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Obecné noviny vo vianočnom dvojčísle uverejnili rozsiahli 
článok Analýza finančnej stability 50 najväčších miest v SR, 
ktorí prezentuje hodnotenie niektorých významných ukazova-
teľov hospodárenia. Pezinok skončil v strede tabuľky – na 24. 
mieste. Ministerstvo financií SR a INEKO hodnotilo šesť naj-
významnejších oblastí ekonomiky, napríklad celkový dlh, zadl-
ženosť mesta na občana, záväzky po lehote splatnosti a ďal-
šie. Ako jeden z pozitívnych príkladov uvádzame celkový dlh 
Pezinka, ktorý klesol zo 14,14 % v roku 2015 na 11,31 % v hod-
notenom roku 2016. Dlh na obyvateľa nášho mesta bol v tom 
roku 74 eur, pričom aj mestá, ktoré sa umiestnili pred Pe-
zinkom majú dlh väčší (napríklad Žilina na 9. mieste má dlh 
237 eur, alebo Púchov na 9. mieste má dlh na obyvateľa až 
260 eur, pričom celoslovenský priemer je 179 eur). V celko-
vom ohodnotení finančného zdravia dosiahol Pezinok 4,95 bo-
du z celkových 6 bodov (najlepšie hodnotené Nové Mesto nad 
Váhom dosiahlo 5,95 %). Zlepšiť by sa Pezinok mohol na-
príklad vo výsledkoch bilancie bežného účtu, kde dosiahol 
len 8,84 %, pričom najlepšia Dubnice nad Váhom dosiahla 
24,9 %. V ostatných ukazovateľoch sa naše mesto drží v stre-
de tabuľky, pričom v niekoľkých ukazovateľoch si bilanciu v po-
rovnaní s minulým hodnotením zlepšilo.                       (MsÚ)

Inzercia

PEZINOK NA 24. MIESTE 

8,4 x 5 = 42 x 0,78 = 32,76x 2 = 65,52
65,52 - 15 % = 55,70

Podľa centrálnej 
evidencie obyvateľov SR

 malo mesto Pezinok 
k 31. 12. 2017  

24 794 obyvateľov 

Aj v novom roku?
Milí vytrvalí i nádejní darcovia krvi , verí-
me, že i v roku 2018 budete zdraví 
a ochotní darovať najvzácnejšiu tekuti-

nu. Prvý odber v tomto roku organizujeme dňa 6. 2. v Malom 
salóniku Domu kultúry na  Holubyho ulici od 8.00 hod. do 
11.00 hod.

Darcovia, ktorí prídete autom, nezabudnite si vypýtať kartič-
ku na bezplatné parkovanie. 
                                              Výbor SČK pobočka Pezinok                                                         

Výstavu maliarskeho diela Petra Hargaša otvorili v Pezinskom kultúrnom centre 15. januára a potrvá do 15. februára. Všestranný 
výtvarník, maliar a v ostatnom čase už aj grafik, sa v našom meste predstavil tento raz sériou obrazov nazvanou Farby dažďa. 
Neopakovateľnou farebnosťou v nich zachytil atmosféru ulíc našich miest v čase dažďa. V prezentovanom súbore nechýbajú ani dva 
obrazy Pezinka. „Večerný dážď, blikajúce svetlá a chodiace tiene v týchto obrazoch to je pravá impresia, vizuálny a zmyslový záži-
tok,“ napísal o jeho diele popredný výtvarný teoretik Bohumil Bachratý.                                                                                         (r)

Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo vedeniu mes-
ta Pezinok, že na území Pezinka umiestni stacionárnu monito-
rovaciu stanicu Národnej monitorovacej siete kvality ovzdu-
šia. Mesto poskytne Slovenskému hydrometeorologickému 
ústavu pozemok o výmere 12 metrov štvorcových v lokalite 
Základne školy na Fándlyho ulici. Túto lokalitu vytipovalo mes-
to aj z dôvodov blízkosti cestných komunikácii a výrobných 
prevádzok. Monitorovacie zariadenie bude hradené z finanč-
nej podpory Európskej únie na podporu monitorovania kvality 
ovzdušia na území našej republiky.                              (MsÚ)

Monitorovanie ovzdušia
už aj v Pezinku

Redakciu nášho časopisu oslovil pán poslanec Martin Fecko 
so žiadosťou o uverejnenie oznamu, ktorého obsah sa môže 
týkať aj obyvateľov Pezinka. Uverejňujeme ho v plnom znení: 
„Poslanec NR SR Martin Fecko – člen výboru pre pôdohospo-
dárstvo a životné prostredie upozorňuje občanov, ktorí užívajú 
poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vy-
členené cez pozemkový úrad, resp. pozemkový odbor okres-
ného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj na-
ďalej užívať, aby v lehote do 28. 2. 2018 podali žiadosť na po-
zemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vyda-
nie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru 
upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 
504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užíva-
nie náhradného pozemku zaniká. Prosím nezmeškajte to. Ďa-
kujem.“                                                                 (r)

OZNAM POSLANCA NR SR
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Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok, 

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

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

     
Mesto Pezinok

IBAN
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

 SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

MESTO PEZINOK
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž

Predmetom súťaže je predaj nehnuteľností v k. ú. Pezinok, 
na Holubyho 23 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 400 000 EUR

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 elektronickej 
aukcie, prostredníctvom aukčného systému (ak budú predlo-
žené minimálne dva návrhy).

Lehota na podávanie návrhov: do 7. 3. 2018 (streda) do 
14.00 hod. v zalepenej obálke so spätnou adresou záujemcu 
na adresu: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 
Pezinok, s označením hesla: „OVS - predaj Holubyho 23 
NEOTVÁRAŤ!“.

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

Nakoľko sa blíži koniec ter-
mínu podania priznania k dani z 
nehnuteľností, k dani za psa, k 
dani za predajné automaty a k 
dani  za nevýherné hracie prí-
stroje, t. j. do 31. januára 2018, 
upozorňujeme daňovníkov, u 
ktorých nastala zmena, aby ne-
zabudli podať priznanie k dani.  
Pre zdaňovacie obdobie roka 
2018 je rozhodujúci zápis v 
katastri nehnuteľností. Pri-
znanie k dani sú povinní podať 
do 31. januára 2018 iba tí da-
ňovníci, ktorí v čase od 
2.1.2017 do 31.12.2017: 
- nadobudli nehnuteľnosť a bu-

dú k 1. januáru 2018 zapísaní 
v katastri nehnuteľností,

- predali nehnuteľnosť a už ne-
budú k 1. januáru 2018 zapí-
saní v katastri nehnuteľností,

- alebo u nich nastali zmeny 
skutočností, ktoré majú roz-
hodujúci vplyv na vyrubenie 
dane.

Najčastejšie zmeny, ktoré 
majú vplyv na podanie pri-
znania sú kúpa nehnuteľností, 
predaj nehnuteľností, darova-
nie nehnuteľností, nehnuteľ-
nosť nadobudnutá darom, zde-
denie nehnuteľností, nehnuteľ-
nosť nadobudnutá dražbou,  
rozvod  a  následné  rozhodnu-
tie  súdu o majetkovom vyspo-
riadaní, získanie právoplatné-

ho stavebného povolenia, zís-
kanie právoplatného kolaudač-
ného rozhodnutia, získanie  prá-
voplatného povolenia na zme-
ny v užívaní stavby, bytu alebo 
časti bytu, zbúranie stavby, po-
zemková úprava.

Ak  počas  roka  nedošlo  k  
žiadnym zmenám v nehnuteľ-
nostiach, ktoré vlastníte, máte 
v nájme, či užívate, priznanie 
k dani z nehnuteľností nepo-
dávate.

Podať priznanie ste povin-
ní aj vtedy, ak ste nehnuteľ-
nosť síce nadobudli už v 
predchádzajúcich rokoch, 
ale doteraz ste ešte priznanie 
nepodali. 

Termín podania priznania 
je do 31. januára 2018 a je po-
trebné ho podať na predpísa-
nom tlačive, ktorého vzor usta-
novilo MF SR všeobecne zá-
väzným predpisom. Tlačivá si 
môžete vyzdvihnúť u správcu 
dane na prízemí v kancelárii pr-
vého kontaktu Mestského úra-
du Pezinok,  prípadne  ich náj-
dete na internetovej stránke 
mesta. Ak daňovník nepodá 
priznanie k dani, prípadne nedo-
drží  termín na podanie prizna-
nia, správca dane je povinný da-
ňovníkovi uložiť pokutu.
  
Oddelenie ekonomiky 
a miestnych daní 

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

Koncom roka 2017 mesto Pezinok získalo dotáciu z Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 40 000 € 
na opravu telocvične v ZŠ Jána Kupeckého v rámci podprogra-
mu OD5 – Výchova a vzdelávanie mládeže, v podprograme 
OD505 Rozvojové projekty na finančné zabezpečenie rozvojo-
vého projektu zameraného na rozvoj výchovy a vzdelávania žia-
kov v oblasti telesnej výchovy a športu formou dostavby, rekon-
štrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017. 

Mesto Pezinok tiež získalo dotáciu zo Slovenského futbalové-
ho zväzu vo výške 30 000 € na podporu rekonštrukcie a výstav-
by futbalovej infraštruktúry – Rekonštrukcia futbalového štadió-
na v Pezinku.                                                          (MsÚ)

Dotácie pre Pezinok

Na pozvanie prezidenta republiky Andreja Kisku sa primátor 
nášho mesta Oliver Solga zúčastnil 1. januára Slávnostnej ce-
remónie udeľovania štátnych vyznamenaní pri príležitosti osláv 
25. výročia vzniku Slovenskej republiky v historickej budove bra-
tislavskej Reduty. Rovnako 10. januára bol primátor účastný 
stretnutia predstaviteľov okresných miest a ZMOS-u na tra-
dičnom novoročnom prijatí prezidentom SR. Primátor Pezinka 
pozval prezidenta republiky na oficiálnu návštevu Pezinka po-
čas tohoročného Vinobrania, na XI. stretnutie banských miest 
a obcí.                                                                  (r)

Primátor u prezidenta SR

V rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15, bol dňa 21. 12. 
2017 predložený projekt, resp. žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok pod názvom „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – 
Limbach“ na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR.                                                 (r)

V súvislosti so zákonom č. 
238/2017, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon o e-Governmen-
te, prišlo aj k zmene zákona č. 
145/1995 Z.z. o správnych po-
platkoch, a to s účinnosťou od 
1. novembra 2017. Zmena sa 
dotkne najmä osvedčovania 
podpisov na matrike, ale aj so-
bášnych a iných poplatkov. 
Mestá a obce musia tieto le-
gislatívne zmeny rešpektovať a 
uviesť do praxe. Zmeny sa dotý-
kajú týchto oblastí:

1. Zmenou v platení správ-
nych poplatkov je, že sa vypúš-
ťa platba poplatku prostredníc-
tvom krátkej textovej správy 
(SMS) z dôvodu jej nezavede-
nia do praxe v centrálnom sys-

téme výberu a evidencie po-
platkov, tzv. systému E-Kolok. 
Zároveň sa zavádza spôsob 
platenia poplatkov prevodom z 
účtu v banke a platobnou kar-
tou za úkony vykonávané obca-
mi a vyššími územnými celkami 
v rámci preneseného výkonu 
štátnej správy, ak sa vo veci ko-
munikuje elektronicky cez 
ústredný portál verejnej správy, 
špecializovaný portál alebo in-
tegrované obslužné miesto. 
Prevádzkovateľ systému odve-
die uhradené poplatky do roz-
počtu obce.

2. Základné zmeny v sa-
dzobníku poplatkov týkajúcich 
sa obcí. Menia sa sumy v časti 
I. Všeobecná správa, konkrét-

ne v položke 2 písm. a) a písm. 
c) a položke 3 prvý bod písm. a) 
a druhý bod zo sumy 1,50 eura 
na 2 eurá.

Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (foto-

kópie), listinnej podoby elektro-
nického dokumentu, výpisu ale-
bo písomnej informácie z úrad-
ných kníh, úradných zázna-
mov, evidencií, registrov listín 
a zo spisov alebo súkromných 
spisov v úradnej úschove vybe-
rať poplatok za každú aj začatú 
stranu ... 2 eurá

c) Osvedčenie odpisu (foto-
kópie), listinnej podoby elektro-
nického dokumentu, výpisu ale-
bo písomnej informácie z úrad-

ných kníh, úradných zázna-
mov, registrov listín a zo spisov 
alebo súkromných spisov v ú-
radnej úschove, vyberať popla-
tok za každú aj začatú stranu 
v slovenskom jazyku - 2 eurá

Pri zníženej sadzbe podľa § 
6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. 
z. vyberú poplatok v sume 1 eu-
ro za každú aj začatú stranu.

Položka 3
1. Osvedčenie 
a) podpisu na listine alebo na 

jej rovnopise, za každý podpis - 
2 eurá.

2. Overenie správnosti úda-
jov v žiadosti o výpis z registra 
trestov a v žiadosti o odpis re-
gistra trestov - 2 eurá.     (MsÚ)

ZMENA ZÁKONA O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Príspevok na cyklochodník

Obyvatelia mesta sa 
môžu zapojiť do zberu 
použitého oleja a tuku 
z domácností. Na zber 
slúžia tri plastové hnedé 
120 l kontajnery, ktoré 
sú umiestnené na tých-
to miestach: 

- na sídlisku Sever na
     kontajnerovom stanovišti oproti č. Svätoplukova 19

-  na sídlisku Muškát pri potravinách  na ul. gen. Pekníka 
-  na sídlisku Juh na kontajnerovom stanovišti pri BD Bystrická 32.

Použitý olej stačí vložiť do kontajnera najlepšie v plastovej fľa-
ši. Spoločnosť  ESPIK Group s.r.o sa postará o odvoz použité-
ho oleja z nádob.                           MsÚ- ref. ŽP, KS a dopravy

ZBER OLEJA

MESTO PEZINOK
bude obsadzovať voľné pracovné miesta v zariadeniach 
sociálnych služieb:

- Sociálny pracovní k v zariadeniach sociálnych služieb
- Sociálny pracovník v nocľahárni Mesta Pezinok
Bližšie informácie o pracovných miestach, kvalifikačných 

predpokladoch a ďalších podrobnostiach vám poskytnú vedú-
ca oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti – PhDr. Milada 
Hegyiová, tel. 033/6901300, alebo vedúca zariadení sociálnych 
služieb – Mgr. Alena Černáková, tel. 033/6901970.      (OŠaSS)

V predjarí  tohto roka Mesto Pezinok zrealizuje na cintoríne na 
Seneckej ulici v Pezinku už v roku 2017 avizovaný výrub 16 ks  
stromov zväčša rozptýlených medzi hrobovými miestami. Dôvo-
dom  výrubu  je  život  a majetok ohrozujúci celkový  stav  týchto    
stromov, zdokladovaný v odbornom posudku vypracovanom spo-
ločnosťou EKOJET, s.r.o., priemyselná a krajinná ekológia, Brati-
slava (2016) pod  názvom „Tomografické posúdenie zdravotného  
stavu a stability 107 ks stromov, Pezinok“.   

Náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny Mesto vykoná do konca 
roka 2019 na verejných priestranstvách v Pezinku.     

Stromy, ktoré sú rizikové, ale nie je možné ich odstrániť, budú   
ošetrené  odborným rezom v mesiacoch apríl - máj 2018.   (MsÚ)

Výrub stromov 
na starom cintoríne – II. etapa

Vážení občania, oznamujeme vám, že v čase 
od 15. januára 2018 do 15. februára 2018 bude 

prebiehať oprava dlažby na chodbách v Starej budove Mestskej 
polikliniky.

Oprava sa bude robiť po úsekoch tak, aby bola nebola narušená 
prevádzka v ambulanciách. Možnosť pohybu po chodbách bude 
čiastočne obmedzená a bude riešená provizómymi prechodmi.

Žiadame vás, aby ste rešpektovali všetky bezpečnostné ob-
medzenia a zákazy. Ďakujeme za pochopenie

Ing. Juraj Pátek, konateľ a riaditeľ PMS,s.r.o.

Oznam

V meste Pezinok sa od roku 2012 robí nepovinný zber šatstva 
do kontajnerov firmy TextilEco, a.s. Bratislava. V súčasnosti je v 
meste rozmiestnených 24 ks špeciálnych kontajnerov prevaž-
ne na kontajnerových stanovišťach. Kontajnery pracovníci 
firmy vyberajú raz týždenne. Nie sú žiadne špeciálne požia-
davky na kvalitu zbieraného šatstva, textilu alebo obuvi. 
Obyvatelia sa tak môžu zbaviť nepotrebných odevov. Využi-
tie šatstva a textílií je sčasti v spätnom predaji v maloobchod-
nej sieti a exporte do tretích zemí, oveľa viac sa využije v papie-
renskom priemysle (na výro-
bu bankoviek), automobilo-
vom a strojárenskom prie-
mysle.

Štatistika zberu poukazuje 
na rastúci trend vyzbierané-
ho šatstva – zatiaľ čo v roku 
2012 to bolo 40 274 kg, v mi-
nulom roku to bolo už 82 
882 kg. Žiaľ, ako to vidieť aj 
na našej fotografii, kontaj-
nery stále častejšie ničia 
vandali, ako sa to stalo ne-
dávno na Hurbanovej ulici.           

