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Inzercia

7. apríl 2018

Pezinčania za SLUŠNÉ SLOVENSKO

Opäť prežívame zvláštne časy, keď občania v uliciach majú
viac citu pre spravodlivosť ako politici, viac rozumu a slušnosti,
aby zabránili nepokojom a najmä viac odvahy bojovať za slobo-
du a právny štát, ako vláda a jej nominanti. Opäť sa nám, star-
ším, vracajú spomienky na November 1989 a jeho ideály,
mladých učíme štrngať kľúčmi a opäť ich presviedčame, že to ro-
bíme najmä preto, aby oni, naše deti a naše vnúčatá, žili v nor-
málnom fungujúcom štáte.

To, čo sa tu dialo za ostatné roky, malo s normálnym právnym
a sociálnym štátom máločo spoločné. Dokazujú to aj oficiálne
prieskumy, v ktorých ľudia neveria súdom, polícii a najmä politi-
kom. Vlastne to vyzerá tak, že neveria ničomu a nikomu!
Dokazuje to aj každodenný život, v ktorom nám stále chýbajú pe-
niaze na školstvo, zdravotníctvo, na šport či kultúru. Peniaze by
vlastne aj boli, keby sa nerozkradli, keby sa k peniazom štátu,
ale aj európskym fondom, nedostávali špekulanti a podvodníci.
Akeby títo nemali zároveň povinnosť odovzdať „desiatok“ alebo
aj „dvadsiatok“ do straníckych pokladníc, keby ich nepreliali cez
schránkové firmy, keby ich, ako sa vulgárne hovorí, „neprežrali“.
Prepáčte ešte raz to vulgárne slovo, ale práve „nenažranosť“ je
tým najvýstižnejším symbolom dnešnej slovenskej reality. Tá,
spolu s nečinnosťou mnohých orgánov štátu, plodí podvodníkov

a zlodejov na celoštátnej ale aj regionálnej úrovni. Vytvára mož-
nosti pre bezcharakterných a všetkého schopných. Nositelia tej
správnej straníckej legitimácie sa nám vysmievajú do očí rovna-
ko ako za komunizmu. Tak ako pred osemdesiatym deviatym.
Preto sme opäť v uliciach, opäť štrngáme kľúčmi a zároveň sme
preto opäť vystavení ohováraniu z rozvracačstva, strašení krvi-
prelievaním a podozrievaní z podplatenia cudzími elementmi.

Sme presvedčení, že stačilo! Že táto vláda a jej nominanti na
všetkých úrovniach by mali odísť. Sme presvedčení, že nestačia
kozmetické úpravy a nástup „druhého sledu“, ktorý má rovnakú
krvnú skupinu ako tí, ktorí tento marazmus dopustili. Dnes sme
v uliciach preto, že len nové voľby a nová vláda dokážu zabez-

pečiť demokraciu, stabilitu a normálny život so vztýčenou hla-
vou. Neverte tým, ktorí vás presviedčajú, že alternatíva neexis-
tuje. Nie je to pravda. Je tu dostatok slušných a čestných ľudí,
ktorí svoje pôsobenie v politike vnímajú ako službu svojmu ľudu
a národu. Dajme im šancu prejaviť sa v predčasných voľbách.
A to aj napriek tomu, že si musíme byť vedomí toho, že plody tej-
to novo vyvzdorovanej slobody využijú aj tí, čo sa budú predhá-
ňať, aby boli pri koryte prví. Niektorí už teraz vystrkujú rožky a
hľadajú cestičky. My sme tu však dnes a budeme aj v budúcnosti
na to, aby sme im nedovolili robiť to, čo robila desať rokov táto
vláda a jej nominanti. Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

a občan Slovenskej republiky

STAČILO...

FOTO: Ján Štrba
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K opakujúcim sa protestným
zhromaždeniam sa pripojili aj
obyvatelia mesta Pezinok.
Najprv sa ich asi 400 zúčastnilo
verejného zhromaždenia na
Radničnom námestí pod vlaj-
kou Slovenskej republiky, sym-
bolom štátnosti. Na pietnom
stretnutí si 2. marca zapálením
sviečok uctili pamiatku zavraž-
deného novinára Jána Kuciaka
a jeho snúbenice. Pezinčania
tak zareagovali na výzvu mla-
dého umelca Juraja Hanulíka
a jeho manželky a na pietnom
zhromaždení vzdali hold dvom
mladým ľuďom a odsúdili bez-
precedentný zločin, ktorý šoko-
val celé Slovensko. Smutnú
atmosféru ešte podčiarkli zvo-
ny z veže Evanjelického kosto-
la a stovky sviečok, ktoré horeli
na námestí po celé tri dni.

Do ulíc vyšli Pezinčania aj
o týždeň, 9. marca. Viac ako
800 občanov sa zúčastnilo pro-
testu proti krokom vlády, ktorá
namiesto riešenia aktuálnych
problémov spoločnosti trauma-
tizovanej vraždou dvoch mla-
dých ľudí, hľadá nepriateľov v
radoch občianskych aktivistov,
nezávislých organizácií a opo-
zičných politikov. Vlády, ktorá
namiesto vyvodenia zodpoved-
nosti a upokojenia situácie pola-
rizuje spoločnosť rétorikou blíz-

kou totalitným režimom. Na pro-
teste na Radničnom námestí
zaznela aj čerstvá informácia
o nových krokoch štátnych orgá-
nov, v ktorých sedia nominanti
tejto vlády, v kauze skládka od-
padov v Novej jame a ktoré sú
namierené proti občanom Pe-
zinka. Aj po viac ako desaťroč-
nom boji proti týmto rozhodnu-
tiam, ktoré hrubo poškodzujú
naše životné prostredie a život

Pezinčanov a napriek solidarite
občanov a mnohým protestom,
ani dnes nemáme vyhrané. Na
Ústavný súd SR preto mesto po-
dáva ústavnú sťažnosť proti naj-
novšiemu rozhodnutiu Najvyš-
šieho súdu SR.

Akcie pokračovali tichou spo-
mienkou a modlitbou v piatok
16. 3., keď sa občania moh-
li pristaviť pri srdci vytvore-
nom zo sviečok a kahancov

okolo mariánskeho stĺpa.
Spoluorganizátorom zhro-

maždení bolo mesto Pezinok.
Zúčastnil sa ich aj primátor mes-
ta Pezinok Oliver Solga, vicepri-
mátori, viacero poslancov mest-
ského zastupiteľstva a osob-
nosti spoločenského života. Po
obidvoch akciách odchádzalo
následne množstvo Pezinča-
nov, aby „posilnili“ veľké pro-
testné mítingy v Bratislave. (r)

K PROTESTOM „ZA SLUŠNÉ SLOVENSKO“ SA PRIDAL AJ PEZINOK

�

�

V Pezinku sa v posledných týždňoch uskutočnilo viace-

ro podujatí, ktoré reagovali na vraždu novinára Jána Ku-

ciaka a jeho snúbenice a tiež na širšie politické súvislosti.

Mesto ich propagovalo a v niektorých prípadoch figurovalo

ako spoluorganizátor. Prečo?

Ste spokojný s účasťou na jednotlivých podujatiach?

V prvom rade preto, že ide o správnu vec! Vražda mladého

novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je odporný čin.

V súvislosti s ňou vyplávali na povrch mimoriadne závažné sku-

točnosti a údajné prepojenia na politické špičky. Nič z toho ne-

možno tolerovať, ak chceme žiť v právnom štáte. V takejto situá-

cii nesmú slušní ľudia mlčať!

Ako primátor si vážim, že vďaka manželom Hanulíkovcom

a ďalším občanom bol Pezinok jedno z prvých miest, ktoré sa pri-

pojili k organizátorom celoslovenských protestov v Bratislave.

Mesto sa snažilo poskytnúť organizátorom maximálnu súčin-

nosť a podporu, lebo tu ide o spoločný záujem. Nie o politiku,

ako ju vnímame dennodenne na komunálnej, regionálnej či ce-

loštátnej úrovni, ale o charakter štátu, o budúcnosť Slovenska.

O to, čo sme ochotní tolerovať a čomu, naopak, dokážeme pove-

dať jasné nie. Som rád, že Pezinok sa pripojil k mestám, kde slo-

bodní ľudia kultivovane vyjadrili svoj názor.

Určite áno. Ľudia prišli napriek zlému počasiu i napriek pomer-

ne skorým časom. Navyše, nezabúdajme, že desiatky, možno

stovky Pezinčanov cestovali na protesty aj do Bratislavy. Mož-

no by prišli stovky ďalších, keby vedeli, koho v našom meste

možno označiť za povestnú piatu kolónu Smeru a o čo jej podľa

názoru mnohých zasvätených ide. Možno sa len stačí pozrieť,

kto za Smer kandidoval v rokoch 2002 a 2006 a potom sa rýchlo

začal skrývať za iné vymyslené značky. Niektorí občania sa rad-

šej nechajú manipulovať bývalým komunistom, údajne prísluš-

níkom vojenských spravodajských štruktúr, ktorý im vždy

predostrie tú správnu dezinterpretáciu faktov a žiaľ, nesnažia sa

dopracovať sa k podstate. Nevadí im, že nezriedka počínanie

podaktorých hlasných trúb vzbudzuje podozrenie, či nekopú

práve za túto piatu kolónu. Pritom stačí málo, napríklad aby ľu-

dia neboli ľahostajní, aby viac využívali otvorené zdroje, v čom

bol, mimochodom, Ján Kuciak, vynikajúci. Alebo, aby používali

hoci len Google a rýchlo by zistili, za akých okolnosti rezignoval

v roku 2015 jeden z ministrov druhej Ficovej vlády, inak tiež

Pezinčan, a všimli by si rôzne personálne i rodinné prepojenia.

Napríklad na jedného z hlasných kritikov pezinských protestov.

Nič z toho nie je náhoda. Spomínam to preto, že mnohí Pe-

zinčania, najmä tí, ktorí sa prisťahovali len nedávno, nevedia

o týchto prepojeniach a nevedia takmer nič ani o šikane, ktorú

ako mesto zažívame zo strany niektorých štátnych orgánov.

Nereagoval som, lebo na nezmysly je niekedy lepšie nereago-

vať. Podobné obvinenia považujem za nevkusné. Ale opaku-

jem, nie je to náhoda. Pozrite sa, kto sú najhlasnejší kritici týchto

občianskych protestov v našom meste. Ktosi si zrejme vzal k srd-

cu heslo rozdeľuj a panuj! Pripomínam, že boj proti skládke

v Novej jame sme dosiaľ neprehrali práve pre jednotu medzi ob-

čanmi, aktivistami a miestnou samosprávou. Dokonca aj zahra-

niční diplomati, ktorí vtedy pozorne sledovali celú situáciu, mi

vraveli, aké unikátne, no pritom dôležité je toto spojenie. Teraz

sa Pezinčania, rovnako ako zvyšok Slovenska, opäť zomkli.

Rozumiem, že niekto je z toho znova nešťastný a znova sa sna-

ží medzi nás vrážať klin. Útočiť frontálne a aj z boku. Nie je náho-

da, že tí, ktorí napádali mňa i ďalších účastníkov, používali rov-

nakú rétoriku ako nervózni politici vládnej koalície, teda, že tan-

cujeme na hrobe obetí a podobné hlúposti. Kto sa zúčastnil, vie,

že pezinské stretnutia sa zaobišli bez politikárčenia. Pokiaľ ide o

moju osobnú účasť, či som komunálny politik, alebo nie, nikto mi

nezabráni, aby som vyjadril svoje osobné presvedčenie a ob-

čianske postoje. Robil som tak vždy, už od mladosti, mimocho-

dom – moji rovesníci a priatelia vedia o mojej angažovanosti

v novembri 1989 i pred Novembrom. Považujem to za svoju ob-

čiansku povinnosť a nie za niečo, čím sa má človek vystatovať.

To všetko je však v kontexte toho, čo sa deje, celkom nepod-

statné. Verím totiž, že na Slovensku sa čosi konečne mení k lep-

šiemu bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme spokojní s mo-

mentálnym výsledkom.

� Okamžite sa objavili útoky na organizátorov podujatí

v Pezinku, na mesto, vás ako primátora i niektorých ďalších

komunálnych politikov, že ide o politické public relations.

Dosiaľ ste nereagovali...

(r)

TRI OTÁZKY PRIMÁTOROVI

K opakujúcim sa protestom „Za slušné Slovensko“ sa opäť pri-
pojili aj obyvatelia Pezinka. V pondelok 19. marca bolo na progra-
me ďalšie zo série zhromaždení, tento raz spojené aj s koncertom.

Občania dali kultivovane, avšak jasne najavo, čo si myslia o pri-
pravovaných „kozmetických“ zmenách vo vláde Slovenskej
republiky a o nominácii Petra Pellegriniho, ktorý bol až dosiaľ pra-
vou rukou Róberta Fica, na post premiéra.

