
VYDÁVA MESTO PEZINOK51. ROČNÍK FEBRUÁR 2018http://pezincan.pezinok.sk ZADARMO

Na začiatku bola strohá informácia, 
že počet obyvateľov mesta Pezinok 
dosiahol ku koncu minulého roku 
24 794 obyvateľov. Pri prehľade šta-
tistických údajov som sa vrátil aj do ča-
sov, keď som nastúpil do funkcie pri-
mátora: Pezinok mal v roku 2002 
21 920 obyvateľov. Za pätnásť rokov 
sa teda počet obyvateľov zvýšil 
o 2 874, čo je v priemere 191 ľudí roč-
ne. Iste, toto číslo bolo aj vtedy a je aj 
dnes navýšené o tých, ktorí nemajú 
v Pezinku trvalý pobyt. Ich počet sa 
odhaduje na tisíc až dvetisíc ľudí. 

V roku 2004 vedenie mesta spolu 
s tímom odborníkov, vtedy sme ich 
pracovne nazývali „Rada starších“, vy-
pracovali dokument s názvom VÍZIA 
2020. V nej sme sa zaoberali rozvo-
jom Pezinka v najdôležitejších oblas-
tiach a snažili sme sa načrtnúť jeho 
trvalo udržateľný rozvoj. Jeden z hlav-
ných cieľov Vízie 2020 bolo aj regulo-
vanie počtu obyvateľov mesta vý-
stavbou bytových a rodinných domov. 
Stanovili sme si dlhodobé ciele a jed-
ným z nich bolo, že Pezinok v roku 
2020 (teda už čoskoro, o dva roky) by 
nemal mať 30 000 obyvateľov a z to-
ho vyplývajúce problémy. 

Enormnej výstavbe mal zabrániť aj 
nový územný plán, ktorí sme po peri-
petiách spôsobených štátnou sprá-
vou schválili v minulom roku. Pravda, 
kto vie, ako je postavená legislatíva 
a rozumie tomu, prečo vlády len sľu-
bujú nový stavebný zákon, no akosi 
ho nevedia uviesť do života, vie, že 
niekedy samospráve chýbajú „páky“, 
ktoré majú samosprávy napríklad 
v Rakúsku. 

V každom prípade po pätnástich ro-
koch môžeme konštatovať, že sa ne-
naplnili kuvičie hlasy o neudržateľ-
nom rozvoji, kolabovaní dopravy, škôl 
alebo infraštruktúry. Ničím nepodlo-
žená hlúposť je hovoriť, že Pezinok 
má už dnes vyše 30 000 obyvateľov, 
alebo, že minimálne šesťsto bytov je 
dnes prázdnych (čo možno platilo 
pred rokmi aj to len nakrátko, po vý-
stavbe sídlisk na Muškáte a Severe).

Pozitívne je, že do Pezinka sa pri-
sťahovali najmä mladí ľudia s malými 
deťmi a veľa detí sa v Pezinku narodi-
lo. Len na ilustráciu: v minulom roku 
sa narodilo 295 detí, zatiaľ čo v roku 
2002 len 174 detí. Podobne je to aj 
v počtoch prisťahovaných a odsťaho-
vaných. Bude dobré, ak to tak zostane 
aj v budúcnosti, hoci celoslovenský 
trend v oblasti demografie je presne 
opačný. Už dnes sa hovorí o nasledu-
júcich rokoch stagnácie rastu počtu 
obyvateľov a o znížení počtov žiakov 
na všetkých stupňoch škôl. My však 
veríme, že Pezinok nebude tieto nega-
tívne trendy kopírovať. K takémuto 
miernemu optimizmu nás vedie práve 
demografický rozvoj v našom meste, 
ktorí je stúpajúci a nie klesajúci. 

Snahou vedenia mesta je preto už 
dnes presadzovať také komplexné 
riešenia, ktoré by hoci aj s miernym 
nárastom počtu obyvateľov počítali, 
a už dnes riešili problémy infraštruk-
túry, dopravy, škôl, zdravotníckych za-
riadení a zariadení pre seniorov, ale 
aj kultúry a športu. Som presvedčený, 
že spoločným úsilím sa nám to poda-
rí. A že Pezinok nezačne vymierať, 
ako mnohé iné slovenské mestá.

Oliver Solga, 
primátor mesta Pezinok

Inzercia
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PEZINOK RASTIE

Vzácna historická pamiatka 
renesančný dom na Holubyho 
ulici č. 22, ktorého vlastníkom je 
mesto Pezinok, prešiel ďalšou 
etapou rekonštrukcie. Reštau-
rátori pracovali na severnom 
krídle dvojpodlažného domu. 
Už pri prieskume objavili ďalšie 
zamurované okná, sgrafitovú 
výzdobu a ďalšie ozdobné prv-
ky. Obnovené bolo celé prieče-
lie časti domu s vzácnou pavla-
čou na kamenných nosníkoch, 
tzv. krakorcoch. Mesto za túto 
etapu rekonštrukcie zaplatilo  
55 000 €. V súčasnosti sa zača-
li čistiace práce vo vnútorných 
priestoroch bývalých bytových 
jednotiek. V tomto roku by mala 
byť dokončená kompletná re-
konštrukcia fasád. V tejto sú-
vislosti požiadalo mesto o fi-
nančné prostriedky Fond na 
podporu umenia.          (MsÚ)  

Ďalšia etapa rekonštrukcie vzácneho domu

Koniec januára a začiatok februára bol aj v našom meste obdobím plesov. Medzi najvýznamnejšie, a s najdlhšou – už dvad-
saťštyriročnou históriou – patrí tradičný Ples farnosti a hneď za ním nasleduje Ples pezinského Gymnázia. Naša fotografia 
je práve z Plesu farnosti, ktorý moderoval populárny hudobník a herec Roman Féder.                                  Foto: Eva Amzler
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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

Po niekoľkých pracovných stretnutiach na Mestskom úrade 
v Pezinku bolo predložené uspokojivé riešenie dopravnej si-
tuácie v Grinave v časti ulíc Družstevná, Cintorínska, D. Virgo-
viča. Po konzultácii s dopravným inžinierom sa dospelo k rieše-
niu, ktoré v časovo obmedzenom pásme od 14.00 – 18.00 hod. 
zabezpečí zákaz prejazdu automobilov smerujúcich z Brati-
slavy do Limbachu alebo Pezinka cez spomínané ulice. Do-
pravné značenie bude platiť od marca tohto roku. Vyzývame 
vodičov, ktorí tento prejazd doteraz využívali, aby rešpektovali 
dopravné obmedzenie, ktoré má za cieľ skvalitniť bývanie 
v tejto časti Grinavy a eliminovať možné dopravné strety či kon-
flikty. Riešenie je aj kladnou odpoveďou na petíciu občanov – 
obyvateľov dotknutých ulíc.                                    (MsÚ)

Mesto Pezinok sa už niekoľ-
ko rokov snaží získať dodáva-
teľa komplexnej rekonštrukcie 
verejného osvetlenia. Po výbe-
rovom konaní na dodávateľa 
projektovej dokumentácie zís-
kalo verejnou súťažou aj profe-
sionálnu spoločnosť, ktorá pro-
ces verejného obstarávania 
zmluvne zabezpečuje. Súťaž 
síce prebehla, nastal však prob-
lém, keď v zákonom stanove-
nej lehote sa dve firmy odvolali, 
o čom sme písali už v minulom 
čísle Pezinčana, a tak Úrad pre 
verejné obstarávanie súťaž zru-
šil. Už druhýkrát. Odvolala sa 
firma, ktorá sa súťaže ani nezú-
častnila. 

Prvýkrát, v roku 2016, sa mu-
selo zrušiť obstarávanie preto, 
že sme podľa ÚVO nemali ob-
starávať formou koncesionár-
skej zmluvy ale verejnou súťa-

žou. Paradox či rarita už i preto, 
že viac ako desiatka miest kon-
cesionárskou zmluvou v rovna-
kej veci – pri rekonštrukcii  ve-
rejného osvetlenia – predtým 
postupovala. Napríklad mesto 
Čadca, ktorého vedenie  sme 
osobne navštívili a prekonzul-
tovali ich poznatky. Ako inak na-
zvať postup orgánu štátnej sprá-
vy, než ako meranie rôznymi 
metrami? 

Teraz, druhýkrát, nám ÚVO 
súťaž zrušil znovu. Ako dôvod 
bolo uvedené, že sme v našej 
objednávke rekonštrukcie ne-
mali spájať verejné osvetlenie a 
svetelné prechody pre chodcov 
a svetelnú signalizáciu. Mali 
sme vraj robiť dve samostatné 
verejné obstarávania. 

Je to pre nás, ktorí na tomto 
projekte pracujeme, nepochopi-
teľné už i preto, že toto tvorí 

v rámci verejného osvetlenia asi 
päť percent objemu prác, ktoré 
však na seba logicky nadväzujú 
a aj v budúcnosti nadväzovať bu-
dú. Je predsa jednoduchšie a lo-
gickejšie, keď riadne vysúťaže-
ná firma bude robiť komplexné 
práce, vrátane pravidelnej údrž-
by, odstraňovania porúch a re-
víznych kontrol. A je jasné, že fir-
ma, ktorá bude robiť celkovú re-
konštrukciu spolu s 20-ročnou 
zárukou by ľahko zvládla aj sve-
telné prechody a signalizáciu 
(semafory). Buď sama alebo 
v subdodávkach iných zmluv-
ných firiem. Ako sa hovorí, všet-
ko by bolo pod jednou strechou. 

ÚVO to však videl inak 
a vytkol nám, že sme mali ob-
jednávku rozdeliť. Rozhodnutiu 
ÚVO sa musíme podriadiť, a to 
znamená vypísať tretiu súťaž. 
A „modliť“ sa, aby sa nenašlo za-

se niečo, čo občanmi tak dlho 
očakávanú rekonštrukciu verej-
ného osvetlenia zase odloží 
o ďalšie roky. 

P.S.: Keď už boli napísané 
vyššie uvedené riadky, oznámil 
šéf ÚVO 14. 2. v televíznom 
spravodajstve, že Úrad pre ve-
rejné obstarávanie bude výraz-
ne meniť podmienky verejného 
obstarávania. Vraj sú zlé, pre-
tože rozhoduje len najnižšia ce-
na, verejné obstarávanie trvá 
šesťkrát dlhšie ako v Českej re-
publike, kritériá sú prísnejšie 
ako v EÚ, atď. 

To všetko je zrejme pravda, 
ale podľa nás by na začiatok cel-
kom stačilo, keby sa urobilo to 
najdôležitejšie, a to keby sa zno-
va začal uplatňovať zdravý sed-
liacky rozum a keby sa každé-
mu meralo podľa rovnakých 
pravidiel.                        (MsÚ)

VEREJNÉ OSVETLENIE – DO TRETICE VŠETKO DOBRÉ Zmena dopravy v Grinave

Mesto Pezinok vybudovalo na ulici Obrancov mieru (pri kotol-
ni) 34 nových parkovacích miest v hodnote 53 000 eur. Snažilo 
sa tak aspoň v malej miere riešiť nedostatok parkovacích miest 
na sídlisku Juh. Na jar bude nasledovať úprava okolia a výsad-
ba verejnej zelene.                                                          (MsÚ)

NOVÉ PARKOVISKO

Výročná členská schôdza Združenia pezinských vinohradníkov 
a vinárov sa uskutočnila 7. februára v priestoroch Mestskej vino-
téky. ZPVV sa môže pochváliť naozaj bohatou činnosťou, ktorou 
každoročne obohacuje nielen vinárske podujatia, ale najmä revi-
talizuje našu vinohradnícku krajinu. S pomocou mesta Pezinok 
a s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja sa 
podarilo aj v minulom roku urobiť obrovský kus práce na mestskej 
kamenici pod Starou horou. Vedenie ZPVV prednieslo aj plán čin-
nosti na tento rok a stav zabezpečenia tradičných Vínnych trhov. 
Najbližšia brigáda, na ktorú ZPVV pozýva nielen svojich členov 
ale aj širokú verejnosť, bude v sobotu 24. marca, v lokalite kame-
nice pod Starou horou.                                                        (MsÚ)

Vinári zasadali

Štatistický úrad SR pravidel-
ne realizuje zisťovanie údajov 
pre štatistiku rodinných účtov. V 
zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. 
z. sa toto zisťovanie uskutoční 
aj v roku 2018. Účelom štatistic-
kého zisťovania je o. i. získať in-
formácie o štruktúre, výške, a 
vývoji príjmov fyzických osôb v 
rôznych typoch domácností. 
Výsledky zisťovania sa využijú 
na zabezpečenie potrieb infor-
mačného systému Štatistické-
ho úradu Slovenskej republiky, 

požiadaviek ministerstiev a štát-
nych organizácií, osobitne na 
poskytnutie údajov na účely po-
sudzovania úprav súm životné-
ho minima.

Na Slovensku bolo do zisťo-
vania pre rok 2018 vybraných 
viac ako 150 obcí, medzi nimi aj 
Pezinok. Do zisťovania je zara-
dených viac ako 2090 domác-
ností. Zisťovanie sa uskutoč-
ňuje od 1. februára 2018 do 
30. apríla 2018.

V tomto období vybrané do-

mácnosti v meste navštívi pra-
covník poverený funkciou opy-
tovateľa, ktorý je povinný preu-
kázať sa v domácnostiach oso-
bitným poverením. Oslovené 
domácnosti sú povinné podľa 
zákona č. 540/2001 Z. z. o štát-
nej štatistike poskytnúť poža-
dované údaje. Všetky informá-
cie a názory, ktoré nám v rámci 
tohto zisťovania domácnosti po-
skytnú, budú anonymné a pou-
žité výlučne na štatistické úče-
ly. Ochranu dôverných údajov 

upravuje zákon č. 540/2001 Z. 
z. o štátnej štatistike a z. č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov. Za ochranu dôver-
ných aj osobných údajov zod-
povedá Štatistický úrad Slo-
venskej republiky. Podrobnej-
šie informácie sa môžete 
dozvedieť na stránke ŠÚ SR na 
adrese www.susr.sk  alebo tele-
fonicky na t. č. 02/69250410, 
0907 899 973 - Mgr. Yveta Fo-
dora.

ŠÚ SR

Štatistické zisťovanie rodinných účtov

Referát miestnych daní Mestského úradu v 
Pezinku oznamuje, že od začiatku mesiaca 

marca sa z kapacitných dôvodov vracia k režimu nestránko-
vých dní v utorok a vo štvrtok, nakoľko spracováva priznania 
k dani z nehnuteľností. Občania môžu naďalej využívať strán-
kové dni v pondelok, stredu a piatok, pričom v stredu sú úrad-
né hodiny až do 17. 00 hod. Ďakujeme za pochopenie. (MsÚ)

Už 1. februára sa uskutočnilo v úrade Bratislavského samo-
správneho kraja rokovanie predstaviteľov BSK na čele s pred-
sedom Jurajom Drobom a primátorov a starostov okresu Pe-
zinok o najbližších krokoch, vedúcich k budovaniu obchvatov 
Triblavina – Grinava a Modra – Vinosady – Pezinok. BSK ako 
koordinátor projektu vyhodnotili súčasný stav a stupeň rozpra-
covanosti projektovej dokumentácie a naznačili ďalšie riešenie 
v rámci PD. Zároveň naznačili možnosti financovania projektu 
a termíny jednotlivých prác. Primátori Pezinka a Modry vyjadrili 
mierny optimizmus a nádej, že súčasné vedenie BSK s budova-
ním obchvatov výrazne pokročí a dodrží stanovený harmo-
nogram. Podľa vyjadrenia primátora Olivera Solgu bude rozho-
dujúce aj to, ako budú tomuto projektu nápomocné jednotlivé 
obce pri vyporiadaní  pozemkov pod obchvatom. Vedenie mes-
ta Pezinok takúto pomoc BSK ponúklo.                                  (r)

O obchvatoch sa rokovalo na BSK 

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho obdobia a záverečné 
prerokovanie Návrhu na vyhlásenie pamiatkovej zóny Pezi-
nok sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Pezinku 18. januára 
za účasti predstaviteľov mesta a pamiatkarov. Úlohou stretnutia 
bolo pripomienkovať materiály, ktoré spoločne vypracovali od-
borné pracovníčky Pamiatkového úradu SR, zástupcovia mes-
ta Pezinok a odborné pracovníčky Krajského pamiatkového 
úradu na čele s jeho riaditeľom Petrom Jurkovičom. Súbežne 
s Návrhom na vyhlásenie pamiatkovej zóny v súčasnosti pre-
bieha aj statické zameranie hradieb v centre mesta. Touto ces-
tou preto prosíme o ústretovosť občanov, ktorí bývajú na dotyku 
s mestským opevnením aby umožnili prístup pracovníkom, kto-
rí statické zameranie vykonávajú.                                   (MsÚ)

Pamiatková zóna opäť o krok bližšie 

Od mája bude na Cajlanskej ulici č. 88 opäť fungovať pobočka 
Malokarpatskej knižnice. Bude umiestnená do prednej časti do-
mu, v ktorom sídlia pezinskí skauti. V tomto roku chystá mesto 
Pezinok vybudovať knižnicu aj na sídlisku Sever, na Sväto-
plukovej ulici. V zrekonštruovanej budove bývalej „výmeníčky“ 
tepla bude nielen knižnica, ale aj spoločenské a tvorivé centrum 
pre deti a mládež zo sídliska Sever a z Cajle.                  (MsÚ)  

Knižnica na Cajle bude obnovená

Jubilejný desiaty ročník nazvaný Pezinské vínne pivnice 2018 
sa uskutočnil v sobotu 10. februára a prezentovalo sa na ňom 41 
miestnych vinárov. Návštevy pezinských vinárov boli v tomto roku 
rozšírené aj o Limbach. Návšteve týchto pivníc veľmi pomohla ky-
vadlová autobusová doprava medzi Pezinkom a Limbachom. 
Súčasťou populárneho vinárskeho podujatia bola aj prezentácia 
gurmánskych špecialít, farmárskych produktov, domácich výrob-
cov a tiež hudobné vystúpenia.                               (MsÚ)