(MsÚ)

Zber šatstva
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Na sklonku predchádzajúce-
ho roku sa uskutočnilo riadne ro-
kovanie členov Stálej komisie 
pre centrálne zásobovanie 
teplom v našom meste. Komi-
sia prerokovala cenu tepla pre 
rok 2018. Táto zostáva na rov-
nakej úrovni ako v roku 2017, to 

znamená pre odberateľov spo-
ločnosti Termming, že nie je dô-
vod na zvyšovanie zálohových 
platieb pre rok 2018. Dokonca 
je predpoklad, že aj vyúčtova-
nia roku 2017 budú pre odbera-
teľov tepla priaznivé a s preplat-
kami. Napriek tomu, že tepelné 

hospodárstvo máme zrekon-
štruované a prináša odberate-
ľom nielen lepší komfort a po-
hodu ale aj vyššiu efektívnosť, 
ako tom bolo pred modernizá-
ciou, spoločnosť Termming pri-
chádza s ďalším inovatívnym 
riešením. Investuje do ešte efek-

tívnejšieho využitia biomasy 
v spolupráci so švédskou spo-
ločnosťou NODA. Ide o pilotný 
projekt, ktorý prinesie odbera-
teľom ďalší ekonomický efekt 
a zabezpečí aj pre ďalšie roky 
stabilizáciu ceny tepla.

Miloš Andel

Kompletná rekonštrukcia v tepelnom hospodárstve prináša ovocie

Prevádzkovatelia malých 
zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia (právnické osoby a fyzické 
osoby-podnikatelia, ktoré pre-
vádzkujú MZZO – napr. kotly 
na tuhé, kvapalné a plynné 
palivo s výkonom do 300 kW, 
rôzne technologické celky, veľ-

Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO)
kochov hospodárskych zvie-
rat...) sú povinní každoroč-
ne do 15. februára oznámiť 
Mestu údaje, na základe kto-
rých budú spoplatnení – viď 
§ 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 
Z.z. o poplatkoch za znečis-
ťovanie ovzdušia v znení ne-

skorších predpisov. Táto po-
vinnosť sa netýka rodinných 
domov.

Podrobnosti  upravujúce po-
vinnosti malých zdrojov v mes-
te Pezinok upravilo Mestské za-
stupiteľstvo Všeobecne záväz-
ným nariadením č. 15/2012 o 

poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia. 

Na ohlasovaciu povinnosť  
môžu prevádzkovatelia MZZO  
použiť vzorové tlačivo.

 Odd. výstavby 
a životného prostredia

Už dva predchádzajúce roky 
pracovalo vedenie mesta Pezi-
nok a odborní pracovníci na ve-
rejnom obstarávaní spoločnos-
ti, ktorá by realizovala nutnú ge-
nerálnu rekonštrukciu verejné-
ho osvetlenia v celom meste. 
Mesto by nielen modernizovalo 
zastarané verejné osvetlenie, 
ale aj dosiahlo bez navýšenia 
financií mesta značnú úsporu 
zavedením nových technológií 
a šetrením elektrickej energie. 
Rekonštrukciu by realizovala ví-
ťazná firma z vlastných pros-
triedkov. V procese verejného 
obstarávania a výberu dodáva-
teľa nám svojimi námietkami za-
slanými na ÚVO skomplikovala 
realizáciu košická firma ELTO-
DO a prešovská O.S.V.O. 
comp., ktoré sa však súťaže ani 
nezúčastnili – nepodali ponuky. 
Čo ich viedlo k takémuto kona-
niu, nevieme. Realizáciu to 
však pozastavilo na dlhé me-

siace, pretože mala začať už 
v januári tohto roka.

Pre zaujímavosť uverejňuje-
me aj genézu verejného obsta-
rávania a aktuálny stav verejné-
ho obstarávania na podlimitnú 
zákazku „Zabezpečenie rekon-
štrukcie, prevádzky a údržby 
sústavy verejného osvetlenia a 
cestnej svetelnej signalizácie 
Mesta Pezinok“:

12. 4. 2017 bola súťaž vyhlá-
sená vo vestníku verejného ob-
starávania č. 73/2017 pod znač-
kou 4836-WYP

5. 5. 2017 boli na Úrad verej-
ného obstarávania (ÚVO) doru-
čené námietky záujemcu 
O.S.V.O. comp, a. s., Strojnícka 
18, 080 11 Prešov

1. 6. 2017 boli na ÚVO doru-
čené námietky záujemcu EL-
TODO OSVETLENIE, s. r. o., 
Rampová 5, 040 01 Košice,
zároveň prebiehalo vyhodnote-
nie ponúk

6. 10. 2017 bola na Mesto 
Pezinok doručená výzva 
z ÚVO zo dňa 3. 10. 2017 na 
doručenie písomného vyjadre-
nia a kompletnej dokumentácie

13. 10. 2017 Mesto doručilo 
na ÚVO písomné vyjadrenie a 
dokumentáciu, kompletne dopl-
nenú dňa 28.11.2017 na zákla-
de výzvy z ÚVO

2. 1. 2018 bolo na Mesto Pezi-
nok doručené rozhodnutie ÚVO 
zo dňa 18. 12. 2017 o prerušení 
konania.

Úrad konštatuje, že v sú-
vislosti s prebiehajúcim kona-
ním o preskúmanie úkonov 
Mesta Pezinok na základe ná-
mietok je potrebné pre zistenie 
objektívneho stavu veci zodpo-
vedať otázky odborného cha-
rakteru, nakoľko bez odborné-
ho stanoviska viažuceho sa 
k predmetnému verejnému ob-
starávaniu nie je možné o ná-

mietkach navrhovateľov kvalifi-
kovane rozhodnúť.

Vzhľadom na uvedené úrad 
postupuje v súlade § 173 ods. 
8 zákona o verejnom obstará-
vaní, podľa ktorého úrad môže 
prerušiť konanie o preskúma-
nie úkonov kontrolovaného 
s cieľom získať odborné stano-
visko alebo znalecký posudok. 
Od vydania rozhodnutia o pre-
rušení konania do doručenia od-
borného stanoviska alebo zna-
leckého posudku úradu lehota 
podľa § 175 ods. 5 neplynie, naj-
viac však 30 dní.

Takáto je realita dnešného sta-
vu verejného obstarávania, ke-
dy hocijaký subjekt môže zasta-
viť proces, ktorý prebiehal v in-
tenciách zákona a môže vám 
beztrestne predlžovať termín 
realizácie, v tomto prípade ve-
rejného osvetlenia, na ktoré 
všetci Pezinčania čakajú už nie-
koľko rokov.                   (MsÚ)

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA MEŠKÁ
Vedenie mesta spolu s komisiou školstva pri Msz a riaditeľka-

mi ZŠ Kupeckého a Na Bielenisku už dlhší čas pripravuje prí-
stavbu pavilónu na Základnej škole na Kupeckého ulici. Dlho-
dobá analýza ukazuje na fakt, že minimálne  5 až 10 rokov bu-
de pribúdať školopovinných detí v Pezinku, a to i napriek tomu, 
že celoslovenský trend je skôr klesajúci, na čo poukazujú aj de-
mografické štúdie. Opačná situácia v Pezinku je spôsobená 
prisťahovaním najmä mladých rodín s jedným či dvoma deťmi. 
Tento trend sa prejavil najprv v materských školách. Preto vede-
nie mesta dalo vypracovať štúdiu a navrhlo niekoľko spôsobov, 
ako túto situáciu riešiť. Štúdia bola predstavená 17. januára šir-
šej verejnosti. 

V tejto súvislosti bude vedenie mesta v najbližšom čase rea-
govať ako na odborné pripomienky a podnety, tak aj na neod-
borné a spolitizované vyjadrenia skupiny prítomných, ktorá na 
stretnutí vystúpila ostro proti prístavbe pavilónu a odmietla akú-
koľvek konštruktívnu diskusiu. Paradoxné je, že niektorí zú-
častnení informovali, že začínajú zberať podpisy pod petíciu, 
a to ešte skôr ako bol projekt vôbec predstavený verejnosti. 

Prístavba má byť podľa pôvodného zámeru financovaná 
z úveru, konečné rozhodnutie však bude na poslancoch mest-
ského zastupiteľstva. O zámere mesta budeme podrobne infor-
movať verejnosť v budúcom čísle Pezinčana.                  (MsÚ)

Mesto postaví nový školský pavilón

Vo štvrtok 18. 1. sa uskutočnilo stretnutie vedenia mesta, pá-
na farára Miku, poslancov a zástupcu grinavskej farskej rady. 
Cieľom stretnutia bolo zaujatie stanoviska k problémom s far-
skými  pozemkami nachádzajúcimi sa v areáli Glejovka. Pred 
niekoľkými rokmi si na týchto pozemkoch postavili niektoré róm-
ske rodiny objekty na bývanie, a to bez súhlasu vlastníka. 
Farský úrad, vedenie mesta a Stavebný úrad sa dohodli, že 
podniknú všetky právne kroky k tomu, aby boli pozemky uvoľ-
nené a vrátené ich vlastníkovi. Zároveň primátor ubezpečil prí-
tomných, že vedenie mesta nedovolí v tejto lokalite žiadnu sta-
vebnú činnosť, ktorá by zvyšovala jestvujúci počet obyvateľov, 
alebo bola v rozpore s územným plánom.                (MsÚ)

V Glejovke sa stavať nebude

Minuloročné vianočné trhy, ktoré sa uskutočnili v dňoch 15.- 
17. decembra, boli podľa mnohých hostí rekordné, a to nielen 
čo do počtu návštevníkov, ale aj množstvom a rozmanitosťou 
stánkov. K rekordnej návštevnosti iste prispel aj bohatý kultúrny 
program ako aj mimoriadne príjemné počasie, ktoré dovolilo 
návštevníkom užiť si do sýtosti predvianočnú atmosféru aj do 
neskorších večerných hodín. Veľkej pozornosti sa tešil aj tradič-
ný Vianočný koncert v Evanjelickom kostole, ktorý pripravilo 
mesto Pezinok pre svojich občanov v sobotu 16. decembra a v 
rámci ktorého sa predstavilo Moyzesovo kvarteto.      (MsÚ)

REKORDNÉ VIANOČNÉ TRHY 

K radosti mnohých Pe-
zinčanov mesto pred 
Vianocami nainštalovalo 
nové hodiny pred pre-
dajňou Billa. Okrem ča-
su ukazujú aj dátum a 
teplotu vzduchu. Hodi-
ny dodala firma Elek-
tročas Bernolákovo 
a spolu s montážou stáli 
5 290 eur. Ako sa vyjadril 
primátor Oliver Solga: „Hodiny sa stali neodmysliteľným 
prvkom dotvárajúcim kolorit nášho námestia. Pezinčania 
si na ne zvykli a keď nám firma, ktorá vlastnila tie predchá-
dzajúce, oznámila, že ich hodlá demontovať, okamžite sme 
sa rozhodli nahradiť ich novými, ešte lepšími, ktoré ponúka-
jú okrem presného času aj ďalšie funkcie. Hoci sa niekomu 
môže zdať, že hodiny sú len taká maličkosť, naozaj ma teší, 
že Pezinčania majú z nových hodín radosť.“        (r)

Hodiny pred BILLOU sú späť

Spoločnosť LIDL sa rozhodla 
poskytnúť vlastné finančné 
prostriedky na vybudovanie 10 
moderných ihrísk na Sloven-
sku. Hodnota jedného ihriska 
je 87 tis. eur. Uchádzať sa o ne 
môže znova po roku aj mesto 
Pezinok, ktoré využilo túto mož-
nosť a prihlásilo sa do tejto sú-
ťaže s možnosťou získať ihris-
ko Žihadielko. V roku 2018 pri-
chádza LIDL s novinkou. Bola 
vytvorená špeciálna kategória 
pre tie mestá, ktoré už Žiha-
dielko vyhrali v minulých dvoch 
ročníkoch. Súťažiť sa bude v 
5 kategóriách (4 kategórie sú 
určené podľa počtu obyvateľov 
a piata samostatná kategória 
miest, ktoré boli víťazmi v ro-
koch 2016 a 2017). V každej 
kategórii môžu vždy 2 mestá 
získať LIDL ihrisko Žihadielko.

Ak by sa nám podarilo byť 
znovu úspešnými, tak ihris-
ko pre deti by bolo umieste-
né v areáli ZŠ a MŠ OREŠIE 
v Grinave.

Ihrisko Žihadielko je určené 
pre deti od 2-12 rokov. Jeho 
rozmer je 16x20m a bude sa 
na ňom nachádzať osem her-
ných prvkov. Ihrisko bude roz-
delené do dvoch zón podľa ve-

ku detí (2-6r a 6-12r). Deti sa 
budú môcť zahrať na dvoch 
hradoch, pieskovisku, kolotoči, 
hojdačkách či prevažovad-
lách. Všetky herné prvky sa ne-
sú vo veselých a hravých motí-
voch s podobizňami Včielky 
Maje a jej kamarátov. Na ihris-
ku budú k dispozícii aj lavičky 
a stojan na bicykle.

O miestach, kde ihriská vy-
rastú, rozhodnú ľudia svo-
jím hlasovaním na stránke 
www.zihadielko.sk, a to v sta-
novenom termíne od 15. ja-
nuára do 28. februára 2018. 
Veríme, že tak, ako sme boli 
úspešní v roku 2016, tak sa 
nám podarí vďaka vašim hla-
som opätovne získať ďalšie 

Hlasovanie za detské ihrisko ŽIHADIELKO

detské ihrisko do nášho 
mesta. Viac o samotnom pro-
jekte na www.zihadielko.sk

Prosíme touto cestou nielen 
obyvateľov Grinavy, ale celého 
Pezinka, aby dali svoj hlas tomu-
to projektu. Detské ihrisko 
umiestnené v areáli ZŠ Fándly-
ho je dostatočným dokladom uži-
točnosti tohto projektu.    (MsÚ)
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Vianočné posedenie 
v DSS a ZPS na Hrnčiarskej

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 
na Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za pomoc a spoluprá-
cu v roku 2017: Cirkevnej materskej škole sv. Jozefa, 
Základnej škole Fándlyho ul.– Mgr. Rozbeskej, Základnej 
škole Na bielenisku – Mgr. Goliášovej, Základnej umelec-
kej škole v Pezinku, študentom Strednej pedagogickej ško-
ly v Modre, Okresnej Malokarpatskej knižnici, bratom  ka-
pucínom z pezinského Kláštora, členkám spoločenstva 
Máriinej Légie, Ing. Milanovi Pavelkovi, folklórnemu sú-
boru Obstrléze, folklórnemu súboru Radosť, Mgr. Zuzane 
Šípošovej, pracovníkom Malokarpatského múzea v Pe-
zinku, Vincentovi Fekiačovi a redakcii Pezinčan. V roku 
2018 prajeme veľa zdravia, božieho požehnania, osob-
ných aj pracovných úspechov. 

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

Aj v tomto roku?

Poďakovanie za spoluprácu

Dňa 19. 12. 2017 sa uskutočnilo v našom zariadení vianočné 
stretnutie našich obyvateľov. Program si pripravili naši oby-
vatelia, spevácky  súbor Radosť z Pezinka a žiaci zo Základnej 
školy na Fándlyho ul. v Pezinku. Na úvod zazneli vianočné 
básne, ktoré predniesli p. Šebová, p. Lackovičová a p. Skáčik. 
Nasledovalo pásmo hovoreného slova a vianočných želaní od 
detí zo ZŠ pod vedením p. uč. Alenky Rozbeskej. Za hudobné-
ho  doprovodu súboru Radosť zaspieval p. Sloboda známu via-
nočnú uspávanku. Speváci zo súboru potešili všetkých prítom-
ných nádherným spevom vianočných kolied. Na záver sme 
si všetci spoločne zasievali vianočnú pieseň Tichá noc. Oby-
vatelia sa poďakovali vystupujúcim za krásny program, záve-
rečným slovom pozdravila všetkých p. riaditeľka DSS. Všet-
kým popriala veľa zdravia, pohody, príjemne strávené sviatky 
aj celý rok 2018. Naši seniori prežili nezabudnuteľné predvia-
nočné chvíle. Ďakujeme speváckemu súboru Radosť, deťom 
zo ZŠ a našim obyvateľom za pekný program.

DSS a ZPS Hrnčiarska ul. Pezinok

  Štatistika výjazdov k udalos-
tiam, pri ktorých zasahovali 
hasiči, je dôležitým ukazovate-
ľom ich činnosti. Za obdobie
 roka 2017 uskutočnili príslušní-
ci Okresného riaditeľstva Ha-
sičského a záchranného zboru 
v Pezinku z hasičských staníc 
v Pezinku a v Senci spolu 827 
výjazdov. V okrese Pezinok to 
bolo 413. Z celkového počtu vý-
jazdov bolo k požiarom 347 (ok-
res Pezinok 178, okres Se-
nec 169). Technických zása-
hov bolo 244 a zásahov pri do-
pravných nehodách bolo 209 
(okres Pezinok 80 a okres 
Senec 129). Pri úniku nebez-
pečných látok zasahovali hasiči 
15-krát. Pre zvýšenie odbor-
ných znalostí a fyzickej zdat-
nosti uskutočnili hasiči 10 tak-
tických a previerkových cvičení. 
Celková priama škoda pri 
požiaroch bola 956 870 €. 
Rýchlym a profesionálnym zá-

sahom uchránili hasiči pri po-
žiaroch 6 808 300 €.