Pezinčania vyjadrili obavy, že pripravované zmeny nezaručujú,
že sa spoločnosť očistí od ľudí spájaných s organizovaným zloči-
nom a že sa tak nepodarí „odstrihnúť“ ich prepojenie a vplyv na
vysokú politiku. Rovnako tak vyjadrili pochybnosti, či tieto zmeny
zaručia, že sa podarí vyšetriť vražda novinára Jána Kuciaka a je-
ho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Na protestnom zhromaždení postupne vystúpili osobnosti bý-
vajúce alebo pochádzajúce z Pezinka: herec a hudobník Roman
Féder, historik Ľubomír Morbacher, novinár Jozef Majchrák a teo-
lóg Ondrej Prostredník. Bez nároku na honorár prišiel zahrať
český pesničkár protestsongov a občiansky aktivista Zbyněk
„Ziggy“ Horváth.

Organizátori pezinských protestov, rovnako ako ľudia, ktorí si
v pondelok podvečer, napriek mrazivému počasiu, našli cestu na
Radničné námestie, vyjadrili vôľu vytrvať, pokiaľ na Slovensku ne-
príde naozaj k zásadným spoločenským i politickým zmenám. (r)

Pezinský koncert – za slušné Slovensko
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Zariadenia školského stravo-
vania (školské jedálne) v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta
Pezinok zabezpečujú denne
stravu pre širokú škálu stravní-
kov, počínajúc deťmi v mater-
ských školách, žiakmi 1. a 2.
stupňa základných škôl, za-
mestnancami škôl a končiac
seniormi mesta. Denne vydá-
vajú jedlá pre cca 2 700 stravní-
kov. V materských školách
okrem hlavného jedla pripravu-
jú pre deti aj desiatu a olovrant.
Doteraz mali na zabezpečenie
týchto jedál k dispozícii 1,19 €.

Ministerstvo školstva vydáva
pre školské jedálne materiálno-
-spotrebné normy, výživové ta-
buľky a aj finančné pásma ná-
kladov na nákup potravín na jed-

no jedlo podľa vekových kate-
górií stravníkov a príspevok zá-
konného zástupcu dieťaťa a žia-
ka vo výške nákladov na nákup
potravín. Školské jedálne sú po-
vinné všetky tieto nariadenia
rešpektovať pri príprave vhod-
nej a vyváženej stravy, čo nie je
jednoduchá úloha najmä v
ostatných mesiacoch.

Finančné pásma pre jednotli-
vé skupiny stravníkov boli dňa
20. 9. 2011 schválené Mest-
ským zastupiteľstvom v Pezin-
ku formou VZN č. 10/2011 o ur-
čení výšky príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach.
Tieto finančné pásma platia už
ôsmy rok. Za tento čas stúpali
ceny potravín tak, že už nie je

možné zabezpečiť stravovanie
podľa požadovaných predpi-
sov.

Na žiadosť riaditeliek škôl ako
aj rodičov detí v materských ško-
lách mesto Pezinok pripravuje
nový návrh VZN, cieľom ktoré-
ho je určiť 5. finančné pásmo
pre všetky školské jedálne, čo
im poskytne dostatok finanč-
ných prostriedkov na nákup čer-
stvých a kvalitných potravín.
V materských školách bude po
novom k dispozícii na desiatu,
obed a olovrant suma 1,34 €, čo
je rozdiel 0,15 €. Úprava finanč-
ného pásma bude predstavo-
vať zvýšenie úhrady rodičov na
nákup potravín mesačne (20
dní) cca o 3,00 € v materských
školách a cca 4,00 € v niekto-

rých základných školách. Nové
VZN by po schválení MsZ v aprí-
li 2018 malo nadobudnúť účin-
nosť od 1. mája 2018.

Dovoľujeme si pripomenúť
všetkým stravníkom v škol-
ských jedálňach, že vyššie prí-
spevky na stravu uvidia „na
svojich tanieroch“, nakoľko tieto
finančné prostriedky sú určené
výhradne na nákup potravín, sú
vedené na samostatných úč-
toch a nie je možné ich použiť
na iný účel (napr. mzdy, režijné
náklady a pod.).

Veríme, že pochopíte toto ne-
populárne opatrenie, ktoré je po
ôsmich rokoch nevyhnutné
uskutočniť a oceníte zvýšenie
kvality jedál.

Školský úrad

Zmena úhrad za stravovanie v školských jedálňach

V piatok 16. marca okolo 18.30 h sa na bratislavskom zhlaví
železničnej stanice Pezinok stala vážna nehoda. Jej príčiny sú
predmetom vyšetrovania, ale podľa predbežných zistení loko-
motíva súkromnej spoločnosti smerujúca do Bratislavy ne-
rešpektovala návesť „Stoj“ a na výhybkách sa zrazila s lokomo-
tívou osobného vlaku prichádzajúceho z Bratislavy a patriace-
ho ŽSSK.

Je šťastím v nešťastí, že nehoda si nevyžiadala obete na živo-
toch. Boli však vážne zranené tri osoby, vrátane rušňovodiča
súkromného dopravcu a celkovo 18 osôb bolo prevezených do
nemocníc. Medzi ľahko zranenými bolo aj jedno dieťa.

Cestujúcich, ktorí vyviazli bez zranení alebo sa zranili len ľah-
ko a boli na mieste ošetrení, odviezol hasičský evakuačný auto-
bus na železničnú stanicu. Keďže nebolo zrejmé, či dopravca
už zabezpečil náhradnú dopravu, Mesto Pezinok im, rovnako
ako ľuďom márne čakajúcim na vlak na stanici, promptne za-
bezpečilo autobus. Ten ich odviezol po trase vlaku cez Šenkvi-
ce, Báhoň, Cífer až do Trnavy. Primátorovi Oliverovi Solgovi
za túto pomoc v piatok vo večerných hodinách telefonicky poďa-
koval generálny riaditeľ ŽSSK.

Primátor na piatkovú udalosť reagoval slovami:

Premávka po jednej traťovej koľaji bola obnovená ešte v pia-
tok pred deviatou večer. Problémy však zažívali aj motoristi pre-
chádzajúci cez Pezinok. Keďže polícia musela riadiť dopravu,
aby zabezpečila plynulý prejazd záchranným zložkám, na
Bratislavskej ulici sa vytvárali v oboch smeroch kolóny.

„Všetkým

zraneným želám čo najskoršie a úplne uzdravenie. Chcem

vyjadriť poďakovanie zasahujúcim záchranárom, zdravot-

níkom, hasičom, dobrovoľným hasičom, príslušníkom poli-

cajného zboru i mestským policajtom za profesionálne

zvládnutý zásah, o čom som sa krátko po nehode mohol

osobne presvedčiť priamo na mieste. Zároveň musím vyso-

ko oceniť záujem Pezinčanov o osud cestujúcich z havaro-

vaného vlaku. Viacerí zisťovali, či môžu nejakým spôso-

bom osobne pomôcť. V tejto súvislosti ďakujem aj vodičo-

vi autobusu pánovi Vratislavovi Rýdzemu z Pezinka za je-

ho nasadenie a obetavosť v čase voľna.“

(r)

Osobný vlak sa zrazil s lokomotívou

Dňa 1.1.2018 nadobudla účin-
nosť novela zákona č. 448/
2008 Z. z. o sociálnych služ-
bách a o zmene a doplnení zá-
kona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní, ktorá
nanovo upravila podmienky vy-
pracovania Komunitného plá-
nu, upravila náplň obsahu doku-
mentu, stanovila nový postup:
predkladanie Komunitného plá-
nu vyššiemu územnému celku
a tiež určila konečný termín -

30.6.2018, dokedy treba mať
Komunitný plán vypracovaný.

Nakoľko aktuálny Komunitný
plán sociálnych služieb mesta
Pezinok v súčasnosti už nespĺ-
ňa zákonom stanovené pod-
mienky, rozhodli sme sa pristú-
piť k vypracovaniu nového Ko-
munitného plánu.

Komunitný plán je dôležitou
metódou , pomocou ktorej mes-
tá a všetci účastníci zapojení do
procesu tvorby tohto dokumen-

tu môžu plánovať sociálne služ-
by vo svojom meste tak, aby vy-
hovovali potrebám a špecifikám
mesta, v ktorom žijú. Je preto
dôležité, aby sa na procese tvor-
by zúčastnili aktívne skupiny
z radov zadávateľa, poskyto-
vateľov sociálnych služieb,
záujmových organizácií ale aj
verejnosť. Mesto Pezinok preto
oslovilo zástupcov spomína-
ných skupín, aby sa spoloč-
ne takýto dokument za účasti

verejnosti pokúsili vytvoriť.
Aktuálne informácie nájdete

na WEB stránke Mesta Pezi-
nok – Zdravotníctvo a sociálne
služby – Pripravujeme nový Ko-
munitný plán. Mesto predbež-
ne stanovilo aj termíny verej-
ných stretnutí, ktoré by sa mali
uskutočniť 27. 3. 2018, 24. 4.
2018 a 22. 5. 2018 v zasa-
dačke č. 12 Mestského úradu
na Radničnom námestí 7
o 17.00 hod. (VOŠaSS)

Pripravujeme nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta Pezinok

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

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok
2018/2019 sa bude konať v ZŠ Fándlyho, ZŠ Jána Kupec-
kého, ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku v dňoch

Každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2018 dosiahne vek šesť rokov
a ešte neplní povinnú školskú dochádzku, sú jeho zákonní zá-
stupcovia povinní prihlásiť do základnej školy.

Zápisu sa musia zúčastniť aj deti, ktoré mali odloženú škol-
skú dochádzku, prípadne dodatočne odloženú povinnú školskú
dochádzku.

Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť
platné občianske preukazy alebo identifikačné karty a rodný list
dieťaťa. V prípade zdravotného postihnutia dieťaťa treba
predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

Viac informácií k zápisu do ZŠ nájdete na úradnej tabuli
mesta.

5. a 6. apríla od 15.00 h. do 18.00 hod.

Školský úrad

Každoročné jarné upratovanie sa bude v Technickom a skla-
dovom areáli MPS na Fajgalskej ceste (bývalá motokárová drá-
ha) konať v dňoch

Pracovníci Mestského podniku služieb budú usmerňovať roz-
trieďovanie doneseného odpadu do pripravených kontajnerov.
Toto dočasné zberné miesto bude slúžiť na zber objemného od-
padu, nábytku, kobercov, skla, plastov, papiera, kovového odpa-
du a biologického odpadu od fyzických osôb. Dočasné uloženie
odpadu je pre občanov s trvalým pobytom v Pezinku zdarma.

(farby, riedidlá, oleje, batérie, žiariv-
ky...) (dlažba, keramika, zemina,
betóny) prevezmú denne okrem nedele na Viničianskej ceste
č. 25 v sídle firmy MariusPedersen. Firmy a podnikatelia si mu-
sia zabezpečiť likvidáciu odpadu na vlastné náklady.

19. – 21. apríla 2018 v čase od 8.00 do
18.00 h.

V Technickom a skladovom areáli však neodoberieme ne-
bezpečné odpady, drobné stavebné odpady a pneumatiky!

Nebezpečné odpady
a drobné stavebné odpady

(OŽP, KS a D)

OBČANIA – POZOR! JARNÉ UPRATOVANIE
BUDE V TERMÍNE 19. – 21. APRÍLA

V Dome kultúry v Pezinku sa 9. marca konal spomienkový ve-
čer, venovaný Karolovi Noskovičovi (8. 3. 1933 – 6. 9. 2011) pri prí-
ležitosti 85. výročia narodenia. Karol Noskovič, rodák z Viničného
a ochotnícky divadelník, bol v roku 1952 odsúdený na 6 rokov vä-
zenia za tvorbu letáku s protištátnym obsahom. Ich skupina Mladé
Slovensko plánovala aj vysielanie správ vysielačkou. Väznený
bol v Leopoldove, Ilave, Jáchymove a v Příbrami. Po prepustení
narukoval do Technického práporu v Ostrave. Väznený bol aj jeho
otec Karol Noskovič st. Bol dlhoročným podpredsedom a v rokoch
2004-2008 predsedom Konfederácie politických väzňov
Slovenska. V rokoch 1999-2011 bol predsedom Oblastnej organi-
zácie KPVS Pezinok, kde sa zaslúžil o osadenie pamätných tabúľ
a organizovanie spomienkových podujatí. V rokoch 2003-2009
bol členom Správnej rady Ústavu pamäti národa. V roku 2008 mu
prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra III. triedy a v tom istom ro-
ku mu primátor Mesta Pezinok udelil Cenu primátora Mesta
Pezinok. Spomienkový večer sa začal premietaním filmu „Ako
som mal začať 3. svetovú vojnu“ od Ústavu pamäti národa. Ná-
sledne si na K. Noskoviča zaspomínali Marián Gula z ÚPN, dcéry
K. Noskoviča a členovia KPVS Peter Sandtner, Peter Chromý,
Eva Beláčiková, Stanislav Pátek a Jaroslav Žilák.