Úspešné vinárske podujatie 

Ďalšie riadne pracovné rokovanie Zastupiteľstva BSK sa usku-
točnilo 26. januára. Najdôležitejším bodom rokovania bolo schvá-
lenie návrhu rozpočtu BSK na roky 2018 – 2020. Poslanci rozpo-
čet schválili bez vážnejších pripomienok. Jeho schváleniu pred-
chádzalo prerokovanie v komisiách. Podľa vyjadrenia poslanca 
BSK Juraja Pátka, ktorý je členom finančnej komisie, bol rozpočet 
vedením BSK pripravený na vysokej profesionálnej úrovni. 
Schválenie rozpočtu je dobrou správou aj pre tri pezinské stredné 
školy, dve sociálne a dve kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK.                                     (MsÚ)

ZASTUPITEĽSTVO BSK

Mimoriadna výstava „Tisícročná včela“ v Malokarpatskom mú-
zeu v Pezinku sa blíži do svojej záverečnej etapy, skončí sa 
29. marca. Počas jej trvania sprevádzalo výstavu množstvo za-
ujímavých podujatí zameraných na deti a mládež ako i na osvetu 
a propagáciu včelích produktov. Navštívilo ju veľké množstvo 
návštevníkov, ktorí ocenili nielen originálnu inštaláciu, ale najmä 
propagáciu tohto pre človeka tak veľmi užitočného tvora a jeho 
nenahraditeľných produktov. Pracovníci Malokarpatského múzea 
si za túto mimoriadnu výstavu zaslúžia nielen obdiv, ale aj poďa-
kovanie.                                             (r)                                 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Oznam

Medzi kultúrno–spoločenské podujatia, ktoré sa v Pezinku dlho-
dobo tešia pozornosti verejnosti patria aj pondelkové večery veno-
vané literatúre nazvané Literatúra v Radnici. Aj po Novom roku 
sme vďaka pracovníčkam Malokarpatskej knižnice v Pezinku 
a moderátorke Veronike Šikulovej mali možnosť nahliadnuť do tvo-
rivej kuchyne ľudí, ktorí sú uznávanými odborníkmi vo svojej pro-
fesii. V januári to bola historička Tünde Lengyelová, autorka knihy 
„ Ako sa žilo na šľachtickom dvore “ a vo februári psychiater Pa-
vol Černák, dlhoročný riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa 
Pinela.                                                                                (r)

Literatúra v Radnici úspešne pokračuje

Mesto Pezinok sa obracia s prosbou o finančný príspevok 
na právnické a fyzické osoby, ktoré by boli v tomto roku ochotné 
podporiť projekty zamerané na záchranu pamiatok, podporu 
kultúry a umenia a vydávanie kníh a katalógov. Fond Pro Bozen 
by aj v tomto roku chcel podporiť niekoľko projektov mesta 
i samotných občanov, okrem iného napríklad vydanie publiká-
cie „Pezinok na starých pohľadniciach a fotografiách“, ktorá 
je už pripravená na vydanie. Zároveň by sme chceli podporiť aj 
výstavu venovanú prvej svetovej vojne a účasti Pezinčanov 
v nej a mnohé ďalšie projekty. 

FOND PRO BOZEN
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Neustále napredovať. Hlavná 
vízia futbalového klubu PŠC 
Pezinok o posúvaní dopredu sa 
napĺňa. Počas posledného roka 
sa mu podarilo urobiť radikálne 
zmeny a zaznamenal výrazné 
zlepšenia v dôležitých ukazo-
vateľoch. Podarilo sa mu zvýšiť 
hráčsku základňu na číslo pre-
vyšujúce 200, v aktuálnej zim-
nej prestávke usporiadal pre 
mládežnícke mužstvá 14 mini-
turnajov, vytvoril vlastnú webo-
vú stránku, a taktiež skvalitňuje 
káder seniorov.

Jesenná časť aktuálnej sezó-
ny nevyšla „A“ mužstvu úplne 
podľa predstáv. Tréner Daniel 
Federl v spolupráci s vedením 
klubu museli reagovať a posil-
niť hráčsky káder hneď niekoľ-
kokrát. Dosiaľ bolo ohlásených 
10 nových tvárí, vrátane návra-
tu Pezinčanov Miroslava Vargu, 

Branislava Huláka a Dušana 
Maluniaka. Mužstvo čaká v jar-
nej časti neľahká úloha – boj o 
záchranu v súťaži. Bude ne-
smierne dôležité koľko bodov 
získa so súpermi z nižšej časti 
tabuľky, ale nesmie zabudnúť 
ani na favoritov súťaže. Už po-
čas jesene dokázal poraziť „B“ 
tím Slovana Bratislava, ktorý sa 
na pezinskom trávniku predsta-
ví 7.4.2018. Veľkým ťahákom 
domácich zápasov bude aj di-
vácky atraktívny duel s FC Pe-
tržalka (26.5.2018), pretože sú-
per z Bratislavy bojuje o postup 
do 2. ligy.

Futbalový klub PŠC Pezinok 
si je vedomí toho, že poctivou 
prácou s mládežou dosiahne 
úspechy. Aktuálne disponuje 12 
mládežníckymi mužstvami a až 
9 z nich hrá súťažne pod hlavič-
kou Bratislavského futbalového 

zväzu. Ešte pred začiatkom se-
zóny oznámil vytvorenie tímov 
U11, U10 a U9, ktoré hrajú rov-
nakú súťaž ako tzv. „trojička“. 
V aktuálnej sezóne sa spome-
dzi mládežníkov najlepšie darí 
dorasteneckým mužstvám. 
Chlapci vo veku do 19 rokov sa 
v najvyššej regionálnej súťaži 
nachádzajú na skvelom dru-
hom mieste a rovnako výborne 
sa darí aj mladším dorasten-
com vo veku do 17 rokov, ktorí 
sa po jeseni taktiež nachádzajú 
na druhej priečke.

Dôkazom tvrdej a poctivej prá-
ce mládežníckych trénerov a 
hráčov je neutíchajúci záujem 
známejších klubov o najlepších 
pezinských futbalistov. Počas 
zimy odišiel člen kádra starších 
žiakov Samuel Njambi do Interu 
Bratislava a jeho spoluhráč Ma-
tej Terlanda absolvoval skúšku 

v Spartaku Trnava. Pezinský 
klub podporuje výchovu talen-
tovaných hráčov, nechce im brá-
niť v odchode do lepších orga-
nizácii, práve naopak rád ich po-
sunie vyššie, aby sa mohli 
rozvíjať na najvyššej úrovni.

Neustále napredovať. Cha-
rakteristika ambiciózneho klu-
bu, ktorí sa chce neustále zlep-
šovať a prilákať ľudí na štadión. 
Už 10. 3. 2018 o 14.30 h privíta-
jú seniori v úvodnom majstrov-
skom zápase na domácom tráv-
niku Tomášov zo stredu tabuľ-
ky. Pezinskí futbalisti sa cez zim-
né obdobie aktívne pripravujú 
aj na toto stretnutie, čo môžete 
sledovať na webovej stránke 
klubu www.pscpezinok.sk, ale-
bo na jeho facebookovom, či in-
stagramovom profile.

(MF)

Futbalový klub PŠC Pezinok neustále napreduje

Mesto Pezinok a Malokarpatské múzeum v Pezinku ako čle-
novia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malé Karpaty sa 
zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIATOUR v Bratislave, ktorý sa uskutočnil v termíne 
25.-28.1. 2018. V spoločnom veľkom stánku KOCR Bratislava 
Region Tourism sme sa prezentovali pod OOCR Malé Karpaty, 
ktorá zabezpečovala propagáciu nášho regiónu.                (pv)

ITF SLOVAKIATOUR 2018

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 do 12 rokov. Jeho 
rozmer je 16 x 20 m 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 

Hlasujte 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)

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.

MESTO PEZINOK
obsadzuje voľné pracovné miesto „právnik“ 

s týmito požiadavkami a predpokladmi:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právnická fakulta, prá-
ca s PC - Word, Excel, Outlook  

- znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy
- bezúhonnosť, flexibilita
- prax v oblasti vítaná 

Záujemcovia môžu žiadosti so životopisom zasielať poštou 
v termíne do 10. 3. 2018 na adresu - „Mestský úrad, Radničné 
námestie 7, 902 14 Pezinok“, prípadne doniesť osobne do po-
dateľne MsÚ (na prízemí) alebo poslať elektronicky na e-mail: 
msu@msupezinok.sk.

Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať 
len vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny po-
hovor. 

Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ v Pezinku

Záujemcovia o predaj a prezentáciu svojich výrobkov na toho-
ročnom Vinobraní 2018, ktoré sa uskutoční 21. až 23. septem-
bra, sa môžu prihlásiť do 15. mája tohto roka. Prihlášky spolu 
s prílohami môžu zaslať poštou na adresu Mestského úradu 
v Pezinku, Radničné nám. 7, aj osobne do podateľne Mest-
ského úradu (Kancelária prvého kontaktu) na prízemí alebo 
e-mailom na adresu: zlatica.hagerova@msupezinok.sk. Infor-
mácia sa týka rovnako fyzických a právnických osôb oprávne-
ných na podnikanie ako aj fyzických osôb bez oprávnenia na 
podnikanie.                                 (MsÚ)

 Informácie pre záujemcov o predaj

Na Mestskom úrade v Pezinku sa 6. februára uskutočnilo pravi-
delné stretnutie vedenia mesta s predstaviteľmi denných centier, 
občianskych združení seniorov a organizácií zdravotne hendike-
povaných občanov. Cieľom stretnutia bolo zmapovať problémy 
a požiadavky občanov, navrhnúť konkrétne riešenia a termíny rea-
lizácie. Primátor informoval okrem iného aj o rekonštrukcii býva-
lého školského dvora na Holubyho ulici, ktorý sa zmení z polovice 
na park a detské ihrisko pre Denné centrum a OZ Mamatataja, kto-
ré tam sídlia. Navrhol aj niekoľko možností ocenenia dobrovoľ-
ných darcov krvi. Na stretnutí bola viackrát zvýraznená aj veľmi 
dobrá spolupráca medzi zúčastnenými združeniami a mestom 
Pezinok.                                                                             (MsÚ)

 Obojstranne prospešné stretnutie 

 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

„Pri ohliadnutí sa za rokom 2017, ktorý bol určite pre náš 
klub úspešný, by sme sa aj touto cestou chceli úprimne poďa-
kovať vedeniu mesta Pezinok za vytvorenie podmienok, kto-
ré výraznou mierou prispeli k tomu, že sme úspešne repre-
zentovali náš klub, ako aj naše mesto na vysokej úrovni a v sil-
nej konkurencii slovenských plaveckých klubov“.     

Mgr. Daniel Ryška, 
predseda Športového plaveckého klubu Polície Pezinok 

Poďakovanie vedeniu mesta zaslal aj predseda organizá-
cie Politickí väzni – Zväz protikomunistického odboja Ing.
Ján Litecký Šveda. V poďakovaní sa okrem iného uvádza: 
„v mene politických väzňov sa Vám chcem srdečne poďa-
kovať za Vašu ústretovosť pri riešení našich problémov s kan-
celáriou regionálnej pobočky v Pezinku, čím ste prispeli k ne-
rušenej práci a kultúrno–politickej osvetovej činnosti našich 
členov “ . 

POĎAKOVANIE

Vedenie mesta Pezinok aj touto cestou ďakuje dobrovoľníkom – 
členom združenia Zelená hliadka, ktorí zorganizovali 6. januára 
brigádu v Kučišdorfskej doline. Cieľom Zelenej hliadky je pomo-
cou komunitných a cielených upratovacích akcií poukázať na 
problematiku odpadkov a čiernych skládok na verejných pries-
transtvách. Tým, ktorí sa zúčastnili brigády v prospech čistejšieho 
Pezinka, ďakujeme.                                            (MsÚ)

POĎAKOVANIE DOBROVOĽNÍKOM 
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Inzercia

0903 710 390, demistav@demistav.sk
www.demistav.sk

Inzercia

Žena ako dievča, žena ako nositeľka života,
žena ako pilier človečenstva

ZO Jednota  dôchodcov Slovenska v Pezin-
ku pozýva svojich členov na hodnotiacu člen-
skú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 15. 3. 
2018 o 14.00 hod. vo Veľkej sále  Domu kultú-
ry v Pezinku. V prípade zaplatenia členského 
príspevku na r. 2018 pri prezencii  je nutné pri-
niesť si členský preukaz.

Aj v tomto roku?

Schôdza ZO JDS Pezinok

Poznám ich, keď sú ako hviezdy nebeské či ako zachmúrená 
obloha alebo ako jazierko čisté, oči sú to, oči dievčaťa.

Poznám ich ako kvety so životodarným nektárom, z ktorého 
dá sa piť šťastie i láska, slasť a porozumenie ale aj nenávisť.

Poznám ich stonajúce pri zrode človeka aj ako plačúce pri je-
ho skone. Hladkajúce i fackujúce, slasťou sa preťahujúce ako 
malé mačiatka ale aj vrčiace ako rozhnevané vlčice.

Poznám ich ako dievčatá, ženy, matky, staré mamy bez kto-
rých je človečenstvo nemožné.

Skladám preto všetkým predstaviteľkám krásneho 
a nežného pohlavia čo najúprimnejší hold za ich porozu-
menie, lásku a pochopenie nielen pri ich sviatku Me-
dzinárodného dňa žien, ale počas celého života.

JUDr. Dušan  Vilim,
predseda ZO SZPB brig. gen. Karola Pekníka Pezinok

Vo štvrtok 18. 1. 2018 sa 
v Dennom centre na Cajle kona-
la výročná členská schôdza čle-
nov Klubu dôchodcov. Schôdzu 
viedla zástupkyňa vedúcej p. 
Juráková, ktorá ju otvorila a v 
úvode pozdravila všetkých prí-
tomných členov a hostí.  Účast-
níkov schôdze prišlo pozdraviť 
aj vedenie mesta na čele s pri-
mátorom Mgr. Oliverom Sol-
gom. Pani Juráková oboznámi-
la prítomných s činnosťou dô-
chodcov v klube za rok 2017. 
Táto bola veľmi rozmanitá 
a pestrá. Spoločne sme sa zú-
častnili rôznych podujatí, ktoré 
usporiadali naši členovia alebo 
mesto a iné združenia. Členo-
via klubu seniorov usporiadali 
Fašiangové posedenie pri šiš-
kách, stretnutie pri príležitosti 
MDŽ, posedenie pri príležitosti 
Dňa matiek, zorganizovali na 
dvore letné opekanie, posede-
nie pri kačacine v Kamennej piv-
nici. Okrem toho sme na Veľkú 
noc usporiadali tvorivé dni s háč-
kovaním a maľovaním ozdob-

ných predmetov spojenú s vý-
stavou zrealizovaných prác. 
Taktiež sme zorganizovali je-
sennú výstavu darov prírody 
a výstavu ručných prác s motí-
vom Vianoc. Nezabudli sme ani 
na našich najmenších, ku kto-
rým prišiel Mikuláš so svojimi 
darčekmi. Na počesť Vianoč-
ných sviatkov a na rozlúčku so 
starým rokom sme si pri kapust-
nici zaspievali vianočné koledy. 
Svojou činnosťou sme podporili 
aj charitatívnu akciu na pomoc 
ťažko chorému dievčatku Nicol-
ke. Z aktivít mimo Denného cen-
tra sme sa zúčastnili na plese 
v Inchebe v Bratislave, na vy-
stúpení speváckeho súboru 
Animatus, v ktorom spievajú aj 
naši dvaja členovia Betka a 
Anton Jedličkovci. Ďalej sme sa 
zúčastnili stavania mája na 
Cajle, zorganizovali sme výlet 
na celonárodnú slávnosť Cyrila 
a Metoda na Devíne, navštívili 
sme dožinkové slávnosti vo 
Veľkých Levároch, samozrej-
mosťou bola aj naša účasť na 

keramických a vianočných tr-
hoch. Ku každoročným  našim 
aktivitám patrí aj účasť v kro-
joch v alegorickom sprievode 
na Pezinskom vinobraní. Uspo-
riadali sme pre našich členov zá-
jazd do Dolnej Krupej spojený 
s návštevou kaštieľa, výstavu 
ruží a jarný i jesenný zájazd do 
Rakúskeho mestečka Kittsee.
Chceme poďakovať aj Monike 
a Jozefovi Ptákovcom, ktorí nás 
reprezentovali aj v tomto roku 
na športových hrách seniorov. 
Jozef získal 2. miesto v hode 
granátom. Jozef Pták bol nielen 
spoluorganizátorom stretnutia 
ľudových rozprávačov, ale spo-
ločne s Antonom Jedličkom aj 
jedným z vystupujúcich účast-
níkov. Toto nesúťažné stretnu-
tie prišli podporiť do Domu kul-
túry i mnohí naši členovia. 
Okrem toho Jozef Pták spolu 
s manželmi Jedličkovcami sa 
zúčastnili krajského kola v Ga-
jaroch a celoslovenského kola 
v Lodne. Anton Jedlička, ktorý 
patrí medzi výborných ľudových 

rozprávačov sa zúčastnil aj na 
medzinárodných folklórnych 
slávnostiach na Myjave. Sú-
časťou výročnej schôdze bola 
aj voľba nových zástupcov Klu-
bu dôchodcov pre ďalšie obdo-
bie. Prítomní svojím hlasova-
ním podporili súčasných čle-
nov výboru a tým im dali dô-
veru na vykonávanie práce aj 
pre ďalšie obdobie. Vo svo-
jom príhovore primátor vy-
zdvihol aktivity Klubu dôchod-
cov ale aj jednotlivých členov 
a poprial im do ďalšieho ob-
dobia hlavne veľa zdravia 
a radosti. Obdaroval náš klub 
obrazom s vinohradníckym ná-
metom. 

Klub dôchodcov ďakuje všet-
kým našim členom aj podpo-
rovateľom, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom reprezentovali náš 
klub, pričinili sa a pomohli pri 
usporiadaní jednotlivých akcií, 
ktoré organizujeme pre všet-
kých. 