Medzi časté príčiny vzniku 
požiarov patria aj naďalej fajče-
nie, vypaľovanie trávy a su-
chých porastov, spaľovanie od-
padov a odpadkov.

Súčasťou okresného riaditeľ-
stva je oddelenie požiarnej pre-
vencie, ktoré vykonáva kontrol-
nú činnosť u právnických a fy-
zických osôb – podnikateľov v 
obciach vo veciach zvereného 
výkonu štátnej správy na úseku 
ochrany pred požiarmi, posu-
dzuje projektové dokumentácie 
stavieb z hľadiska požiarnej 
bezpečnosti, prejednáva pries-
tupky voči fyzickým osobám 
a ukladá pokuty za porušenie 
predpisov na úseku ochrany 
pred požiarmi.

Za obdobie roka 2017 bolo vy-
konaných spolu 211 protipožiar-
nych kontrol, pri ktorých bolo 
zistených 1252 nedostatkov. 

Hlavným zameraním kontrolnej 
činnosti bolo zabezpečenie 
ochrany pred požiarmi v objek-
toch právnických osôb a fyzic-
kých osôb – podnikateľov, ktorí 
poskytujú sociálne služby obča-
nom. Pri kontrolách boli ulože-
né 2 pokuty právnickým oso-
bám, 7 blokových pokút obča-
nom. V oblasti stavebnej pre-
vencie (stavebné, kolaudač. ko-
nania) vydalo okresné riaditeľ-
stvo 1408 stanovísk. Na obciach 
bolo vykonaných 9 komplex-
ných a 7 následných kontrol.

V  preventívno – výchovnej 
oblasti okresné riaditeľstvo za-
bezpečilo rôzne akcie pre deti, 
mládež a verejnosť. V spolu-
práci s Dobrovoľnou požiarnou 
ochranou Pezinok - mesto,  Po-
licajným zborom SR, Mestskou 
políciou Pezinok a  Malokarpat-
ským múzeom v Pezinku bol 
zorganizovaný deň hasičov. 
Oslavy svätého Floriána – pat-

róna hasičov sa uskutočnili na 
námestí v Pezinku, kde bola pre-
zentovaná práca hasičov, tech-
nika a ukážky zásahov polície. 
Príslušníci okresného riaditeľ-
stva vykonávali v priebehu celé-
ho roka besedy s dôchodcami a 
besedy spojené s ukážkami prá-
ce hasičov a  techniky priamo 
na základných a materských 
školách okresov Pezinok a Se-
nec a exkurzie na hasičských 
staniciach v Pezinku a v Senci. 

Preventívno – výchovnými  
akciami by sme chceli  prispieť 
k informovanosti detí a obča-
nov o fyzicky ale aj psychicky 
náročnej práci hasičov aj  v ro-
ku 2018. 

V novom roku prajeme  obča-
nom veľa zdravia, šťastia, lásky 
a porozumenia, aby sa s hasič-
skou technikou stretávali iba na 
ukážkach, cvičeniach a súťa-
žiach a aby pomoc hasičov po-
trebovali čo najmenej.      (EO)

Hasiči a rok 2017

l Hľadám podnájom v Pezinku. Tel.: 0910 256 657 

január

Župní poslanci sa na svo-
jom prvom pracovnom za-
sadnutí Zastupiteľstva BSK 
dohodli nielen na harmono-
grame zasadnutí pre rok 
2018, ale aj na menách čle-
nov a predsedov jednotli-
vých Komisií BSK a najmä na 
menách troch vicežupanov. 
Traja podpredsedovia BSK 
budú mať vyhradené oblasti, 
za ktoré budú zodpovední.

„Zvolili sme vicežupanov a te-
ším sa z toho, že sme sa väčši-
novou podporou zhodli a zvolili 
troch kvalifikovaných odborní-
kov. Tí zastrešia tri kľúčové ob-
lasti, a to dopravu, sociálne služ-
by a životné prostredie. Na naj-
bližšie obdobie nás čakajú  dva 
kľúčové kroky. Schválenie roz-
počtu a programové vyhlásenie 
BSK. To bude presne sto dní od 
nástupu do funkcie, teda 13. 
marca 2018,“ povedal bra-
tislavský župan Juraj Droba. 

Novozvolené poslankyne a 
poslanci zastupiteľstva Brati-
slavského samosprávneho kra-
ja na svojom prvom pracovnom 
zasadnutí schválili oba body, 
ktoré mali v programe. Jasné je 
teda, kedy sa budú poslankyne 
a poslanci v roku 2018 pracov-
ne stretávať, ale známe sú už aj 
mená členov a predsedov jed-
notlivých Komisií BSK. Súčas-
ťou hlasovania boli aj traja kan-

didáti na podpredsedov BSK. 
Svoj post poslankyne a aj vice-
županky obhájila starostka bra-
tislavských Podunajských Bis-
kupíc Alžbeta Ožvaldová, ktorá 
bude mať na pod palcom oblasť 
dopravy, druhou vicežupankou 
sa stala Elena Pätoprstá zod-
povedná za oblasť životného 
prostredia a trojicu podpredse-
dov BSK uzatvára Mikuláš Krip-
pel, ktorý bude mať na starosti 

sociálnu oblasť, ktorej sa profe-
sionálne venuje už viac rokov.

Zvolení boli aj jedenásti pred-
sedovia komisií BSK. Mandá-
tovú komisiu povedie Zuzana 
Schwartzová, finančnú komi-
siu István Pomichal, komisiu na 
ochranu verejného záujmu 
Peter Tydlitát. Predsedom komi-
sie dopravy sa stal Ján Buocik, 
komisie kultúry Zuzana Ratta-
jová, komisie životného pros-
tredia, regionálneho rozvoja a 
územného plánovania Martin 
Vlačiky, komisie školstva, špor-
tu a mládeže Juraj Jánošík, ko-
misie európskych záležitostí, 
regionálnej spolupráce a ces-
tovného ruchu Barbora Oráčo-
vá, komisie majetku, investícií a 
verejného obstarávania Mária 
Hudáková, komisie zdravotníc-
tva a sociálnych záležitostí Ju-
raj Štekláč a za predsedu do-
tačnej komisie bol zvolený 
Dušan Pekár.                  (BSK)

BSK: Juraj Droba má troch vicežupanov
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Dve ťažiskové podujatia plá-
nu Lions clubu Pezinok Bozin 
roka 2017 sa uskutočnili v po-
slednom mesiaci roka – v de-
cembri. Obidve akcie boli zame-
rané predovšetkým na získanie 
finančných prostriedkov pre 
zdravotne znevýhodnené deti 
a pre sociálne slabšie rodiny 
z Pezinka a okolia.

Prvou, nad očakávanie vy-
darenou akciou, ktorá sa usku-
točnila v sobotu 2. decembra 
v spolupráci s mestom Pezinok 
a Pezinským kultúrnym cen-
trom, bol Vianočný benefičný 
koncert. Pezinská bluesrocková 
kapela WET FLOOR EX-
PERIENCE s priateľmi už po 
piaty rok za sebou zaplnila sálu 
PKC do posledného miesta. 
Počas dvoch hodín svojím muzi-
kantským majstrovstvom udr-
žiavala v sále výbornú náladu a 
atmosféru. Nadšené obecen-
stvo si vynútilo niekoľko prídav-
kov a až potom mohli členovia 
kapely opustiť pódium. O tom, 
že členovia WET FLOOR EX-

PERIENCE majú blízko k pod-
pore podobných projektov, sved-
čí aj to, že svoje koncerty vždy 
odohrali bez nároku na honorár. 
Účasť mladej generácie na po-
dujatí je dôkazom toho, že osud 
našich spoluobčanov v núdzi im 
nie je ľahostajný. Výťažok 300 
eur bol počas koncertu odo-
vzdaný rodine Alexandry Abso-
lonovej, matke, ktorá sa sama 
stará o dve maloleté deti. Jej 
5 ročná dcérka Julka je postih-
nutá Downovým syndromom.

Druhá dlhoročná tradičná ak-
cia – predaj lionského punču na 
Vianočných trhoch v Pezinku v 
dňoch 15.-17. decembra 2017. 
Každoročne sa stánok Lions 
clubu Pezinok Bozin teší veľkej 
obľube a priazni návštevníkov 
trhov z Pezinka a širokého oko-
lia, o čom svedčia aj stále rady 
pred stánkom. Kvalita stáročnej 
receptúry lionského punču po-
núkaného Lions clubom Pzinok 
Bozin sa traduje už od počiatku 
vzniku klubu v roku 2003. Gur-

mánsky zážitok návštevníkov  
trhov doplnili aj výborné ošk-
varkové pagáče a chlebíky s pe-
čeňovou a oškvarkovou nátier-
kou. Poďakovanie návštevní-
kom Vianočných trhov v Pe-
zinku patrí aj za dobrovoľné prí-
spevky.

Výťažok z predaja punču bol 
venovaný rodine Farkašovej 
z Pezinka pre jej dcérku Klárku.
 „We serve“ „Pomáhame“.

                                                                                                                                  
Lions club Pezinok Bozin

Dve podujatia v jednom mesiaci

V Pezinku sa už tradične v 
predvečer sviatku sv. Valentína 
koná oslava výborného domá-
ceho vína. Nebude tomu inak 
ani teraz. Tento ročník je však 
už jubilejným desiatym, preto 
organizátori v snahe potešiť, 
pripravili niekoľko zmien. Tou 
najvýznamnejšou je nová spo-
lupráca s priateľmi zo Združe-
nia limbašských vinohradníkov 
a vinárov, ktorí premiérovo otvo-
ria svojich 13 pivníc priamo u se-
ba a pripoja sa tak k nášmu pe-
zinskému podujatiu. Z tohto dô-
vodu bude pre účastníkov za-
bezpečená aj bezplatná ky-
vadlová autobusová doprava 
medzi Pezinkom a Limba-
chom. Slávnostný charakter 
otvoreným pivniciam určite do-
dajú aj ďalšie novinky, akými sú 
napr.  na viacerých miestach za-
bezpečené živé hudobné vy-
stúpenia, gurmánske špeciali-
ty, lokálne farmárske produkty 
či ponuka handmade výrobkov. 
Srdečne pozývame všetkých 
v sobotu 10. februára 2018  

v čase od 12.00 do 21.00 h na 
desiaty ročník Pezinských vín-
nych pivníc 2018. V priprave-
ných pivniciach a stanovištiach 
ponúkne svoje vína na ochut-
nanie 42 domácich vinárov, čle-
nov Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov a vinárov z 
Limbachu. 

Hodnota vstupenky ostáva 
stále nezmenená 25 €, zvýšil 
sa však počet degustačných že-
tónov v štartovacom balíčku na 
55 kusov, rovnako ako aj ich 

výška na 0,25 € (spolu v sume 
13,75 €). V cene vstupenky je 
tiež bonusový kupón na nákup 
ľubovoľného vína v cene 5,- €, 
degustačný pohár s logom a 
ryskou,  sprievodca degustáto-
ra s mapou pivníc a pero.  

Za jednu degustačnú vzorku 
s objemom 0,03 l sa vinárovi 
odovzdá jeden degustačný že-
tón. Výnimkou sú prírodne slad-
ké vína z kategórie „slamové, 
ľadové a hrozienkový výber“ 
a vzácne červené či šumivé ví-

na, kde sa za ich degustáciu bu-
de pýtať väčší počet lístkov, 
max. však tri. V praxi to zname-
ná, že každý návštevník môže 
v pivniciach ochutnať aj 55 vzo-
riek vína.  Koho by lákalo odde-
gustovať ešte väčšie množ-
stvo, na piatich vybraných 
miestach bude možnosť dokú-
piť žetóny počas celého priebe-
hu podujatia. 

Vstupenky na Pezinské vínne 
pivnice 2018 si môžete osobne 
zakúpiť v Malokarpatskom mú-
zeu v Pezinku, M.R. Štefánika 4 
či elektronicky prostredníctvom 
www.wisomm.com. Kapacita 
pivníc je limitovaná. Podujatie 
organizuje OZ Museum Vino-
rum v spolupráci s Malokarpat-
ským múzeom, Združením pez-
inských vinohradníkov a vinárov 
a Združením limbašských vino-
hradníkov a vinárov. Príďte si 
spraviť sviatok v duši a potešte 
svojich najbližších originálnou 
valentínkou. Všetky potrebné in-
fo nájdete na www.pvp.sk. Teší-
me sa na vás. Martin Hrubala

Jubilejné X. Pezinské vínne pivnice v novom šate

Vianočné trhy sú už kaž-
doročne predzvesťou naj-
krajších sviatkov v roku. Ľu-
dia ich navštevujú, aby prija-
li trošku sviatočnej atmosfé-
ry, stretli sa s priateľmi, na 
chvíľku sa zastavili ale aj do-
končili posledné drobné ná-
kupy. 

Základná škola Jána Ku-
peckého v Pezinku v spo-
lupráci s OZ Rodičovské 
združenie, ktoré funguje pri 
tejto škole, boli už tretíkrát 
súčasťou vianočného trho-
viska. V maličkom stánku školy aj susediacom predajnom 
priestore Rady rodičov sa po dva dni rodila spoločná pomoc.   
Výťažok z predaja  už tradične putuje neziskovej organizácii  
Plamienok, ktorá od roku 2002 zabezpečuje pomoc v oblasti 
detskej paliatívnej starostlivosti a smútkového poradenstva. 

Pani učiteľky so žiakmi v značnom predstihu vyrábali krásne 
dielka  na predaj. Dokázali tak vytvoriť radosť pre malých i veľ-
kých. V stánku rodičov ste mohli nájsť skvelé občerstvenie – 
punč, varené vínko, kapustnicu...      

Hoci sú vianočné sviatky už za nami, posolstvo, ktoré so se-
bou prinášajú, ešte v ľuďoch doznieva. Bolo ho cítiť aj v ponde-
lok 15. januára 2018, keď sme v škole slávnostne odovzdali 
nádherných  4300 eur do rúk MUDr. Márie Jasenkovej, riaditeľ-
ke  Plamienka.

Veľké poďakovanie patrí žiackemu školskému parlamentu 
pod vedením Mgr. Zuzany Martinovskej, ktorá je koordinátor-
kou tejto krásnej akcie za školu pani učiteľkám, deťom aj exter-
ným kreatívnym jednotlivcom za to, čo dokázali ich šikovné ru-
ky, rodičovskému združeniu, predovšetkým pani Ingrid Bube-
níkovej, všetkým jeho členom a iným dodávateľom za organi-
zovanú nezištnú pomoc a sponzorstvo. Ďakujeme tiež p. Bari-
čičovi za zapožičanie prívesu. 

A, samozrejme, veľká vďaka nech sa dostane k vám všet-
kým, ktorí ste sa zastavili v predvianočnom zhone a akoukoľvek 
finančnou čiastkou tento projekt podporili.

Zrejme sa zhodneme na tom, že veľa vecí v živote, žiaľ,  ne-
dokážeme zachrániť, ale aj touto cestou učíme deti, ako môže-
me aspoň niektoré z nich ovplyvniť,  byť nezištný, mať otvorené 
srdce a svojou troškou pomáhať. 
A tak sme radi, že sme mohli pomôcť – s Plamienkom- aby život 
menej bolel... Ďakujeme!    

            Mária Hrivnáková, Základná škola Jána Kupeckého 

Malý stánok s veľkým srdcom

V Kultúrnom dome 
Samka Dudíka na 
Myjave sa v čase 
od 28. 11. do 14. 12. 
2017 uskutočnila 
vianočná výstava ke-
ramických betlehe-
mov Márie Hanus-
kovej z Pezinka.

Bola to krásna pre-
zentácia jej rôznych prác: figurálnych betlehemov v rôznych veľ-
kostiach, reliéfnych tanierov. Návštevníci venovali pozornosť aj 
maľovaným obrazom s betlehemskou tematikou.

Mária Hanusková ako lektorka Akadémie tretieho veku v Pe-
zinku, kde vedie študijný  odbor Arteterapia, poskytla priestor 
na vystavovanie svojich prác aj  svojim študentkám. Svoje prá-
ce s betlehemskou a zimnou témou vystavovali Klára Matia-
šovská, Eva Tanáčová a Marta Švorcová.

V predvianočnom období keramikárka Mária Hanusková spo-
lu so svojimi študentkami študijného odboru Arteterapia daro-
vala keramický betlehem do Domu seniorov na ul. Komenské-
ho v Pezinku a obraz s betlehemskou tematikou darovali 
Domovu sociálnych služieb pre deti Hestia v Pezinku.