Peter Sandtner

Tento rok sme mali možnosť znova hlasovať a uchádzať sa o vy-
budovanie detského ihriska Žihadielko a to v kategórii víťazných
miest, ktoré boli úspešné v minulých rokoch. V silnej konkurencii
sme sa dokázali postupne dostať zo spodných priečok až na
4. miesto, ale bohužiaľ to nakoniec nestačilo. Získali sme
23 490 hlasov, na prvé 2 mestá Senicu a Trnavu sme stratili viac
ako 60 tisíc hlasov. Primátor prisľúbil, že ihrisko v Grinave vybu-
duje mesto z vlastných prostriedkov. (r)

Detské ihrisko Žihadielko sme nezískali

Zápis žiakov do
1. ročníka základných škôl

Spomienkový večer venovaný
Karolovi Noskovičovi

Verejné prerokovanie dopravného riešenia Ulice SNP sa usku-
toční vo štvrtok – 5. apríla o 17. hodine v zasadacej sieni MsZ na
Mestskom úrade v Pezinku. Pozývame všetkých obyvateľov tejto
a priľahlých ulíc, ako aj navrhovateľov riešenia – členov OZ
Cyklokoalícia. (r)

Verejné prerokovanie o ulici SNP

Na Mestskom úrade v Pezinku sa uskutočnilo za účasti primáto-
ra a pracovníkov oddelenia sociálnej starostlivosti pracovné stret-
nutie zamerané na príslušníkov rómskeho etnika v Pezinku – Gle-
jovke. Štefan Šarkozy z Občianského združenia Zdravé komunity
prišiel predstaviť projekt asistentov zdravia do rómskych osád
a obydlí. Prítomný bol aj zástupca Armády spásy pán Knoflíček,
ktorý informoval prítomných o termíne začatia prevádzky novovy-
budovaného Komunitného centra v Glejovke. (r)

Stretnutie na MsÚ

Šokujúca udalosť sa odohrala v našom meste 5. marca. Ne-
skoro večer pred Domom kultúry odpadával jeden mladý človek
za druhým, iní už ležali bezvládne na zemi, piati boli dokonca
v kritickom stave, v bezvedomí, na pokraji života a smrti. Mimo-
riadnu situáciu nahlásil Mestskej polícii náhodný okoloidúci.

Tínedžeri, ktorým bolo najmenej zle, vôbec neprivolali lekár-
sku pomoc. Práve naopak, svojich nehybne ležiacich kamará-
tov si nahrávali na mobily. Nakoniec na podnet Mestskej polície
muselo zasahovať niekoľko záchranárskych tímov a sanitky ich
odvážali do nemocnice v Bratislave. Ani jeden z mladíkov (šty-
ria Pezinčania, jeden Modran) nemal ešte osemnásť rokov.
Krvné testy u nich potvrdili okrem alkoholu a marihuany aj iné
psychotropné látky. Záchranári potvrdili, že išlo pravdepodobne
o mimoriadne nebezpečnú drogu označovanú ako GHB, tak-
zvanú tekutú extázu, ktorá v kombinácii s alkoholom alebo iný-
mi drogami dokáže človeka usmrtiť. Spomaľuje činnosť srdca,
spôsobuje zastavenie dýchania a následne smrť.

Je preto nutné upozorniť nielen mladých ľudí, ale aj ich rodi-
čov, s akým život ohrozujúcim nebezpečenstvom sa mladí ľudia
zahrávajú. Preto by si mali vo zvýšenej miere u svojich detí vší-
mať zmeny správania, striedanie nálad, ale najmä kontrolovať,
s kým sa stýkajú a aké miesta navštevujú. (Viac na strane 8.)

Pozor na novú drogu

Mesto Pezinok a MO Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Pezinku pozývajú občanov Pezinka na
pietnu spomienku venovanú oslobodeniu nášho mesta ar-
mádou bývalého Sovietskeho zväzu. Oslava 73. výročie
oslobodenia sa uskutoční v stredu – 4. apríla o 15.00 hod.
pri pamätníku oslobodenia na Mladoboleslavskej ulici.

POZVÁNKA NA OSLAVY
OSLOBODENIA MESTA PEZINOK

Mesto Pezinok oznamuje, že od 16. apríla 2018
bude priebežne doručovať rozhodnutia k dani

z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad prostredníc-
tvom kuriérov. (MsÚ)

Oznam
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Podvodníci vyu-
žívajú rôzne zá-
mienky, aby sa
dostali k vašim
peniazom. Pá-
chatelia využijú

vašu dôverčivosť, ochotu komu-
nikovať a pomáhať. Chcú vnik-
núť do vášho obydlia a pokiaľ
peniaze nevylákajú priamo,
ovládajú veľa spôsobov, ako
vás okradnúť.

Nedajte sa nachytať na nič,
čo znie až príliš dobre (vysoké
zisky za vložené peniaze, zá-
zračné lieky, „výhodné kúpy“).

- niekto vám zavolá domov
a predstaví sa ako váš prí-

Veľakrát sa opakuje rovna-
ký spôsob vylákania peňazí
spočívajúci v tom, že:

buzný (syn, dcéra, vnuk,
vnučka) a požiada o finančnú
pomoc s tým, že pre peniaze
pošle svojho kamaráta alebo
kamarátku

- niekto vám zavolá domov
v neskorých nočných alebo
ranných hodinách a predsta-
ví sa nielen ako príbuzný, ale
aj ako lekár a následne vám
oznámi, že váš príbuzný za-
vinil dopravnú nehodu, je
hospitalizovaný v nemocnici,
nemôže komunikovať, lebo si
pri nehode odhryzol jazyk
a potrebuje peniaze na úhra-
du škody, ošetrenie alebo
aby prípad nebol oznámený
na políciu

- niekto vám zazvoní pri dve-
rách a chce odpísať plyn,
vodu, elektromer

- niekto zazvoní pri dverách
a predstaví sa ako pracovník
mestského, obecného úradu
alebo pracovník poisťovne
s tým, že vám chce vrátiť pre-
platok a predloží pritom zväč-
ša 500-eurovú bankovku,
s tým, či mu máte vydať

- niekto vás na ulici osloví, že
jeho kamarát mal dopravnú
nehodu a potrebuje požičať
peniaze na zaplatenie ošet-
renia v nemocnici a ponúkne
vám ako zálohu nejakú inú
vec (napr. hodinky, telefón,
peniaze v inej mene)

Ak sa vám stane niektorá
z popísaných udalostí, buďte
ostražití, neverte týmto oso-
bám, aj keby vyzerali dôvery-
hodne. Snažte si zapamätať

popis osôb, výzor, oblečenie,
vozidlo a pod. a ihneď to
oznámte POLÍCII na bezplat-
né č. 158.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová,

Polícia sa s cieľom predchá-
dzať takýmto obdobným prípa-
dom páchania trestnej činnosti
snaží na zaužívané postupy pá-
chateľov upozorňovať seniorov
a širokú verejnosť prostredníc-
tvom médií ako aj na osobných
stretnutiach so seniormi. Každý
nový zaznamenaný prípad
ihneď operatívne rieši a čo naj-
skôr aj prostredníctvom obec-
ných rozhlasov a regionálnych
médií upozorňuje starších obča-
nov na zvýšenú ostražitosť v ši-
rokom okolí.

skupina prevencie
ORPZ v Pezinku

Seniori, nedajte sa oklamať!

� Glazúrovanie vaní. Telefón: 0905 983 602

Nedôverujte neznámym ľuďom a nikoho cudzieho nevpúšťajte do bytu!

byť občanovi priestupkovým ko-
naním uložená pokuta za pries-
tupok až do výšky 331 Eur, prí-
padne bude postihovaný bloko-
vou pokutou na mieste. Spôso-
benie požiaru je porušením plat-
ných právnych predpisov, v prí-
pade vyššej škody alebo verej-
ného ohrozenia môže byť uve-
dená činnosť kvalifikovaná ako
trestný čin.

Eva Orlická

by si mal zabezpečiť pracovné
náradie a dostatočnú zásobu
vody na likvidáciu ohňa a, sa-
mozrejme, nemal by nechať
miesto spaľovania bez dozoru.
Pre prípad rozšírenia ohňa na
okolité priestranstvo alebo po-
rasty je vhodné mať pri sebe
mobilný telefón a v prípade po-
treby volať hasičov.

Ak nebudú splnené niektoré
z uvedených povinností, môže

vaniam hasičov sa občan roz-
hodne orezávku stromov, su-
ché lístie, ktoré sa nedá v žiad-
nom prípade ináč spracovať, na-
príklad kompostovaním, spaľo-
vať, musí sledovať poveter-
nostné podmienky a nespaľo-
vať pri veternom počasí. Mate-
riál musí byť uložený do upra-
vených hromád v dostatočnej
vzdialenosti od okolitých objek-
tov a suchých porastov. Občan

So začínajúcim sa jarným ob-
dobím to ľudí čoraz viac ťahá
do prírody, do záhrad a chát na-
čerpať energiu a zrelaxovať.
V jarnom období začínajú aj pr-
vé práce v záhradkách, vino-
hradoch, v okolí chát. Často je
táto činnosť spojená so zvýše-
ným rizikom vzniku a šírenia po-
žiarov v prírodnom prostredí.
Takmer všetky požiare, ktoré
vznikli v lesných porastoch a prí-
rodnom prostredí zapríčinili ob-
čania svojou neopatrnosťou
a nedbanlivosťou, najčastejšie
spaľovaním rôzneho záhrad-
ného odpadu, odpadu z kríkov
a odpadu po reze viniča.

Akýkoľvek odpad je potrebné
likvidovať tak, ako hovorí zá-
kon o odpadoch. Mnohé mestá
a obce už majú zriadené zber-
né dvory alebo organizujú „jar-
né upratovanie“ pre občanov.
Občania môžu odpad zo svo-
jich záhrad a vinohradov umies-
tniť na vopred určené miesta.

V prípade, že aj napriek varo-

Chráňme si naše lesy a prírodné prostredie!

Tancovanie štvorylky, originálnych country tancov či western

promenády nás čaká už

Pezinok. Noc plná country hudby, s pestrým programom a podá-

vanou večerou si získava stále väčšiu obľubu u návštevníkov,

ktorí hľadajú nový a netradičný spôsob tanečného večera.

Budeme svedkami hudobného súboja tradície a moderny!

Nezabudnuteľné evergreeny zahrá slovenská skupina ARION

a súčasnú americkú country kapela LERRY

Súčasťou programu je tanečná stepárska show súboru STEP

BRIDGE a výuka westernových tancov v podaní nezabudnuteľ-

nej legendy PAĽA HRAŠKU. Pre návštevníkov je pripravený

i zaujímavý sprievodný program ako maľovanie na kožu – hen-

na painting slovenskej umelkyne Zuzany Michalovej či návšte-

va Divokého Západu pre dobrodružné povahy.

14. apríla 2018 od 19.00 hod. na
MALOKARPATSKOM COUNTRY BÁLE v Dome kultúry

(PH)

& COMEBACK.

Skočíme si štvorylku či western
na country bále?

XXIII. ročník Vínnych trhov

sa uskutoční v piatok a v sobo-

tu – 20. a 21. apríla v Dome

kultúry v Pezinku. Hlavný or-

ganizátor – Združenie pezin-

ských vinohradníkov a viná-

rov pozýva všetkých milovní-

kov vína na toto najvýznam-

nejšie slovenské vinárske

podujatie, na ktorom bude prí-

ležitosť vychutnať si viac ako

päťsto vzoriek najlepších vín

z celého Slovenska i z Mo-

ravy.