Výbor Klubu dôchodcov Cajla

Cajlanskí dôchodcovia bilancovali

l Zdravotná sestra s praxou opatrovaním seniorov hľadá prácu 
– 2 hodiny denne. Telefón: 0940 167 813
 

február

V  sobotu 27. januára sa ko-
nala hodnotiaca členská schô-
dza Základnej organizácie 
Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov v Pezinku 
za prítomnosti podpredsedu 
Ústrednej rady zväzu Norberta 
Lacka, tajomníka zväzu Vilia-
ma Longauera, predsedu Ob-
lastného výboru Martina Krnu 
a viceprimátora Mestského úra-
du v Pezinku Miloša Andela. 

V správe o činnosti predseda 
ZO Dušan Vilim rozobral aktivi-
ty našej organizácie, úspechy 
aj nedostatky. Kladne hodnotil 
náš podiel na organizovaní a 
účasti na oslavách 73. výročia 
oslobodenia Pezinka Červenou 
armádou, 74. výročia Sloven-
ského národného povstania 
a prakticky na všetkých vy-
znamných pietnych aktoch 

v meste a na Slovensku. Vy-
zdvihol dobrú spoluprácu 
s Mestským úradom a kriticky 
sa vyjadril k spolupráci s pred-
nostom Okresného úradu.

Významná časť správy a ro-
kovania schôdze bola venova-
ná práci s mladou generáciou, 
spolupráci so školami pri vzde-

lávaní, rozširovaní poznatkov a 
vedomostí žiakov o 2. svetovej 
vojne, Slovenskom národnom 
povstaní s cieľom podávať prav-
divéh neskreslené informácie 
tak, aby sa mladí dokázali 
správne orientovať aj v súčas-
nej zložitej situácii doma aj vo 
svete. Zdôraznené boli nielen 

aktivity v súťaží žiakov Medz-
níky 2. svetovej vojny, ktorej sa 
zúčastnili skoro všetky školy, 
no najmä osobná účasť pamät-
níkov na prednáškach a bese-
dách so žiakmi. Pre účastníkov 
súťaže sme s podporou MsÚ 
zorganizovali návštevu Múzea 
holokaustu s Seredi.

Kladne bol hodnotený prínos 
v aktivitách ZO aj mesta Klubu 
vojakov Zväzu vojakov SR a už 
tradične Baníckeho spolku 
v Pezinku.

Na počesť nášho krajana, 
Hrdinu Slovenského národné-
ho povstania rokovanie od-
súhlasilo zmenu pomenovania 
našej organizácie na Základná 
organizácia brig. gen. Karola 
Pekníka Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov.

 Ondrej Kuňak

Hodnotili činnosť za predošlý rok

Internet možno považovať za jeden 
z najväčších fenoménov súčasnej do-
by a to predovšetkým v oblasti komu-
nikácie a informácií. Veľa ľudí využíva 
internet denne a veková hranica je-
ho užívateľov sa čoraz viac znižuje. 
Internet je už aj pre deti bežnou sú-
časťou života. Treba mať však na pa-

mäti, že deti sú veľmi citlivé a zraniteľné, veľmi veľa negatív-
nych javov vnímajú intenzívnejšie, a preto je ich potrebné chrá-
niť nielen v bežnom živote, ale aj vo virtuálnom svete, ktorý pri-
náša množstvo rizík a nástrah.

Pri príležitosti Dňa pre bezpečný internet, ktorým je 6. február 
2018, príslušníci Policajného zboru vykonávali v týždni od 5. – 
9. februára 2018 preventívne aktivity pre deti a mládež k proble-
matike bezpečného používania internetu. Cieľom stretnutí bolo 
poukázať na riziká hroziace deťom vo virtuálnom svete a poučiť 
ako sa pred nimi chrániť.           kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Deň pre bezpečnejší internet

Lesná správa Pezinok ako vykonávateľ prác spojených s ob-
hospodarovaním lesných pozemkov, prenajatých od Mesta 
Pezinok, oznamuje obyvateľom a širokej verejnosti vykonáva-
nie ťažby dreva v porastoch v lokalite Slnečné údolie, ktoré čias-
točne zasahujú aj do chatovej oblasti. Vyťažené drevo sa bude 
sústreďovať k ceste, konkrétne na obrátku na Slnečnom údolí, 
na odvozné miesto pod obrátkou a nad priehradou popri ceste 
na Slnečné údolie. Následne sa bude nakladať na kamióny, 
odvozné súpravy a odvážať k odberateľom, prípadne na expe-
dičný sklad Pezinok. Ťažba je naplánovaná v mesiacoch január 
až júl 2018.

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osôb a majetku môže 
uvedenou ťažbovou činnosťou prísť k čiastočnému obmedze-
niu premávky na ceste a prístupových cestičkách k jednotlivým 
chatám. Obmedzenie bude vykonávať osoba náležite poučená 
a označená reflexnými prvkami.                    (OVaŽP)

Oznámenie o vykonaní ťažby 
v Slnečnom údolíDňa 13. februára 2018 

sme usporiadali pre našich 
obyvateľov Fašiangové po-
sedenie. Program pre na-
šich seniorov si pripravil 
spevácky súbor „Obstrlé-
ze“ z Pezinka a naši oby-
vatelia. Veselou piesňou 
„Fašiangy Turíce, veľká 
noc ide...“ sa začal prog-
ram. Speváci pobavili prí-
tomných scénkami a prí-

behom o pochovávaní basy. Nasledovalo pásmo hovoreného slo-
va, v ktorom porozprávali naši obyvatelia o zvykoch na fašiangy. 
Históriu fašiangov pozprávali pani Helenka Šebová, Eva Wengo-
vá a Ľubomír Skáčik. Páni Alojz Sloboda a Pavol Kuštár zaspieva-
li pekné ľudové piesne. Záver fašiangového posedenia patril opäť 
členom súboru Obstrléze. Zaspievali ľudové piesne na želanie 
a obyvatelia si zatancovali. Naši obyvatelia prežili príjemné chvíle 
a oslávili  najveselšie sviatky roka – fašiangy.

                                                               DSS a ZPS Pezinok

Fašiangové posedenie 
v DSS Hrnčiarska Pezinok
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V sobotu 10. 2. 2018 sa už 
desiatykrát uskutočnila tradič-
ná valentínska oslava vína – 
Pezinské vínne pivnice. Pre-
miérovo sa k podujatiu pripojili 
aj priatelia zo Združenia lim-
bašských vinohradníkov a vi-
nárov, preto bola zabezpeče-
ná bezplatná kyvadlová do-
prava medzi Pezinkom a Lim-
bachom. V 34 pivniciach a za-
stávkach ponúkalo svoje vína 
na ochutnanie až rekordný po-
čet - 46 vinárov. Jubilejný cha-
rakter akcie bol tento rok posil-

nený aj  dôrazom na kultúrnu 
a gastronomickú nadstavbu. 
Z toho dôvodu mali účastníci 
možnosť vypočuť si na vybra-
ných stanovištiach tri vystúpe-
nia rozličných hudobných žán-
rov. Rovnako dali organizátori 
priestor aj početným predaj-
com kvalitnej a regionálnej 
gastronómie, farmárskych pro-
duktov, syrov či ručne vyrobe-
ných výrobkov. Príjemné poča-
sie, výborná kvalita vín a kulti-
vovaná atmosféra v pivniciach 
bez nedôstojného tlačenia sa 

mali za následok skutočne 
sviatočnú náladu počas celé-
ho priebehu akcie. Podujatie 
organizovalo OZ Museum 
Vinorum v spolupráci s Malo-
karpatským múzeom, Združe-
ním pezinských vinohradníkov 
a vinárov a Združením limbaš-
ských vinohradníkov a viná-
rov. Ďakujeme najmä pracov-
níkom múzea za ich veľkú po-
moc pri organizačnom zabez-
pečení celého podujatia, rov-
nako patrí poďakovanie aj na-
šim ostatným partnerom. Naj-

väčšia vďaka však patrí všet-
kým, ktorí sa desiateho roč-
níka zúčastnili. Ich priazeň 
a zakúpenie vstupenky nám 
napomáha postupne zvyšo-
vať kultúru pitia vína, rozvíjať 
miestny cestovný ruch a pri-
spievať tak k šíreniu dobrého 
mena pezinských vinárov po 
celom Slovensku. Desiaty roč-
ník zároveň ukázal smer, kto-
rým sa toho podujatie bude 
chcieť uberať do druhej deká-
dy svojej existencie.     

Martin Hrubala     

Pezinské vínne pivnice oslávili 10. rokov

Mesto Pezinok vydalo v januári nového sprievodcu „naj“ kul-
túrnymi podujatiami v Pezinku v tomto roku. Daný propagač-
ný materiál obsahuje základné informácie aj s kontaktmi na 
organizátorov podujatia. Ide o kultúrne podujatia, ktoré mes-
to organizuje za pomoci Pezinského kultúrneho centra, kto-
ré sa vo veľkej miere už tradične podieľa na ich organizovaní 
so svojimi partnermi. Okrem týchto „NAJ“ akcií, ktoré sú spo-
menuté v tomto materiáli, bude v našom meste, samozrej-
me, niekoľkonásobne viac kultúrno-spoločenských resp. 
športových akcií, na ktoré vás srdečne pozývame.      (MsÚ)

TOP PODUJATIA MESTA 2018

 Mesto Pezinok vás pozýva v marci na zaujímavé podujatie, kto-
ré pripravilo pre záujemcov z radov verejnosti a účastníkov 
Akadémie tretieho veku. Pre milovníkov záhrad je určená bez-
platná prednáška odborníka, profesora Ivana Hričovského DrSc. 
s témou Jarné práce v ovocnej záhrade. Uskutoční sa v stredu 
7. marca 2018 o 14. hodine v malej sále Domu kultúry 
Pezinok. Po prednáške budú prebiehať praktické ukážky v zá-
hrade. Podujatie zabezpečuje referentka vzťahov s verejnosťou 
mesta Pezinok Andrea Pikusová, tel. č. 033 6901 127.

Andrea Pikusová

Jarná prednáška 
prof. Ivana Hričovského 

Mesto Pezinok v spolupráci s 
Pezinským kultúrnym centrom  
vyhlasuje  tradičnú literárnu sú-
ťaž „O cenu primátora mesta 
Pezinok“ (XXVI. ročník). Cie-
ľom súťaže je iniciovať, podpo-
rovať a propagovať literárnu 
tvorbu detí a mladých ľudí.

Do súťaže sa môžu prihlásiť 
žiaci a študenti, ktorí v Pezin-
ku študujú resp. majú trvalé 

bydlisko. Súťaž je vyhlásená 
v dvoch vekových kategóriách 
a to pre žiakov základných 
škôl a študentov stredných 
škôl. Téma v oblasti POÉZIA 
a PRÓZA je ľubovoľná, rovna-
ko ako rozsah prác. Podmien-
kou je odovzdať súťažné prá-
ce v troch počítačom (stro-
jom) písaných exemplároch 
(kópiách).

Práce musia byť doručené 
do 1. mája 2018 na adresu 
Pezinského kultúrneho cen-
tra, Holubyho  č. 42, 902 01 
PEZINOK resp. osobne u pani 
Danky Debnárovej, ktorá je 
organizačnou tajomníčkou
súťaže a poskytne tiež všetky 
ďalšie informácie. Kontakt 
na tel. č. 033/641 39 33, 
033/641 20 93.

Vyhlásenie výsledkov lite-
rárnej súťaže prebehne v dru-
hej polovici júna spoločne 
s ocenenými najúspešnejšími 
žiakmi a študentmi pezin-
ských škôl. Víťazné práce 
z každej kategórie budú oce-
nené hodnotnými cenami 
a publikované v zborníku a ča-
sopise Pezinčan.

Peter Vlasák

Vyhlásenie XXVI. ročníka literárnej súťaže 

Inzercia

V spolupráci s Mestom Pezinok, Pe-
zinským kultúrnym centrom vás po-
zývame na popoludnie  humoru a zá-
bavy. Organizujeme pre vás nesú-
ťažné podujatie HA – MLS – NOS 

(Jožkove smiechoty) ako spomienku na našich známych 
ľudových rozprávačov. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 
18. 3. 2018 o 15.00 hod. v Dome kultúry Pezinok (malá 
sála). Vstupné dobrovoľné.Tešíme sa na vás.

Jozef Pták a kol.

Pozvánka na III. ročník vystúpení
ľudových rozprávačov 

Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy 
Eugena Suchoňa! Komu sa rozhodnete venovať svoje už 
zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2017?

Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte danú su-
mu na naše „Občianske združenie pri Základnej umeleckej 
škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“

Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 90201 
Pezinok. IČO: 42259207 

Č. účtu: SK 76 0200 000 000 3085569258
Získané finančné prostriedky použijeme na:

- potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technické-
ho vybavenia školy

- podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spo-
jených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.
Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s vy-

plnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na stránke www.zuspe-
zinok.sk. Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu 
s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2018 daňovému 
úradu v mieste bydliska. Ďakujeme!

Podporte ZUŠ Eugena Suchoňa

BSK: Takmer 1200 žiadostí o podporu na rok 2018
 O poskytnutie dotácie z 
Bratislavskej regionálnej do-
tačnej schémy na rok 2018 sa 
uchádza spolu vo všetkých 
štyroch oblastiach 1167 pro-
jektov. Všetky žiadosti posu-
dzovali odborné hodnotiace 
komisie, ktorých odporúča-
nia budú podkladom pre 
schvaľovanie v Zastupiteľ-
stve Bratislavského samo-
správneho kraja. Spolu je 
pre rok 2018 pre všetky štyri 
oblasti, a to na podporu kul-
túry, turizmu, rozvoj vidieka  
a na podporu športu a mláde-
že v Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schéme alokova-
ných 2 091 543,30 eur. 

„Bratislavská regionálna do-
tačná schéma predstavuje jedi-
nečný nástroj, vďaka ktorému 
sa môžu uskutočniť zaujímavé 
projekty, väčšieho alebo men-
šieho charakteru. Ide o jedinú 
takúto schému spomedzi všet-
kých krajov a jedinú schému, 
kde posudzujú žiadosti nezá-
vislí odborníci,“ povedal bra-
tislavský župan Juraj Droba.

Bratislavská regionálna do-
tačná schéma na podporu kul-

stiev a zastávok v obciach, rea-
lizáciu adaptačných opatrení 
zameraných na zmierňovanie 
nepriaznivých dôsledkov zme-
ny klímy, nákup komunálnej 
techniky na celoročnú údržbu 
verejných priestranstiev ako aj 
na nákup technológií a zariade-
ní zameraných na ďalší rozvoj a 
podporu spracovania a výroby 
tradičných produktov v oblasti 
vinárstva, ovocinárstva, včelár-
stva a zeleninárstva.

V štvrtej oblasti Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy 
na podporu športu a mládeže 
na rok 2018 bolo zaevidova-
ných 385 žiadostí v celkovej žia-
danej sume 4 217 133,51 eur. 
Pre oblasť mládeže zostalo po 
splnení všetkých formálnych kri-
térií na posudzovanie 90 pro-
jektov a pre oblasť športu 237 
projektov. Na podporu športu a 
mládeže vyčlenil Bratislavský 
samosprávny kraj pre rok 2018 
z Bratislavskej regionálnej do-
tačnej schémy spolu sumu 522 
885,83 eur. Hodnotiaca komi-
sia po svojom posúdení odpo-
ručila podporiť 218 projektov.

(BSK)

túry pre rok 2018 prijala v štvr-
tom roku 747 žiadostí v celkovej 
žiadanej sume 5 612 511,60 
eur. Po formálnej kontrole žia-
dostí bolo odbornej hodnotiacej 
komisii, zloženej z dvadsiatich 
odborných hodnotiteľov, predlo-
žených na posúdenie 715 pro-
jektov. Celková alokovaná su-
ma v Bratislavskej regionálnej 
dotačnej schéme na podporu 
kultúry na rok 2018 predstavuje 
sumu 888 905,90 eur, a to pre 
desať oblastí podpory.

O poskytnutie dotácie z Bra-
tislavskej regionálnej dotačnej 
schémy na podporu turizmu 
2018 sa zaregistrovalo 88 žia-
dateľov v celkovej žiadanej su-
me 1 197 289,87 eur. Po kon-
trole základných formálnych kri-
térií posudzovala odborná hod-
notiaca komisia, zložená  z je-
denástich profesionálov pôso-
biacich v oblasti cestovného ru-
chu, 77 žiadostí. Na podporu tu-
rizmu na rok 2018 je z Bratislav-
skej regionálnej dotačnej sché-
my vyčlenených 261 442,91 
eur, čo je o 3,9% viac ako v roku 
2017. Vybrané podporené pro-
jekty v roku 2018 sú orientova-

né do oblasti podpory pešej a 
cyklistickej turistiky - 18 projek-
tov, podpory vodáckeho turiz-
mu, geoturizmu a prírodného 
dedičstva – 12, vidieckeho tu-
rizmu a agroturizmu – 33 a pod-
pory historického a kultúrneho 
dedičstva – 14 projektov. V po-
rovnaní s rokom 2017 sa ten-
to rok zvýšil počet žiadostí 
o 25%.

Na podporu rozvoja vidie-
ka 2018 bolo zaregistrovaných 
52 žiadostí.  Po formálnej kon-
trole projektov, ktoré sa uchá-
dzajú o poskytnutie dotácie z 
Bratislavskej regionálnej dotač-
nej schémy, bolo hodnotených 
48 žiadostí v celkovej žiadanej 
sume 631 417,40 eur. V roku 
2018 je z Bratislavskej regio-
nálnej dotačnej schémy na pod-
poru rozvoja vidieka 2018 vy-
členená suma 418 309 eur. Žia-
dosti v rámci schémy na podpo-
ru rozvoja vidieka boli podáva-
né do jednej z troch oblastí pod-
pory: obnova obcí; zvyšovanie 
kvality služieb; podpora miest-
nej ekonomiky; pričom podáva-
né projekty boli zamerané na 
obnovu verejných priestran-

FOTO: Lenka Choma Soročinová
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l Než si povieme niečo o pri-
pravovanej akcii, mohli by 
sme si zaspomínať na predo-
šlý prvý ročník festivalu 
DRUMFEST SLOVAKIA.