Výstava betlehemov na Myjave

Prípravy na tohoročné vinobranie sa už začali dvoma stretnutia-
mi prípravného výboru, vedenia mesta a vedenia Malokar-
patského baníckeho spolku koncom tohto mesiaca. Vinobranie 
sa uskutoční v dňoch 21. – 23. septembra a jeho súčasťou bude 
XI. stretnutie banských miest a obcí na Slovensku. Predpokladá 
sa, že Pezinok v týchto dňoch navštívi až 1300 baníkov zo 
Slovenska  i zo zahraničia, ktorí obohatia program Vinobrania 
o účasť v Alegorickom sprievode i v sprievodných podujatiach. 
Alegorický sprievod sa práve kvôli účasti baníkov uskutoční už 
v sobotu napoludnie a bude obohatený o banícke hudobné a spe-
vácke súbory. Počas Vinobrania bude prebiehať bohatý kultúrny, 
umelecký a spoločenský program nielen na tribúnach a radnič-
nom námestí a v zámockom parku, ale aj na mnohých ďalších 
miestach.                                                                    (MsÚ)

PRÍPRAVY NA VINOBRANIE 2018 SA UŽ ZAČALI 



 6 JANUÁR 2018 PEZINČANUMENIE A KULTÚRA / RÔZNE

Inzercia

Na území dnešného Sloven-
ska sa v celom devätnástom 
storočí nenarodila žiadna he-
recká osobnosť, ktorá by do-
siahla úroveň a slávu pezinskej 
rodáčky – herečky Kataríny 
Franklovej. Prvý deň nového ro-
ka 2018 sme si pripomenuli 
okrúhle sté výročie jej úmrtia a 
práve táto storočnica je príleži-
tosťou aspoň v stručnosti si pri-
pomenúť jej život a dielo. Bola 
významnou medzinárodne uz-
návanou umelkyňou, ktorá 
už počas svojho života dosiah-
la titul divadelnej primadony, 
skutočnej hviezdy prvej veľ-
kosti. 

Jej život sa začal 11. 10. 1852 
práve v Pezinku, v rodine židov-
ského učiteľa. Záujem o divadlo 
u nej údajne vzbudila návšteva 
kočovného divadla v rodnom 
meste v roku 1864. Traduje sa, 
že už ako dieťa v kočovných 
divadelných spoločnostiach aj 
sama účinkovala. Herectvo vy-
študovala vo Viedni a veľmi 
skoro, od roku 1871, pôsobila 
v berlínskom divadle Viktoria-
theater. Neskôr vystriedala via-
cero európskych divadelných 

scén v Nemecku, Rakúsku a do-
konca v New Yorku, kde sa za-
skvela v úlohách Lady Mac-
beth, Sapfó, Debory alebo Ja-
ny z Arcu. Hosťovala však aj 
v Moskve či Petrohrade. Od ro-

ku 1901 sa natrvalo usadila vo 
Viedni, kde účinkovala najmä  
v domácom Burgtheatri. Po-
stupne sa vypracovala na he-
rečku stvárňujúcu veľké drama-
tické postavy svetovej klasiky. 

Vo viedenskom Burgtheatri pri-
tom hosťovala už od roku 1875, 
predtým pôsobila tri roky 
v Stadttheatri.

Na počesť tejto veľkej európ-
skej herečky je v Pezinku pome-
novaná aj jedna z ulíc. Osob-
nosť Kataríny Franklovej by si 
iste zaslúžila väčšiu pozornosť 
historikov a podrobnejší vý-
skum vo viedenských archí-
voch a v dobovej tlači. Mnohé 
otázniky skrýva aj jej pravé 
priezvisko, pretože v literatúre 
je uvádzané v podobe Fran-
klová, ale aj Franková. Auten-
tický zápis o narodení v matrike 
sme nenašli, možno i preto, 
že židovská náboženská obec 
povinne viedla matriky v Pe-
zinku až od roku 1852. V pezin-
ských matrikách z toho obdo-
bia sa však často stretávame 
práve s priezviskom Frankl, kto-
ré bolo v našom meste pomer-
ne rozšírené.

Katarína Franklová zomrela 
ako 66-ročná chorá, opustená 
a zabudnutá na Nový rok 1918 
vo Viedni. Pochovaná je v ži-
dovskej časti centrálneho vie-
denského  cintorína.            (r)

Herecká legenda Katarína Franklová

Dňa 10. januára 1911 sa narodil sochár Pavel Mucha, au-
tor pomníka „padlých vojakov“, umiestneného pred vcho-
dom do Zámockého parku v Pezinku, ako aj sochy „Panny 
Márie – Lurdskej“,  ktorá sa nachádza v kaplnke pri kostole 
na Cajlanskej ulici v meste Pezinok. 

Okrem toho je aj autorom sochy „Baníka“, ktorá je súčas-
ťou námestia v baníckom meste Handlová. Jeho dcéra 
Lýdia Grúberová je známa muzeálna fotografka a žije 
v meste Pezinok. Pavel Mucha žil a tvoril v Pezinku 
a Handlovej, kde 18. júla 1983 zomrel. Pochovaný je v ro-
dinnom hrobe na cintoríne v Pezinku.                            (r)

Zabudnutý umelec

Vo februári 2018 budú dva roky od založenia speváckeho zbo-
ru Animatus. Za tento čas sme mali niekoľko koncertov nielen na 
domácej pôde ale aj v okolitých obciach so slovenskými, český-
mi, ruskými, poľskými, chorvátskymi a hebrejskými piesňami. 
Na obrázku je záber z vystúpenia súboru Animatus vo Farskom 
kostole Svätej Anny v Šenkviciach. V októbri 2017 sme sa zú-
častnili súťaže Ruská pieseň nad Dunajom. Organizačný výbor 
a porota festivalu nás pozvali  do Trenčianskych Teplíc, kde sa v 
dňoch 20. a 21. októbra 2017 uskutočnil hlavný program festiva-
lu. Na workshope sme nacvičili starú ruskú pieseň „Koň“. V rám-
ci galaprogramu sme na javisku  Kursalónu spievali túto pieseň 
spolu s ostatnými súbormi a ruským zborom Konevets Quartet z 
Petrohradu. V tomto roku sa pezinskému publiku  najbližšie 
predstavíme v nedeľu 25. marca s koncertom pod názvom 
O čom spieva Európa. Okrem slovanských piesní zaznejú aj 
piesne z Talianska, Nemecka a Maďarska.                         (AJ)

Animatus po dvoch rokoch

V utorok 16. januára členky spolku Živena v spolupráci s 
Malokarpatskou knižnicou besedovali s literárnou vedkyňou 
Doc. PhDr. Andreou Bokníkovou, PhD. o jej knihe, resp. čítanke 
„Potopené duše“. Autorka hľadala vo verejných i súkromných ar-
chívoch a povyberala roztratené publikované i nepublikované 
básnické texty 12 spisovateliek, slovenských poetiek 20. storo-
čia. Knižná edícia ASPEKT vydala prvú čítanku „Slovenka pri 
knihe“, ktorá je venovaná živeniarke Hane Gregorovej, druhá čí-
tanka „Slovenka doma“ sa zaoberá  tvorbou a dielami Terézie 
Vansovej, tretia čítanka „Potopené duše“ predstavuje autorky:  
Šáru Buganovú, Belu Dunajskú, Henny Fiebigovú, Ľudmilu 
Groeblovú, Zoru Jesenskú, Elenu Kamenickú, Slávu Manicovú, 
Vieru Markovičovú- Zátureckú, Noru Preusovú, Vieru Szatmáry- 

POTOPENÉ DUŠE

Vlčkovú, Violu Štepanovičovú a Hanu Záhorskú. Výber z ich bás-
nickej tvorby sprevádzajú medailóny o živote a diele, články, ese-
je, korešpodencia a fotodokumentácia.     Alžbeta  Strapáková 

Po úspešnej minuloročnej premiére medzinárodného festivalu pre milovníkov bicích 
nástrojov DRUMFEST SLOVAKIA prichádza jeho druhý ročník. 7. apríla 2018 vystúpia 
v pezinskom Dome kultúry opäť špičkoví svetoví bubeníci. Podľa informácií od organi-
zátora Pettra Bittnera z OZ P.R.D. /Pezinské rozprávkové divadlo/ aktuality o festivale 
nájdete na www.feelme.sk/drumfest-slovakia alebo na facebookovej stránke a udalosti 
DRUMFEST SLOVAKIA.                                                                          Peter Bittner

DRUMFEST SLOVAKIA 2018 V PEZINKU 7. APRÍLA 

Obľúbená čitateľská súťaž 
„Vráťme knihy do škôl“ od-
štartovala 15. januára 2018. 
Siedmy ročník súťaže potrvá 
do 15. marca 2018. Žiaci 
materských, základných aj 
stredných škôl tak budú môcť 
dať ostatným tip na svoju obľú-
benú knihu. Stačí poslať 
krátky text (polstranovú esej) 
o prečítanej knihe, ktorú 
si sami zvolili, a to prostred-
níctvom webovej stránky 

www.vratmeknihydoskol.sk, 
kde si súťažné príspevky zare-
gistrujú. Dôležité je v texte ob-
jasniť dôvody, pre ktoré si vy-
brali konkrétnu knihu, čím ich 
zaujala a popísať, čo im dielo 
prinieslo. Škôlkari nakres-
lia obrázok na základe učite-
ľom alebo inou osobou prečí-
taného textu. Žiaci I. stupňa 
základných škôl môžu po-
slať buď text, obrázok alebo 
oboje. 

„Minulý rok prišlo do súťaže 
„Vráťme knihy do škôl“ viac 
ako 8 000 textov a kresieb od 
mladých čitateľov. Veríme, že 
tento rok bude toto číslo ešte 
vyššie, “ vyjadril sa predseda 
Bratislavského samosprávne-
ho kraja Juraj Droba. 

Spoluorganizátorom celo-
slovenského knižného projek-
tu je Bratislavský samospráv-
ny kraj spolu s ABCknihy.sk 
a vydavateľstvom IKAR.

BSK: Siedmy ročník čitateľskej súťaže
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l
Nie, otec pochádzal z Kysúc, 

mama z Močenku pri Nitre, ja 
som vyrastal na juhu Sloven-
ska. Do Pezinka som sa priže-
nil. S manželkou sme sa zozná-
mili na strednej škole a mali 
sme syna, keď som mal devät-
násť rokov. Začínal som v gas-
tronómii a prešiel som si všet-
kými stupňami – od čašníka až 
po riaditeľa hotela na Pezinskej 
Babe, ktorým som sa stal ako 
29-ročný. Po troch rokoch pôso-
benia na tomto mieste som išiel 
pracovať ako čašník do Rakús-
ka. Vstával som o ôsmej ráno a 
do postele som sa dostal po 
polnoci, a to najmenej päťkrát 
do týždňa. Robil som tristo 
hodín mesačne a predstavte si 
ten kopec nabehaných kilo-
metrov... Mnohí hovoria, že išli 
za hranice kvôli jazykom. Jas-
né, že som sa naučil po nemec-
ky, ale priznávam, že som dva 
roky obetoval tomu, aby som 
získal kapitál, ktorý som potom 
mohol investovať. A tiež som 
nadobudol skúsenosti s tým, 
ako to v trhovom mechanizme 
funguje. Keď som sa po dvoch 
rokoch driny vrátil, reštaurácia, 
kde som mal prisľúbené mies-
to, ešte nebola dokončená. Na-
koniec som na prelome rokov 
1987 a 1988 získal štatút súk-
romne hospodáriaceho roľníka.
l Podnikali ste teda ešte za 
minulého režimu?

Áno, takmer dva roky. Práve 
si pripomínam tridsať rokov od 
svojich začiatkov.
l Svoje aktivity ste však roz-
šírili aj mimo Pezinka.

Vínna pivnica s archívom na 
Pražskej ulici v Bratislave nás 
inšpirovala, aby sme využili 
možnosť kúpiť tento pozemok 
a postaviť tu hotel. Okrem neho 
a pezinskej reštaurácie máme 
v poliklinike na Kramároch sa-
moobslužnú reštauráciu.
l Nové priestory pre zákazní-
kov ste však otvorili aj vo 
vašej prevádzke v Pezinku.

 Fungujeme tu od roku 2003, 
kedy sme tu na zelenej lúke 
postavili fabriku. Po prístavbe 
sa nám uvoľnil priestor a v ňom 
sme vlani v novembri otvorili 
novú predajňu. Predávame tu 
naše výrobky, alebo aj produkty 
od iných výrobcov – ak sme si 
istí, že sú čisté, ekologické, 
skrátka bio. Kupujeme naprí-
klad med, mak alebo huby. Os-
tatné výrobky sú naše, máme 

 Ste pôvodom Pezinčan? vlastné mäsiarstvo, pekáreň. 
Vyrábame štyri sirupy na prí-
rodnej báze, jahodový, malino-
vý, mätový a bazový. Nový 
priestor chceme v budúcnosti 
využiť aj pre hostí, ktorí si prídu 
pozrieť našu firmu, budeme ich 
tu môcť pohostiť.
l 
obstáť v konkurencii hyper-
marketov?

Ľudia si časom zvyknú za-
platiť radšej nejaké to euro na-
vyše s tým, že výrobok je kvalit-
ný, pretože v tejto oblasti a hlav-
ne medzi mäsovými výrobkami 
sa neraz podvádza. Mám pred-
sa len prehľad o tom, ako sa 
robí mäsový výrobok a keď 
vidím výstupnú cenu v hyper-
markete, viem, že sa za ňu pro-
dukt nedal ani len vyrobiť, nieto 
ešte predať. Náš tovar je čistý, 
každý jeden párok obsahuje sto 
percent mäsa. Zákazníci sem 
môžu prísť nakupovať, máme 
otvorené denne do siedmej 
večer i v sobotu doobeda. Ok-
rem potravín a mäsa si môžu 
kúpiť aj víno, fľašové aj čapova-
né – a myslím, že si zákazníci k 
nám už našli cestu.
l Ťažiskom vašich aktivít 
však ostáva víno.

Kríza sa na gastronómii veľ-
mi podpísala. V roku 2009 sme 
pocítili veľký prepad, najmä fir-
my prestali organizovať spolo-
čenské podujatia. Pomaly sa to 
zlepšuje, ale na predkrízovú 
úroveň sme sa nedostali. S 
vínom pokles nebol až taký 
výrazný. Úbytky, ktoré pociťuje-
me, kompenzujeme pestrosťou 
našej produkcie.
l Aký objem produkcie dosa-
hujete?

Dá sa odhadnúť na tri milió-
ny litrov ročne, ale ako som spo-
menul, ide o rôznorodé produk-
ty. Chceme mať prijateľné ceny 
pre všetkých, ale v kvalite nie 
sú veľké rozdiely. Vlani bol zdra-
votný stav hrozna taký dobrý, 
že aj sudové vína budú veľmi 
kvalitné – videl som napríklad v 
násypke päť ton odrody Iršai a 
medzi nimi nebolo jedno jediné 
chybné zrnko. Vo fľašových ví-
nach robíme tri kategórie: naj-
nižšou je Vinum Galéria Bozen, 
potom Prediction a nakoniec 
kategória Prestige. Okrem bie-
lych, červených a ružových vín 
v týchto kategóriách ponúkame 
šumivé vína, alebo tiež jemne 
sýtené víno frizzante. Úspeš-
ným experimentom bola prírod-

Myslíte si, že sa vám podarí 

ná hroznová šťava, takisto 
máme aj vlastné liehoviny. 
Dohromady náš sortiment obsa-
huje 52 výrobkov z hrozna. Toto 
portfólio nám pomáha prevádz-
kovať vlastné vinotéky – je ich 
zatiaľ sedemnásť na celom Slo-
vensku – a ponúkať v nich vý-
robky vo všetkých cenových 
kategóriách.
l 
svoje vinárske začiatky?

Bolo to ešte u svokry. Zlo-
mový bol rok, keď sa prudko 
znížila výkupná cena hrozna. 
Mali sme dovedna dve záhrady, 
záhumienky, spolu takmer hek-
tár vinohradu. A rozhodli sme sa 
neodovzdať do výkupu ani kilo 
úrody. Prvý raz som tak vyrobil 
asi 6500 litrov vína. A všetko 
som predal. Na ďalší rok som už 
hrozno musel kupovať. Babky 
zo susedstva boli rady, veď vo 
vinárskych závodoch sa pri odo-
vzdávaní čakalo niekoľko hodín 
v rade. Mne ho predali bez čaka-
nia a bez starostí. Dostal som 
sa na úroveň 25 tis. litrov.
l Je o vás známe, že rád 
experimentujete. Napríklad 
s ružovým vínom.

Prvé som vyrobil v roku 
1995. Až na jednu chybičku – 
zo všetkých modrých odrôd sa 
na ružové víno najmenej hodí 
Dornfelder, no práve ten som si 
vybral. Víno sa dalo piť, ale 
nebolo to celkom ono. V roku 
1996 som prešiel na iné odrody, 
Vavrinec, Frankovku či Caber-
net. Skúšal som tiež svoje vína 
dochucovať hrozienkami, ktoré 
som sušil na sušičke – tramíno-
vé hrozienka som dal na rok do 
tramínu a keď som ich vybral, 
ešte som ich namočil do alko-
holu. Víno, ktoré získalo ich 
chuť, bolo excelentné. Inokedy 
som degustátorov prekvapil 
tým, že som z modrých odrôd 
vyrobil biele vína. Technicky sa 
to dá – na začiatku vždy tečie 
svetlý mušt. Keď som im dal 
ochutnať Frankovku, prisľúbil 
som, že ten, kto uhádne 
odrodu, dostane moju dcéru a 
pol firmy. Samozrejme, nikto 
neuhádol.
l Získali ste veľa ocenení. 
Ktoré si mimoriadne vážite?