Pozvánka na
VÍNNE TRHY

Kaderníčky zo SOŠ
v Pezinku u seniorov

Dňa 15. februára 2018 sme privítali v našom zariadení v
DSS a ZPS na Hrnčiarskej ul. v Pezinku dievčatá z odboru
kaderníčky zo SOŠ na Komenského ul. v Pezinku Alexan-
dru Schwantzerovú a Veroniku Hrdlovičovú. Spolu s maj-
sterkami Darinkou Kožuškovou a Jarmilou Ifčicovou sa zú-
častnili podujatia „Krásne v každom veku“. V úvode
dievčatá a p. majsterky predstavili odbor, v ktorom študujú
a priblížili techniky ošetrovania vlasov. Potom pristúpili k
názorným praktickým ukážkam. Naše seniorky a seniori
prejavili veľký záujem o strihanie vlasov aj o ošetrovanie a
masáž. Všetci boli milo prekvapení z pekného prístupu
dievčat voči našim klientom. Ďakujeme zúčastneným
dievčatám, majsterkám SOŠ na Komenského ul. v Pe-
zinku za to, že tak pekne upravili našich seniorov ako aj za
milé rozhovory s našimi obyvateľmi. Ďakujeme riaditeľke
Mgr. Elene Jurčíkovej za spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu
návštevu.
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V sobotu 28. apríla sa v Zá-
mockom parku bude konať
festival zameraný na kultúru,
umenie, folklór a tradície.
Zámerom podujatia občian-
skeho združenia Pezinská akč-
ná kopa je v spolupráci s Cen-
trom voľného času zorganizo-

vať (nie len) pre rodiny s deťmi
zmysluplne strávený čas a po-
núknuť všetkým návštevní-
kom možnosť kultúrneho vyži-
tia. Akcia nadväzuje na pred-
chádzajúce štyri ročníky, pri-
čom si zachováva svoje nosné
línie: prednášky na tému his-

tórie nášho kraja, remesiel
a tradícií, tvorivé dielne, prog-
ram pre deti a koncerty. Po-
čas akcie prebehne stavanie
mája. Návštevníci sa môžu te-
šiť na krásne remeselné vý-
robky, ktoré si môžu aj zakúpiť,
na zaujímavé prednášky a tvo-

rivé dielne. Aj tento rok má-
me pripravených zaujíma-
vých hostí, vrátane kapiel. Sr-
dečne vás touto cestou pozý-
vame a tešíme sa na ďalší
ročník plný dobrej atmosféry
a spokojných návštevníkov.

Katarína Kvetková

FESTIVAL SLOVANSKÝCH TRADÍCIÍ

Inzercia

FSS Obstrléze pozýva všetkých milovníkov fol-

klóru 29. 4. 2018 do Veľkej sály Domu kultúry v Pe-

zinku na akciu „Slnko v nás“, kde okrem domáceho

súboru sa vám predstavia aj ďalšie tri nové súbory.

Príďte, tešíme sa na vás. FSS Obstrléze

Pozvánka od Obstrléze

FSS Obstrléze v spolupráci s Klubom dôchodcov na Hrn-
čiarskej ul., do ktorého patrí aj náš súbor, pripravil 13. februára
tradičnú fašiangovú zábavu spojenú s Pochovávaním basy. Čle-
novia súboru absolvovali stovky hodín náročnej prípravy na ná-
cvikoch, učenia textov a obetovali voľný čas pre uspokojenie
svojej záľuby a za šírenie našich krásnych ľudových tradícií.
Tento rok sme začali hneď novinkou, ktorou bol nový scenár Po-
chovávania basy na fašiangovej zábave. Vtipné hovorené slovo
sa striedalo s piesňami a veselými výstupmi. Témy hudobnej
skupiny JANO prilákali do KD nielen seniorov, ale aj mnoho mla-
dých ľudí, ktorí len tak zo zvedavosti nakukli do sály a na prepl-
nenom parkete sa stratili vo víre tanca. Z roka na rok záujem o tú-
to akciu narastá. FSS Obstrléze sa už zviditeľnil viacerými spo-
mienkovými scenármi. V posledných rokoch sú to hudobné pás-
ma a povesti. Jedným z nich bolo hudobno-dramatické pásmo
Naši Huncokári, ktoré už videli stovky divákov v Pezinku a okolí.
Ak to vyjde, uvidia nás ako amatérskych hercov, spevákov a hu-
dobníkov v ďalších obciach, ktoré nás pozvali, pretože majú
o nás neutíchajúci záujem. Momentálne pripravujeme nový žá-
ner – muzikál.

Pravidelne sme pozývaní do DSS na Hrnčiarskej ulici, kde
svojimi piesňami a vtipným hovoreným slovom robíme radosť
obyvateľom tohto zariadenia a približujeme im zvyky a tradície.
Najväčšou odmenou pre nás je ich úsmev, potlesk a dobrá ná-
lada. Mária Kopitková

Obstrléze v pohybe

Stalo sa už akousi milou tradíciou, že do Pezinka zavíta
odborník na ovocinárstvo a záhradníctvo pán profesor Ivan
Hričovský. Tentokrát si pripravil pre záujemcov besedu
s prednáškou na tému „Jarné práce v ovocnej záhrade“ kto-
rá sa uskutočnila v stredu 7. marca 2018 v Malej sále Domu
kultúry. (r)

Prof. Hričovský prednášal v Pezinku

Mesto Pezinok sa aj tento rok
zapojilo do celonárodnej súťa-
že organizovanej Minister-
stvom dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR s názvom

Obyvatelia prihlásených miest
budú počas celého mája jazdiť
do práce na bicykli a súťažiť
o umiestnenie v troch kategó-
riách na lokálnej a troch kategó-
riách na národnej úrovni.

Do práce na bicykli 2018.

Mes-
to Pezinok sa oficiálne zare-
gistrovalo 13. 3. 2018.

Súťaž podporuje využitie bi-
cyklov na pravidelné dochá-
dzanie do práce už niekoľko ro-
kov a organizuje sa aj v okoli-
tých krajinách podporujúcich
rozvoj cyklistickej dopravy. Na
Slovensku súťaž zastrešuje ná-
rodný cyklokoordinátor z Minis-
terstva dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR v spo-
lupráci s občianskym združe-
ním OCI BB z Banskej Bystrice.
Popularita projektu „ Do práce
na bicykli “ z roka na rok rastie.

Jeden tím môže mať mini-
málne 2 a najviac 4 členov, ktorí
sú preukázateľne v čase trva-
nia súťaže zamestnancami fir-
my. Pod jej číslom IČO je tím do

súťaže registrovaný. Z jednej
firmy môže pochádzať ľubovoľ-
ný počet tímov. Do súťaže sa
môžu prihlásiť aj tímy študen-
tov z rovnakej školy, ktorí sa do
súťaže zaregistrujú. Pod-
mienkou pri študentoch je, že
v deň začatia kampane (t. j.
1. 5. 2018) musia dosiahnuť
vek minimálne 15 rokov. Štu-
denti, ktorí budú reprezentovať
svoju školu, uvedú vo formulári
IČO svojej školy. Za svoje druž-
stvo zodpovedá jej vedúci.
Každý súťažiaci sa môže zare-
gistrovať len raz !!!

Jednotlivé tímy sa môžu
prihlásiť v termíne od 1. 3.
- 5. 5. 2018 na online formulá-

ri na
Do súťaže sa nemôžu

zapojiť jednotlivci a ani tímy,
ktorých členovia sú z rôz-
nych organizácií.

Súťaž Do práce na bicykli
2018 sa uskutoční od 1. do
31. mája 2018 na celom Slo-
vensku, vrátane Pezinka.

(pv)

www.dopracenabicyk-
li.eu.

Štatút a pravidlá súťaže ale
aj podmienky registrácie bicyk-
lujúcich skupín alebo družstiev
nájdete na stránke

Kontakt na koordinátora za
mesto Pezinok: Mgr. Peter
Vlasák, e-mail:

, tel.: 033/
6901 106

www.dopra-
cenabicykli.eu

peter.vla-
sak@msupezinok.sk

Do práce na bicykli 2018

13. apríl 2018 sa ponesie v znamení 22. ročníka
verejnej finančnej zbierky Deň narcisov 2018

Aj v tomto roku sa bude konať pod záštitou Ligy proti rakovine,
pobočka Pezinok. Podrobné informácie o konaní zbierky budú
doručené až koncom marca, ale čo už vieme je že všetci účast-
níci budú mať tyrkysovomodré tričká s názvom LPR SR
s číslom dobrovoľníka na prednej strane trička. Jednotné po-
kladničky budú mať označenie „Deň narcisov 2018“, jedinečné
číslo každej pokladničky, logo LPR SR s registrovaným číslom
zbierky s názvom správneho orgánu MVSR.

Veríme, že aj v tomto roku sa občania nášho mesta a priľah-
lých obcí zapoja do finančnej zbierky Deň narcisov 2018, aby
podporili tých menej šťastných – ľudí s onkologickým ochore-
ním. Sme veľká rodina, chceme byť s nimi, myslíme na nich,
podporujeme ich, aby cítili, že nie sú v týchto ťažkých chvíľach
sami a že ani ľuďom, ktorých osobne nepoznajú, nie je ľahostaj-
ný ich osud.

Helena Ondrejíčková

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím a pracovníčky
Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím navštívili
21. februára naše mesto. Delegáciu viedla pani Zuzana Stavrov-
ská, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Celo-
denného výjazdového zasadania sa zúčastnili aj pracovníčky Úra-
du a vedúca oddelenia sociálnej starostlivosti Mestského úradu
v Pezinku. Okrem úvodnej návštevy u primátora Olivera Solgu
navštívila delegácia niektoré zariadenia sociálnych služieb v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja,
mesta Pezinok a neverejného poskytovateľa Casa Slovensko.
Následne vysoko hodnotili úroveň stretnutia i kvalitu poskytova-
ných služieb v týchto zariadeniach.

Na komisárku má právo obrátiť sa každý vo veci porušovania
alebo ohrozovania práv osoby so zdravotným postihnutím, preto
uverejňujeme aj túto dôležitú informáciu pre občanov, ktorí by sa
chceli obrátiť na jej úrad: Úrad komisára pre osoby so zdravotným
postihnutím, Račianska 153, 831 54 Bratislava 35. Úradné hodi-
ny sú každý pracovný deň od 7.30 h do 17.00 h (pondelok, stre-
da), resp. do 16.00 h (utorok, štvrtok) a v piatok do 14.00 h. (r)

Dôležitá návšteva v Pezinku
Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úra-

du v Pezinku si dovoľuje uviesť na pravú mieru nepravdivú in-

formáciu o tom, že vedenie mesta alebo OŠ a SS si vyhradilo

právo rozhodovať o prijatí žiakov do prvých ročníkov pezin-

ských základných škôl. Prijímanie žiakov formou zápisu

vždy bolo a je plne v kompetencií jednotlivých riaditeliek ZŠ

a mestu oznamujú len štatistické údaje. Mesto však dlhodo-

bo vyzývalo riaditeľky na uvážené prijímanie žiakov z iných

miest a obcí, keďže bol vedením niektorých škôl avizovaný

nedostatok tried. Mesto na tento problém dlhodobo upozor-

ňovalo, už i preto, lebo v ostatnom desaťročí sa zvýšil počet

žiakov z iných miest a obcí z 200 na dnešných 280 žiakov

(čo je cca 10 tried, ktoré budú v budúcnosti chýbať). Opa-

kujeme, že prijímanie žiakov bolo a stále je plne v kompeten-

cii riaditeliek základných škôl. (OŠ a SS)

STANOVISKO
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Umelecké a remeselné vý-
stavy môžu mať rozličné podo-
by a dnes už sú bežnou súčas-
ťou knižníc, ktoré sa čoraz viac
otvárajú kultúrnemu životu svoj-
ho mesta či regiónu.

Podujatia, pri ktorých sa snú-
bi umenie obrazu s umením slo-
va, majú možnosť zažiť aj
návštevníci Malokarpatskej
knižnice v Pezinku. Jedno z
nich im na prelome rokov po-
skytla výstava Galérie Fantázia
pod názvom Čarovný les.

Galéria Fantázia je tím auto-
rov pod vedením MUDr. Jany
Sládkovej, ktorá prináša vlast-
ný, jedinečný formát výstav –
prepojenie slova, obrazu,
priestoru, zapojenie všetkých
zmyslov, aby vznikol priestor
zážitkový, terapeutický, v kto-
rom každý môže uvidieť svet
okolo seba pohľadom, ktorý
podnecuje vnímavosť a priná-
ša inšpiráciu. Kompozícia, kto-
rá takto vznikne, pozýva na spo-
luprácu, zdieľanie, objavova-
nie, spoznávanie, učenie sa a
tvorenie.

Výstavná miestnosť Malokar-
patskej knižnice sa stala les-
nou chalúpkou, v ktorej ožil prí-
beh knižky Čarovný les – prí-
beh lásky k prírode, úcty k živo-
tu, príbeh odvahy žiť svoj život
naplnený a dodržať sľuby, kto-
ré sme si dali vtedy, keď naše
srdcia boli ešte čisté.

Steny zakvitli pestrofarebný-
mi obrazmi a plynúcim textom
básne Čarovný les. Nad nimi vi-
seli halúzky šípových ruží, hlo-
hu, brezové konáriky či zrelé
borovicové šišky. V každom kú-
te našiel svoj domov niektorý z
lesných obyvateľov: Dedo
Medo, Myšiak Mišo, Srnček
Nikolas, Sova Uršuľa, Gazdiná
Magda...