Prvý ročník prekonal všetky 
moje očakávania. Výborné vy-
stúpenia svetových bubeníkov 
Bennyho Greba, Martina Vali-
horu, Daliho Mráza a ostat-
ných, plný kulturák. A najmä, čo 
bolo pre mňa veľmi milé, pripo-
menulo mi to časy, keď sme 
pred rokmi organizovali diva-
delný festival Cibulák. Tak ako 
vtedy sa na jednom mieste 
stretli ľudia s čistým záujmom o 
vec, teda o kultúru – a najmä tú 
alternatívnu – teraz sa dala do-
kopy komunita, pre ktorú veľa 
znamenajú práve bicie. A je jed-
no, či sú to začiatočníci, amaté-
ri alebo profesionáli. Zažil som 
počas festivalu krásne chvíle, 
stretnutia, atmosféru. Dodalo 
mi to energiu aj pri organizova-
ní ďalšieho ročníka.
l Poďme teda k programu 
tohto ročníka. Žena za bicími 
je originálny a zriedkavý zjav.

Aniku Nilles pozná asi každý, 
kto sa v súčasnosti zaujíma 
o hru na bicie, už aj preto, že – 
ako hovoríte – hráčok na tento 
nástroj naozaj nie je až tak ve-
ľa. Je to zvláštny zjav aj v tom, 
že je nielen bubeníčka, ale aj 
skladateľka a presadila sa so 
svojou vlastnou hudbou. Venu-
je sa hudbe od malička a je to 
obrovský talent. Má veľký reš-
pekt v komunite nielen tým, že 
je to pekná žena, ktorá hrá na 
bicích, ale hlavne tým, ako hrá. 
Umiestnila sa na top priečkach 
v rôznych prestížnych anke-
tách. Zažil som dva razy jej vy-
stúpenia, aj sme sa rozprávali. 
Je veľmi príjemná a tvrdo na se-
be pracuje. Svoje bubnové kli-
niky odohrala okrem Európy aj 
v Číne či Severnej Amerike. 

Pozvali ju do vysielania ce-
losvetového internetového bu-
beníckeho programu Drumeo, 
v ktorom dostávajú priestor naj-
významnejší svetoví bubeníci. 
Len pre zaujímavosť, okrem 
Bennyho Greba, tam bol teraz v 
januári aj ďalší náš vlaňajší vy-
stupujúci Dali Mráz. Mladý ta-
lent z Ostravy mal svoju vlastnú 
hodinovú reláciu, čo je fantas-
tický úspech a odmena za roky 
cvičenia.
l Prečo je menej žien, ktoré 
hrajú na bicích?

Možno je to tým, že ide o fy-
zicky náročnú činnosť. Tradič-
ne šlo, až na pár výnimiek,  o ty-
picky mužský post. V poslednej 
dobe ich však pribúda, čoraz 
viac žien sa tomuto nástroju ve-
nuje a hrajú  naozaj výborne. 
Asi je to aj tým, že sa rozšírili 
možnosti výuky prostredníc-
tvom internetu, videí, zlepšila 
sa dostupnosť nástrojov... A lá-
kať ich môže aj to, že to vyzerá 
netradične, zaujímavo.
l Povedzme si niečo o ďal-
šich hosťoch. Jedným z nich 
je český hráč Miloš Meier.

Miloš Meier je známy tako 
veľký šoumen. Svoje bubeníc-
ke workshopy nazýva Drum-
ming Syndrome a ide vždy napl-
no. Máva samostatné koncerty 

po Česku aj po celej Európe 
a svojou energiou dokáže pub-
likum absolútne vyburcovať. 
Minulý rok zaznamenal veľký 
úspech na bubeníckom festiva-
le v Soule. Ďalším hosťom je 
David Hodek.
l O ňom sa písalo ako o ge-
niálnom dieťati...

Áno, dnes má dvadsať rokov, 
ale hrá od svojich troch rokov. 
V roku 2010, vo svojich 12  ro-
koch,  získal ocenenie Talent of 
the Year od Austrian Music 
Office. Dostal sa do Ameriky, 
hral s množstvom špičkových 
svetových hudobníkov a stal sa 
hráčom činelovej firmy Zildjian. 
Toto je príklad hudobníka s prí-
behom: z malého nadaného die-
ťaťa sa vypracoval na svetové-
ho hráča.
l Na festivale budú aj work-
shopy v malej sále. Jeden 
z nich povedie Emil Frátrik.

Emil je skúsený hráč, ktorý sa 
podieľal na sedemdesiatich slo-
venských a českých albumoch. 
Som rád, že prijal pozvanie a 
bude mať u nás workshop čo 
všetko sa dá zahrať na minima-
listickej sade bicích. Druhý 
workshop pripraví kapela La3-
nocubano. V rámci drum circle 
budú môcť účastníci spolu s lek-
tormi priamo na mieste vytvoriť 

rytmickú kompozíciu. Ľudia v 
sále dostanú asi štyridsať rôz-
nych bicích nástrojov a počas 
štyridsiatich minút vznikne spo-
ločná rytmická kompozícia.
l A čo ostatné sprievodné 
podujatia? Napríklad spo-
mienka na hráča, ktorý už nie 
je medzi nami?

Vlani sme posielali pozdrav 
zosnulému bubeníkovi Tubla-
tanky Ďurovi Černému. Teraz to 
bude ďalšia slovenská legenda  
Dodo Šošoka, ktorého si taktiež 
uctíme minútou potlesku.
l Čo by ešte mali čitatelia 
a návštevníci vedieť?

Všetky informácie získate 
na www.feelme.sk/drumfest-
slovakia a novinky priebežne 
dopĺňame na facebookovej 
stránke a udalosti Drumfest 
Slovakia. Vstupenky sa už pre-
dávajú v predpredaji cez 
Ticketportal. Samozrejme bude 
opäť bubnový bufet, špeciálna 
edícia vín s etiketou festivalu, 
pripravujeme výstavu nástro-
jov, na ktoré si ľudia budú môcť 
zahrať, autogramiádu, fotoste-
nu...  Program je zostavený tak, 
aby sa jeho  jednotlivé  časti na-
vzájom nerušili a aby si každý 
mohol vybrať to, čo ho zaujíma. 
Celý DRUMFEST SLOVAKIA 
by nevznikol, keby ruku k dielu 
nepriložilo množstvo kamará-
tov, partnerov, za čo im patrí po-
ďakovanie. Takisto veľká vďaka 
všetkým návštevníkom za pod-
poru, veľmi si ju vážime. Teším 
sa, že práve Pezinok sa na je-
den deň stane hlavným mes-
tom bubnov na Slovensku.
l A čo vaša zbierka paličiek? 
Pribudlo do nej niečo počas 
roka?

Ale áno, bláznovstvo trvá. Za 
tie roky sa ich nazbieralo viac 
ako 80 od hráčov z celého sve-
ta. Krásne je na nich to, že za 
každou z nich sa skrýva malý prí-
beh stretnutia s týmito osobnos-
ťami. Za ostatný rok to boli ďal-
šie stretnutia s Rayom Luzie-
rom, bubeníkom  americkej sku-
piny KORN na ich európskej 
tour, debata s experimentáto-
rom Scottom Pellegromom či 
fantastický Meinl Drum festival 
v Nemecku, kde sme sa opäť 
stretli s Bennym Grebom a kde 
som zažil úžasné vystúpenie bý-
valého bubeníka Princea Chrisa 
Colemana. A nejaké paličky mi 
aj zmizli – keď sa k mojim bub-
nom doma priblíži naša malá 
dcérka Kornélia.              (kam)

Už druhý raz sa Pezinok zmení na hlavné mesto bubnov

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

Malokarpatské múzeum v Pezinku si pre vás pripravilo malé 
prekvapenie v podobe knižnej burzy s názvom NÁJDI SI 
SVOJU KNIHU. Tá sa uskutoční už 10. 3. 2018 (sobota) v ča-
se od 10.00 do 15.30 h a to v priestoroch múzea.

Ak máte vo svojej poličke knižky, ktoré vám je ľúto vyhodiť
a radi by ste ich posunuli ďalej, prihláste sa na: hana.sedlac-
kova@muzeumpezinok.sk. Kontaktná osoba: Mgr. Hana 
Sedláčková, tel.: 0911 250 270. Počet miest je limitovaný, pre-
to neváhajte.                                                    (MMvPK)

Prihláste sa na našu KNIŽNÚ BURZU

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA       marec
Týždeň slovenských knižníc (5. 3. – 11. 3. 2018)
Stratené knihy v Pezinku – hľadajte 50 kníh ukrytých v našom 
meste počas Týždňa slovenských knižníc, odmena vás neminie!  
Termín: 5. - 10. 3. 2018 v čase výpožičných hodín knižnice. Mies-
to konania: zaujímavé miesta v Pezinku, odd. pre dospelých, odd. 
pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Pátrači – príďte sa počas jarných prázdnin zahrať do knižni-
ce. Termín: 5. – 9. 3. 2018 o 10.00 - 14.00 h. Miesto konania: odd. 
pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Literatúra v Radnici: Som stvorený Slovom, ale tvorený 
som slovami. Hosť: spisovateľ, kazateľ a výtvarník Daniel 
Pastirčák, moderuje Veronika Šikulová. Termín: 5. 3. 2018 
o 19.00 h. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. 
Štefánika 1, Pezinok.
Básnik a žena – Ján Smrek a jeho E | elán. Hosť: kulturologič-
ka Monika Kapráliková, moderuje Veronika Šikulová (v spo-
lupráci so spolkom Živena). Termín: 6. 3. 2018 o 17.00 h. Miesto 
konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Zdravo žiť je ľahké. Hosť: expert na výživu MUDr. Igor Bukov-
ský, PhD. Termín: 7. 3. 2018 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, 
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Spánok a jeho význam pre zdravie človeka - prednáška 
MUDr. Eleny Žigovej v rámci Týždňa mozgu. Termín: 13. 3. 
2018 o 17.00 h. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižni-
ca v Pezinku, Holubyho 5
Literárno-výtvarná súťaž: téma na február: Pod hladinou. 
Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesia-
ca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská kniž-
nica 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, 
Holubyho 5
Noc s Andersenom - medzinárodný projekt, v rámci ktorého de-
ti strávia noc medzi knihami v knižnici, kde je pre ne pripravený 
bohatý program. Termín: 23. – 24. 3. 2018. Miesto konania: 
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, 
Holubyho 5
Literárny ateliér – Škrupinky – cyklus podujatí pre deti a verej-
nosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu. Ter-
mín: 28. 3. 2018 o 16.30 h. Miesto konania: odd. pre deti a mlá-
dež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Tradičné podujatia: Kým školský zvonček zazvoní, Hodiny in-
formačnej 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 rámci Týždňa slovenských knižníc odpúšťanie poplatkov 
za upomienky!

Milovníci bicích nástrojov 
sa už po druhýkrát stretnú 
v Pezinku. Druhý ročník fes-
tivalu DRUMFEST SLOVA-
KIA sa uskutoční 7. apríla 
v Dome kultúry. Pod jeho 
organizáciu sa aj tento rok 
podpísalo občianske zdru-
ženie P.R.D. teda Pezin-
ské rozprávkové divadlo 
spolu s ďalšími partnermi. 
O podujatí hovorí autor 
projektu, bubeník skupiny 
FEELME, Petter Bittner. Anika Nilles

Miloš Meier
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l
Dvadsať štyri.
l To je ideálny vek. Ste už de-
finitívne rozhodnutý pre he-
rectvo?

Áno, priťahuje ma hlavne mu-
zikálové herectvo.
l Ako ste sa k tomu dostali?

Keď som mal rok, dostal som 
na Vianoce mikrofón...
l Tak to je naozaj veľmi sko-
rý začiatok.

...Veru, odvtedy sa to so 
mnou vlečie. V škole som vždy 
spieval na školských a benefič-
ných koncertoch. Päť rokov 
som chodil do Bratislavského 
chlapčenského zboru pri Slo-
venskom národnom divadle, 
s ktorým sme vystupovali v ope-
rách, napríklad v predstave-
niach Carmen alebo Rigoletto a 
dostali sme sa aj do zahraničia. 
Členovia zboru boli chlapci od 
prípravky na Základnej umelec-
kej škole až do dospelého ve-
ku. Po puberte, teda po mutácii 
hlasu som sa chcel vrátiť späť, 
ale pani dirigentka povedala, že 
mám veľmi špecifický hlas a ne-
zapadá do škály rovnakých hla-
sov v zbore.
l Vydali ste sa teda inou ces-
tou?

Rozhodoval som sa medzi kla-
sickým gymnáziom a konzerva-
tóriom. Napokon som sa rozho-
dol pre konzervatórium. Mám 
vyštudované štyri roky na muzi-
kálovom konzervatóriu Alkana 
v Bratislave a dva roky som štu-
doval konzervatórium v Topoľ-
čanoch. Mal som v pláne ísť na 
Janáčkovu akadémiu múzic-
kých umení v Brne, ale skončil 
som tretí pod čiarou a na odvo-
lanie som už ani nešiel.
l Prečo nie?

Brali tam skôr tanečníkov než 
spevákov. A tanec so mnou ne-
jako nejde dohromady.
l Pre akú školu ste sa teda 
nakoniec rozhodli?

Študujem na Univerzite Kon-
štantína Filozofa v Nitre učiteľ-
stvo hudobno-dramatického 
umenia. Povolanie v divadle, aj 
keď ho túžim robiť, môže byť po-
merne nestále, preto chcem 

 Koľko máte rokov? mať ako pedagóg aj nejakú sta-
bilnú profesiu a uplatnenie.
l 
ku? Naše mesto má silné kul-
túrne zázemie.

Mám naše mesto veľmi rád, 
hlavne kvôli prírode. S rodinou 
sa každú nedeľu chodíme pre-
chádzať do prírody. Nesmiem 
zabudnúť na dobré vínko a vý-
hodou je aj blízkosť Bratislavy, 
takže človek môže často chodiť 
do divadla.
l Do pezinského kultúrne-
ho diania ste sa nezapojili?

Zúčastnil som sa na spevác-
kej súťaži Pezinok spieva keď, 
som mal desať rokov. S mojou 
susedou v podobnom veku 
sme zaspievali ukážku z muzi-
kálu Kleopatra. A spievam tiež 
na sobášoch v Mestskom úra-
de v Pezinku. Snažil som sa 
tam priniesť žáner modernej ľú-
bostnej piesne.
l Ako ste sa dostali do di-
vadla v Drahovciach?

Nastúpil som tam ako režisér 
na výpomoc vďaka bývalej pria-
teľke, ktorá učila tanec v Centre 
voľného času. Súbor Dobreta 
vznikol v roku 2012 a ja som pri-
šiel v roku 2013. Prvou premié-
rou, ktorú som tam zažil, bolo 
Z dreva vyrezané alebo Jánošík 
podľa Vivaldiho od Ľubomíra 
Feldeka. Hral som Jánošíka.
l A ďalšie predstavenie?

To bola práve Smrť v ružovom 
o živote Edith Piaf.
l Človek by nečakal, že prá-
ve v Drahovciach nájde sú-
bor s takýmto kvalitným re-
pertoárom.

Je to veľmi zaujímavá obec,
 v ktorej sa mimoriadne darí kul-
túre. Nepochybne aj vďaka sta-
rostovi Jurajovi Kleinovi, ktorý 
veľmi podporuje aj náš súbor. 
Postupne sme sa dostali do po-
vedomia ľudí. Keď sme začali 
hrať Jánošíka, bolo v Hlohovci 
v hľadisku iba dvadsaťpäť divá-
kov. Teraz v Pezinku sa na nás 
prišlo pozrieť stopäťdesiat ľudí. 
Známi povedali známym a za-
čali si nás všímať.
l Oslovil vás príbeh Edith 
Piaf?

Aký máte vzťah k Pezin-

Už na konzervatóriu som 
o nej čítal tri knihy. Od sedem-
nástich rokov ju mám ako zvo-
nenie na mobile. Je to moja srd-
cová záležitost a keď nám pán 
Feldek ponúkol túto svoju hru, 
považoval som to za splnený 
sen.
l 
všeobecne?

Určite áno, pretože v týchto 
piesňach je veľká výpovedná 
hodnota. Ak tento žáner chcete 
spievať, je dobre, keď poznáte 
aj históriu alebo príbeh spojený 
s konkrétnymi piesňami alebo s 
ich interpretmi.
l Ako ste sa k tejto hudbe 
dostali?

Ani neviem, nikdy som nein-
klinoval k hip-hopu alebo 
k dnešným „rádiovým“ pesnič-
kám. Vyrastal som na inej hud-
be než moji rovesníci. V roku 
2006 som na Novej scéne videl 
muzikál Kleopatra a vtedy som 
si povedal, že toto je to, čo 
chcem robiť. A snažím sa cho-
diť takými chodníčkami, aby 
som sa tam dostal.
l Ktoré muzikálové diela po-
važujete za zásadné?

Určite muzikály od Andrewa 
Lloyda Webera, napríklad Cats 
alebo Fantóm opery, to sú úžas-
né diela. Z československých 
muzikálov je to Drakula, takisto 
aj Carmen, Bedári... Ale osobit-
né miesto má Kleopatra, ktorú 
som videl ako prvú.
l Čo vás zaujalo na Edith 
Piaf?

Každá jej pesnička je osob-
nou výpoveďou. Dokonca si ich 
takto aj sama prispôsobovala – 
podľa svojho vnútorného poci-
tu. Je tiež úžasné, ako takéto 
malé krehké stvorenie – mala 
len stopäťdesiat centimetrov – 
dokázalo celkom zmeniť šan-
sónový svet. Vyrastala na ulici, 
v bordeli, v cirkuse, prešla si v 
živote mnohými vecami, vy-
striedala viacero partnerov, zá-
pasila so závislosťou na alko-
hole... No napokon sa z nej na-
priek všetkému stala prvá dá-
ma šansónu.
l Má jej príbeh čo dať dneš-
nému divákovi? A menovite 
mladej generácii?

Určite áno. Dnešná doba je ta-
ká, že mladí ľudia potrebujú ve-
dieť, čo chcú dosiahnuť, akou 
cestou sa vydať a príbeh Edith 
Piaf ich môže v mnohom inšpi-
rovať.
l Majú dnešní mladí ľudia 
vzťah k takejto kultúre?