 Pred dvoma rokmi bol naprí-
klad taký vydarený ročník, keď 
sme sa päťkrát stali šampiónmi 
niektorej zo zahraničných vý-
stav. Medaily, ktoré sme získali 
na domácich a zahraničných 
výstavách sa nedajú ani porá-

Spomeniete si niekedy na 

tať, ale spomeniem tie, čo ma 
najviac potešili. Roky som pova-
žoval za jednu z najkrajších 
odrôd Silván. Je to univerzálne 
víno, môžem ho popíjať celý 
večer, ale hodí sa aj na sláv-
nostný stôl. Za socializmu ho 
značne dehonestoval Limbaš-
ský silván, takže bolo trochu 
podceňované. Ale nakoniec sa 
nám zaň podarilo získať strie-
bornú aj zlatú medailu a náš 
Silván sa stal šampiónom. Na-
plnil sa tak môj predpoklad, že 
sa v bielych vínach vyrovnáme 
svetovej produkcii. Takisto vyrá-
bame skvelé červené vína a aj 
medzi nimi sa vyskytnú výni-
močné ročníky. Samozrejme, je 
to väčšia investícia – dostatok 
sudov, dlhší čas na dozrievanie 
– ale vedel som, že červené ví-
no z juhu Slovenska bude tiež 
hodné ocenení. Najvzácnejšie 
sme dostali v Zürichu, v kategó-
rii asamblážových vín. V konku-
rencii Bordeaux či Talianov sme 
sa stali šampiónmi. Keby poro-
ta tušila, že víno pochádza zo 
Slovenska, asi by sme nevy-
hrali. Ale viem z vlastných skú-
seností, keď som bol sám čle-
nom porôt, že sa v súťažiach 
dodržiava prísna anonymita a 
to nám trochu pomohlo k tomu-
to premiérovému víťazstvu Slo-
venska. Ďalej, zo sto najlepších 
slovenských vín je až štrnásť 
z našej firmy. A napokon spo-
meniem ocenenie, keď sme v 
Montreale ako prví zo Sloven-
ska získali zlatú medailu za 
ružové víno. Začali sme éru slo-
venských ružových vín a Slo-
vensko je dnes v tejto oblasti 
veľmocou. Ani raz sa nestalo, 
že by nedostalo nejakú zlatú 
medailu za ružové vína. A keď 
na Parížskej výstave získate 
nejaké body a minimálne strie-
bornú medailu, zaradia vás do 
knihy Tisíc vín sveta. Dostali 
sme sa do nej už štrnásťkrát. 
Škoda, že sa tieto úspechy nás, 
ale aj ostatných slovenských 
vinárov, nedoceňujú. Lebo na 
každej výstave reprezentujeme 
Slovensko a v prípade pezin-
ských vinárov aj samotný Pe-
zinok.
l 
na nejaké neoficiálne ocene-
nie, ktoré vás obzvlášť zo-
hrialo pri srdci.

V našej prevádzke na Holu-
byho raz stáli pri pulte dvaja nád-
herní starí ľudia okolo osemde-
siatky a kupovali si naše Portito, 
teda víno na spôsob portského. 
Dali sme sa do reči a pán mi 
povedal: Viete, my sme si s 
manželkou vždy pri televízii 
otvorili bonboniéru a pri pozera-
ní sme si dali jeden alebo dva 
bonbóny. A raz sme objavili 
vaše vínko Portito a miesto bon-
bónov si dávame dva kališteky 
vína. Potom sa pán pozrel na 
svoju manželku a pošepkal mi: 
A ja niekedy aj tri! Za to, ako ma 
potešili, som im daroval štyri 
fľašky. Takúto pochvalu by som 
za nič nevymenil.           (kam)

A možno si spomeniete aj 

Víno robí dobré meno Pezinku i Slovensku

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA       február
Pre študentov a verejnosť:
Jano Wajcko Vajsábel – maľba a grafický dizajn. Termín: 9. 
februára 2018 o 17.00 h. Hostia: Ján Vajsábel. Miesto konania: vý-
stavná miestnosť, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Beseda s RNDr. Markom Mihalkovičom, CSc.: Fyzika – lát-
ka, pole, fyzikálne javy. Termín: 13. februára 2018 o 17.00 h. 
Hostia: RNDr. Marek Mihalkovič, CSc., moderuje Márius Kop-
csay. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
Holubyho 5
Literatúra v Radnici s doc. MUDr. Pavlom Černákom, PhD. – 
Moderné choroby prichádzajú s dobou. Termín: 19. februára 
2018 o 19.00 h. Hostia: doc. MUDr. Pavol Černák, PhD., moderu-
je Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar restau-
rant, M. R. Štefánika 1, Pezinok

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Literárno-výtvarná súťaž: téma na február: Fíha! Kniha! Lite-
rárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesiaca. 
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v 
Pezinku, Holubyho 5
Beseda z cyklu skvelá veda: Fyzika - podujatie určené pre II. 
stupeň ZŠ. Hostia: RNDr. Marek Mihalkovič, CSc., moderuje 
Márius Kopcsay. Termín: 15. februára 2018 o 11.00 h. Miesto ko-
nania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Literárny ateliér – Karneval architektúry. Cyklus podujatí pre 
deti a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k číta-
niu Termín: 23. februára 2018 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre 
deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Dobšinského rozprávky – interaktívne dramatizované číta-
nie slovenských ľudových rozprávok v podaní platformy 
EDUdrama. Termín: 23. februára 2018 o 17.00 h. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
Holubyho 5
Fíha! Kniha! – polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v kto-
rom sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať 
a v čom nám môže pomôcť. Termín: február – jún 2018. Miesto: 
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holu-
byho 5

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

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dos-
pele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk,  
www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok

V pezinskej Mestskej vinotéke sa 12. decembra uskutočnila 
inaugurácia troch kníh, ktoré vyšli práve v predvianočnom 
čase.  Všetky tri knihy vydali členovia pezinského PI – klubu a to 
Jozef Mikloško, ktorý napísal knihu Ľudia a doba – Z môjho 
života (vyd. Marenčin PT), Ľubo Olach, ktorý prezentoval 
svoju knihu Vavro Šrobár – Osudové prevraty 1918 – 1944 – 
1948 (vyd. Marenčin PT) a Pezinčan Ľuboš Jurík, ktorého 
kniha má názov Všetky moje poviedky (vyd. Allegro) „Krstným 
otcom“ všetkých troch kníh bol pezinský primátor Oliver Solga. 
O dobrú náladu počas prezentácie kníh sa postarali svojimi 
príhovormi nielen samotní autori kníh, ale aj folklórny súbor 
Obstrléze.                                                                           (r)

Nové knihy z Pezinka

Profesor Fedor Malík s kolektívom spolupracovníkov (Kata-
rína Furdíková, Tibor Ruman, Fedor Malík jr. a Peter Cpín) 
vydali knihu, ktorá by nemala chýbať v knižnici žiadneho vi-
nohradníka, vinára či milovníka vína. Kniha Abecedarium vini je 
významnou vinársko-vinohradníckou encyklopédiou s množ-
stvom informácií a viac ako štyristo ilustráciami. Knihu vydalo 
vydavateľstvo Fedor Malík a syn v Modre.                             (r)

ABECEDARIUM VINI

Pezinský a senecký okres pripravili pre svojich obyvateľov 
ale aj pre návštevníkov a zahraničných hostí pekný darček v 
podobe publikácie nazvanej „Pezinsko a Senecko z neba“. 
Autorom knihy, ktorá prináša letecké snímky miest a obcí týchto 
dvoch okresov, je Milan Paprčka. Publikácia má 180 strán a je 
v slovenskom a anglickom jazyku. Vydalo ju vydavateľstvo 
Creative Business Studio v Banskej Bystrici.                         (r)

Pezinsko a Senecko z neba

Koncom minulého roka vyšla vlastným nákladom ďalšia 
kniha autora Cyrila Puteru nazvaná „Zázrakom sa to nekončí“. 
Kniha je, ako sa píše v predslove, o dobre, zle, hodnotách, 
vzťahoch, ľuďoch, ale najmä o boji proti démonovi, ktorý má 
meno alkoholizmus. O boji ťažkom, ale statočne vybojovanom 
a v konečnom dôsledku víťaznom. Aspoň v tomto prípade. 
Oplatí sa prečítať si! Kniha bude prezentovaná aj na Sláv-
nostnom plese Alfa klubu Pezinok, ktorý sa uskutoční 27. 
januára v pezinskom Dome kultúry. Ples bude aj pripomenutím 
25. výročia založenia tohto klubu.                                          (r)

Zázrakom sa to nekončí

Peter Matyšák je 
dieťa šťasteny. Azda 
za to môže aj dátum 
jeho narodenia – 29. 
február. Ale dostať 
sa medzi najznámej-
ších vinárov Sloven-
ska mu pomohlo nie-
len šťastie, ale najmä 
láska k vínu, vytrva-
losť a chuť experi-
mentovať.
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Folklórny spevácky súbor RADOSŤ bilancuje

Evelyn Fraňová, ktorá je častým hosťom v Dámskom klube
(RTVS), kde radí a pripravuje rôzne chutné a zdravé jedlá, prija-
la pozvanie a prišla medzi členky LPR porozprávať aj poradiť  
ako sa zdravo stravovať. I keď v tento deň mala nepríjemný zá-
krok u stomatológa, nezrušila svoju účasť a trpezlivo vysvetlo-
vala a odpovedala na širokú paletu otázok. Hovorila o  delenej 
strave, o účinkoch jednotlivých druhov ovocia a zeleniny pre 
naše telo. Zo svojich skúseností poradila, ktoré druhy ovocia 
a zeleniny sú vhodné pre diabetikov ale aj pre onkologických 
pacientov. Vysvetlila, že často robíme chybu, keď kombinujeme 
ovocie so zeleninou Ďakujeme EVELYN a tešíme sa na ďalšie 
stretnutie so zaujímavou témou.              Alžbeta Strapáková

„EVELYN“ so ženami  z Ligy roti rakovine 

Folklórny spevácky súbor 
RADOSŤ má za sebou nároč-
né obdobie spojené s dlhodo-
bou absenciou umeleckého ve-
dúceho Miroslava Rajta, ktorý 
súbor sprevádzal na akordeó-
ne a ktorý bol  nakoniec prinú-
tený v máji pre ťažkú chorobu,  
súbor  definitívne opustiť.  Kým 
sa tak stalo, sprevádzal obeta-
vo svojou majstrovskou hrou sú-
bor na jeho Jarnom koncerte 
v pezinskom Dome kultúry. 
Účasť súboru na XIV. Krajskej  
prehliadke speváckych súbo-
rov  v bratislavskej Petržalke, 
naposledy s M. Rajtom, vy-
niesla súboru možnosť repre-
zentácie kraja na XVIII. Celo-
slovenskej prehliadke senior-
ských speváckych súborov. 
Radostníci, na čele s vedúcou 
Máriou Miškerikovou sa s od-
chodom M. Rajta statočne vy-
rovnávali. Spievali väčšinou á 
kapela, najmä v domovoch soci-
álnych služieb a na schôdzach 
miestnej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku. Stále 
však hľadali za svojho skvelého 
akordeónistu a učiteľa primera-
nú náhradu, čo bolo v tom čase,  
dlhodobo veľmi ťažké a zdalo 
sa takmer  nemožné! Ich ne-
zlomná snaha  bola však nako-
niec korunovaná úspechom. 

novým umeleckým vedením v 
starých koľajach a držať vyso-
ko nasadenú latku získanú po-
čas spolupráce s M. Rajtom. 
Vyvrcholenie nových aktivít sú-
boru sa konalo 3. decembra, ke-
dy sa súbor s úspechom pred-
stavil na verejnom koncerte v 
Pezinku s bohatým progra-
mom, nosnou súčasťou ktoré-
ho boli nové piesne v naštudo-
vaní Štefana Šaláta z regiónov 
Myjava, Liptov, Gemer a Šariš. 
Na záver roka potešili Ra-
dostníci svojich priaznivcov v 
Klube dôchodcov na Kolárovej 
ulici, v Domovoch sociálnych 
služieb na Komenského i na 
Hrnčiarskej ulici, zaspievali tiež 
členom Klubu dôchodcov v pez-
inskom Dome kultúry  a celkom 
na záver, 27.12., potešili sa-
mých seba, keď sa zišli v reš-
taurácii Jágerka na slávnostnej 
výročnej schôdzi spojenej so 
slávnostnou večerou, na ktorej 
bilancovali uplynulý rok. Na zá-
ver hodnotenia skonštatovala 
vedúca súboru Mária Miškerí-
ková: „Máme za sebou ťažké 
obdobie, ktoré sme spoločne 
úspešne prekonali a vrátili sme 
sa na dočasne opustený, kvali-
tatívne vysoký stupeň interpre-
tácie, kam Folklórny spevácky 
súbor RADOSŤ patrí! “       (EF)

Šťastena sa na Radostníkov 
usmiala v podobe Ing. Štefana 
Šaláta, ktorý sa dokázal rýchlo 
stotožniť s interpretačnou líniou 
súboru určenou niekoľkoroč-
nou spoluprácou s Miroslavom 
Rajtom.  Príchodom nového 
umeleckého vedúceho zavial v 
súbore čerstvý vietor a posilnil 
pošramotené sebavedomie 
Radostníkov. Začali nacvičovať 
nové piesne z viacerých regió-
nov Slovenska a učili sa spie-
vať ich v príslušných nárečiach. 
Už v  spolupráci s novým ume-
leckým vedúcim absolvovali vy-
stúpenia na Kočfeste na Pan-
holci 22. júla, potešili klientov 
Domova sociálnych služieb 
Istota 30.6. aj 27.7. Folklór-

ny spevácky súbor RADOSŤ  
pod novým umeleckým vede-
ním zameral svoju prípravu naj-
mä na september, kedy ho ča-
kalo viacero významných míľ-
nikov: 14.9. prestížne vystúpe-
nie vo Valašskom Meziříčí, keď 
súbor prijal pozvanie vystúpiť 
na slávnostnom jubilejnom kon-
certe usporiadanom pri príleži-
tosti tridsiateho výročia založe-
nia Cimbalovej muziky Polajka 
pôsobiacej vo Valašskom 
Meziříčí. Ďalšie úspešné vystú-
penia na pezinskom vinobraní 
23.9. a na XVIII. Celosloven-
skej súťaži speváckych súbo-
rov, ktorá sa konala v Pezinku 
24.9. definitívne preverili pri-
pravenosť súboru pokračovať s 

V zasadačke Mestského úradu v Pezinku sa 14. decembra ko-
nalo zasadnutie Rady predsedov Oblastných organizácií Kon-
federácie politických väzňov Slovenska. Zúčastnili sa ho pred-
sedovia Oblastných organizácií a delegáti z celého Sloven-
ska. Predvianočné zasadnutie do Pezinka zvolal predseda 
KPVS Peter Sandtner, ktorý je zároveň predsedom Rady pred-
sedov. V okrese Pezinok totiž žijú traja zo siedmich členov 
Predsedníctva KPVS a z okresu Pezinok pochádzal aj zosnulý 
predseda KPVS Karol Noskovič. Na úvod všetkých privítali pri-
mátor Mesta Pezinok Oliver Solga a predseda Oblastnej orga-
nizácie KPVS Pezinok František Matiašovský. Následne pred-
seda KPVS Peter Sandtner predniesol správu o činnosti KPVS 
za rok 2017 a informoval o aktuálnom dianí v organizácii, ktorá 
má v súčasnosti 1950 členov. Na záver sa účastníci pristavili pri 
pamätnej tabuli obetí komunistického režimu z okresu Pezinok 
na Krušičovej kúrii, ku ktorej položil veniec podpredseda Rady 
predsedov Andrej Dvorecký a prihovoril sa politický väzeň a ka-
pucínsky kňaz Tomáš Konc.                             Peter Sandtner

Zasadnutie Rady predsedov Oblastných organizácií 
Konfederácie politických väzňov Slovenska

Výkonná riaditeľka  Ligy proti rakovine Ing.Eva Kováčová ob-
držala významenanie Pribinov kríž II.tr. od prezidenta SR An-
dreja Kisku, K vyznamnaniu jej srdečne blahoželáme a želáme 
veľa  zdravia a úspechov do ďalšej prácev práci v prospech on-
kologických pacientov.            členky  LPR pobočky Pezinok 

Blahoželáme 

 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
Dňa 17. 1. 2018 sa konalo v Centre voľného času v Pezinku 

okresné kolo celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej po-
vesti Šaliansky Maťko. Súťaž dopadla nasledovne:

Kategória 2.-3. ročník ZŠ: 1. Melánia Jakabovičová ZŠ Ľ. Štúra, 
Modra, 2. Nina Mravcová  ZŠ Šenkvice, 3. Richard Košťál ZŠ 
Fándlyho, Pezinok

4.-5. ročník ZŠ: 1. Michal Jakabovič ZŠ Ľ. Štúra, 
Modra, 2. Nela Antalová ZŠ Fándlyho, Pezinok, 3. Rebecca 
Mrázová ZŠ Slovenský Grob

6.-7. ročník: 1 Emma Čunderlíková ZŠ s MŠ Vištuk, 2. 
Jakub Dahamshy ZŠ Fándlyho, Pezinok, 3. Petra Baumerthová 
Gymnázium Pezinok

Katarína Kvetková – CVČ Pezinok

Kategória 

Kategória 

Súťaž v prednese povesti
Len nedávno sme sa rozlúčili so svojím umeleckým vedúcim, 

priateľom a učiteľom Miroslavom Rajtom a už nás opäť zastihla 
smutná správa o nadchádzajúcej rozlúčke s PaeDr. Kamilom 
Baxom, bývalým scenáristom a režisérom Folklórneho divadla 
RADOSŤ, ktorý  zomrel 15. decembra 2018.

