sezó-
ny. Mladí basketbalisti trénujú

v Pezinku pod vedením trénera
Vladimíra Kuznecova a kondič-
ného trénera Petra Gyepesa.

Víťazstvá na začiatku sezóny
sú pre chlapcov skvelou moti-

váciou do budúcich zápasov.
Najbližšie stretnutie odohrajú
naši basketbalisti na domácej
pôde so súperom BK Lokomo-
tíva Sereď. (VK)

Výsledky 1. JUDO CLUB Pezinok

FOTO: L. Plšek