Každý, kto ide na konzervató-
rium a vydrží tam, je tam preto, 
lebo to jednoznačne chce ro-
biť. Chce sa venovať kultúre. 
Konzervatórium mi zobralo po-

Ste aj fanúšik šansónu 

merne veľa kamarátov, lebo sa 
robili predstavenia v sobotu, v 
nedeľu, pracoval som toľko, až 
som bol niekedy rád, že som sa 
konečne dostal do postele a vy-
spal som sa. Zobralo mi to dosť 
veľa energie, času, skrátka 
dosť veľkú časť života. Uplat-
nenie po takejto škole je čím ďa-
lej tým ťažšie a napríklad aj do 
komparzov sa dostanú často ľu-
dia, ktorí nič podobné neštudo-
vali. To sa bez lásky ku kultúre 
a umeniu nedá vydržať.
l 
ste nezapadli do klasického 
súboru?

Som tenor ale skôr vyšší. 
Mám vlastne trochu odlišnú far-
bu ako má klasický tenor.
l Navštevovali ste hlasové-
ho pedagóga?

Keď som v Topoľčanoch cho-
dil na konzervatórium, navšte-
voval som pani Gogovú. Ona 
učí viacerých spevákov – Kuly-
ho, Ivanu Bagovú – hlasovo mi 
veľmi pomohla. Dokonca aj mo-
ji známi už tvrdia, že je to počuť.
l Videli ste nejaké zaujíma-
vé muzikálové predstavenia 
vo svete?

Keď som bol v New Yorku, 
navštívil som päť muzikálových 
predstavení. V Londýne som 
ich videl desať a v Česku a na 
Slovensku, to ani neviem rýchlo 
zrátať – pretože si radšej kúpim 
bagetu a navštívim divadlo, než 
by som chodil po reštauráciách.
l Ešte je lacnejšie riešenie 
urobiť si bagetu doma...

Určite áno (smiech).
l Zásadná otázka: Boli ste 
ako fanúšik Edith Piaf v Pa-
ríži?

Samozrejme.
l Aký na vás urobil dojem? 
Zo životopisov Edit Piaf, ale 
aj Hemingwaya či Louisa Bu-
ñuela je zrejmé, že je to mesto 
s neopakovateľnou umelec-
kou atmosférou. Cítili ste to?

Milujem to mesto a jeho at-
mosféru. V lietadle, keď sme 
pristávali, hovoril som si, že je to 
najkrajšie mesto na svete. A na-
ozaj, každý jeho kút ma oslovil.
l Teda vaše lásky, okrem 
hudby a vašej priateľky sú 
Malé Karpaty, Pezinok a Pa-
ríž... O pol roka končíte školu. 
Aké sú vaše ďalšie plány?

Chcem pokračovať ďalšie tri 
roky na doktorandskom štúdiu. 
Prijali ma do muzikálu Bedári 
na Novej scéne, čo by bol pre 
mňa ďalší splnený sen. Hoci re-
alizácia ešte nie je istá. Dúfam 
teda, že to vyjde. Rád by som 
našiel uplatnenie v divadle. 
Netúžim po tom byť slávny. 
Chcem  robiť len to, čo ma baví.

Márius Kopcsay

Aký dnes máte hlas, keď 

Bez lásky k divadlu by to človek nemohol robiť
Mladý muzikálový herec 

Filip Čechovič z Pezinka za-
žiaril v predstavení Smrť 
v ružovom, ktorého auto-
rom je známy spisovateľ 
Ľubomír Feldek. Hra, ktorú 
uvádza divadelný súbor 
Dobreta, mapuje príbeh šan-
soniérky Edith Piaf. A Filip 
sa netají tým, že napriek 
jeho mladému veku je spe-
váčka jeho idolom a dokon-
ca sa jej hlas ozve, keď mu 
zazvoní mobil.

Pezinské kultúrne centrum, Mgr. Dária Fehérová, 
MVDr. Jana Širjovová a Jirko Vitáloš vás pozývajú 

na ORBIS HARMONIAE 
v dňoch 

Dom kultúry, Holubyho 42, Pezinok

SOBOTA  10. marca 
Spoločenská sála:

Salónik:

Spoločenská sála:

Salónik:

Zrkadlová sála - tvorivé dielne:

Zmena programu vyhradená!

Vstupné: 6 eur/deň, 9 eur/dva dni

19. ročník

9.00 - 10.30 h

10.45 - 12.45 h Umelec lieči dušu sveta. RNDr. Emil Páleš, 
Csc.    

13.00 - 14.30 h Carl Gustav Jung – psychológia s dušou. Ka-
mila Hermannová     

14.45 - 16.15 h

16.30 - 18.00 h 

9.00 - 10.30 h
10.45 - 12.00 h

12.15 - 13.45 h
14.15 - 15.45 h

16.00 - 17.30 h  
17.45 - 19.00 h

Zrkadlová sála - tvorivé dielne:
9.00 -  11.00 h 

11.15 - 13.15 h

13.30 - 15.30 h

15.45 - 17.45 h

9.00 - 10.30 h 

10.45 - 12.15 h

12.30 - 14.00 h

14.15 - 15.45 h  
16.00 - 17.30 h

9.00 -  10.30 h
10.45 - 12.15 h

12.30 - 14.00 h

14.15 - 15.45 h

16.00 - 17.30 h
17.45 - 19.00 h

9.00 - 11.00 h

11.15 - 13.15 h

13.30 - 15.30 h

15.45 - 17.45 h 

Kontakt: Mgr. Dária Fehérová: 0905 387 230, www.astro-relax.sk

10. a 11. marca 2018

Program

Kundalini a Kriya yoga. Očistné, energetizujúce 
a harmonizujúce techniky k aktivizácii vnútor-
nej životnej sily. Daniel Krupaji Máčovský

Špeciálne rituály. Mágia sviečok. Katarína Hu-
decová, Mgr. Ľubica Lehotská, AM.Ar., M.Ar. 
Daniela Milánová
Láska, partnerstvo, a medziľudské vzťahy v ro-
ku 2018 pod vládou planéty lásky – Venuše 
Věra Várady, ČR

Okienko pre dušu. MVDr. Jana Širjovová
Feng Shui – jednoducho a otvorene. Lolita 
Gúgyelová 
Lymfa – rieka života. Stanislava Topinková, ČR
Ako autenticky a sebavedome vystupovať na 
verejnosti. Eliška Sadíleková
Cyklické ženy. Petra Kalista Lamas, ČR 
Simply meditation. Om Chanting. Ing. Dušan 
Belej

Rodinné konštelácie a Integračné procesy. An-
na Gažovičová
Dotyk duše s farbami. Vykreslite sa z pocitov. 
Martina Tóthová
Detská joga spojená s tvorivou animáciou. 
Tanečné štúdio Crazy Family
Taiji quan – meditácia v pohybe. MVDr. Jana 
Širjovová

Numerológia - potenciál roku 2018. Eva Ba-
ková, ČR
O partnerských vzťahoch a ich vplyve na zdra-
vie. Miroslav Hrabica, ČR
Ľudské zmysly – vnútorný zdroj stability. Zmys-
lové vnímanie z hľadiska náhľadu Jednoty 
v dualite.  Veneta Macková
Vnútorná rodina. Eva Baková, ČR
Merlin, výsledok činnosti Academia Arcana de 
Tarot. Špeciálny program na základe vibračné-
ho kódu jednotlivca. AM.Ar. Mgr. Ľubica Lehot-
ská, M.Ar. Daniela Milánová

Etika úcty k životu. Mgr. Ing. Štefan Šrobár, Csc.
Aequilibrium hominis tempore. Rovnováha v 
čase. Ing. Adrián Ščevík
Esencie prírody ako liečivé dary pre šťastie, 
zdravie a krásu človeka. Ľudmila Klemanová  
Filozofia zdravia: čistota-energia-harmónia. 
Vlasta Pavlíková
Kabala a vzťahy. Mgr. Marta Pelešová
Sila vody. Ilja Matouš

Ranné uvoľnenie tela, reči a mysle. Juraj Meli-
cherčík
Kaligrafická yoga podľa Majstra Zhen Hua 
Yanga – účinné spojenie yogy s taiji, qigon-
gom, kaligrafiou a meditáciou. PaedDr. Zuza-
na Mitošinková, PhD., Christian Kunz, DE
Čakrové liečenie – liečenie ženy. Eva Babia-
ková
Komunitné bubnovanie. Bubnovanie komunity 
- hlboký zážitok spoločného rytmu pre úplne 
každého. Miro Randuška

Sprievodné podujatia v priestoroch Domu kultúry: Čajovňa 
Tibet Park, terapie, masáže, poradenstvo, konzultácie, zdravá 
výživa, čínska diagnostika, výklad tarotu, mandaly, astrológia, nu-
merológia, feng shui, falun gong, predaj prírodných prípravkov, 
drahých kameňov, čajov..                    

NEDEĽA 11. marca

ORBIS HARMONIAE 2018

V dňoch 10. a 11. marca 2018 sa znova stret-
neme v priestoroch Domu kultúry v spolupráci 
s Pezinským kultúrnym centrom tentoraz na 19. 
ročníku Orbis harmoniae, Svet harmónie. K náz-
vu nás inšpirovala doba, ktorá nás všetkých svo-
jím spôsobom donútila byť aktívnejšími, rýchlej-
šími, činorodejšími a tým nás uviedla aj do väč-
šieho stresu a disharmónie. Je veľa možností 
ako si pomôcť, uvoľniť sa, myslieť na svoje zdra-
vie... My sme pred dvadsiatimi rokmi zvolili mož-
nosť festivalu, ponuku možností, prehliadku akti-
vít vo forme prednášok, alternatívnych terapeu-
tických postupov, preventívnych metód prostred-
níctvom zdravej výživy, pohybu a spoznávania 
vlastných schopností. I tento rok sme do dvoj-
dňového maratónu zaradili prezentácie už zná-

me i celkom nové. Do stredu záujmu sme posta-
vili tentoraz zdravie ženy. Žena je citlivá nositeľ-
ka pocitov a duševných zážitkov, preto z hľadis-
ka prednášajúcich bude zaujímavá prednáška 
Carl Gustav Jung – psychológia s dušou, pre-
zentovať ju bude Mgr. Kamila Hermannová, ria-
diteľka organizácie Nová Akropolis. K duši člove-
ka sa priblíži aj RNDr. Emil Páleš, CSc. v pred-
náške Umelec lieči dušu sveta, kde naznačuje 
z pohľadu angelológie, akú rolu zohráva umelec 
pri formovaní hodnôt a zdravej osobnosti člove-
ka. Okienko pre dušu otvorí svojím príspevkom 
spoluorganizátorka akcie MVDr. Jana Širjovová.

Ženy iste zaujme aj Stanislava Topinková 
s témou Lymfa – rieka života a Petra Kalista 
Lamas, ktorá bude prezentovať procesy ženy 

pod názvom Cyklické ženy. Z tvorivých dielní 
sme pre ženy pripravili aj Rodinné konštelácie a 
Integračné procesy pod vedením Anny Gažovi-
čovej a pracovnú dielňu so vstupom iba pre ženy 
Čakrové liečenie – liečenie ženy s Evou Babia-
kovou. Zo zdravotného hľadiska sa prihovorí aj 
Miroslav Hrabica v prednáške O partnerských 
vzťahoch a ich vplyve na zdravie. Magické rituály 
sa tiež radia k ženskej energii. K tejto téme sa via-
že Mágia sviečok, o ktorej prídu porozprávať Ka-
tarína Hudecová, Ľubica Lehotská a Daniela Mi-
lánová z Academia Arcana de Tarot.

Pre deti sme pripravili tvorivé dielne. Jedna sa 
bude týkať kreslenia a maľovania pod názvom 
Dotyk duše s farbami – vykreslite sa z pocitov, 
povedie ju výtvarníčka Martina Tóthová a Detská 
joga spojená s tvorivou animáciou, kde sa budú 
deťom venovať Igor Pavelek a Dominika Chor-
vatovičová z Tanečného a pohybového štúdia..

Nový posun v chápaní času odprednáša Ing. 
Adrián Ščevík, svoj vstup nazval Aequilibrium 
hominis tempore – rovnováha v čase.

Pohybové aktivity sa budú tradične konať 
v Zrkadlovej sále, ako vždy taiji quan s MVDr. 
Janou Širjovou a qi gong s Ďusom Melicher-
číkom. V tomto roku zavíta aj nemecký majster 
kaligrafickej yogy podľa majstra Zhen Yua 
Yanga Christian Kunz. Počas oboch dní môžete 
navštíviť masérov s klasickou i aromaterapeu-
tickou ponukou masáží, shiatsu, indickou masá-
žou tváre a čínskou diagnostikou.

Keďže sme nazvali náš festival Svet harmó-
nie, výtvarníčka Martina Tóthová v Dome kultúry 
umiestni umelecké dielo v životnej veľkosti Anjel 
harmónie, ktorý zároveň tvorí aj základňu náš-
ho tohtoročného plagátu. Veríme, že aj v tomto 
roku vás festival nielen zaujme, ale aj pobaví 
a poučí.      Mgr. Dária Fehérová, Jirko Vitáloš

Pozvánka na marcový víkend v Pezinku
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Dňa 10. 2. 2018 
sa v Nitre uskutoč-
nili Majstrovstvá 
SR v 10  tancoch, 
kde sa pár  Marco 
Kmeťka – Sofia 
Zubčáková v ka-
tegórii JUNIOR  1. 
umiestnili na vyni-
kajúcom 4. mieste, 
čím si vybojovali 
miestenku do repre tímu SR . V kategórii JUNIOR  2  si páry 
Samuel Adamčík – Aneta Vrablanská vybojovali 13. miesto 
a Jakub Poliak – Ema Fischerová  14. miesto.

Párom úprimne blahoželáme. Zároveň srdečne pozývame fa-
núšikov na súťaž Pohár PKC 24. 2. 2018 do Domu kultúry od 
10.00 do 19.00 h.                                Kvetoslava Štrbová,

KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA 

Miestenka do repre tímu SR
v tanečnom športe

Mestská polícia Pezinok 
prijíma nových kolegov. 
Pokiaľ hľadáš atraktívnu 
prácu, dosiahol si vek 21 ro-
kov a spĺňaš podmienky pri-
jatia – kontaktuj nás!  

Informácie na:  
www.msppezinok.sk

STAŇ SA NAŠÍM KOLEGOM!

Sobota  10. 2. sa v Centre voľného času niesla v znamení 
oslavy fašiangov.  Bohatý program plný zábavy a tvorenia si deti 
vychutnali spolu s rodičmi i starými rodičmi. Princezné, rytieri, 
víly, zvieratká a mnoho ďalších krásnych masiek zaplavilo pries-
tory prístavby, kde sa slávnosť konala. Staršie deti z Diva-
delného krúžku  si pripravili pod vedením Zuzky Majerníkovej 
rozprávku Vandrovalo vajce, ktorá mala mimoriadny úspech. 
Okrem toho deti čakali rôzne súťaže na presnú mušku či vytrva-
losť a tvorivá dielnička, počas ktorej si malí účastníci Fašian-
govej slávnosti mohli za pomoci lektoriek vyrobiť svoju jedineč-
nú masku. Nechýbal ani spev a sladké tradičné fašiangové 
jedlo- šiška s lekvárom. Všetkým zúčastneným ďakujeme 
za krásnu atmosféru a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré pripravu-
jeme.                                                          Katarína Kvetková

FAŠIANGOVÁ SLÁVNOSŤ V CENTRE VOĽNÉHO ČASU

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. Občania nás môžu kontaktovať aj v prípade záujmu 
o adopciu psa alebo dočasnú opateru pre psa. 

Pomôžte nájsť majiteľa

1. Dňa 6. 2. 2018 o 11.15 h bol hliadkou 
MsP Pezinok na ul. Fajgalská cesta 
v Pezinku odchytený pes bez identifi-
kačných známok. Rasa: kríženec, po-
hlavie: samec, farba: čierna, výška: 30 
cm, hmotnosť: cca 10kg, vek: cca 3 me-
siace.
2. Dňa 7. 2. 2018 o 13.15 h bol hliadkou 
MsP Pezinok na ul. Rozálka v Pezinku 
odchytený pes bez identifikačných zná-
mok. Rasa: kríženec, pohlavie: samec, 
farba: hnedá, výška: 35 cm, hmotnosť: 
cca 10 kg, vek: cca 1 rok.  
3. Dňa 10. 2. 2018 o 12.45 h bol hliad-
kou MsP Pezinok na ul. Krížna v Pezin-
ku odchytený pes bez identifikačných 
známok. Rasa: kríženec, pohlavie: sa-
mec, farba: hnedá, výška: 40 cm, hmot-
nosť: cca 20 kg, vek: cca do 1 roka.

(MsPP)

Alexander Ilečko (1937) patrí 
medzi popredných predstavite-
ľov strednej sochárskej generá-
cie na Slovensku. Touto vetou 
končí sprievodný text k aktuál-
nej výstave v Mestskom múzeu 
Alexander Ilečko – Poézia tva-
rov. Každopádne si však zaslú-
ži viac ako len veľmi zjednodu-
šené zaradenie umelca, ktorý 
formoval sochársku tvorbu 
2. polovice 20. storočia a stál 
za mnohými sochárskymi sym-
póziami.