S PaeDr. Baxom náš súbor spolupracoval od roku 2006 do roku 
2012.  Hudobno-slovné pásma ako aj spevohry s veselými texta-
mi popretkávané krásnymi slovenskými ľudovými pesničkami, kto-
ré pre naše divadlo PaeDr. Kamil Baxa písal, sa stretávali u divá-
kov s veľkým ohlasom.

Folklórne divadlo Radosť pod jeho umeleckým vedením repre-
zentovalo Pezinok pri rôznych príležitostiach ako sú Vinobranie, 
Návraty – Malokarpatský festival tradičnej kultúry, Keramické trhy, 
Vínne trhy, či Jablkové hodovanie. Reprezentácia mesta sa neob-
medzovala len na domovskú scénu. Okrem Pezinka účinkoval sú-
bor aj v obciach Malokarpatského regiónu, ale aj v družobných 
mestách v Mladej Boleslavi a Mosonmagyarovári. V Pezinku rea-
lizoval tiež vystúpenia upravené pre zahraničných návštevníkov 
Pezinka.

Za tých 6 rokov existencie Folklórneho divadla sa súbor vypra-
coval pod umeleckým vedením  PaeDr. Baxu na slušnú hereckú 
a spevácku úroveň. Rok 2012 však priniesol aj koniec našej spo-
lupráce s PaeDr. Baxom, ktorý viac nemohol zo zdravotných dôvo-
dov do Pezinka dochádzať. Prerušila sa spolupráca, priateľstvo 
však zotrvalo. Nečakaný odchod nášho priateľa zarmútil srdcia 
všetkých Radostníkov. Nikdy na teba, Kamil, nezabudneme.
Česť tvojej pamiatke!

Členovia Folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ

RADOSŤ smútok neopúšťa

V ostatnom čase sa najmä 
v zimných mesiacoch  častej-
šie vedú na úrovni miest a 
obcí Slovenskej republiky dis-
kusie o povinnosti občanov, 
vlastníkov nehnuteľností sta-
rať sa o verejné priestranstvo 
pred svojim domom. Väčšinou 
ide o chodník alebo verejnú ze-
leň pred rodinným alebo byto-
vým domom. Dnes Všeo-
becne záväzné nariadenie 

striktne ukladá majiteľovi po-
zemku, na ktorom je chodník 
(ktorý je verejnou komuniká-
ciou), starať sa oň a udržiavať 
ho v dobrom stave. Aká je rea-
lita, vidíme vždy, keď napadne 
sneh. 

Ak sa vrátime do minulosti, 
my, starší vieme, že túto po-
vinnosť sme si bez reptania 
či zbytočných komentárov pl-
nili na sto percent a nikoho 

nenapadlo žiadať o pozame-
tanie chodníka či odpratanie 
snehu spred domu mesto. 
Obdivujeme, ako takéto ba-
nálne veci dodnes fungujú 
v susednom Rakúsku. Skús-
me sa inšpirovať miestny-
mi, ktorí ráno, než idú do 
práce, či než otvoria obchod, 
vidno s lopatou odpratávať 
sneh. 

A potom, pri pohľade do ar-
chívov, sa napríklad dozvie-
me, že už za čias Sloven-
ského štátu bolo povinnosťou 

majiteľov rodinných domov 
dokonca finančne prispievať 
na vybudovanie ulice pred 
nehnuteľnosťou, a to sumou 
75 korún slovenských za kaž-
dý bežný meter. Tak tomu bolo 
aj v prípade Františka K. z Rá-
zusovej ulice, ktorému vládny 
komisár (dnešný primátor) na-
riadil 21. 4. 1939 zaplatiť prí-
spevok na zriadenie ulice vo 
výmere 11 metrov. Poplatok, 
ktorý bol svojim spôsobom 
predchodcom dnešného po-
platku za rozvoj. 

Z ARCHÍVOV...
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Inzercia

37. Medzinárodná meteorická konferencia v Pezinku a Modre

Malokarpatský región bude 
od 30. augusta do 2. septem-
bra 2018 svedkom významnej 
vedeckej udalosti. V priesto-
roch hotela Rozálka v Pezinku 
sa v tomto čase uskutoční 37. 
Medzinárodná meteorická kon-
ferencia – IMC2018 (Internatio-
nal Meteor Conference), ktorá 
privíta približne 130 účastníkov 
z viac ako dvadsiatich krajín ce-
lého sveta. Toto podujatie ofici-
álne zastrešuje Medzinárodná 
meteorická organizácia (IMO) 
so sídlom v Belgicku.

Inzercia

nov, dec, jan, feb

Ako už názov konferencie na-
povedá, jej zameranie súvisí 
s astronómiou, konkrétne s vý-
skumom meteorov a súvisia-
cich javov. Pre rok 2018 dostalo 
možnosť hostiť túto konferen-
ciu práve Slovensko a to kon-
krétne pracovníci Astrono-
mického a geofyzikálneho ob-
servatória Modra-Piesok (A-
GO), ktoré patrí pod Katedru 
astronómie, fyziky Zeme a me-
teorológie Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského v Bratislave. Ne-
stalo sa tak náhodou, slovenskí 
astronómovia dosahujú v ob-
lasti meteorickej astronómie 
medzinárodne rešpektované 
výsledky a AGO je pracovis-
kom, ktoré má v tomto vednom 
odbore pevné miesto.

Program konferencie pocho-

piteľne úzko súvisí s jej primár-
nym zameraním – meteormi. 
Profesionáli aj amatérski pozo-
rovatelia si budú vymieňať skú-
senosti a vedomosti týkajúce 
sa vizuálnych, fotografických, 
kamerových, radarových a 
spektrálnych pozorovaní mete-
orov, ďalej sa bude hovoriť o pô-
vode a výskume materských te-
lies v slnečnej sústave, z kto-
rých tieto čiastočky medzipla-
netárnej hmoty pochádzajú, 
ako aj o technickom, prístrojo-
vom a programovom vybavení, 
ktorými sa pozorovania usku-
točňujú.

Okrem vedeckého programu 
bude, samozrejme, vytvorený 
priestor aj pre zoznámenie hos-
tí s naším regiónom a jeho zau-
jímavosťami. Na každej takejto 
konferencii je pre tento účel vy-

členené jedno popoludnie a ne-
bude tomu inak ani v tomto ro-
ku. Plánovaná je exkurzia 
s návštevou hradu Červený ka-
meň a astronomického obser-
vatória v Modre, prípadne ďalší 
sprievodný program podľa ča-
sových možností. Radi by sme 
tiež návštevníkom odovzdali 
malý darček s vinárskou alebo 
keramikárskou tematikou, ktorý 
by im pobyt u nás pod Malými 
Karpatmi pripomínal. Tu sa 
otvára priestor pre prípadných 
sponzorov podujatia na ich pro-
pagáciu na takomto medziná-
rodnom fóre. Veríme, že účast-
níci konferencie si okrem od-
borných poznatkov odnesú aj 
príjemné dojmy z našich miest 
a kultúrne bohatého regiónu.

T. Paulech, P. Zigo, 
za organizačný výbor IMC2018

Sukromná základná škola

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU       február

1.2. Prihlasovanie na jarný tábor. Prihlásiť sa môžete v 
Infocentre CVČ v čase úradných hodín do 27. 2. 2018.  Jarný tá-
bor je určený pre školopovinné deti a uskutoční sa počas jar-
ných prázdnin Bratislavského kraja. Zmysluplný čas plný zába-
vy a súťaží. Cena na dieťa je 12 eur/ 1 deň  a prihlásiť je možné 
aj na jednotlivé dni.
1.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Kŕmidlo pre vtáčiky. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. 
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
2.2. Prázdninový jednodňový tábor. V deň polročných prázd-
nin od 8.00 do 16.30 h pre školopovinné deti. Deň spojený s vý-
letom plný kreativity, hier a zmysluplnej zábavy. Cena 12 eur/ 
dieťa (v cene je zabezpečený aj obed).
6.2. Hráme sa na škôlku. 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 10.00-11.00 h.
8.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Valentínske srdiečko. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. 
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. 
10.2. Fašiangová slávnosť. Oslava tradičných sviatkov, akcia 
je vhodná pre rodiny s deťmi. Od 16.00 do 18.00 h. Bližšie infor-
mácie na  www.cvcpezinok.sk alebo na telefónnych číslach 
033/ 6901991, 0948/222117
13.2. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné 
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti ro-
diča. Každý utorok od 10.00-11.00 h.
15.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Čiapka na karneval. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. 
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. 
20.2. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné 
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti ro-
diča. Každý utorok od 10.00-11.00 h.
22.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Škraboška. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
27.2. Hráme sa na škôlku. Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné 
detičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skú-
siť návyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti ro-
diča. Každý utorok od 10.00-11.00 h.

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

Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo 
na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena prog-
ramu vyhradená.                         Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

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

2. Dňa 22. 12. 2017 o 18.50 h bol na 
Myslenickej ul. v Pezinku odchytený 
pes bez identifikačných známok. Rasa: 
kríženec, pohlavie: samec, farba: bielo-
čierna, výška: 40 cm, hmotnosť: cca 
20kg, vek: cca 1 rok.                 (MsPP)

Dňa 14. decembra 2017 sa 
uskutočnila výročná členská 
schôdza Klubu Pezinok Zväzu 
vojakov Slovenskej republiky. 
Členov klubu privítala v pred-
vianočnej atmosfére sláv-
nostná tabuľa hotela KRISER, 
pretože po schôdzi bolo po-
sedenie s večerou. Predse-
da klubu plk. v. v. Ing. Julián 
Pitoňák privítal členov klu-
bu a z hostí viceprimátora 
mesta Pezinok Ing. Jána 
Čecha a poprial všetkým 
príjemné zážitky počas schô-
dze.
 Tajomník rady klubu plk v. v. 
Ing. Jaroslav Garaj predniesol 
Správu o činnosti klubu v roku 
2017. Zároveň vyzval členov, 
aby sa ešte v hojnejšom počte 
zúčastňovali akcií organizova-
ných klubom.
    V ďalšom bode schôdze pred-

seda klubu zablahoželal čle-
nom klubu k ich životným jubile-
ám v tomto roku a odovzdal dar-
čeky.
   Podpredseda rady klubu plk. 
v. v. Ing. Milan Viglaský infor-
moval o stave členskej základ-
ne a novoprijatí členovia si pre

vzali členské preukazy. K dneš-
nému dňu má Klub Pezinok 85 
členov.
  V diskuzii vystúpil viceprimá-
tor mesta a v mene primátora 
mesta Pezinka Olivera Solgu 
poďakoval Klubu za účasť na 
kladení vencov pri pietnych

 spomienkach organizovaných  
mestom ako je oslobodenie 
Pezinka, ukončenie 1. a 2. sve-
tovej vojny a vyhlásenie Slo-
venského národného povsta-
nia. Súčasne zaželal všetkým 
radostné prežitie Vianočných 
sviatkov a veľa zdravia v no-
vom roku.

1. viceprezident Zväzu voja-
kov SR  genpor. v.v. Ing. Peter 
Vojtek, náš člen,  poďakoval za 
aktívnu činnosť klubu a zaželal 
všetkým šťastné prežitie Via-
nočných sviatkov a pevné zdra-
vie v novom roku.

V závere schôdze bolo 
schválené uznesenie a predse-
da klubu zaželal všetkým veľa 
zdravia do nového roku 2018.

Po schôdzi nasledovala chut-
ná večera a priateľské posede-
nie. 

plk.v.v. Ing. Milan Viglaský

Bilancovanie klubu Pezinok Zväzu vojakov SR
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Občianske združenie PEZINSKÝ KREATÍV sa chce aj touto 
cestou poďakovať pánu Miškovskému za umožnenie predaja 
našich výrobkov na Vianočných trhoch.

Srdečná vďaka patrí aj všetkým ľuďom, ktorí nás podporili kú-
pou výrobkov. Všetok tovar, ktorý sme predával, sme i osobne 
vyrobili s presvedčením, že sa nájdu ľudia, ktorí budú chcieť kú-
pou urobiť čosi pre dobrú vec. A nesklamali sme sa, pretože pe-
niaze si už našli svoje využitie – potešili jednu z pezinských ro-
dín, ktorá sa ocitla v núdzi. Veríme, že aj tejto rodine sa takto 
trošku spríjemnili Vianoce.

Ešte raz všetkým srdečná vďaka.
Za O.Z. PEZINSKÝ KREATÍV Alena Polakovičová

PEZINSKÝ KREATÍV ďakuje

Knižky pre deti ale aj Chari-
tatívny bazár a Vianočný živý 
orloj v Modre a Pezinku. Na-
dácia REVIA i tieto Vianoce 
obdarovávala Malokarpatský 
región. 

Koniec roka už tradične patrí 
k obdobiam radostí a dob-
rých skutkov. Nebolo tomu inak 
ani v Nadácii REVIA. Dobro-
voľníci, darcovia a ďalší s chu-
ťou pomôcť spojili sily a urobili 
Vianoce o čosi kúzelnejšie. 
V projekte Otvor srdce, daruj 
knihu si prekvapenie pod 
stromčekom našli deti zo soci-
álne a finančne znevýhodne-
ných rodín z Malokarpatského 
regiónu. Dostali knihy od ano-
nymných knižných „škriatkov“ – 
darcov, ktorí celkovo kúpili pub-
likácie v hodnote 2 758 €. Dar-
covia nakupovali knižné darče-

ky od novembra do decembra v 
kníhkupectvách Folly v Modre, 
Artforum a Panta Rhei v Pezin-
ku a Arch Books v Bratislave a 
spolu obdarovali 274 detí. Na-
dácia REVIA s takouto podpo-
rou za trinásť rokov sprostred-
kovala knihy pre 2008 detí v cel-
kovej hodnote neuveriteľných 
17 765 €. „Máme internet plný 
zábavy, informácií, písmeniek 
aj obrázkov. A predsa aj moder-
ný človek, homo internetus face-
bookus zažíva neopakovateľný 
pocit, keď drží v ruke knihu, po-
hládza jej stránky, ponára sa do 
jej obsahu. Poznanie ale aj 
emocionálny zážitok, ktorý nám 
kniha poskytuje, je skrátka neo-
pakovateľný a nenahraditeľný. 
A vždy taký aj bude. Tak ako je 
neopakovateľný pocit radosti, 
keď knihu niekomu darujeme. 
Vďaka nášmu daru deti budú 
vedieť nielen ako sa volá naj-
vyššia hora Himalájí, koľko dru-
hov vtákov u nás žije a koľko 
hviezd svieti na oblohe – ale 
tiež, kde hľadať dobro a zlo,“ 

hovorí o projekte jeden z jeho 
ambasádorov – spisovateľ Má-
rius Kopcsay. 

Okrem knižiek ľuďom vianoč-
nú atmosféru priniesla Nadácia 
aj spoluprácou so študentskou 
Komunitnou Nadáciou pri 
OAPK. Študenti Obchodnej 
akadémie v Pezinku a ďalší 
dobrovoľníci spriatelení s Na-
dáciou REVIA pripravili v rámci 
pezinských Vianočných trhov 
Živý orloj, kde vystúpili a divá-
kov pozdravili postavy anjela, 

Márie, Jozefa, zvieratiek a ďal-
ších. Okoloidúci si mohli popri 
tradičnom vystúpení z arkiera 
Mestského múzea v Pezinku aj 
pomaškrtiť v stánku Charita-
tívneho bazáru, kde študenti pri-
pravili dobroty a ručne vyrobe-
né výrobky pre všetkých a vy-
zbierali tak 350 € na revitalizá-
ciu kruhového objazdu pred bu-
dovou ich školy, čo zrealizujú 
na jar 2018.

Na modranských Vianočných 
zastaveniach Vianočný orloj 
ožil dobrovoľníkmi OZ AMA-
VET klub č. 944 Impulz a pod-
porou OZ ĽUSK. Ich predvede-
nie Troch kráľov, anjela či Mi-
kuláša spestrili a navodili svia-
točnú náladu aj v Modre. 

Chceme úprimne poďakovať 
všetkým dobrovoľníkom a  pod-
porovateľom, že za uplynulý 
rok rozdávali a posielali s nami 
dobro ďalej a dúfame, že tak bu-
dú robiť aj v roku 2018 a potešia 
tak srdcia nielen iných, ale aj tie 
svoje. 