Predmety v chalúpke živým
spôsobom evokujú tradičný ži-
vot slovenskej rodiny v jeho jed-
noduchosti a bohatosti záro-
veň. Starý, nechcený drevený
nábytok, zabudnuté hlinené kr-
čahy, hrnce, odhodené pred-
mety každodenného použitia.
Nejde však o skanzen, ale o ži-
vý priestor.

Stará knižničná polica sa pre-
menila na špajzu plnú pokla-
dov zo záhrady či prechádzok
prírodou: sušené bylinky, suše-

né kvety, jadierka, kôstky, se-
mienka či iné plody. Zaváracie
poháre ukrývajú rôznorodé tva-
ry, farby, vône. Dva stolíky sú
prestreté pre hostí a dookola
stoličky, aby tu mal miesto kaž-
dý, kto sem zavíta. Ako v sta-
rých chalupách. Akoby tu všet-
ko vravelo: „Aj ty sem patríš, pri-
sadni si. “

Cestu do lesnej chalúpky si
počas dvoch mesiacov trvania
výstavy Čarovný les našli jed-
notlivci i skupiny detí a pedagó-
gov z materských, základných
a umeleckých škôl. Každá
návšteva bola iná, no všetky
mali niečo spoločné – hlboký
pozitívny zážitok, ktorý môže
byť v uponáhľanosti nášho sve-
ta na dlhú dobu prístavom, ku
ktorému sa človek v myš-
lienkach vracia.

Starý otec s vnučkami vchá-
dza do výstavnej miestnosti.
Objavuje nanovo to, na čo už
dávno zabudol. Rozpomína sa.
Vezme do rúk sito na preosie-
vanie múky, akoby to bolo pres-
ne to, ktoré patrilo jeho mame.
Ako keď na povale objavíš sta-
rý zabudnutý svet, čarovný
svet tvojho detstva – každý
predmet nesie aj tvoj príbeh.
„Viete, čo to je? Tým sme preo-
sievali múku. Aha, takto... A tu,
pozrite, takouto velikánskou va-
rechou naberala moja mama
šúľance.“

Nesprevádzam ich výstavou,
ale vítam ich v chalúpke. V na-
šej? V mojej? Nie, v ich vlast-
nej. Starý otec sa ocitol v za-
budnutom svete krásneho det-

stva a vnučky nechcú odísť, cí-
tia sa tu dobre. Čítame si, roz-
právame sa a lúčime sa ako
dobrí známi.

A hľa, už prichádzajú školáci
na čele s pani učiteľkou.
Vstupujú do chalúpky – zveda-
vé očká prechádzajú po celej
miestnosti, každý vie presne,
kam si má sadnúť, ktoré záku-
tie mu je najbližšie.

V rámci výstavy ponúka Ga-
léria Fantázia aj tvorivo-
vzdelávacie podujatia pre deti
a dospelých s možnosťou za-
školiť personál knižnice na ve-
denie takýchto podujatí. Malo-
karpatská knižnica využila túto
možnosť v rámci svojho plánu
podujatí oddelenia pre deti a
mládež, a tak Čarovným lesom
prešlo vyše 250 detí. Absolvo-
vali čítanie, besedy o prírode,
o našom vzťahu k nej a k živo-
tu, či tvorivé dielne zamerané
na spoznávanie prírodného ma-
teriálu a prácu s ním, ktorá u de-
tí prináša upokojenie, podporu-
je jemnú motoriku, zapája tak-
mer všetky zmysly a prebúdza
najvlastnejšiu prirodzenú spon-
tánnu tvorivosť.

Deti spoznávajú svet nanovo.
Stávajú sa z nich malí objavite-
lia a z broskyňových kôstok, su-
chých makovičiek či semienok
nechtíka sú zrazu vzácne po-
klady, ktoré si opatrne podáva-
jú z ruky do ruky. Náhle v nich
ožíva túžba a potreba prizrieť
sa bližšie, okom i dotykom skú-
mať štruktúru, mať čas obdivo-
vať umelecké dielo, ktoré nám
príroda pripravila. Túto pri-

rodzenú zvedavosť prejavili de-
ti od najmenších po najstar-
šie, a znova ju objavili v sebe
i dospelí.

Pedagógovia podujatia v Ča-
rovnom lese nielen ocenili, ale
sa radi i zapojili. „Je to krásna
a pútavá výstava. Ďakujeme za
netradičné sprostredkovanie
darov prírody. Veľmi zaujímavé
bolo aj zapojenie takmer všet-
kých zmyslov,“ hovorí Zuzana
Paulová, učiteľka z Materskej
školy v Báhoni.

Iveta Kapraňová, učiteľka pr-
vého stupňa Základnej školy
Jána Kupeckého v Pezinku sa
pridáva: „Kniha Čarovný les je
výborná pre deti a veľmi užitoč-
ná. Páčila sa nám tiež hra – há-
danie byliniek a lesných plo-
dov. Bolo nám tu krásne.“

Dagmar Belayová zo Špeci-
álnej základnej školy v Pezinku
takisto ocenila takýto spôsob
práce s deťmi, predovšetkým
prírodné hádanky, pri ktorých
hneď deťom pripomenula, čo
všetko z nanovo objavených
rastlín a plodov môžu vidieť
v školskej záhradke alebo po
ceste do knižnice.

Počas dvoch mesiacov vzni-
kol v Malokarpatskej knižnici vý-
nimočný priestor. Čarovný les je
miesto, kam sa ľudia radi vrátia,
kam ich srdce bude viesť. Je to
priestor inšpirujúci sám o sebe.
Podporuje vnímavosť, komuni-
káciu, precítené čítanie, posky-
tuje pokoj a radosť, zanecháva
pozitívny pocit, zážitok, z ktoré-
ho môže človek ešte dlho čer-
pať. Hanau káčová, (kam)L

V Malokarpatskej knižnici vyrástol Čarovný lesMALOKARPATSKÁ KNIŽNICA apríl

Spevácky zbor ANIMATUS vás pozýva na koncert piesní

Koncert bude v nedeľu 25. 3. 2018 v Malej sále Domu kul-
túry Pezinok o 17.00 hod.

O čom spieva Európa.

POZVÁNKA ANIMATUS

Pre študentov a verejnosť:

Pre deti, žiakov a verejnosť:

Tradičné podujatia:

Literatúra v Radnici: Krajina hrubých čiar.

Skvelá veda: Ide jar, prilietajú vtáky.

Vernisáž výstavy Soňa Kozáková – Šperk.

Literárno-výtvarná súťaž: téma na apríl: Zo zvieracej pôrod-
nice.

Čítanie je IN: Život Adama – Peter Petko Opet – beseda s au-
torom kníh o Adamovi, ktorý je hudobníkom v skupine Po-
lemic.

Skvelá veda: Kto nám ráno spieva?

Literárny ateliér – Krajina škriatkov

Fíha! Kniha!

Termín: 9. apríla
2018 o 19.00 h. Hostia: novinárka a spisovateľka Ľuba Lesná, mo-
deruje Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar res-
taurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok

Termín: 10. apríla 2018
o 17.00 h. Hostia: ornitológ Ján Gúgh, moderuje novinár a spiso-
vateľ Márius Kopcsay. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Termín: 17. apríla
2018 o 17.00 h. Miesto konania: výstavná miestnosť, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

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

Termín: 13. apríla 2018 o 10.00 h. Miesto konania: odd.
pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– podujatie určené pre II.
stupeň ZŠ. Hostia: ornitológ Ján Gúgh, moderuje novinár a spiso-
vateľ Márius Kopcsay. Termín: 17. apríla 2018 o 11.00 h. Miesto
konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– cyklus podujatí pre deti
a verejnosť, ktorý tvorivým spôsobom podporuje lásku k čítaniu.
Termín: 20. apríla 2018 o 10.00 h. Miesto konania: odd. pre deti a
mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– polročný cyklus pre školákov a škôlkarov, v kto-
rom sa dozvedia, čo je kniha, ako vzniká a ako s ňou pracovať
a v čom nám môže pomôcť. Termín: február – jún 2018. Miesto:
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holu-
byho 5

Kým školský zvonček zazvoní, Hodiny informačnej výchovy,
Veľké vítanie prváčikov

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

,

Kontakt:
dos-

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

V utorok 6. marca sa členky Živeny v spolupráci s Malokar-
patskou knižnicou a s kulturologičkou Mgr. Monikou Kaprá-
likovou, PhD., rozprávali o živote a ženách Jána Smreka.

Ján Čietek-Smrek je známy predovšetkým ako básnik. Základ
jeho pracovného a osobného života však tvorili novinárstvo
a publicistika. Roky spolupracoval aj s rozhlasom. Novinárčina
zohrala v Smrekovom živote dôležitú úlohu, o čom svedčia au-
torove memoáre. Život Jána Čieteka-Smreka zaujal Moniku
Kaprálikovu. Monografia, ktorú o Smrekovi napísala, vyšla vo
vydavateľstve Elán Smrekovho syna Ivana Čieteka, ktorý bol
na besede prítomný. Blanka Koucká, manželka J. Smreka,
pomáhala viesť rodinný podnik, po presťahovaní do Bratisla-
vy sa naučila po slovensky a publikovala i vlastné básne a po-
viedky.

Znovu sme sa presvedčili, o tom, ako je dôležité nezabúdať
na naše významné osobnosti a pripomínať si zabudnuté, ne-
publikované a často skryté pod pseudonymom, také úžasné
básne, poviedky a iné literárne diela. Alžbeta Strapáková

Beseda s Monikou Kaprálikovou o živote Jána Smreka

Mimoriadny úspech do-
siahli dvaja významní pe-
zinskí umelci, ktorí navrhli
poštové známky k zim-
ným olympijským hrám
2018. Akademický maliar
a grafik Peter Uchnár navr-
hol známku pre Slovenský
olympijský výbor a akade-
mický maliar Igor Piačka
je tvorcom známky pre
Slovenský paralympijský
výbor. Obidve známky ma-
jú vysokú umeleckú hod-
notu. (r )

Olympijské známky
navrhli Pezinčania

Vo výstavných priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku
sa grafickým dizajnom a maliarskou tvorbou prezentuje Jano
„Waicko“ Vajsábel. Výstava potrvá až do 30. marca. (r)

Výstava v knižnici
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Mestská polícia Pezinok prijíma nových ko-
legov.

Pokiaľ hľadáš atraktívnu prácu, dosiahol si
vek 21 rokov a spĺňaš podmienky prijatia –
kontaktuj nás!

Informácie na:
www.msppezinok.sk

STAŇ SA NAŠÍM KOLEGOM!

Dňa 5. marca 2018 v čase o 23.05 h na útvar mestskej polície
telefonicky oznámil obyvateľ mesta, že pred Domom kultúry na
Holubyho ulici sa nachádza viac podnapitých mladých ľudí.
Oznam bol preverený pomocou kamerového systému mest-
skej polície. Pri výjazde z parkoviska pred Domom kultúry ležal
na zemi muž a okolo neho sa nachádza viacero osôb.
Následne sa na miesto udalosti dostavila hliadka mestskej polí-
cie. Bolo zistené, že pred Kultúrnym centrom sa zdržiava
približne 20 mladých ľudí. Títo podali zasahujúcej hliadke infor-
máciu, že v okolí sa nachádza viacero osôb, ktoré majú zdra-
votné problémy a strácajú vedomie. Monitorovaním priestoru
kamerovým systémom boli na tomto priestranstve spozorova-
né ďalšie tri bezvládne osoby. Následne hliadka mestskej polí-
cie vykonala obhliadku okolia, pričom zistila, že na Farskej ulici
sa nachádza ďalšia takáto osoba avšak pri vedomí. Na mieste
bolo hliadke povedané, že osoby požili väčšie množstvo alko-
holu, majú aj skúsenosť s marihuanou, ale či v tento večer požili
aj niečo iné nebolo jasné. Vraj mohli tiež užiť návykovú látku -
kodeín. Bolo zistené, že sa jedná o päť mladíkov vo veku 16 až
17 rokov z Pezinka a Modry. Nakoľko došlo k bezprostrednému
ohrozeniu ich života a zdravia, bola stálou službou mestskej po-
lície na miesto ihneď privolaná Rýchla zdravotná pomoc a
hliadka OO PZ Pezinok. Do príchodu prvého sanitného vozidla
sa obe policajné hliadky pokúšali s mladíkmi komunikovať a tak-
to ich na základe inštrukcií operátora RZP udržať pri vedomí.
Celkovo na mieste udalosti zasahovali štyri vozidlá RZP.
Službukonajúci zdravotnícky personál hliadke mestskej polície
uviedol, že na základe symptómov môžu byť tieto osoby pod
vplyvom návykovej látky s názvom GHB, ktorá je na báze kode-
ínu a spôsobuje postupnú stratu vedomia s pokračujúcimi zhor-
šujúcimi sa následkami, pričom môže dôjsť až k zástave srdca
a následnej smrti osoby. Jedná sa o nový typ drogy, ktorá sa šíri
medzi mladými ľuďmi. Po vykonaní prvotných a neodkladných
úkonov na mieste, ošetrujúci zdravotnícky personál skonštato-
val, že osoby sú v stave vážneho ohrozenia života. Bola nutná
ich hospitalizácia na detskom oddelení Fakultnej nemocnice
Bratislava - Kramáre. Nakoľko v uvedenom prípade sa jednalo
o podozrenie zo spáchania trestného činu „nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov,
ich držania, alebo obchodovania s nimi“, bola vec oznámená na
OO PZ Pezinok za účelom ďalšieho konania vo veci.

ako senzáciu, s ktorou je
potrebné sa pochváliť na internete. Spôsob zvrhlej zábavy mlá-
deže sa presúva z uzavretých priestorov domovov na verejné
priestranstvá, do ulíc, parkov a pod.. Zdá sa, že konzumácia al-
koholu, omamných a psychotropných látok napriek trestno-
právnej rovine, nie je pre mladých ľudí prekážkou. Tento alar-
mujúci stav pochopiteľne vyvolal reakcie aj u policajno-bezpeč-
nostných zložiek, ktoré pôsobia na území mesta Pezinok.