Zlomovým rokom v jeho tvor-
be je rok 1964, kedy vznikajú je-
ho prvotné diela – tri Piesne o 
slivkovom dreve (Pieseň o sliv-
kovom dreve – aktuálne vysta-
vená v Mestskom múzeu). Nie-
žeby pred týmto rokom netvoril. 
Zaiste predchádzalo veľa škol-
ských štúdií, skíc a búst. Začína 
sa však etapa slobodného 
a hlavne nezávislého obdobia. 
Obdobie nezaťažené určujúci-
mi doktrínami, idealizovanými 
vzormi zahraničného umenia 
(aj keď určité paralely by sme 
mohli hľadať s tvorbou Henryho 
Moora) alebo vplyvom spolu-
pútnikov na poli sochárskej tvor-
by. Hlavným vyjadrovacím ma-
teriálom sa od začiatku stáva 
drevo. Nevyhýba sa ani iným 
materiálom akými sú kameň, 
bronz, sadra, epoxid či hlina. 
V jeho práci sú však skôr krát-
kymi odbočkami, aby sa opäť 
mohol vrátiť k drevu. Drevo, tak 
hlboko zakorenené v našej vý-
tvarnej minulosti, sa stáva v 
Ilečkových dielach symbolom 
hlbokej úcty a pokory. Je to osla-
va a premena zároveň. To, ako 
modeluje, tvaruje a neustále 
hľadá ten správny moment ale-
bo skôr čaká na vhodný okamih 
vdýchnutia, kde v procese pre-
meny sa už drevo stáva nosite-
ľom umelcovho intímneho po-
solstva. Je tu cítiť napätie i dia-
lóg medzi autorom a dielom, 
keď sa socha pomaly vynára 
z masívu dreva a nadobúda no-
vý, celkom netradičný rozmer. 
Drevu neberie jeho primárny 
tvar, vážnosť i dôstojnosť 
a vždy ho ponecháva na hranici 
rozpoznateľnosti. Je to uchope-
nie tradičného materiálu netra-
dičným spôsobom. 

Prvá Ilečkova samostatná vý-
stava nenechala na seba dlho 

čakať a v roku 1966 sa v galérii 
Cypriána Majerníka predstavu-
je už ako nadaný a všestranne 
rozhľadený umelec. Krátko na-
to vznikajú viaceré ženské figu-
ratívne sochy opäť spracované 
a ponechané vo svojej priro-
dzenosti drevnej hmoty, len jem-
ne povrchovo upravené. Figúry 
ako Leda, Irena, Sediaca, Ju-
dita a iné sú príznačné vertikál-
nym člením, ktoré umelca spre-
vádza celým jeho tvorivým ob-
dobím. Vertikála pre neho nie je 
len výtvarným zhmotnením, ale 
preberá na seba aj znaky rov-
nováhy medzi zmyslom a for-
mou. Viaceré jeho figurálne vari-
ácie sú charakteristické expre-
sívnymi tvarmi, konvexné a kon-
kávne línie tak zachovávajú eš-
te starší odkaz na barokové 
umenie, predovšetkým na kyp-
ré ženské tvary doplnené na-
viac o kubizujúce tvarové prvky. 
Celá Ilečkova tvorba je silne 
ovplyvnená ženskou figúrou 
v rôznych významových polo-
hách, pričom neustále prevláda 
symbol matky a rodiny. 

Ďalšia umelecká etapa cha-
rakteristická posunom k hline 
sa nesie skôr v pocitovom vní-
maní než v skutočnom realistic-

kom zobrazení. Dôkazom je sú-
bor hláv z kolorovanej hliny, kto-
rý vzniká začiatkom 70. rokov a 
v dobových súvislostiach slo-
venského sochárstva predsta-
vuje ojedinelý počin. Primárnu 
funkciu v nich určovala farba, 
ktorá pramení z  detských spo-
mienok, keď autor pomáhal reš-
taurovať kostoly. 

V nadväznosti na keramické 
hlavy vzniká najmä z priateľ-
ského záujmu výnimočný súbor 
vyše 30 hláv, predovšetkým je-
ho príbuzných, priateľov a zná-
mych (I. Zeljenka, R. Sloboda, 
V. Šikula, P. Jaroš, J. Šimono-
vič, Ľ. Feldek, M. Šútovec, 
V. Kondrót, J. Malovec, F. Kriš-
ka, I. Popovič a iní). Súbor pred-
stavuje i dnes významný dobo-
vý dokument jednej generácie 
osobností slovenskej kultúry. 
Dômyselným princípom uplat-
neným pri niektorých hlavách je 
výraz dvojpohľadovosti ako vý-
zva k hlbšiemu, nielen vizuál-
nemu vnímaniu. Portrét sa stá-
va súčasťou jeho života v pl-
nom význame.

Túto etapu Ilečkovej tvorby a 
zmysel pre konceptuálne mys-
lenie prezentuje priestorová 
kompozícia Pocta Hermannovi 

Brochovi z roku 1970 inštalo-
vaná v Piešťanských parkoch 
(Hermann Broch – rakúsky spi-
sovateľ a esejista). Tvorí ju de-
väť kubických foriem s hlbokým 
filozofickým a symbolickým po-
solstvom predstavujúcim pre-
menu, s nastoleným faktom ply-
nulosti vzniku a zániku. 

Ostatná tvorba Alexandra 
Ilečku je rôznorodá a výtvarne 
pestrá, podobne ako je aj vyu-
žívanie iných sochárskych ma-
teriálov. Figurálne plastiky pre-
chádzajú v neskoršom období 
zmenou z oblých ku geometric-
kým prvkom s rovnými plocha-
mi, stále si však zachovávajú 
vertikálnu líniu. Dopĺňa ich dô-
myselnou patinou, lakom, far-
bou a kombinuje rozličné druhy 
dreva. Popri figuratívnom a por-
trétnom vyobrazení svojich blíz-
kych tvorí i mnohé reliéfy za-
komponované do architektúry 
či busty významných dejateľov, 
čím sa stávajú dôležitým orga-
nizmom v širšom kontexte svoj-
ho okolia. 

Predstavili sme najdôležitej-
šie okamihy z tvorby Alexan-
dra Ilečku, ktoré zohrali pod-
statnú úlohu v jeho smerovaní 
a majú nezanedbateľný vý-
znam v slovenskom figurálnom 
sochárstve. Aktuálne sprístup-
nená výstava v Mestskom mú-
zeu je len úzkym výberom z je-
ho rozsiahleho sochárskeho 
diela. Výstava je zameraná pre-
dovšetkým na figuratívne plas-
tiky (viaceré Figúry, Mahagona, 
Matka, Amoris Laetitia, Poslu-
cháč, Kradoška snov, Lila, 
Vták) doplnené naviac ukážka-
mi z jeho grafickej práce a na 
pozadí veľkoformátovými foto-
grafiami vystavených diel. Tak 
sa i prostredníctvom fotografií 
dostávajú jeho početné hlinené 
figúrky do celkového obrazu, 
aby sa stali súčasťou inštalácie 
výstavy. Fotografie sa tak stá-
vajú spojnicou detailu k celku. 

Výstavu Alexandra Ilečku s 
názvom Poézia tvarov si môže-
te pozrieť v Mestskom múzeu 
do 29. marca 2018.

Ale mám taký pocit, že tento 
rok sa ešte s majstrom Ilečkom 
uvidíme...

Eduard Zvarik,
Mestské múzeum v Pezinku

Cestou sochára Alexandra Ilečku

Ďakujem celému kolektívu zariadenia opatrovateľskej služby 
na Komenského 23, Pezinok za vysoko profesionálny, erudo-
vaný a ľudský prístup pri opatrovaní mojej mamy. Ja i celá moja 
rodina oceňujeme vašu usilovnosť, múdrosť a láskavosť, ktorý-
mi ste si získali srdcia vašich klientov – seniorov, vrátane mojej 
mamy. Ďakujem vám za vašu trpezlivú každodennú činnosť, 
za váš obrovský potenciál vykonávať svoje povolanie naozaj 
zodpovedne a s láskou. Veľmi si vážim vašu obetavú starostli-
vosť o moju mamu, ktorá je odkázaná na pomoc pri zabezpeče-
ní nevyhnutných životných úkonov. 
    Do ďalšej práce vám prajem veľa zdravia a duševných síl. 
Buďte i naďalej dobrými anjelmi pre starenky a starčekov, ktorí 
vás tak veľmi potrebujú. Za všetko, čo robíte nielen pre moju ma-
mu, vám patrí úcta a srdečná vďaka.                  Mária Nogová

Poďakovanie
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Inzercia

Inzercia

nov, dec, jan, feb

Sukromná základná škola

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU       marec
1.3.- 27.3. Prihlasovanie na Veľkonočnú prázdninovú klu-
bovňu. Prihlásiť sa môžete v Infocentre CVČ v čase úradných 
hodín. Prázdninová klubovňa je určená pre školopovinné deti 
a uskutoční sa 29. 3. 2018. Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží.
1.3. Mama, ocko- poď sa hrať: Hráme sa s plastelínou. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. 
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
5.3.- 9.3. Jarný prázdninový tábor. Jarný tábor je určený pre 
školopovinné deti a uskutoční sa počas jarných prázdnin. 
Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží. Bližšie informácie na do-
luuvedených kontaktoch.
13.3. 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.
15.3. Mama, ocko- poď sa hrať: Jarný kvietok. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie. 
16.3. Vítanie jari a vynášanie Moreny. Akcia pre rodiny s deť-
mi v Zámockom parku, pri ktorej si spevom a súťažami pripomí-
name ľudové zvyky. Začiatok o 17.00 h.
20.3. 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.
22.3. Mama, ocko- poď sa hrať: Rybičky. Stretnutia s rodičmi 
a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-
dičmi strávia tvorivé dopoludnie.
27.3. 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.
29.3. Veľkonočná prázdninová klubovňa. Deň spojený s vý-
letom, plný kreativity, hier a zmysluplnej zábavy. Od 7.30 do 
16.30 h pre školopovinné deti. Cena 12 eur/ dieťa (v cene je za-
bezpečený aj obed).

Stretnutia Pokémon ligy Pezinok prebiehajú každý piatok 
od 17:00 - 19:00 v prístavbe CVČ Pezinok v Zámockom par-
ku. 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

Nevítaným a obávaným čas-
tým „návštevníkom“ nielen náš-
ho mesta boli v minulosti požia-
re. Príčiny ich vzniku bývali rôz-
ne – mohli byť dôsledkom a sú-
časťou vojnových udalostí, kto-
ré neobchádzali ani Pezinok, 
mohli byť zapríčinené nedbanli-
vosťou, nevšímavosťou, úmys-
lom. Oheň mestá ničil pravidel-
ne vo väčšom či menšom roz-
sahu. Napriek dobovým proti-
požiarnym opatreniam bolo ne-
bezpečenstvo požiaru pri kúre-
ní v peciach, varení na otvore-
nom ohni, svietení sviečkami a 
používaní ohňa v remeselných 
dielňach trvalo prítomné.   

Archívne písomnosti nás ne-
ustále zásobujú novinkami z mi-
nulosti, sú zdrojom poznatkov z 
každej oblasti života tunajších 
obyvateľov. Starostlivosť o bez-
pečie a ochranu mesta spadala 
do kompetencie mestského ka-
pitána. Pod jeho právomoc pa-
trili všetci tí, ktorí mali výkon 
ochrany priamo v náplni práce, 
medzi nimi aj ohliadači ohňa 
(Feuerbeschauer). Napr. v  ro-
ku 1627 prijalo mesto do tejto 
služby Bartolomeja Khuna. 
Mestskému kapitánovi pod-
liehali aj tzv. požiarni richtári 
(Feuerrichter), vykonávajúci 
svoju požiarnu službu v jed-
notlivých mestských častiach – 
uliciach vnútorného i vonkajšie-
ho mesta. 

Najstarší zápis o požiari v ar-
chívnych písomnostiach ulože-
ných v modranskom archíve 
má 400 rokov. Mestské zápisni-
ce zaznamenali vyšetrovanie 
ohňa, ktorý vypukol na pred-
mestí Pezinka, na Plutzer-
gasse (dnes Rázusova ulica) 

v septembri 1617. Dňa 3. janu-
ára 1619 sa pezinská mestská 
rada zaoberala vyšetrovaním 
požiaru, ktorý vzplanul v po-
sledný deň roka 1618 po piatej 
hodine v hornom dome Michala 
Friedbergera (pravdepodobne 
na Štefánikovej ulici). Viacerí 
svedkovia podali správu o ohni, 
ktorý zachvátil strechu a zadnú 
časť domu, obývanú podná-
jomníkmi. 

Vážnosti a nebezpečnosti po-
žiarov pre celú spoločnosť zod-
povedali v minulosti aj tresty, 
udeľované za úmyselné pod-
paľačstvo. 19. mája 1659 súdi-
la mestská rada Annu Hofero-
vú, manželku Vavrinca Poln-
stättera, ktorá zapálila oheň na 
predmestí pri dome Martina 
Philippa. Anna sa po mučení ku 
skutku priznala, na príhovor du-
chovných a príbuzných však 
upustili mestskí radní od naj-
vyššieho trestu, smrti upále-
ním, ktorý za úmyselné založe-
nie požiaru hrozil a vinníčke vy-
rubili len 32 rán metlami a vy-
hnanie z mesta.

Ponevadž tato pred sudem 
stojici Anča, Lawrince Polnstet-
terova žena, zpustice se Pana 
boha a zapomenuce na jeho pri-
kazany, vedle zjevneho vyzna-
ni jeji, po minulych dni, žive a ho-
rici uhle a syrku v šatkach za-
krucene, na smetisku pred dom 
obydleni sveho podložila, a tak 
z navodu ducha zleho nič jine-
ho, než toliko ohen a zapaleni, 
skazu a zahubeni všeckeho 
mesta ku zlemu konci privesti 
mienila. Pro takovy tehdy zly 
skutek a hrozny učinek, vedle 
boskeho a zemskeho prava to 

zaslužila, aby skrze ohen take 
na živote svem štrafana a od ži-
vota k smrti odsuzena bila. Nič 
menej, majice velebna vrch-
nost zreni na poniženu prozbu 
a intercessii panuv pateru a pri-
telstva jejiho, tak take na ne-
mluvnatko jeji, rozjimajice take, 
že pan buch zle predsevzeti jeji 
milostive odvratiti a od vetšiho 
neštesti toto mesto zachovati 
račil. Protože to našlo velebne 
pravo, aby ona Anča skrze kata 
pod prengir vedena a tam 
metlami celym šilingem vyšiba-
na, potom pak skrz mistra 
z mesta vyvedena a od chotare 
meskeho na veky vypovedena 
bila. Jeji ku ohroznej pokute, ji-
nym pak ku hroznemu prikladu. 
Jestliby pak zatym na chotary 
meskem pristižena bila, tehdy 
prvši pokutu a sententii již vipo-
vedenu, totižto od života ku smr-
ti odsuzeni, bezevšeho prava 
podstupiti ma.

Zo zápisu úradných vyslan-
cov Bratislavskej župy, vyhoto-
veného v auguste 1755, sa 
dozvedáme, že 22. júla 1755 
zničili plamene 12 domov vnú-
torného mesta aj so zariadením 
a vybavením, mestský mlyn 
a faru.

Mimoriadne ničivý požiar za-
chvátil mesto v roku 1784. 
Spôsobila ho nedbalosť svieč-
kara a medovnikára Mateja 
Ertla. Horiaci vosk a smola 
sa rozleteli na všetky strany 
a oheň, ktorý sa rozšíril z jeho 
domu na dnešnej Štefánikovej 
ulici (budova VÚB) nepoškodil 
len susedné nehnuteľnosti, ale 
aj rad domov od radnice sme-

rom hore, domy na námestí, 
Kollárovu ulicu a stavby po 
oboch stranách dolnej časti 
Holubyho ulice. Spolu 78 bu-
dov vnútorného mesta. Na pred-
mestí zasiahli plamene ďalších 
36 domov. Celková škoda spô-
sobená požiarom sa odhado-
vala na desiatky tisíc zlatých. 
Mesto Pezinok podalo pohorel-
com pomocnú ruku v podobe 
trojročného oslobodenia od pla-
tenia dávok a daní, ako aj zdar-
ma poskytnutého stavebného 
dreva na obnovu zničeného ma-
jetku. Ukážkou, ako nešťastie 
zasiahlo do života postihnutých 
je práve „vinník“ Matej Ertl, kto-
rý sa v dôsledku požiaru vyso-
ko zadlžil. Trvalo roky a dve 
manželstvá, kým sa z ťažkej fi-
nančnej situácie aj s pomocou 
manželiek spamätal. Medovni-
kársky majster Matej Ertl býval 
v dome na Štefánikovej ulici naj-
neskôr od roku 1773. V novem-
bri 1772 sa ako vdovec oženil 
s Evou Rozinou Lübeckovou. 
Eva Rozina spomína ničivý po-
žiar aj vo svojom testamente. 
Podľa nej požiar prepukol nie 
ich zavinením v ich dome 
a Ertlovci zostali odkázaní na 
pomoc iných ľudí. Dlh rodiny sa 
vyšplhal na 1200 zlatých. Eva 
Rozina zomrela v roku 1789. 
Matej sa opäť oženil, treťou 
manželkou sa stala Žofia 
Lervichová. Manželia spoloč-
ným úsilím, „v pote a krvi“ zlikvi-
dovali svoje dlhy a nadobudli 
ďalší majetok, ktorý mohol 
Matej vo svojej poslednej vôli 
spísanej v roku 1806 zanechať 
deťom a manželke.

Petra Pospechová,
Mestské múzeum v Pezinku

O pezinských požiaroch
V uplynulom roku pripravilo Mestské múzeum v Pezinku 

aj vďaka vám, ktorí ste zareagovali na našu výzvu o poskyt-
nutie fotografií, úspešnú výstavu FotoAteliér Bohuš Bárta.

Pre tento rok naplánovalo Mestské múzeum v Pezinku 
na jesenné mesiace výstavu venovanú skončeniu 1. sveto-
vej vojny. Jej súčasťou by mali byť aj príbehy tých Pezin-
čanov, ktorí sa vojnových udalostí rokov 1914 - 1918 pria-
mo zúčastnili. V našom digitálnom archíve sa nachádza zo-
pár dobových fotografií vojakov – Pezinčanov, o ktorých vie-
me povedať, kedy a kde zasiahli do bojov Veľkej vojny. Ra-
di by sme túto galériu rozšírili o ďalšie tváre, mená, osudy. 
Obraciame sa preto na vás opäť s prosbou o pomoc pri prí-
prave výstavy. Ak sa vo vašich rodinných albumoch na-
chádzajú fotografie rodinných príslušníkov – vojakov 
v 1. svetovej vojne, prípadne akákoľvek iná dobová do-
kumentácia (pohľadnice, listy,...), budeme radi, ak sa o 
ne podelíte. Vami poskytnuté materiály zdigitalizujeme 
a originály, samozrejme, vrátime.  