REVIA

Koniec roka 2017 s Nadácio u REVIA

Mariášový klub Pezinok 
(MKP) vstupuje v roku 2018 už 
do svojej jedenástej sezóny 
v Slovenskej extralige v mariá-
ši. V súťaži s celoslovenskou pô-
sobnosťou reprezentujeme na-
še metsto a náš región so strie-
davými úspechmi už od roku 
2008. Posledných 7 ročníkov 
sa nám vždy podarilo umiestniť 
sa v súťaži družstiev do dva-
násteho miesta, čo nám zabez-
pečuje právo usporiadať jeden 
z dvanástich turnajov celoroč-
nej súťaže. V tradičnom februá-
rovom termíne už po siedmy-
krát privíta Kultúrny dom na 
Holubyho ulici mariášistov z ce-
lého Slovenska. Vlani sa ich 
v našom meste zišlo 417, čo je 
doteraz neprekonaný sloven-
ský „rekord“ v účasti na nekto-
rom z mariášových podujatí.

Extraligový seriál tvorí 12 tur-
najov, tzv. Veľkých cien. Tie ma-
jú právo usporiadať kluby, ktoré 
sa v súťaži družstiev v predchá-
dzajúcom ročníku umiestnili do 
dvanásteho miesta. Extraligový 
turnaj je vypísaný pre registro-
vaných hráčov, pre neregistro-
vaných hostí domáceho klubu 
a pre hostí Slovenského zväzu 
mariášových klubov. Hrá sa sys-
témom troch päľdesiatminúto-
vých kvalifikačných kôl, v kto-
rých sa poradie pri hracom sto-
le boduje nasledovne : za víťaz-
stvo 5 bodov, za druhé miesto 
3, no a hráč ktorému išla karta 
najhoršie obdrží 1 bod. Do štvr-

tého kola postupujú všetci hráči 
s minimálne deviatimi bodmi, 
do piateho kola so štrnástimi a 
viac bodmi a finálového šieste-
ho kola sa účastnia všetci, kto-
rým sa podarí v predchádzajú-
com boji uhrať devätnásť a viac 
bodov. Na dodržiavanie pravi-
diel počas hry dohliadajú traja 
rozhodcovia, ktorí zasahujú v 
prípade sporných situácií pri 
hre, pričom striktne dbajú na do-
držiavanie pravidiel a fair play.

Pezinské turnaje sú medzi 
mariášovou verejnosťou veľmi 
obľúbené, čo potvrdzuje nielen 
najvyššia účasť na extraligo-
vom turnaji, ale aj na populár-
nom otvorenom turnaji Pezi-
nok Open – majstrovstvá okre-
su, na ktorom sme  v roku 2011 
privítali 213 hráčov, čo je tiež 
najvyššia účasť na turnaji mimo 
extraligy. Nie je to samozrejme 
len zásluha MKP. Nemalý po-
diel na úspechu pezinských 

podujatí majú aj predstavitelia 
nášho mesta, menovite  náš pri-
mátor Mgr. Oliver Solga a vice-
primátori Ing. Ján Čech a Ing. 
Miloš Andel, ktorí nám pri ora-
ganizácii turnajov vychádzajú 
maximálne v ústrety a svojou 
pravidelnou prítomnosťou na 
otváracích ceremoniáloch a v 
príhovoroch poukazovujú na 
skutočnosť, že súťaže v kráľov-
skej kartovej hre do nášho mes-
ta patria a stali sa súčasťou kul-
túrneho a športového života v 
Pezinku. 

Nie poslednú úlohu pri organi-
zácii turnajov hrá vedenie  Kul-
túrneho domu, v osobe riaditeľ-
ky Ing. Ingrid Noskovičovej a 
všetkých zamestnancov, ktorí 
sa podieľajú na zdarnom priebe-
hu podujatí. A poďakovanie patrí 
aj vedeniu a personálu neďale-
kej reštaurácie, kde si vychutná-
vame obed, ktorý patrí k najlep-
ším v celom ligovom seriáli.  

Extraligový turnaj Veľká cena 
Pezinka sa už tradične koná v  
priestoroch Spoločenskej sály 
Kultúrneho domu. Tento rok je 
termínom sobota 17. februára, 
kedy v čase od 10.00 h až do ve-
černých hodín prebehne pravé 
mariášové zápolenie o to, kto si 
tento rok z Pezinka odnesie po-
hár pre víťaza, všeobecné uzna-
nie a neoficiálny titul „Majster 
Pezinka 2018“. My všetci si že-
láme, aby to v tomto, v poradí 
už siedmom ročníku, konečne 
vyšlo niektorému z našich, do-
mácich hráčov. Adeptov je 
dosť, už len trochu kartárskeho 
šťastia a musí sa to podariť. 

Nakoľko ide o turnaj pre re-
gistrovaných hráčov, kartári s 
Pezinka a okolia, ktorí majú 
chuť zmerať si sily na extralige 
môžu byť zapísaní do turnaja 
ako hostia MKP.  Srdečne teda 
pozývame všetkých záujem-
cov, zápis je v čase 8.00-9.30 h 
priamo v Kultúrnom dome.

MKP pripravuje aj súťaž Pe-
zinská mariášová liga, ktorej pr-
vé kolo prebehne 25. januára o 
18.00 hod v reštaurácii U Hla-
doša (vchod vo dvore Hotela 
Jeleň). Všetci ste vítaní. 

Zároveň chceme využiť tento 
článok na oznámenie, že mar-
cový turnaj Pezinok Open sa 
tohto roku z organizačných dô-
vodov nekoná a na jeho tradí-
ciu nadviažeme v roku budú-
com.  

Za MKP Michal Pitoňák

Veľká Cena Pezinka v mariáši
Dňa 2. 12. 2017 sa 

v budove SOU Ko-
menského v Pezin-
ku uskutočnila ba-
nícka zábava zvaná  
„Šachtág“ alebo 
tiež zvaná „Skok 
cez kožu“. Tradičná 
zábava bola vyvr-
cholením ťažkého 
ale úspešného roku 
Malokarpatského 
baníckeho spolku v Pezinku a odmenila tak všetkých jej prítom-
ných členov. Tí znalí si užili zábavu plnými dúškami, Tí neznalí 
sa zoznámili s udržiavaním už historických tradícii v tejto  komu-
nite. O dobrú zábavu sa postarali žiaci umeleckej školy Eugena 
Suchoňa v Pezinku zo súboru SEKVOJA. Šachtágu sa zúčast-
nili spriatelené spolky zo Slovenska, Čiech ale aj Poľska a pria-
teľská nálada zrúcala všetky komunikačné bariéry. Šachtágu 
sa už tradične zúčastnil primátor Oliver Solga a r. k. farár Ján 
Ragula. Ich prítomnosťou sa Pezinok pozitívne zviditeľnil a dú-
fame, že sa to odzrkadlí hlavne v cestovnom ruchu. To pocítia 
ubytovacie služby a vinári v čase Vinobrania 2018, kde máme 
doposiaľ prisľúbených už vyše 1000 uniformovaných osôb ba-
níckeho stavu. S tradičným pozdravom „Zdar Boh!“.           (VR)

Šachtág 2017

Aj tieto Vianoce zažiarilo v Pezinku Betlehemské svetlo. Priniesli ho pezinskí 
skauti a počas celej predvianočnej soboty (23.decembra) ho rozdávali na Rad-
ničnom námestí, kde si ho mohol každý odpáliť a zobrať domov na štedrovečer-
ný stôl.

Čo je Betlehemské svetlo? Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je jednoduchým 
a zároveň krásnym symbolom, aby sme sa sami snažili budovať pokoj a mier 
v našich životoch i v našom okolí. Každé odpálenie svetielka vysiela ďalej tiché 
prianie, aby sa pokoj a mier šírili v ľudských srdciach presne tak, ako sa od člove-
ka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla.                              Marián Lezo

Pezinskí skauti priniesli Betlehemské svetlo
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

JANUÁR 2018 PEZINČAN

► 2.2. (piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK – 
. 

► 6.2. (utorok) o 8.00 h v salóniku DK – 
. 

►6.2. (utorok) o 8.30, 10.15 a 11.45 h vo veľkej sále DK – 
. 

► 7. 2. (streda) o  vo veľkej sále DK – 
. 

► 9.2. (piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK – 
.

► 10.2. (sobota) o 12.30 a 15.00 h vo veľkej sále DK – 
 

►11.2. (nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK – 
. 

► 12.2. (pondelok) o 10.00 a 11.00 h vo veľkej sále DK – 
. 

 XXIV. PLES 
FARNOSTI PEZINOK Hlavný organizátor: František Féder.

VALENTÍNSKA KVAPKA 
KRVI Odber krvi. Organizátor: Slovenský Červený kríž MO 
Pezinok.

BOLD 
RABBIT a THE HEROES Predstavenia pre žiakov ZŠ a SŠ v an-
glickom jazyku.

8.30, 10.15 h BOLD RABBIT 
a THE HEROES Predstavenia pre žiakov ZŠ a SŠ v anglickom 
jazyku.

PLES 
GYMNÁZIA PEZINOK

ROZ-
PRÁVKOVÉ MIXLIE. Polročné vystúpenie tanečnej akadémie 
SUNNY DANCE.

AHOJ ROZ-
PRÁVKA Dnes: POSLEDNÝ DINOSAURUS. Účinkuje: Divad-
lo na hojdačke Žilina. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou 
súťažou.

SVET 
OKOLO NÁS Kultúrno-vzdelávací projekt pre žiakov ZŠ a SŠ.        
Šk.rok 2017/2018. Téma: VIETNAM. Hl. garant: CREA-EDU 
Martin.
► 13.2. (utorok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK – POCHO-
VÁVANIE BASY. Spoločenská zábava spojená s ľudovými tradí-
ciami a programom. Organizátori: FSS Obstrléze a DC Hrnčiarska.
► 17.2. (sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK – VEĽKÁ CENA 
PEZINKA. Slovenská extraliga vo volenom mariáši. Hlavný organi-
zátor: Mariášový klub Pezinok
► 17.2. (sobota) o 19.00 h v malej sále DK – ZIMNÉ FOLKOVANIE 
– MARTIN CHROBÁK. Koncert slovenského pesničkára. Hosť: 
JANA ŠTEFLÍČKOVÁ – pražská pesničkárka a herečka Studia 
Ypsilon (ČR). 
► 18.2. (nedeľa) o 15.30 h v zrkadlovej sále DK – MAŠKARNÝ 
KARNEVAL PRE NAJMENŠÍCH. Karneval detí v maskách. Orga-
nizátor: PKC. POZOR! Karneval je pre deti do 6 rokov.
► 19.2. (pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK – FÍHA TRALALA - 
ROK. Pesničkovo-divadelná šou pre najmenších divákov. Vstu-
penky sa predávajú výhradne a len prostredníctvom www.ticketpor-
tal.sk.
► 20.2. (urokok) o 18.00 h v malej sále DK – CESTOU NE-
CESTOU. 8. pokračovanie cestovateľského festivalu v Pezinku nás 
zavedie do horúcej Rwandy, Etiópie, Izraela a Palestíny. Hlavný 
garant: OZ Cestou necestou – Michal Knitl v spolupráci s PKC.
► 21.2. (streda) o 18.00 h v malej sále DK – EXPEDIČNÁ KA-
MERA. Celovečerné premietanie filmov o dobrodružstve, divokej 
prírode, poznávaní nepoznaného, o extrémnych zážitkoch i špor-
toch. 4 hodiny, 6 dobrodružných filmov z celého sveta. Hlavný ga-
rant: OZ Cestou necestou – Michal Knitl v spolupráci s PKC.
► 22.2. (štvrtok) o 18.00 h v salóniku DK – SVETOVÝ DEŇ CES-
TOVNÉHO RUCHU. Beseda o cestovnom ruchu. Hlavný garant: 
Klub sprievodcov Mesta Pezinok.
► 24.2. (sobota) o 10.00 h v spoločenskej sále DK – TANEČNÁ 
SÚŤAŽ O POHÁR PKC. Organizátori: PKC a TC CHARIZMA a 
PETAN.  
► 26.2. (pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – TRI LETUŠKY V 
PARÍŽI. Francúzska situačná komédia o tom, čo sa môže stať, keď 
si muž chce užívať výhody ženáča, no do svadby sa mu príliš ne-
chce. Hrajú: Viki Ráková, Henrieta Mičkovicová, Ivana Kubačková, 
Mária Breinerová, Richard Stanke, Ján Dobrík. Réžia: Eduard 
Kudláč.

Výstavy: Peter Hargaš : FARBY DAŽĎA – do 28. 2. 2018

0944 193 652 Kristína
Muškát alebo Cajla roznos

Martin Široký roznos 0903 272 937

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Timea Pavelková                3.12.
Ema Debnárová                  5.12.
Margaréta Pančíková         5.12.
Patrik Turčáni                     8.12.
Damian Kovačič                14.12.
Zara Cipro                         17.12.
Ema Hanúsková               19.12.
Ema Dundová                   19.12.
Júlia Jurčová                     19.12.
Marko Biely                       20.12.
Leonardo Pellegrini           21.12.
Laura Capková                 23.12.
Gregor Heriban                24.12.
Naďa Magerová           25.12.
Juraj Plešivčák             27.12.
Lukáš Gajlík                     28.12.
Oliver Doktorík                 28.12.
Melánia Vargová              28.12.
Melissa Čefová             28.12.
Tomáš Cséfalvay                 1.1.
Valdemar Michalko              2.1.
Peter Doboš                     3.1.
Tobias Babnič                 5.1.
Alan Klein                      6.1.
Ernest Klein                     6.1.
Katarína Libantová             9.1.
Mia Lešková                10.1.

80-roční
Ján Axamit                           1.1.
Ing. Ondrej Kuňak                2.1.
Helana Strapcová                 3.1.
Anton Gregorovič                13.1.
Alžbeta Hašková                 17.1.
RSDr. Soňa Czakóová        18.1.
Štefan Aulitis                       23.1.
Štefan Slezák                     26.1.
Milan Slaný                         28.1.

85-ročné
Veronika Uhláriková             1.1.
Jarmila Križanová              15.1.

92-roční
Magdaléna Hudeková           3.1.
Ernest Kanka                       11.1.
Emíla Sedláková                15.1.

Milan Dugovič                      56 r.
Peter Krasňanský                 59 r.
Ladislav Kováč                     72 r.
Milan Satko                          87 r.
Jozef Novák                         64 r.
Jana Guštafíková                 55 r.
Alexander Šandor                62 r.
Helena Vozárová                 65 r.
Jozef Wittgrúber                   72 r.
Margita Draxlerová                89 r.
Mária Gavenčiaková             93 r.
Ján Kosiba                           68 r.
Vojtech Tančár                     84 r.
Stanislav Črep                     69 r.

B L A H O Ž E L Á M E

Naši jub i lant i

Zelenayová 0940 880 122

POĎAKOVANIE

Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ! Rezervácie: http://rezervácie.kinopezinok.sk

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 €

1. .................................................. USA
3.-4.  .....................................................   
3.-4. Z ........................................................... 
6. ............................................................. USA
7. .................................................................. USA
8. ................................ USA, Bra, Fra, Tal
9.-10.-11. .................................. USA
13. ..................................................... Bih
14.-15. ............................................................... USA
16.-17. ........................................................... USA
18. ...................................................... 
17. Rus
18. Rus
21.-22. ......................................................... USA
23. ..................................................... USA
24.-25. ................................................................... Gbr
24.-25.  ..................................... USA
27.  ............................................................ Fra
28. ............................................................

Všetky prachy sveta 
Coco 17.00 h ...... USA

menšovanie USA
Niť prízrakov 
Ja, Tonya 
Daj mi tvoje meno 

Päťdesiat odtieňov slobody 
Fk: Chlapi neplačú 
15:17 Paríž 
Black Panther 
Black Panther 3D USA
Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody 3D ..17.00 h .. 
Snehová kráľovná: Tajomstvo ohňa a vody ....17.00 h .. 
Dovidenia tam hore 
The Disaster Artist 
Pračlovek 
The Post: Aféra v Pentagone
Fk: Rock´n Roll
Nočná hra ..... USA

KINO DOMU KULTÚRY február

93-ročná
Ernestína Švarcová             4.1.

94-ročná
Elena Kapcová                  14.1.

95-ročná
Veronika Ondrovičová         3.1.

97-roční
Rudolf Turanský           16.1.
Helena Gašparová          19.1.

99-ročný
Ján Ďuriš                             21.1.

Zavrela oči, srdce 
prestalo biť, mu-
sela zomrieť, aj keď 
tak veľmi chcela 
žiť. Dňa 15. 1. 2018 
sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia 
našej drahej 

Margity SVETLÁKOVEJ.
S láskou spomína syn Milan 
s rodinou. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Dňa 23. 1. 2018 
uplynuli 2 roky, čo 
nás navždy opus-
tila naša drahá

Eva
BELANOVÁ.

S úctou a láskou 
spomína manžel. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomien-
ku.