V súvislosti s týmto prípadom je zarážajúca najmä skutoč-
nosť, že napriek tomu, že na mieste udalosti sa nachádzalo tak-
mer dvadsať mladých ľudí, ani jeden neprejavil snahu pomôcť
osobám, ktoré boli vo vážnom ohrození života. Nikto z nich ne-
privolal záchranné zložky. Tragédiou je, že sa medzi nimi našli
aj takí, ktorí si celú udalosť, teda najmä bezvládne telá mladých
mužov nahrávali na mobilné telefóny,

V sú-
časnosti prebiehajú pracovné stretnutia medzi mestskou polí-
ciou Pezinok a Obvodným oddelením Policajného zboru Pezi-
nok, na ktorých sa vyhodnocuje policajno-bezpečnostná situá-
cia v meste a prijímajú sa potrebné opatrenia, ktorými by sa
v maximálnej miere eliminoval uvedený problém. Výraznejšie
a vo väčšej intenzite zamerajú obidva policajné útvary svoju čin-
nosť na preventívno osvetové aktivity na základných a najmä
stredných školách. Mladí ľudia ale tiež prevádzkovatelia si bu-
dú musieť zvyknúť aj na častejšie kontroly policajných zložiek
v reštauračných a pohostinských zariadeniach, ktoré radi nav-
števujú nie len mladistvé osoby, ale žiaľ aj osoby maloleté, teda
deti, pričom práve u tejto kategórii osôb bola v minulosti zistená
konzumácia alkoholických nápojov. (MsP)

Udalosť pred Domom kultúry

„Hneď na druhý deň po
tom, ako sa začali objavovať re-
levantné informácie o vraždách
vo Veľkej Mači. Bolo to v utorok
27. februára tesne poobede,
keď Fico vyložil na stôl milión
‚v keši‘. Rozhodol som sa veľmi
rýchlo, ani som nad tým neuva-
žoval. Cítil som veľký smútok,
hnev, frustráciu. Hneď som sa
skontaktoval s pánom Nagyom,
ktorý s manželkou organizoval
spomienkové stretnutie v Brati-
slave. Spýtal som sa, či sa
k nim môžeme pridať aj my
v Pezinku. Postupne sa pri-
dávali ďalšie mestá, ktoré sa
chceli postaviť za slušné Slo-
vensko.“

„Myslím si, že každý si
aj o niekoľko rokov bude pamä-
tať ten moment, kedy sa o tejto
vražde dozvedel. Aj ako mladý
pár, ktorý plánuje budúcnosť,
nás to veľmi zasiahlo. Vrchol
všetkého bola do očí bijúca aro-
gancia moci. V spoločnosti sme
si zvykli na rôzne kauzy, ale to
bolo príliš.“

„Reakcie ľudí sú pozi-
tívne. Veľmi si ich vážime. Vá-
žime si aj, že sa k nám pridali na-
ši priatelia, ktorí nám nezištne
pomáhajú. Od prvého dňa sme
sa však stretali aj s nevraživos-
ťou, rôznymi atakmi. Nemá
zmysel ich komentovať. Najmä
na facebooku sa ozvala aj hlas-
ná trúba, ktorej životnou nápl-

Slovensko zažilo v marci ne-
vídanú búrku. Vlna protestov
a občianskej nespokojnosti
sa po vražde novinára Jána
Kuciaka a jeho snúbenice
Martiny Kušnírovej opakova-
ne prevalila krajinou. Pezin-
čania nestáli bokom a vďaka
snahe mladých manželov
Anity a Juraja Hanulíkovcov
sa pripojili k iniciatíve Za sluš-
né Slovensko.

Anita a Juraj, Pezinok sa
vďaka vám medzi prvými
mestami postavil na odpor
proti násiliu, zneužívaniu mo-
ci a jej možnej previazanosti
na organizovaný zločin. Ke-
dy nastal okamih, že ste sa
rozhodli zorganizovať prvé
zo série podujatí?

Atmosféra v spoločnosti
bola vyhrotená. Povedzte, ne-
pokúšal sa vás, najmä spo-
čiatku, niekto zastrašovať,
mariť vaše úsilie alebo aspoň
vás odrádzať?

Juraj:

Anita:

Juraj:

�

�

ňou je kritizovať a spochybňo-
vať všetkých a všetko.“

„Zažili sme si, bohužiaľ,
aj negatívne reakcie až zastra-
šovanie, ale na všetko som za-
budla, keď nám napríklad starší
ľudia, ktorí osobne zažili no-
vember 1989, vraveli, nech po-
kračujeme a vytrváme, že to má
zmysel. Takéto stretnutia boli
veľmi silné. Rovnako tak po-
hľad na rodičov s malými deťmi.
Cítime, že nás to spája naprieč
generáciami a názormi.“

„Tak, ako vo všetkých
mestách na čele s Bratislavou,
aj nám ide o to, aby boli protesty
občianske, nie stranícke. Na
protestoch v Pezinku nevystú-
pil žiaden politik. Niektorí pred-
stavitelia strany SMER si však
myslia, že nás platí americký fi-
lantrop maďarského pôvodu
Soros. To naozaj nemá zmysel
komentovať. Ale zažili sme ne-
priamy pokus jednej mimopar-
lamentnej strany ovplyvniť prie-
beh protestu.“

„Dávame si veľký po-
zor, aby ‚Za slušné Slovensko‘
nezneužili rôzni špekulanti. Je
to naša zodpovednosť.“

„Na protesty proti
skládke v Novej jame si pamä-
tám, zúčastňoval som sa ich vte-
dy ako pätnásťročný chalan.
V tom čase som si začal naplno
uvedomovať, že mocní a bohatí
ľudia si v tejto krajine môžu ro-
biť čo chcú, aj smiať sa davu do
tváre. To, čo sa teraz deje v uli-
ciach, je vysvedčením politikov,
ktorí ovládajú túto krajinu už vy-
še jednu dekádu. Kauzu Pe-
zinská skládka nevynímajúc.
Je veľa miest na Slovensku,
kde ľudia nemôžu vyjadriť svoj
názor, pretože sa boja. Som
šťastný a hrdý na Pezinok, že tu
je to naopak. Mesto nám vo
všetkom vyšlo v ústrety a veľmi

Anita:

Juraj:

Anita:

Juraj:

Je sympatické, že od za-
čiatku sa snažíte, aby bolo
jasné, že ide o princípy a ne-
riešite politikárčenie. Predsa
len, nepociťujete tlaky zo
strany niektorých politických
strán?

V Pezinku opäť nastal sú-
zvuk, ktorý si pamätáme
z protestov proti skládke od-
padov v Novej jame, keď na
rovnakej strane barikády stá-
li aktivisti, občania i vedenie
mesta. Sú mestá, kde sa orgá-
ny snažia ľuďom skôr hádzať
polená pod nohy...

�

�

nám pomohlo. Základným pilie-
rom demokracie je, okrem slo-
body tlače, aj právo ľudí zhro-
mažďovať sa. Chcem sa poďa-
kovať primátorovi mesta, že
si toto právo ctí a podporuje
v ňom svojich občanov.“

„V rámci komunikácie
s organizátormi v ostatných
mestách sme si vypočuli rôzne
sťažnosti a nepríjemné príhody.
Najmä od tých miest, ktoré sú
spriaznené so Smerom. My
sme nemali najmenší problém.“

Juraj: „Pocit spolupatričnosti
bol veľmi silný na každom jed-
nom zhromaždení. Pre mňa
osobne je veľmi silné, že my
v Pezinku sme len jedno ohniv-
ko z veľkej reťaze miest po celej
krajine, ktoré sa postavili za
slušné Slovensko. Každý jeden
z nás je súčasťou tohto reťaze-
nia, ktoré nemá v ponovembro-
vej histórii našej krajiny obdo-
bu. Pre mňa je každý jeden
stisk ruky, a každý jeden pohľad
či úsmev nezabudnuteľný.“

„Snažili sme sa ponúk-
nuť ľuďom rôzne možnosti, či
už začatím protestu skôr, aby
sa mohli stretnúť a potom ísť
spolu do Bratislavy, alebo zor-
ganizovaním ekumenického
stretnutia. Najsilnejšie pre mňa
je, že pri pietnom mieste v tvare
srdca pod Mariánskym stĺpom
sa ešte stále zastavujú ľudia, za-
paľujú sviečky a spomínajú, aj

Anita:

Anita:

Každá z akcií, ktoré sme
v Pezinku spolu zažili za po-
sledný mesiac, mala inú po-
dobu. Každá bola čímsi jedi-
nečná. Na čo z týchto stret-
nutí máte najsilnejšie spo-
mienky?

�

keď prešli už vyše tri týždne.
Nezabúdame, a to je najdôleži-
tejší odkaz. “

Anita: „Reakcie ľudí ma utvr-
dzujú, že to určite malo a stále
má zmysel. Ešte nedávno bolo
nepredstaviteľné, aby Robert
Fico a Robert Kaliňák nestáli na
čele tejto vlády. Slováci ukázali,
že už stačilo a nebudeme im to-
lerovať úplne všetko, akékoľ-
vek prepojenia a podozrenia na
kontakty s mafiou. Podľa môjho
osobného názoru, ktorý sa sto-
tožňuje s požiadavkou protes-
tov, viac než kedykoľvek pred-
tým potrebujeme dôveryhodnú
vládu a snahu o reformu inštitú-
cií tohto štátu. Ako mladý člo-
vek študujúci v zahraničí u na-
šich susedov vnímam, že moji
rovesníci cítia nechuť vrátiť sa
sem. To treba zmeniť.“

„Pán prezident Andrej
Kiska vo svojom prvom verej-
nom vyhlásení po vražde Jána
Kuciaka a Martiny Kušnírovej,
vyslovil, parafrázujúc Shake-
speara, že je čosi zlé pod povr-
chom, že je čosi zlé v samých
základoch tohto štátu. O dva
týždne sme videli, kto sa mu pri
podávaní demisie škľabí do tvá-
re. To, čo je zlé, už teda vieme
pomenovať. A na Slovensku sú
desiatky tisíc slušných ľudí, kto-
rí nikam neodchádzajú.“

Zdá sa, že politická garni-
túra, ktorá stratila dôveru veľ-
kej časti verejnosti, sa len tak
nezmení. V čase, keď vzniká
tento rozhovor, sa zdá, že prí-
de len k rekonštrukcii vlády.
Možno kacírska otázka, ale,
malo to celé podľa vás zmy-
sel a má zmysel vytrvať?

(r)

Juraj:

�

vyjadril sa počas otvorenia Juraj Droba, predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja.

DSS Sibírka je prvým verejným poskytovateľom služby včas-
nej intervencie v regióne BSK. Terénnou formou túto službu
poskytuje od 1. 1. 2017 a od 1. 2. 2018 službu včasnej interven-
cie poskytuje aj ambulantnou formou v priestoroch Zdravotného
strediska na Hubeného 2 v Bratislave, samostatnom detašova-
nom pracovisku. Náklady na poskytovanie tejto služby v plnej
výške financuje Bratislavský samosprávny kraj.

Pomoc rodinám s deťmi so zdravotným postihnutím sa
stáva v Bratislavskom kraji dostupnejšou aj vďaka otvore-
niu ďalšieho Centra služby včasnej intervencie pri DSS
Sibírka, zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pô-
sobnosti BSK.