Vopred ďakujeme za Vašu pomoc.
kolektív Mestského múzea v Pezinku 

Ďalšia spoločná výstava? 
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BEHAJ A POMÁHAJ MALOKARPATSKÉMU REGIÓNU

GRAND PRIX BANSKÁ BYSTRICA 11. a 12.2.2018: 

1. miesto: Marek Macejka do 11 rokov do 30 kg, Patrícia To-
mánková do 13 rokov do 28 kg, Jozef Tománek do 15 rokov do 
38 kg, Matej Klobučník do 15 rokov do 42 kg, Lenka Tománková 
do 15 rokov do 52 kg

2. miesto: Ella Markovicsová do 15 rokov do 32 kg
3. miesto: Emma Markovicsová do 13 rokov do 30 kg
O tretie miesto zabojovali, ale nakoniec obsadili pekné  piate 

miesto: Anton Dubský, Samuel Háger a Karol Dubský. 
Na turnaji sa zúčastnili: SVK, CZE, POL, UKR, RUS, AUT, 

ITA, GER, CRO, SLO, SUI, HUN

Medzinárodný turnaj BRUCK AN DER MUR (AUT) 4. 2. 2018: 

1. miesto: Jozef Tománek do 38 kg do 14 rokov, Matej Klo-
bučník do 42 kg do 14 rokov 

2. miesto: Samuel Háger do 46 kg do 14 rokov, Lenka To-
mánková do 52 kg do 14 rokov 

VC České Třebové 20. a 21. 1. 2018:

1. miesto: Andrej Markovics, v MU11 do 25,2 kg, Marek Ma-
cejka, v MU11 do 30,2 kg, Filip Buzinkay, v MU13 do 34 kg, 
Matej Klobúčnik, v MU15 do 42 kg, Lenka Tománková, v FU15 
do 52 kg.

2. miesto: Samuel Háger, v MU15 do 46 kg.
3. miesto: Emma Markovicsová, v FU13 do 32 kg, Ella Mar-

kovicsová, v FU13 do 36 kg, Karol Dubský, v MU18 do 73 kg.

MT WIMPASSING (AUT) 2018: 

1. miesto: Timotej Ulický, MU10 do 27 kg, Martin Petráni, 
MU10 do 34 kg, Andrej Markovics, MU12 do 24 kg, Marek 
Macejka, MU12 do 30 kg, Samuel Háger, MU14 do 46 kg, 
Lenka Tománková, FU14 do 52 kg.

2. miesto: Ella Markovicsová, FU14 do 36 kg, Matej Klo-
búčnik, MU14 do 42 kg

3. miesto: Emma Markovicsová, FU12 do 32 kg, Anton 
Dubský, MU14 do 42 kg

MT BIALSKO BIALA (POL) 2018: 

1. miesto: Karol Dubský                                          (MT)

Výsledky – 1. JUDO CLUB Pezinok

Jar sa pomaly blíži a preto je čas vytiahnuť 
bežecké topánky a pomôcť sebe aj svojmu oko-
liu. V areáli Golf Pezinok v blízkosti Pinelovej 
nemocnice si 24. 3. 2018 športovci zmerajú sily 

a rýchlosť na FAIR CROSS trati dlhej 5 a pol, alebo 11,5 km. A nej-
de iba o preteky. Druhý ročník charitatívneho behu si môžu užiť aj 
tí, ktorí nechcú brať nohy na plecia ale si len plnými dúškami 
vychutnať atmosféru prebúdzajúcej sa prírody. Avšak jedni aj 
druhí svojim štartovným a dobrovoľným príspevkom opäť podpo-
ria prostredníctvom Nadácie REVIA projekty obyvateľov, ktoré sú 
zamerané na rast regiónu a komunity pod Malými Karpatmi. 
Aj výťažok FAIR CROSS charitatívneho behu za rok 2017 prispel 
k realizácii 40 projektov rozvíjajúcich oblasti vzdelávania, životné-
ho prostredia, kultúry, tradície či voľného času. Tieto projekty rea-
lizovalo 2 130 dobrovoľníkov a ovplyvnilo 33 175 ľudí. Sme nad-
šení, že spolu s vami vieme tento kúsok sveta spraviť jedineč-
ným. Viac informácií nájdete na www.revia.sk.

Že je ešte skoro behať? Pomôcť môžete aj inak. Či už ste alebo 
nie ste stavaný na beh, podporiť seba a svoje okolie môžete aj od 
stola. Je isté, že na filantropiu a dobrovoľníctvo nie je priskoro 
nikdy. Aj v roku 2018 môžete a nezabudnite poukázať svoje % 
z dane jednej z neziskových organizácií napríklad aj vo vašom 
susedstve. 

Theodore Roosevelt povedal: „Rob, čo môžeš, s tým, čo máš, 
tam, kde si.“ Na čo teda čakať?                         Lucia Finková

Charitatívny beh FAIR CROSS po Malých Karpatoch už v marci opäť v réžii 
Nadácie REVIA a GOLFU Pezinok. Spolu robíme náš región výnimočným

V dňoch 27-28. 1. 
2018 sa konali v Bra-
tislave  plavecké prete-
ky Slovenský pohár
pre mladých plavcov 
z celého Slovenska, kto-
rého sa zúčastnili aj 
plavci z pezinského 
Plaveckého klubu MO-
KO v zložení Simon 
Glasa, Matúš Slovák, 
Alex Vizent, Barbora 
Pašková a Lucia Jani-
činová.  

V každom štarte si 
naše deti vyplávali osob-
ný rekord a v silnej kon-
kurencii 26 klubov vybo-
jovali pre Pezinok 11 medailí – 3 zlaté, 4 strieborné a 4 bronzo-
vé. Gratulujeme.                                        Monika Kováčová

Úspech mladých plavcov

Slovenský zväz včelárov 
a Malokarpatské múzeum pri-
pravili pre deti nádhernú aktivi-
tu spojenú s výstavou pod 
názvom TISÍCROČNÁ VČELA. 
Deti 5. oddelenia ŠKD pri ZŠ 
Na bielenisku pod vedením 
vych. Šimonovičovej sa tejto 
akcie zúčastnili dňa 26. 1. 
2018. Po príchode privítala deti 
múzejná pedagogička Vanda 
a Mirka. Po vzájomnom netra-
dičnom predstavení sa deti 
postupne dozvedali všetko o 
živote včiel. Nad hlavičkami 
detí spokojne lietala tisícročná 
včela, zo známeho filmu Juraja 
Jakubisku. Postupne sa deti 
zoznamovali s pojmami ako
kráľovná-matka, kukla, larva, 
materská kašička, peľ, nektár, 
plást, robotnica, roj, trúd, vosk, 
žľaza... Deti videli v úli živé 

včielky, v ďalšej miestnosti na 
ne čakal medveď, ktorý rád 
vyžiera medík lesným včiel-
kam. Potom podľa kartičiek pri-
raďovali, ktorý živočích alebo 
hmyz patrí k rodine včiel. Ďalej 
sa okolo uja včelára presúvali 
do tvorivej miestnosti, kde stál 

nádherný medovníkový dom-
ček. Všetky deti si vyrobili z plás-
tov sviečku a domček zdo-
bili papierovými medovníč-
kami. Malá Bianka prerozprá-
vala deťom celú rozprávku o 
medovníkovej chalúpke. V zá-
vere deti ochutnali vyniukajúci 

medík s oblátkou. Akcia bo-
la vydarená, perfektne pripra-
vená.

Ďakujeme Slovenskému zvä-
zu včelárov a múzejným peda-
gogičkám za naozaj krásny 
zážitok. Deti sa opäť veľa 
dozvedeli.

Naše úspechy v MK- téma:
Môj obľúbený zimný šport. 

Ocenení boli – Viktória Kislano-
vá, 1. C za lit. časť, Andrej Krás-
ny,1. C za výtv. časť  Eliška Hr-
beková, 3. A tiež za výtv. časť.

V nedeľu 21.1. sa niektoré 
deti vybrali do pezinského 
Domu kultúry na divadielko 
ŠAŠO MÚDREJŠÍ AKO KRÁĽ .

Anička Šimonovičová,
vych. ŠKD, 5. oddelenie

Aktivity detí ŠKD pri ZŠ Na bielenisku

čerstvom vzduchu, obme-
dziť stresovú záťaž, dosta-
točne relaxovať, starať sa 
o duševné zdravie, pra-
videlne absolvovať preven-
tívne prehliadky a vyšet-
renia.

Veríme, že všetci sa pridá-
te k šíriteľom posolstva Sve-
tového dňa proti rakovine 
a prídete tiež podporiť 22. 
ročník zbierky DŇA NAR-
CISOV, ktorý bude dňa 
13. 4. 2018. Ďakujeme za 
podporu.

Alžbeta Strapáková

Svetový deň boja prot i rako-
vine sa tradične koná 4. febru-
ára. Tento najviac podporo-
vaný medzinárodný deň sa  
niesol v znamení hesla „My 
môžeme, ty môžeš“ z an-
glického „We Can. I Can“.  
Jeho cieľom  je zvyšovať pove-
domie o rakovine, o možnos-
tiach prevencie jej vzniku.

Členky Ligy proti rakovine 
SR pobočky Pezinok zorga-
nizovali spolu s priateľkami
z Jednoty dôchodcov v pia-
tok 9. 2. pochod zdravia, aby 
upozornili na odkaz Sve-
tového dňa ako predchádzať  

riziku  výskytu  akéhokoľvek 
druhu rakoviny. Základom 
prevencie je zdravá živo-

tospráva. Čo pre to treba 
urobiť? Neprejedať sa, do-
statočne sa pohybovať na 

Februárový pochod zdravia   

V dňoch 15.-18. 2. 2018 sa uskutočnil v hoteli Rozálka 
v poradí už 5. ročník stolnohernej akcie Pezinok AT WAR 
(Gaming) – PAWG 2018. 

Počas štyroch dní sa hralo takmer 24 hodín denne ne-
preberné množstvo hier od simulácií vojnových konfliktov 
cez sci-fi a fantasy, tematické hry až po strategick, eko-
nomické a civilizačné hry. Vyše 70 hráčov z celého Slo-
venska a naši zahraniční hostia si vyskúšali svoje schop-
nosti strategického myslenia, taktiky, vedomostí a šikov-
nosti. Na výber bolo vyše 200 moderných spoločenských 
hier. 

Akcia bola otvorená aj verejnosti a veľmi potešujúca bola 
najmä návšteva školákov zo ZŠ Na Bielenisku. Deti sa 
ohromne bavili, preukázali svoju hravosť a odniesli si z ak-
cie okrem darčekov aj silné dojmy. 

Akciu dlhodobo podporujú mesto Pezinok, Klub šachu 
Pezinok a pezinský herný klub Epitrapezion. Event má 
v stolnohernom svete vynikajúcu povesť, teší sa obľube hrá-
čov a v Pezinku sa vďaka nemu podarilo vytvoriť ďalšiu zau-
jímavú tradíciu.                                      Peter Varholák

PAWG 2018
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

´FEBRUÁR 2018 PEZINČAN

► 5.3. (pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – TERL BRYANT 
(GB) & FRIENDS GOD and DRUMS. Koncert britského bubeníka  
a zakladateľa. Žalmových bubeníkov s priateľmi.
► 7.3. (streda) o 14.00 h v malej sále DK – Prof. Ing. IVAN 
HRIČOVSKÝ: JARNÉ PRÁCE V OVOCNEJ ZÁHRADE. Pred-
náška.
►9.3. (piatok) o 17.00 h v malej sále DK – DISKUSNÝ VEČER 
KPVS spojený s premietaním.
► 10.-11.3. (sobota-nedeľa) všetky priestory DK – ORBIS 
HARMONIAE. Dni zdravého života XIX. ročník. Hlavní organizá-
tori: Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová, Jiří Vitáloš. Spo-
luorganizátor: PKC. Podrobný program bude uvedený na plagá-
toch.
► 13.3. (utorok) o 17.00 h v salóniku DK – MEDZINÁRODNÝ 
DEŇ ŽIEN – Únia žien. Podujatie je len pre členky Únie žien - MO 
Pezinok.
► 14.3. (streda) o 8.30 a 10.30 h vo veľkej sále DK – 39 STUP-
ŇOV. Predstavenie pre žiakov ZŠ a SŠ. Účinkuje: Divadlo 
ACTORES Rožňava
►15.3. (štvrtok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK – VÝROČNÁ 
SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV. Organizátor: Jednota dô-
chodcov -  MO Pezinok.
► 17.3. (sobota) o 19.00 h v malej sále DK – DRUHÁ KAPITOLA. 
Komédia Neila Simona v cykle Malé, ale milé. Mestské divadlo 
Trenčín. Účinkujú: Štefan Richtárech, Jakub Ružička, Zuzana Mišá-
ková, Diana Minarovičová
► 18.3. (nedeľa) o 15.00 h v malej sále DK – HA-MLS-NOS – 
JOŽKOVE SMIECHOTY – III. ročník. Súťaž ľudových rozprávačov 
ako spomienka na Jozefa Hanúska, Milana Mlsnu, Jozefa Nosála. 
Organizátori: Jozef Pták, Mesto Pezinok, PKC.
► 19.3. (pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK – MIRO JAROŠ – 
ŤUKITOUR 2. Koncert pre (ne)poslušné deti. Vstupenky na poduja-
tie sú už VYPREDANÉ.
► 20.3. (utorok) o 8.30 a 10.00 h vo veľkej sále DK – PREŠI-
BANÝ KOCÚR V ČIŽMÁCH. Predstavenie pre žiakov ZŠ a SŠ. 
Účinkuje: Divadlo ACTORES Rožňava
► 21.3. (streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK – NAJMENŠÍ 
FESTIVAL. Prehliadka tvorivosti detí MŠ. Hl. garant: PKC.
► 22.3. (štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK – JARNÝ 
KONCERT ZUŠ  E.SUCHOŇA.
► 23.-24.3. (piatok-sobota) vo veľkej a malej sále DK – PAFF – 
PEZINSKÝ ALTERNATÍVNY FILMOVÝ FESTIVAL. XIV. ročník. 
Podrobný program bude uvedený na plagátoch. Organizátori: OZ  
Priatelia divadla a filmu.
► 25.3. (nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK – AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ. Účinkuje: Súkromná 
ZUŠ R. Madarászovej Senec. Pokračovanie cyklu rozprávok s det-
skou súťažou.
► 25.3. (nedeľa) o 17.00 h v malej sále DK – ANIMATUS. Koncert 
k II. výročiu speváckeho zboru.
► 26.3. (pondelok) o 19.00 h vo veľkej a spoločenskej sále DK – 
DEŇ UČITEĽOV. Kultúrny program a ocenenie pre pedagógov 
mesta Pezinok. Koncert a spoločenské posedenie. Dnes: LA GIOIA 
– koncert speváckeho tria. Hlavný garant: MsÚ Pezinok a PKC. Pre 
verejnosť nepredajné.

VÝSTAVY:
1.– 21. 3. 2018 v minigalérii DK Výstava – RÓBERT NOVOTNÝ: 
FARBY VESMÍRU. Astrofotografie. Vernisáž sa uskutoční 28. 2. 
2018 o 17.00 h.

,

23.3.-13.4.2018 v minigalérii DK PAFF – výstava plagátov, ma-
lieb a fotografií.

0944 193 652 Kristína
Muškát alebo Cajla roznos

Martin Široký roznos 0903 272 937

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ella Bilčíková                        9.1.
Alexander Vachálek             9.1.
Romana Kušnierová           11.1.
Viktória Macháčková           12.1.
Viliam Sekula                      12.1.
Teodor Zemko                     13.1.
Martin Procházka               16.1.
Nela Procházková              16.1.
Andrej Ďurec                      19.1.
Marek Juriga                      19.1.
Hugo Poš                           23.1.
Timotej Krafčík                   24.1.
Dominika Moravčíková       24.1.
Karolína Kláseková            26.1.
Diana Šebejová                 26.1.
Zoe Miriam Koufou            28.1.
Michal Jonas                      29.1.
Olívia Hodáková                 30.1.
Branislav Švec                   31.1.
Christián Dugovič                 1.2.
Martin Setnický                     2.2.
Samuel Cingel                      3.2.

80-roční
Ján Kalnický                       1.2.
Viera Kuňaková                  2.2.
Mgr. Oskar Mihok               9.2.
Alica Mrlianová                  9.2.
Jozef Zápražný                 10.2.
Alexander Juriš                12.2.
Eduard Horváth                 13.2.
Anna Kráľová                     24.2.

85-ročný
Gerhard Kadlečík               23.2.

90-roční
Ján Kelecsenyi                     1.2.
Eleonóra Hlinkovičová        19.2.
Anna Markovičová              22.2.

91-ročné
Rozália Kokošková             17.2.
Antónia Krasňanská           23.2.

Milan Vido                             64 r.

Veronika Horváthová            91 r.

Rudolf Hlavina                     64 r.

Gabriel Vít                            75 r.

Ružena Nespalová               89 r.

Gizela Šuranová                   87 r.

Maria Bolgačová                  89 r.

Mgr. Emília Jalšovská           79 r.

Dušan Jurák                         70 r.

Mária Muchová                     61 r.

Mária Šoltésová                   83 r.

Ján Jančovič                        81 r.

prof.PhDr. Ján Čech, Csc.     71 r.

Žofia Straková                     93 r.