Zosobáš i l i sa
Ivan Jendrušak a Veronika Mog-
rovicsová • Matej Svíba a Linda 
Willimová • Lukáš Hajdin  a Viera 
Čaniová • Stanislav Hilka  a Lucia 
Majková • Peter Kolenčík  a  Júlia 
Sklenárová • Peter Pták a Yuliia 
Nikolaevna Prykhodko

Dňa 4. 1. 2018 uply-
nulo 9 rokov, čo nás 
vo veku 63 rokov 
opustil náš drahý 

František
VIRGOVIČ

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

Dňa 5. 1. 2018 uplynulo 7 rokov, 
čo nás opustila naša drahá 
mama a 17. 1. 2018 uplynulo 14 
rokov, čo nás opustil náš drahý 
otec. Na obidvoch rodičov, sta-
rých rodičov a prarodičov 

Františku a Jána NOVÁKA
s láskou spomínajú syn a dcéra 
s rodinami. Ďakujem všetkým, 
ktorí im spolu s nami venujú tichú 
spomienku.

Dňa 9. 1. 2018 si 
pripomíname nedo-
žité 92. narodeniny 
našej drahej ma-
mičky 

Anastázie 
VOJTEKOVEJ 

rod. Masarykovej 
z Pezinka, ktorá nás opustila 
12. 3. 2015. S láskou v srdci na 
ňu spomínajú deti Janko, Olinka 
a Gitka s rodinami.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie 
byť, ale v našich 
srdciach budeš stá-
le žiť. Dňa 22. 1. 
2018 sme si pripo-
menuli 8. výročie 
úmrtia našej milo-
vanej

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

Touto cestou úprim-
ne ďakujeme všet-
kým priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli 
dňa 21. decembra 
2017 rozlúčiť s na-
ším drahým zosnu-

lým manželom, otcom, dedkom
Petrom KRASŇANSKÝM

Ďakujeme za prejavenie sústrasti 
a kvetinové dary. Manželka Anna, 
synovia Boris a Peter s rodinou.

Dňa 2. 2. 2018 
uplynú 2 roky, čo nás 
navždy opustila naša 
drahá mama
Marta DAFKOVÁ.
S láskou spomí-
najú manžel a deti 

s rodinami. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Dňa 1. 1. 2018 
sme si pripomenuli 
5. výročie úmrtia 
nášho drahého 
manžela, otca a 
dedka

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

Márne ťa naše oči 
hľadajú, márne 
slzy po tvári steka-
jú. Čas plynie ako 
tichej rieky prúd, 
kto ťa mal rád, ne-
vie zabudnúť. Zo-

stali iba spomienky, a v srdciach 
pozostalých veľký žiaľ. Dňa 19. 3. 
2018 sme si pripomenuli 5. výro-
čie čo nás navždy opustila naša 
milujúca a milovaná manželka, 
mamina a babička

Matilda FUNKOVÁ.
S bôľom v srdciach spomínajú: 
manžel, synovia, nevesty, vnúča-
tá, sestry, švagriny, švagrovia a 
svatovci. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Marec

Foto vymeniť
príde mailom

Touto cestou úprim-
ne ďakujeme všet-
kým priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli 
dňa 5. 1. 2018 rozlú-
čiť s našou drahou 
zosnulou mamou, 
babkou, sestrou

Janou GUŠTAFÍKOVOU.
Ďakujeme za prejavenie sústrasti 
a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Ján ORSZÁGH
Modlitba tichá dnes 
tvojej duši patrí. V 
nej prosba o jej 
večný pokoj je ukry-
tá. Spomienka na 
teba hlboké rany 

jatrí. Aj po rokoch ostala bolesť 
nezmytá. Pri príležitosti nedoži-
tých 90 rokov s láskou spomínajú 
manželka, syn, vnúčatá a pravnú-
čatá.

Mária 
JAŠŠÁKOVÁ

Tak rýchlo plynú 
roky, čo sme bez 
teba .  No  spo-
mienka stále živá je 
a srdce bolí rov-
nako ako v deň, keď odišla si do 
neba. Láska, čo si v nás nechala 
zabudnúť nedovolí. Pri treťom 
výročí s láskou spomínajú mama, 
brat, deti a vnúčatá.

Dňa 31. 1. 2018 
uplynie rok, čo 
navždy odišla moja 
drahá mamička

Hedvika
ZÁRUBOVÁ.

Ďakujem všetkým, 
ktorí si na ňu spo-

meniete. Dcéra Lýdia s rodinou.

Dňa 13. 1. uplynuli 
2 roky od smrti náš-
ho manžela, otca, 
dedka a pradedka

Jána KLAMA.
S láskou spomí-
najú manželka, 

dcéra Daniela a synovia Roman a 
Martin s rodinami, pravnúčik 
Samko a ostatná smútiaca rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Dňa 17. 12. 2017 
sme si s láskou 
pripomenuli nedo-
žité 70. narodeniny 
nášho drahého
Petra SLAMKU.

Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu venujú tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Dňa 6. 12. 2017 
uplynul rok, čo nás 
opustila naša milo-
vaná mama, man-
želka, dcéra a 
sestra

Melánia
DÁVIDOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.

S m r ť  n á m  h o  
ukradla pred 25 
rokmi. Ak by bol 
medzi nami, dožil 
by sa 
Pavol HARADZIN
7. 1. 80 rokov. Ak 

ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. Spomína 
manželka Oľga s rodinou.

Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho 
mal rád, nezabud-
ne. Žiješ v srdciach 
tých, ktorí ťa milo-
vali. Dňa 27. 1. 
2018 uplynulo 20 

rokov, čo nás opustil náš drahý 
otec a dedko 

Jozef PEKÁR.
S láskou spomína dcéra Veronika 
a syn Gabriel s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Dňa 13. 2. 2018 
uplynie 5 rokov, čo 
odišiel môj vnuk 

Andrej MAŤUS
na dlhú cestu, 
z ktorej niet ná-
vratu – spomínajte 

s nami. Babka s rodinou.

Dňa 22. 1. 2018 si 
p r i p o m e n i e m e  
smutné 5. výročie 
úmrtia našej drahej 
mamičky a babky

Márie
HRANICKEJ.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, 
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomína dcéra Majka s rodi-
nou.

Dňa 20. 1. 2018 
uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy 
opustil milovaný 
m a n ž e l ,  o t e c ,  
dedko
Ivan KOSTEREC.

Zároveň si pripomíname 21. 1. 
2018 jeho nedožitých 70 rokov. 
S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami.

V týchto dňoch si pripomíname 
čas, kedy nás opustili naši milo-
vaní manželia

Adela NESTARCOVÁ
† 26. 12. 2016

a Gustav NESTAREC.
† 23. 5. 2004

Venujte im prosím krátku spo-
mienku. Najbližšia rodina.

Dňa 11. 1. 2018 
uplynul deň nedoži-
tých 70 rokov, ktoré 
by oslávila

Helena
MARTINKOVIČOVÁ.
Ďakujeme všet-

kým, ktorí jej venujú tichú spo-
mienku. Manžel, deti a rodina.

Dňa 3. 2. 2018 
uplynú 2 roky, čo 
nás navždy opustil

Ján ADÁMEK.
S láskou spomínajú 
manželka a deti 
s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu s nami
venujú tichú spomienku.

Dakujeme všetkým 
priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli 
dňa 4. 1. 2018 roz-
lúčiť s naším dra-
hým manželom, ot-
com, starým otcom, 
bratom a švagrom

Alexandrom ŠANDOROM.
Ďakujeme pánu farárovi za smú-
točný obrad a zúčastneným za 
prejavenú sústrasť. Smútiaca 
rodina.

Pán Peter Skovajsa Kuzmányho 1
033/6402583
0915 151 238

V srdciach tých, 
ktorí vás milovali, 
budete žiť stále. 
Dňa 8. 1. 2018 uply-
nulo 8 rokov, čo 
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
mička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ

a dňa 28. 3. 2018 si 
pripomenieme 10. 
výročie smrti náš-
ho drahého otecka. 
dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich 
nezabudli a s láskou spomínajú 
spolu s nami. Venujte im, prosím 
tichú spomienku. Dcéra Alena s 
rodinou.

Február

Odišiel si tíško, niet 
ťa medzi nami, ale 
v našich srdciach 
žiješ spomienka-
mi. Dňa 5. 2. 2018 
uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy 

opustil náš drahý a milovaný man-
žel, otec, dedko a pradedko

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

Dňa 2. 2. 2018 uply-
nulo 25 rokov, čo 
nás navždy opustil 
náš otec

Ján PONIŠT.
Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu ti-

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

Február Február

Mária Veselá nedávať 80 rokov v roku 2019
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Dňa 25. 11. 2017 začal v poradí 5. roč-
ník obnovenej Mestskej minifutbalovej 
ligy Pezinok. Do súťaže sa prihlásilo 14 
mužstiev z Pezinka, Modry, Senca a ce-
lého okolia. Zápasy sa hrávajú v Špor-
tovej hale na Komenského ulici v Pe-
zinku každú sobotu od 9.00 do 15.00 h. 
Kvalita súťaže sa opäť zvýšila. Finálové 
zápasy sú naplánované na 24. februára 
2018 od 16.00 h. Všetky podrobnosti ná-
jdete na www.mmfl.sk alebo na facebo-
okovej stránke MMFL Pezinok.

5. ročník Mestskej 
minifutbalovej ligy Pezinok

Finále Detského cezpoľného behu 
zmiešaných štafiet reprezentoval aj Pezinok

V sobotu 9. 12. 2017 sa 
v rámci testovacieho podujatia 
k Majstrovstvám Európy v cez-
poľnom behu konalo i Finále 
Detského štafetové behu zmie-
šaných štafiet. Deti si účasť na 
tomto finále vybojovali z jed-
notlivých postupových kôl po ce-
lom Slovensku, aby sa tak 24 
najlepších štafiet mohlo stret-
núť vo finále v Šamoríne. V rám-
ci Bratislavského kraja sa poda-
rilo postúpiť „atletickej škôlke“ 
ZŠ Jána Kupeckého z Pezinka 
a AK MAC Rača.

Finále pretekov prebiehalo 
ako skutočné Majstrovstvá Eu-
rópy, to znamená, že deti absol-
vovali prezentáciu v team sta-

ne, pokračovali do stanu nazý-
vaného call room a odtiaľ už bo-
li odvádzané na štart pretekov. 
Počas celých pretekov mohli di-

váci vidieť živé video na veľko-
plošnej obrazovke spolu s ko-
mentátormi, ktorí moderovali 
celé preteky. Deti si na okruhu 

dlhom 1 500 m vyskúšali maj-
strovskú trať, kde bolo pre ne 
pripravených niekoľko preká-
žok ako kmene stromov, umelé 
kopce, dokonca i vodná prieko-
pa. Niekoľko desiatok rozhod-
cov kontrolovalo správny prie-
beh pretekov a štafetové 
odovzdávky.

Túto náročnú trať a boj so sil-
ným vetrom zvládli obidve naše 
družstvá  a umiestnili sa na 6. 
mieste (M. Knapčok, J. Mozo-
lík, Z. Jakabovičová, P. Horva-
tová)  a 13. mieste (L. Šipošo-
vá, N. Federlová, T. Weinber-
ger, M.Koman) v rámci družs-
tiev zo Slovenska.

Monika Fintorová  

Žiačky Športového volejbalového klubu Pezinok sa ako prvé 
zapojili v roku 2018 do súťaženia. Zúčastnili sa turnaja v Novom 
Meste n.V., kde sa im v 8-člennom turnaji mimoriadne darilo. 
Svoju skupinu vyhrali bez straty setu. Potom si v semifinále pora-
dili o skóre s družstvom z Čadce a vo finále, druhýkrát za deň, po-
razili družstvo z Piešťan. Štart do roku 2018 im vyšiel nad očaká-
vanie. Blahoželáme! 

Žiačky ŠVK Pezinok vyhrali turnaj

3.-4. 2. 2018 v Športovej hale 
SOŠ Pezinok Komenského 27, 9020

Kategórie: Starší žiaci ročník 2003/2004 a Mladší žiaci 
ročník 2005/2006

Systém turnaja: Mladší žiaci systémom každý s každým 
v skupine, pokračuje sa v pavúku o umiestnenie. HRACÍ 
ČAS: 2x13 min. Starší žiaci systémom každý s každým. 
HRACÍ ČAS: 2x13 min. Zápasy o umiestnenie sa hrajú 
2x15min. v oboch kategóriách.

OTVÁRACÍ CEREMONIÁL v sobotu o 11.30 h.
VYHODNOTENIE TURNAJA v nedeľu o 13.30 h.
                       ŠKH AGROKARPATY PEZINOK

Hádzanársky klub ŠKH Agrokarpaty Pezinok
si vás dovoľuje pozvať na turnaj:

MATYŠAK CUP 2018

Výsledky – základná časť – 5. kolo:
Brithers – Rakeri ..........................................................  12:4
Banco Casino – PŠC Pezinok U19 ............................... 14:1
Obvoďáci – Pezinské Tulene ........................................ 11:4
Uno star – PŠC Pezinok U19 ........................................ 10:4
Uno star – FC Kalamáre ................................................. 5:7
Nový Dvor – Pepe & jeho Lopez ..................................... 7:4
Grinava – Expendables ................................................ 11:3

Silvestrovský kros 
v Dolných Orešanoch

Medard Féder (r. nar. 
2001), pokračovateľ bo-
hatej športovej tradície 
známeho pezinského 
rodu, pretekársky behá 
už od deviatich rokov. 
Na svojom konte má 
pätnásť primátov v maj-
strovstvách SR a poltu-
cet prvenstiev v Slo-
venskom pohári mla-
dých orientačných bež-
cov. Je viacnásobným 
účastníkom MS a ME. 
Výrazný talent z vino-

hradníckeho mesta kraľoval aj v dolnoorešianskom Silves-
trovskom krose 2017.

V nepriaznivých poveternostných podmienkach sa s nároč-
ným krosom najrýchlejšie popasoval s časom (25:35 min).

V celkovom poradí mužov si striebornú priečku v Dolných 
Orešanoch vyárendoval ultrabežec Martin Halász (26:09 min) 
a na treťom stupienku dekorovali Richarda Chrappu, (26:57 
min), bývalého reprezentanta v orientačnej cyklistike a orien-
tačnom behu.                                                                   (MF)

V druhý vianočný sviatok sa uskutočnil III. ročník HALIGANDA 
CUP 2017 v hokejbale. Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov, a to: Hali-
ganda Pezinok, Morgans, Pavúci Pezinok, Watberg Senec, La-
dies, Jokerit Pezinok, HC Orly Modra a Warriors. Hralo sa 2x10 
min. a systémom každý s každým v skupinách.  Do Play Off po-
stupovali mužstvá na prvých dvoch miestach, ktorí odohrali semi-
finálové zápasy a nasledovali zápasy o konečné umiestnenie. 
V prvom semifinále porazil senecký Watberg pezinský Jokerit 5-2 
a v druhom semifinále Pavúci porazili obhajcu a usporiadateľa do-
mácu Haligandu 2-1. Vo finále sa z výhry 3-1 tešili hráči Wat-
bergu. Na 3. mieste skončila Haliganda, ktorá si poradila s Joke-
ritom 5-1.

Celkové poradie: 1. WATBERG SENEC, 2. Pavúci Pezinok, 
3. Haliganda Pezinok, 4. Jokerit Pezinok, 5. Warriors, 6. Morgans, 
7. HC Orly Modra, 8. Ladies výber

Najlepší strelec: Michal GAGO (Haliganda Pezinok)
Najlepší hráč: Rado KOVÁČ (Watberg Senec)
Najlepší brankár: Eduard VIŠTIAK (Pavúci Pezinok)           (pv)

HALIGANDA CUP 2017
13. kolo 13.-14.1.  2018
Vitamíny A – Pavúci Pezinok .............................................. 3-2
HC Chilli – Panteri Budmerice ............................................ 6 -3
Draci Pezinok – Jokerit Pezinok ......................................... 7-2
Savages Petržalka – Warriors ............................................ 1-4
Buldogs – Haliganda Pezinok ............................................ 7-9
Orly Modra – Diabli Reca ................................................ 8-7sn
CSKA Senec – Vitamíny B .................................................. 3-6
Voľno: Watberg Senec

14. kolo 20.-21.1. 2018 
Watberg Senec – Buldogs .................................................... 13:6 
CSKA Senec – Orly Modra .................................................. 8:7sn 
Vitamíny B – Panteri Budmerice ............................................ 0:3 
Haliganda Pezinok – HC Chilli ............................................... 8:6 
Jokerit Pezinok – Savages Petržalka ................................... 7:11 
Warriors – Vitamíny A ............................................................ 6:4 
Diabli Reca – Draci Pezinok .................................................. 3:1 
Pavúci Pezinok – Vitamíny B .................................. 5:3 dohrávka

Zápasy MHL Pezinok 

STARŠIE ŽIAČKY: 
ŠVK Pezinok - Piešťany 2:0, Skalica 2:0, Trnava 2:0
ŠVK Pezinok - Čadca 1:1 (-19,13)
ŠVK Pezinok - Piešťany 2:0 (23,19)
ŠVK: Sagálová, Sekaninová, Drnáková, Verešová, Rusnáková, 
Bieliková (Jánošíková, Václavová)          

     Ladislav Popeláš
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