„Teší ma, že dnes sme otvorili Centrum služby včasnej inter-
vencie. Je to sociálna služba poskytovaná terénnymi pracov-
níkmi v rodinách s deťmi so zdravotným postihnutím. Robia
úžasnú a záslužnú prácu. Je povinnosťou spoločnosti pomáhať
deťom, predovšetkým tým deťom, ktoré sa narodili s nejakou for-
mou postihu. Je to dlh spoločnosti, ktorý si musíme splácať,“

BSK: Deťom a ich rodičom bude pomáhať ďalšie centrum

Nezabúdame – to je najsilnejší odkaz

V súčasnosti DSS Sibírka službu včasnej intervencie posky-
tuje 23 rodinám s deťmi do 7 rokov so zdravotným postihnutím,
s oneskoreným, nerovnomerným alebo rizikovým vývinom. Po-
moc takýmto rodinám sa tak stáva dostupnejšou a najmä včas-
nou, lebo práve v najútlejšom veku je pomoc najdôležitejšia
a najúčinnejšia. Poradcovia včasnej intervencie prichádzajú
priamo do rodín, čím ju odľahčia od cestovania a dochádzania
za službou. Podporujú a sprevádzajú rodinu, pomáhajú im nájsť
vlastné zdroje pre ich plnohodnotný a kvalitný život. Tím odbor-
níkov tvoria liečebný pedagóg, logopéd, sociálny terapeut, so-
ciálny pracovník či fyzioterapeut. Pomáhajú rodinám hľadať
riešenia, poskytujú rodičom potrebné informácie, poradia v so-
ciálnej a terapeutickej oblasti, sprostredkujú kontakty na odbor-
níkov z rôznych oblastí a pomáhajú pri výbere a zaobstaraní
rehabilitačných a stimulačných pomôcok.

V Bratislavskom samosprávnom kraji poskytujú službu včas-
nej intervencie 4 poskytovatelia: DSS Sibírka, Centrum včas-
nej intervencie Bratislava n.o., Raná starostlivosť n. o. a TE-
NENET o.z. (BSK)
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Inzercia

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU apríl

4. 4. Začiatok prihlasovania na letné tábory.

5. 4. Mama, ocko - poď sa hrať: Žlté kuriatka.

6.4.- 7.4. Jarná noc v Centre.

10. 4. Hráme sa na škôlku.

12. 4. Mama, ocko- poď sa hrať: Tulipán.

14.4. Beh mesta Pezinok.

17.4. Hráme sa na škôlku.

20.4. Deň pre našu Zem.

24. 4. Hráme sa na škôlku.

26. 4. Mama, ocko- poď sa hrať: Slimáčik.

28.4. Festival slovanských tradícií.

Prihlasovanie
začne ráno od 9.00 h v budove CVČ. Bližšie infomácie nájdete
na našej stránke

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

Tábor s prespaním v Centre voľ-
ného času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné de-
tičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť ná-
vyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti rodiča.
Každý utorok od 10.00 do 11.00 h.

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

Športová akcia, ktorá sa koná v spo-
lupráci s mestom Pezinok a klubom orientačného behu Sokol
Pezinok v Zámockom parku. Začiatok o 9.30 h v Zámockom par-
ku pre malých i veľkých.

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné de-
tičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť ná-
vyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti rodiča.
Každý utorok od 10.00-11.00 h.
19.4. Mama, ocko- poď sa hrať: Ovocníčkovia. Stretnutia s rodič-
mi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi
rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Tvorivé popoludnie pre rodiny s deťmi
v Zámockom parku ku Dňu Zeme v čase od 15.00 do 18.00 h.

Predpríprava pre 2,5- až 3- ročné de-
tičky, ktoré si v podobnom prostredí ako je škôlka môžu skúsiť ná-
vyky a aktivity budúcich škôlkarov. Prebieha bez účasti rodiča.
Každý utorok od 10.00 - 11.00 h.

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

Festival plný prednášok,
workshopov, koncertov a príjemnej atmosféry. Vhodné pre všetky
vekové kategórie. Začiatok. o 10.00 h v Zámockom parku. Viac in-
formácii na:

www.cvcpezinok.sk

https://www.facebook.com/events/1900426346654320/

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.

Mgr. Katarína Kvetková, CVČ

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

www.cvcpezinok.sk

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.

(MsPP)

Dňa 4. 3. 2018 o 9.15 h bol hliadkou
MsP Pezinok na ul. Trnavská v Pe-
zinku odchytený pes bez identifikač-
ných známok. Rasa: Labradorský re-
triever, pohlavie: samica, farba: čierna,
výška: 50 cm, hmotnosť: cca 25 kg,
vek: cca 3 roky.

Požiar, veľký strašiak a nepria-
teľ mesta, sa Pezinku nevyhýbal
ani v 19. storočí. Najhoršiu ka-
tastrofu znamenal ten z apríla
1832. Vicenotár Ján Pollner dva
dni po tragédii zaznamenal:

„9. apríl 1832 bol pre všetkých
obyvateľov slobodného kráľov-
ského mesta Pezinok zdrvujú-
cim dňom – počas silnej búrky
vypukol doobeda o pol desiatej
v blízkej Cajle, patriacej grófovi
Františkovi Pálffymu, oheň a
skôr, ako bolo možné pribehnúť
na pomoc, zasiahol na pred-
mestí ležiacu Pekársku ulicu

Odtiaľ
sa oheň, hnaný severozápad-
ným vetrom, nezadržateľne šíril
židovskými obydliami a majermi
na predmestí, ako aj domami
vnútorného mesta. Tu vyčíňal
hroznou silou, stále silnejúci or-
kán hnal plamene veľkou rý-
chlosťou na všetky strany mes-
ta a oheň vzdoroval akejkoľvek
obrane. V priebehu dvoch ho-
dín zničil 129 budov vnútorného
mesta. Z verejných budov rad-
nicu s notárskym archívom a to
aj napriek skutočnosti, že tento
bol zabezpečený a chránený že-
leznými okenicami. Zavalil ho
požiarny múr, ktorý prerazil klen-
bu a následne plamene zničili
všetky tu uložené písomnosti a
dokumenty. Nenahraditeľná
strata, pretože storočia zbiera-

(pozn. Rázusova ulica).
né a zhromažďované listiny sú
pre potomstvo navždy stratené.
(Oheň ďalej) zasiahol katolícku
normálnu školu, mestský obec-
ný a vojenský dom

špitál
evanjelický

kostol, školu, byty evanjelických
farárov a učiteľov a mnohé ďal-
šie. Na predmestí zhorelo 24
k mestu patriacich budov – časť
na Pekárskej, časť na Špitálskej
ulici mnohé
židovské byty stojace na Pál-
ffyho pozemkoch, ako aj kuriál-
ne majere. Pri tejto strašnej uda-
losti zahynulo 7 dospelých a 2
deti.

Ohňom spôsobené škody sú
obrovské, mnohí postihnutí pri-
šli aj o svoje zásoby sena a sla-
my a keďže požiar prenikol
v niektorých domoch aj do jed-

(pozn. Kru-
šičova kúria), (pozn. býva-
lá Holubyho škola),

(pozn. Moyzesova),

notlivých bytov a komôr, utrpeli
mnohí straty na domácom za-
riadení a vybavení. Mesto ponú-
ka smutný obraz jedného veľké-
ho spáleniska. Avšak aj pri tejto
biede veríme vo všemocnú bo-
žiu prozreteľnosť, ktorá nevinne
postihnutých nenechá padnúť,
ale prebudením ušľachtilého
priateľstva a dobrodenia tam,
kde je najpotrebnejšie, posiela
pomoc.

Slobodné kráľovské mesto
Modra, hlboko otrasené ne-
šťastím tunajších obyvateľov,
poskytlo ako prejav dobročin-
nosti z vlastného popudu na
zmiernenie núdze miestnym
obyvateľom zásobu 300-350
metrákov sena pre dobytok.“

Podľa súpisu škôd zasiahol
oheň viac ako tri štvrte z celko-
vého počtu 164 domov vnútor-

ného mesta – súkromné objekty
po oboch stranách Štefánikovej
ulice od námestia po farský kos-
tol, plamene zasiahli aj územie
Meisslovej ulice a časti námes-
tia, na ktorých dnes stojí parko-
visko a obchodný dom, celú
Kollárovu ulicu, južnú stranu ná-
mestia od Tureckého domu po
Krušičovu kúriu, obe strany Ho-
lubyho ulice od špitála smerom
k Fortni, až po úroveň dnešné-
ho obchodného centra vrátane
domov, ktoré stáli na jeho
mieste. Poslednými objektami
vnútorného mesta, ktoré za-
chvátil požiar, boli domy ležiace
na Farskej ulici oproti budove fa-
ry. Uchránené zostali, zdá sa,
domy na hornom konci Štefáni-
kovej a Holubyho ulice spolu
s farským kostolom a klášto-
rom.

Majitelia i podnájomníci oh-
ňom zasiahnutých domov sa dl-
ho vysporadúvali s následkami
– zničené domy, remeselné ná-
radie, zásoby obnovovali vlast-
nými úsporami a pôžičkami, náj-
deme i prípady, kedy poškodený
nemal inú možnosť ako predaj
zdevastovaného majetku. Po-
žiar z 9. apríla 1832 spôsobil ško-
du v celkovej výške 380 801 zla-
tých, pričom až 199 154 zlatých
z tejto sumy tvoril nepoistený ma-
jetok. Petra Pospechová
Mestské múzeum v Pezinku

O pezinských požiaroch II

Pezinská keramikárka, pani Mária Hanusková sa už 30 rokov
venuje figurálnym plastikám, reliéfom zobrazujúcim slovenské
kroje, maľuje olejom, akrylom a suchým pastelom. Námety čer-
pá z oblasti ľudovej, vinohradníckej a sakrálnej tradície. Svoje
diela vystavuje po celom Slovensku aj v zahraničí. Má stálu expo-
zíciu v malom kostolíku v Poprade, v časti Kvetnica. Vytvorila
tam Krížovú cestu, Poslednú večeru, Dobrého pastiera a v zime
je vystavený aj betlehem. Svoje betlehemy vystavovala aj vo
Viedni a dvakrát reprezentovala Slovensko v Ríme na výstave
100 betlehemov z celého sveta.

2. marca 2018 otvárala v Piešťanoch v Dome umenia výstavu
pod názvom Spolu s ňou vystavovali obrazy
aj ukrajinskí umelci Orest Tsyupko – riaditeľ galérie v Khuste,
Volodymyr Kolesnykov – docent na Katedre kresby a maľby Ky-
jevskej národnej univerzity technológií a dizajnu a Igor Yeliseyev
– tvorba figurálnych námetov a monumentálnych diel.

Výstava potrvá do 3. apríla. Je otvorená utorok – piatok od
14. do 17. hod. sobota-nedeľa od 14. do 18. hod. Choďte si po-
zrieť okrem iných nádherných vecí jej madonu s partou zdobe-
nou habánskym ornamentom, šperky a ručne maľované hod-
vábne šatky. Na vernisáži zaspievali Anka Vojčáková a Janko
Bíž členovia speváckeho zboruAnimatus z Pezinka.

Umenie bez hraníc.

Alžbeta Jedličková

ŽIJE MEDZI NAMI

Tohtoročný SDM na tému
pripravili ženy zo SURINAMU. Konal sa

dňa 27. 2. 2018 v Evanjelickom kostole. Texty surinamských
žien predniesli ženy oboch vyznaní. Texty boli popretkávané
melodickými piesňami, ktoré spieval a hral na gitare evanjelický
zborový farár Mgr. Vladimír Kmošena. Po skončení SDM bolo
pre všetkých pripravené občerstvenie. Začiatok slávenia Sve-
tového dňa modlitieb sa datuje od r. 1910/11 a združuje takmer

„Boh videl, že všetko čo stvoril
bolo veľmi dobré“

Ekumenický svetový deň modlitieb 2018 (SDM)
180 krajín. Každý prvý piatok v marci, sa muži aj ženy schádza-
jú, aby sa modlili za jednotlivé krajiny. Ďakujeme všetkým, ktorí
prišli, lebo je veľmi dôležité pripojiť sa k celosvetovej výzve
žien, spoločne sa modliť a zostáva iba želanie, aby SDM zacho-
vával aj naďalej tradície kresťanských žien, podporoval svojím
spôsobom ekuménu a žil s ňou. Výťažok v sume 100 eur bol
zaslaný na účet SDM.

Alžbeta Strapáková

Poz. red.: Citát neprešiel jazykovou úpravou.
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Historický Schaubmarov mlyn
je od 70. rokov 20. storočia sú-
časťou Slovenskej národnej ga-
lérie – okrem expozície o mly-
nárstve tu nájdete aj galériu vý-
tvarného umenia.Areál tejto kul-
túrnej a technickej pamiatky sa
podarilo zachovať ako pôvodnú
vidiecku usadlosť, obklopenú
dvorom a starým ovocným sado-
m. V minulom roku sa začala
revitalizácia areálu s cieľom
premeny na zážitkové miesto; v
tomto roku pokračujeme obno-
vou ovocného sadu a jeho otvo-
rením pre všetkých, ktorí chcú
tráviť čas na čerstvom vzduchu.