Ján Tonhajzer                     32 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.-2. Tlmočník ................................................ SR,ČR,Rakúsko
3.-4. Včielka Maja 2 ..................................... 17.00 h ........ Nem 
3.-4. Červená volavka ....................................................... USA
6. Lady Bird ................................................................... USA
7. O tele a duši ...................................................... Maďarsko
8.-9. Prianie smrti ............................................................. USAl
10.-11. Leo da Vinci – Misia Mona Líza ............ 17.00 h ......Tal,Pol
10.-11. Otcova volga ............................................................... ČR
13. Fk: Bratřiček Karel ................................................ ČR,Pol
14. Winchester: Sídlo démonov ...................................... USA
15.-16. Backstage ............................................................. SR,ČR
17.-18. Chloe a trpaslíci ........................................ 17.00 h ... USA,Can
17.-18. Tomb Raider ............................................................... USA
20. Obyčajná tvár ................................................................... USA
21. Večne tvoja neverná .................................................... ČR
22. Pacifik Rim: Povstanie .............................................. USA
25. Pacifik Rim: Povstanie 3D ......................................... USA
27. Fk: Sloboda ........................................................ SR,Nem
28.-29.Mária Magdaléna ....................................................... Gbr
31. Sherlock Gnomes 3D ............................ 17.00 h ......  USA
31. Ready Player One: Hra sa začína ............................. USA
1. Sherlock Gnomes .................................. 17.00 h ....... USA
1. Ready Player One: Hra sa začína  3D ....................... USA

KINO DOMU KULTÚRY marec 93-ročná
Žofia Gavenčiaková           12.2.

94-ročná
Mária Pukančíková             2.2.

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

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

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.

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, 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.

Mária Veselá nedávať 80 rokov v roku 2019

Dňa 21. 2. 2018 si 
pripomenieme ne-
dožité 75. narode-
niny 

Ing. Imricha 
MAŽÁRA.

 S láskou spomí-
najú manželka a synovia s rodina-
mi. 

Dňa 7. 1.  2018 
uplynuli 2 roky od 
náhlej smrti nášho 
otca, 

Františka 
ČAJKOVIČA. 

S úctou a láskou 
spomínajú dcéry Majka a Jarka 
a synovia Fero a Paťo s manžel-
kami. 

Dňa 1. 3. 2018 si 
pripomenieme ne-
dožitých 90 rokov 
nášho manžela 
otca a dedka

 Ladislava
 PEKÁREKA.

S láskou spomína manželka Lý-
dia a dvaja synovia s rodinami.

Dňa 19. 2. 2018 
uplynulo 15 rokov, 
čo nás navždy 
opustila naša dra-
há 

Pavlína 
GERŠIČOVÁ. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. Smútiaca rodina

Tak tíško odišla 
duša tvoja, že ne-
stihla si povedať 
ani zbohom, rodina 
moja. Dňa 25. 2. 
2018 uplynie 10 
rokov, čo nás vo 

veku 47 rokov navždy opustila 
naša milovaná mamička, man-
želka

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

Ten, kto poznal, 
spomenie si, kto 
mal rád, nezabud-
ne. Dňa 23. 2. 
2018 si s bolesťou 
v srdci pripome-
nieme 3. výročie 

úmrtia našej mamy 
Rozálie LINDTNEROVEJ. 

Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu 
s nami venujú tichú spomienku. 
S láskou spomína celá rodina. 

Dňa 24. 2. 2018 
sme si pripomenuli 
4. výročie, čo nás 
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

Ladislav 
VIRGOVIČ.

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

Všetku lásku si so sebou vzali, 
v našich srdciach veľkú bolesť 
zanechali. Utíchol navždy ich 
hlas, ale spomienka na nich žije 

stále v nás. Dňa 
8. 2. 2018 uplynulo 
20 rokov, čo tíško 
dotĺklo srdce náš-
ho otecka a ded-
ka 

Mateja 
SUCHÁREKA 

z Grinavy. Dňa 7. 3. 2018 uplynie 
24 rokov, čo si pán 
povolal našu lás-
kavú mamičku a 
babičku 

Jozefku 
SUCHÁREKOVÚ.
S láskou spomína 
celá rodina. 

Dňa 14. 2. 2018 
uplynulo 5 rokov 
od smrti nášho 
syna 

Štefana 
VADRNU. 

Spomínajú rodičia, 
brat a kamaráti.

Dňa 13. 2. 2018 
uplynulo 21 rokov, 
čo nám navždy 
odišiel náš drahý 
otec 

Ignác 
MIKLENČIČ. 

a 29. 3. 2018 si pripomíname ne-
dožité 92. narodeniny našej ma-
mičky 

Margity 
MIKLENČIČOVEJ

rod. Štohlovej,
ktorá nás 12. 11. 
2001 navždy opus-
tila. Kto ste ich po-
znali, venujte im, 

prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú syn a dcéry s rodi-
nami. 

Dňa 20. 2. 2018 uplynuli 3 roky od 
odchodu do več-
nosti našej drahej

Zlatice 
PAULINIOVEJ.

S láskou spomína 
manžel a deti s ro-
dinami.

Dňa 22. 2. 2018 
uplynulo 27 rokov, 
čo nás navždy 
opustila naša dra-
há mama, svokra
a babička  

Antónia 
BUBENÍKOVÁ.

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

Dňa 6. 4. 2018 uply-
nulo 5 rokov, čo 
nás navždy opus-
tila naša drahá 
mama 
Emília Ondrejkovi-
čová, 18.4. 2018 

by sa dožila 81 rokov a 15.4. 
2018 sme si pripomenuli nedožité 
87.narodeniny nášho drahého 
otca Emila Ondrejkoviča. Kto ste 
ich poznali, venujte im prosím 
tichú spomienku. 
S láskou spomínajú synovia s 
rodinami

Apríl

Mali sme ťa radi, 
ešte si chcel žiť, ale 
prišla chvíľa, keď si 
nás musel opustiť. 
Čas plynie, smútok 
zostáva, tá strata 
v srdci bolieť ne-
prestáva. Len ten, kto stratil, koho 
mal rád, pochopí, čo je bolesť 
a žiaľ. Dňa 2. 3. 2018 uplynú 
2 smutné roky od chvíle, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný man-
žel, otec a starý otec
JUDr. Boris NOVOMESTSKÝ.

Jeho láska a dobro žijú ďalej v 
nás. S láskou a úctou často spo-
mína celá rodina. Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu spolu s nami venujú 
tichú spomienku.

Dňa 3. 2. 2018 sme 
si pripomenuli 8. 
výročie úmrtia man-
žela, otca, dedka 
a pradedka
Jána HAMŠÍKA.

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú 
spomienku. Spomínajú manžel-
ka, dcéra, zať, vnúčatá a pra-
vnučka.

Očiam si odišiel, v 
srdciach si zostal... 
Dňa 28. februára 
uplynie 10 rokov 
od smrti

Ladislava
BABALU.

S láskou spomína manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

Odišiel si bez roz-
lúčky. Dňa 14. 2. 
si pripomíname 
25. výročie tragic-
kej smrti nášho 
syna

Petra 
TAHOTNÉHO

z Grinavy. S láskou na teba spo-
mínajú rodičia, sestry a rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Vydal si sa na cestu, kam chodí 
každý sám. Iba dvere spomienok 
nechal si dokorán. Nič viac, než 
kvety na hrob ti môžeme dať, pla-
kať a s láskou spomínať.
Dňa 27. 2. 2018 sme si pripo-
menuli smutné 1. výročie úmrtia 
nášho milovaného

Ing. Jána FUTASA.
Spomína manželka, dcéra, syn 
a ostatná rodina. Ďakujeme všet-
kým za tichú spomienku.

Dňa 27. 2. 2018 si 
pripomenieme ne-
dožitých 96 rokov 
našej drahej

Kataríny 
PESSELOVEJ

Kto ste ju mali radi, 
venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. Dcéry, nevesta, vnúčatá 
a 2 pravnučky.

Neplačte, že som 
odišiel, len kľud a 
mier mi prajte, len 
večné svetlo spo-
mienky mi zacho-
vajte. Dňa 6. 2. 
2018 sme si pripo-

menuli 3. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela a otca

Pavla PIPÍŠA.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Manželka Bo-
žena a syn Pavol.
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Strieborná karatistka 
Michaela Čukanová

Karatistka a 
členka klubu TJ 
Rapid Bratislava 
– oddiel karate 
Michaela Čuka-
nová z Pezinka 
si z Majstrov-
stiev Európy ka-
detov, juniorov a 
U21 domov od-
váža striebornú 
medailu. 2. 2. 
2018 v prvý deň 
šampionátu, kto-
rý sa konal v So-
či, bojovala Mi-
ška v kategórii 
kata kadetky v elimináciách a postupne porazila Adzic 
(Bosna a Hercegovina)  5-0, v druhom kole Turkyňu Yilmaz 
4-1 a v boji o finále porazila Portugalku Fernandes 4-1. V po-
obednom finále nastúpila proti Talianke Galassi, ktorej ale 
podľahla 0-5. Celého turnaja sa zúčastnilo 956 pretekárov 
zo 44 európskych krajín.                                              (pv) 

Na turnaji MATYŠAK CUP 
2018 v Pezinku sa  zúčastnilo 
290 športovcov, 14 tímov a veľ-
ký počet priaznivcov hádzanej 
zo Slovenska, Česka a Ma-
ďarska. Počas víkendu sa odo-
hralo 30 kvalitných zápasov. 
Starší žiaci si zmerali sily v šies-
tich celkoch zo Slovenska, 
Česka a Maďarska. Mladší žia-
ci na úvod bojovali v dvoch sku-
pinách a na druhý deň zabojo-
vali o umiestenie. 

V sobotu po odohratí úvod-
ných zápasov sme turnaj ofici-
álne otvorili ceremoniálom, na 
ktorom sme privítali všetky zú-
častnené družstvá ŠKH AGRO-
KARPATY PEZINOK, HK KÚ-
PELE BOJNICE, MHK PIEŠ-
ŤANY, SPORT CLUB SENEC, 
ŠKP BRATISLAVA, HBC TR-
NAVA, SK HÁZENÁ POLANKA 
nad Odrou (ČR), HK IVANČICE 
(ČR), SIMONTRNAYAI KEZI-
LABDA KLUB a GÖNGYÖSI 
KEZILABDA KLUB (oba Ma-
ďarsko)

Po privítaní družstiev sme 
predstavili  hviezdu turnaja. Bol 
ňou Dušan Baďura mladší dl-
horočný extraligový hráč a re-
prezentant Slovenskej republi-
ky. Za mesto Pezinok  sme pri-
vítali zástupcu primátora Ing.  

MATYŠÁK CUP 2018

Miloša Andela. Potom sme po-
kračovali v programe – zatan-
covali mažoretky z Galanty 
a zazneli štátne hymny zú-
častnených krajín. Po úspeš-
nom ceremoniáli turnaj pokra-
čoval do večera. V nedeľu rá-
no sa začali tvrdé boje o umiest-
nenie. Po kvalitných zápa-
soch bol turnaj úspešne odo-
hraný a prešlo sa k odovzdáva-
niu cien. 

V kategórií mladších žiakov 
vo finále SK HÁZENÁ PO-
LANKA NAD ODROU  zvíťazila 
n a d  S I M O N T R N A Y A I  
KEZILABDA KLUB 20:13. 
Súboj o bronzovú medailu bol 
veľmi tesný ale napokon HK 
KÚPELE BOJNICE zvíťazili 
nad GÖNGYÖSI KEZILABDA 
KLUB rozdielom troch gólov 
18:15. V súboji o piatu priečku 
sa stretol domáci klub SHK 
AGROKARPATY PEZINOK  
s rivalom ŠKP BRATISLAVA.  
Po napínavom boji domáci ce-
lok prehral rozdielom troch 
gólov 12:15. Na posledných 
dvoch priečkach sa umiestnili  
SPORT CLUB SENEC a MHK 
PIEŠŤANY. 

Kategória starších žiakov 
nám ponúkla taktiež veľmi kva-
litné zápasy, družstvá bojovali 

Mesto Pezinok v spolupráci 
s Mestským podnikom služieb 
– Mestskou plavárňou a Pla-
veckým klubom Pezinok pozý-
vajú všetkých plávajúcich Pe-
zinčanov i ostatných plavcov z 
okolia na XIII. ročník 24-hodi-
novej NONSTOP plaveckej 
štafety, ktorá sa uskutoční 
v termíne 23.-24. marca 2018. 

Oficiálne otvorenie je napláno-
vané na piatok 23. marca o 
12:00 hod.. Úvodné odplávané 
metre budú patriť pezinským 
plavcom z Plaveckého klubu 
Pezinok. Ukončenie podujatia 
je naplánované na sobotu 24. 
marca o 12:00 hod. a následne 
prebehne vyhodnotenie spoje-
né s vyhlásením výsledkov.  

Miestom konania je Mestská 
plaváreň v Pezinku na Komen-
ského ulici. Celkový rozpis 
bude uvedený aj na stránkach 
www.pezinok.sk, www.plava-
ren-pk.sk a na plagátoch.

Cieľom organizátorov je za-
pojiť do štafety čo najviac 
plavcov, hlavne širokú verej-
nosť ktorí si prídu zašportovať 

a prispejú k možnému vytvo-
reniu rekordu v počte plavcov 
resp. počte odplávaných km. 
VSTUP JE ZADARMO. Pre 
každého účastníka bude na-
chystané drobné občerstvenie 
a pre najrýchlejších plavcov – 
víťazov v jednotlivých kategó-
riách budú pripravené vecné 
ceny.                Peter Vlasák

Pozvánka na XIII. ročník plaveckého maratónu 
23.-24. marec 2018
v Mestskej plavárni

FOTO: Slovenský zväz karate

do posledného zápasu, nakoľ-
ko sa hralo systémom každý 
s každým. Prvé miesto obsadi-
lo družstvo ŠKP BRATISLAVA. 
Striebornú medailu si vybojoval 
celok SK HÁZENÁ POLANKA 
NAD ODROU. Súboj o bronzo-
vú medailu bol do posledných 
chvíľ veľmi napínavý, ale nako-
niec ju získalo družstvo SPORT 
CLUB SENEC.  Druhú polovicu 
tabuľky obsadili družstvá HK 
IVANČICE na 4. mieste, piatu 
priečku obsadil domáci klub 
ŠKH AGROKARPATY PEZI-
NOK  a posledné miesto obsa-
dil celok HBC TRNAVA, ktorý 
veľmi prekvapil a svojimi výkon-
mi potrápil nejedno družstvo, 
no, žiaľ, na zisk bodu to ne-
stačilo. 

Individuálne ocenenia 
v kategórii mladších žiakov: 

Najlepší strelec: MACKO 
(HK KÚPELE BOJNICE)

Najlepší brankár: KUPEC 
(ŠKH AGROKARPATY PEZI-
NOK)

Najlepší hráč: SZEZIK 
(GYÖNGYÖSI KK)

Individuálne ocenenia 
v kategórii starších žiakov: 
Najlepší strelec: GÁBRIŠ 

(SPORT CLUB SENEC)

Najlepší brankár: HRONSKÝ 
(ŠKP BRATISLAVA)

Najlepší hráč: SIROČAK  
(SK HÁZENÁ POLANKA NAD 
ODROU)

O kvalitný priebeh zápasov 
sa postarali dve rozhodcovské 
dvojice, a to Erik Bednár a Mar-
tin Beňo a medzinárodná dvoji-
ca Michal Baďura a Jaroslav 
Ondogrecula, od stolíka na všet-
ko dozerala delegátka SZH 
a IHF Zuzana Füleová. Ceny 
odovzdávali za mesto Pezinok 
zástupca primátora Ing. Ján 
Čech, za vedenie klubu SKH 
AGROKAPATY Pezinok Dušan 
Baďura starší a hviezda turnaja 
Dušan Baďura mladší.

Klub ŠKH AGROKARPATY 
Pezinok chce touto cestou po-
ďakovať mestu Pezinok, po-
slancom MsZ za aktívnu účasť 
na turnaji. Taktiež pánu Ma-
tyšákovi, pánu Kišovi, pani 
riaditeľke Mgr. Elene Jurčíkovej 
a kolektívu SOŠ Pezinok. 
Veľká vďaka patrí aj rodičom 
a samotným športovcom, tré-
nerom, funkcionárom a rozhod-
com.

ŠKH Agrokarpaty Pezinok

H A R M O N O G R A M
PIATOK  23.3. 2018

11:50 hod. – OFICIÁLNE OTVORENIE primátorom Mesta Pe-
zinok Oliverom Solgom
12:00 - 12:30 hod. - ŠTART, prvými plávajúcimi štafetovým spô-
sobom budú členovia Plaveckého klubu Pezinok
12:30 - 13:00 hod. - SOŠ Komenského 
13:00 - 13:30 hod. - Gymnázium Pez. a Obchodná akadémia
13:30 - 14:30 hod. - ZŠ Jána Kupeckého
14:30 - 15:00 hod. - ZŠ a MŠ Orešie
15:00 - 15:30 hod. - ZŠ Na bielenisku
15:30 - 16:00 hod. - ZŠ Fándlyho
16:00 - 17:30 hod. - VEREJNOSŤ a stolní tenisti a karatisti
17:30 - 18:00 hod. - VEREJNOSŤ a Šport. volejbalový klub Pez.
18:00 - 19:00 hod. - Športový triatlonový klub Pezinok
19:00 - 19:30 hod. - Klub orientačného behu Sokol, VTC Pez.
19:30 - 21:00 hod. - VEREJNOSŤ a skauti,  hokejbalisti 
21:00 - 21:30 hod. - Vínne mušky Pezinok, Holubári
21:30 - 22:00 hod. - VEREJNOSŤ 
22:00 - 23:00 hod. - Malokarpatský banícky spolok
23:00 - 24:00 hod. - VEREJNOSŤ a  futbalisti

SOBOTA  24.3. 2018

00:00 - 01:00 hod. - VEREJNOŤ + Grinavania 
01:00 - 02:00 hod. - VEREJNOSŤ 
02:00 - 04:00 hod. - SOŠ Policajného zboru
04:00 - 05:00 hod. - Hasiči a mestskí policajti
05:00 - 06:00 hod. - VEREJNOSŤ
06:00 - 08:00 hod. - Plavecký klub Pezinok
08:00 - 09:00 hod. - Športový plavecký klub polície Pezinok
09:00 - 12:00 hod. - VEREJNOSŤ
12:00 hod. - OFICIÁLNE UKONČENIE ŠTAFETY
12:30 hod. - Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzda-
nie cien: Najrýchlejší plavec (chlapec, dievča do 15 rokov; chla-
pec, dievča od 15 do 18 rokov; muži, ženy od 18 do 35 rokov; 
muži, ženy od 35 do 55 rokov; muži, ženy nad 55 rokov); naj-
mladší účastník; najstarší účastník.
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