Obnova ovocného sadu zna-
mená výsadbu 33 nových stro-
mov a viac ako stovky ovoc-
ných a okrasných kríkov. Pri ich
výbere sme sa riadili predsta-
vou prirodzenej záhrady – ovoc-
ného sadu, ktorý pripomína det-

12. marca bola vyhlásená
zbierka
ktorá potrvá do 9. apríla 2018
a v ktorej na podporovateľov
čakajú krásne odmeny.

Posaď sa(d) u nás!,

stvo u starých rodičov na dedi-
ne. Preto v sade nájdete naprí-
klad duly, hrušky, višne či če-
rešne, moruše, ríbezle, maliny
aj černice. Stromy, kríky alebo
trvalky sme zároveň vyberali
tak, aby sme ich mohli zužitko-
vať pri rôznych vzdelávacích,
remeselných a výtvarných akti-
vitách alebo na výrobu vlast-
ných produktov. V sade neskôr
pribudne vinič a včelíny, vtáčie
búdky či hmyzí domček, svoje
miesto tu budú mať spolu so

skleníkom aj zeleninové a by-
linkové záhony. Chodníky, la-
vičky, siete či ohnisko na ope-
kanie sú samozrejmosťou. Z prí-
spevkov budeme môcť nakúpiť
a zasadiť všetky stromy, kríky a
upraviť sad tak, aby sme ho
čoskoro mohli sprístupniť verej-
nosti.

Čím viac vyzbierame, tým
viac budeme vedieť pre rozvoj
sadu urobiť.

Celková cena plánovanej
obnovy sadu je vyše 13 000
eur.

Prispievatelia môžu projekt
podporiť až do 9. apríla cez
verejnú crowdfundingovú
platformu startlab:

Výška podpory je variabil-
ná – na výber je suma už od 6
€ až po niekoľko desiatok a
stoviek eur.

Kontakt:

https:-
//www.startlab.sk/projek-
ty/385-posad-sad-u-nas-/

V závislosti od výš-
ky príspevku sú pre prispieva-
teľov pripravené odmeny: taš-
ky, ruksaky, dobroty z regiónu
alebo od našich partnerov, re-
produkcie či autorská tlač od vý-
tvarníčky Ivany Šátekovej a ve-
ľa ďalšieho; dokonca je možné
kúpiť si a pomenovať svoj vlast-
ný strom.

Zuzana Palicová,

+421 902 366 416

Za podporu ďakujeme Generál-
nemu partnerovi Tatra banka, a.s.,
Ivane Šátekovej, združeniu Chute
Malých Karpát, pánovi Hacajovi - vi-
nárstvo Hacaj, Petre Molnárovej -
Slow Food Pressburg, Michalovi
Kordošovi FOODMAN, Máriovi
a spol. - Herbert Sirupy.

zuzana.palicova@sng.sk

Obnova ovocného sadu v Schaubmarovom mlyne
Obchodná akadémia v Pezinku patrí medzi prvé
školy, ktorá pri vyučovaní svojich žiakov využíva
najmodernejšie a najvyspelejšie technológie!
Práca s online ekonomickým softvérom Profit365
má stabilné miesto v učebných osnovách školy v

šk. r. 2017/ 2018. Podľa učebných osnov, vyučovaných v ob-
chodnej akadémii, nám spoločnosť vytvorila modelové situácie
šité na mieru pre našich žiakov. Zadarmo sme dostali predplat-
né online ekonomického softvéru Profit365, v ktorom môže pra-
covať neobmedzený počet tried a žiakov. Na prihlásenie nám
stačí otvoriť iba webový prehliadač na akomkoľvek počítači .

Vďaka online riešeniu majú žiaci možnosť prihlásiť sa do svo-
jej firmy aj cez mobil, poprípade tablet.

Počas celého školského roka máme neobmedzený prístup
do našich školských testovacích firiem v Profit365 na:

konzultácie s osobnou účasťou priamo u nás na škole,
prezentáciu pre celú školu,
možnosť praxe našich žiakov vo firme a veľa iných možností.
Samotný softvér je jednoduchý a prehľadný. Vďaka jeho jed-

noduchosti a intuitívnosti sme sa v ňom rýchlo a bezproblémo-
vo naučili pracovať.

Čím patrí teda OAPK medzi školy, ktoré zvyšujú úroveň vzde-
lanosti svojich žiakov využiteľných pre súčasný moderný trh prá-
ce? To najlepšie vystihuje citát CEO J.Lichnera.

-
-
-

„Prostredníctvom našej Profit365 Academy sa snažíme zlep-
šovať študijné prostredie na Slovensku. Podstatou je zahrnutie on-
line ekonomického softvéru Profit365 do učebných plánov šitých
na mieru podľa požiadaviek stredných obchodných a odborných
škôl. Vytvárame modelové situácie podľa plánov, ktoré si žia-
ci/študenti reálne vyskúšajú v Profit365 online, napríklad aj cez
svoj telefón. Školy majú plnú podporu našej spoločnosti pri nasta-
vovaní študijných programov aj prezentovaní svojich výsledkov.
Naším cieľom je rozšíriť Profit365 Academy do všetkých odbor-
ných ekonomických stredných škôl.“ Tomáš Krajčovič

Moderné technológie
v Obchodnej akadémii Pezinok

Tak ako zima otáľala so
svojím príchodom a nechala
si vrchol na prelom februára
a marca, tak sa jej nechce
odísť. Ešte aj v čase jarnej
rovnodennosti prišla vlna
ochladenia, v ktorej teploty
nielen v noci, ale aj počas
dňa klesli pod bod mrazu. Na
druhej strane nám však jar
predsa len prináša viac den-
ného svetla. A večer pozoru-
hodné astronomické úkazy.

Jarná rovnodennosť

veľkonoč-
ných sviatkov.

Aj keď si na teplé počasie mu-
síme počkať, jar je výrazne roz-
poznateľná aspoň vďaka predl-
žujúcim sa dňom.

zna-
mená naozaj to, čo evokuje
význam tohto pojmu: čas, kedy
je slnko počas dňa nad obzo-
rom, je rovnako dlhý ako noc, te-
da dvanásť hodín.

Samozrejme, neplatí to do-
slovne. V okolí Bratislavy na-
príklad v deň jarnej rovnoden-
nosti, teda 20. marca, vyšlo sln-
ko o 5:57 a zapadlo o 18:02, te-
da deň trval 12 hodín a 5 minút,
zatiaľ čo noc 11 hodín a 55 mi-
nút. Jar v roku 2018 nastala 20.
marca presne o 17:15. V oka-
mihu jarnej rovnodennosti sl-
nečné lúče dopadajú kolmo na
zemský rovník. Keby sme teda
v tento deň stáli na rovníku, ma-
li by sme na poludnie slnko pria-
mo nad hlavou. Zaujímavé tiež
je, že v tomto čase slnko
osvetľuje rovnako severný aj
južný pól, kde sa striedajú po-
lárna noc a polárny deň.

Termín jarnej rovnodennosti
mierne kolíše, v minulom storo-
čí často pripadal aj na 21. ma-
rec – v tomto storočí zatiaľ napo-
sledy v roku 2011 a najbližšie
sa tak stane až v roku 2102.
Vzácne pripadne jarná rovno-
dennosť aj na 19. marec, naj-
bližšie v roku 2048.

V období rovnodennosti sa
dni najvýraznejšie predlžujú.
Každý deň pribudnú 3 až 4 mi-
núty denného svetla. Už na veľ-
konočnú nedeľu, ktorá bude 1.
apríla, nám slnko zasvieti 12 ho-
dín a 47 minút.

Od jarnej rovnodennosti je
odvodený aj termín

Podľa tradície

ich oslavujeme vždy po prvom
splne, ktorý nasleduje po pr-
vom jarnom dni. Tento rok na-
stane spln v sobotu 31. marca
a hneď na druhý deň bude veľ-
konočná nedeľa.

V niektorých rokoch bola Veľ-
ká noc ešte skôr, napríklad v ro-
ku 2008 už 23. a 24. marca. Na
budúci rok zasa pripadne veľ-
konočná nedeľa až na 21. apríl.

Ak už je reč o mesiaci, zaují-
mavosťou tohtoročného marca
je fakt, že počas tohto mesiaca
sme zaznamenali spln hneď
dvakrát. Prvý raz to bolo 2. mar-
ca a keďže mesačný cyklus tr-
vá 29 a pol dňa, druhý spln pri-
padá na 31. marec. Podobné to
bolo aj v januári, kedy bol spln
takisto dvakrát a zhodou okol-
ností tiež 2. a 31. januára.
Oproti tomu vo februári nena-
stal spln vôbec.

Akeď už hovoríme o astrono-
mických úkazoch, ten najzaují-
mavejší nám počas marca pri-
pravili planéty Slnečnej sústa-
vy. Konkrétne

Obe planéty nazývame vnú-
tornými, keďže ich obežné drá-
hy sú k Slnku bližšie, než je
obežná dráha Zeme. V dôsled-
ku toho Venušu ani Merkúr nik-
dy nemôžeme vidieť v noci.
Vždy ich pozorujeme v blízkosti
Slnka, buď pred jeho výcho-
dom, kým sa rozbrieždi, alebo
po jeho západe, za súmraku.

Známy je tento jav v prípade
Venuše, ktorú pozorujeme buď
večer ako Večernicu, alebo rá-
no ako Zorničku. Planéta Venu-
ša je mimoriadne jasná, dosa-

Venuša a Mer-
kúr.

huje niekedy jasnosť – 4,4 mag-
nitúdy, čo znamená, že je naj-
jasnejším objektom večernej
oblohy. (Zdanlivá hviezdna veľ-
kosť totiž v prípade jasných ob-
jektov dosahuje záporné hod-
noty, a naopak, čim je kladná
hodnota vyššia, tým je objekt
menej jasný. Pre objekty pozo-
rovateľné voľným okom je hra-
nica zdanlivej hviezdnej veľko-
sti asi 6 mag.)

Venuša je niekedy taká jas-
ná, že jej svetlo vrhá tiene, ak
sa nachádzame v dostatočne
tmavom prostredí. Oproti tomu
jej sused Merkúr je nenápad-
nejší, a to najmä preto, že sa už
naozaj nachádza blízko Slnka.
Vidíme ho teda napríklad krát-
ko po západe slnka v osvetle-
nej časti obzoru. A kým obloha
poriadne stmavne, Merkúr už
zapadne za obzor.

Obdobie, kedy sa Merkúr
(ale aj Venuša) z nášho pohľa-
du najviac vychýlia od Slnka
(teda Zem, Slnko a Merkúr
tvoria trojuholník), nazývame
elongácia – pri najväčšej zá-
padnej elongácii vidíme Mer-
kúr ráno, pri najväčšej východ-
nej elongácii naopak po západe
slnka.

Takáto situácia nastala práve
teraz, v marci. Venušu aj Mer-
kúr vidíme na západnom obzo-
re ako dva jasné objekty, pri-
čom – čo je neobvyklé – jasnej-
šia Venuša sa nachádza nižšie
nad obzorom a o čosi menej jas-
ný Merkúr vyššie.

Slnko zapadá, ako sme už
spomínali, okolo 18. hodiny ve-
čer, po prechode na letný čas to

bude okolo 19. hodiny. Merkúr
napríklad v piatok 23. marca za-
padne až o 19:20 a Venuša o
19:31 SEČ. Máme teda viac
než hodinu, počas ktorej ich mô-
žeme za súmraku a postupné-
ho tmavnutia oblohy pozorovať
nad západným obzorom.

Venuša bude svoj pobyt na
večernej oblohe aj naďalej
predlžovať, Merkúr z nej nao-
pak začne miznúť, pretože ob-
dobia maximálnej elongácie
uňho nikdy netrvajú dlho. Pla-
néta vzhľadom na malú obežnú
dráhu rýchlo obieha okolo Sln-
ka a mení svoju polohu. (Mer-
kúr obehne okolo Slnka za 88
dní, Venuša za 225.) Pozorovať
obe planéty súčasne máme te-
da šancu len do Veľkej noci.

Na obdobie jarnej rovnoden-
nosti je tiež načasovaný ďalší
zaujímavý úkaz, a to tzv. zodia-
kálne svetlo. Vzniká odrazom
slnečných lúčov od jemných
prachových zrniek medziplane-
tárnej hmoty, ktorá sa nachá-
dza v našej Slnečnej sústave.
Môžeme ho pozorovať práve v
čase jarnej alebo jesennej rov-
nodennosti. Teraz, na začiatku
jari, je viditeľné za jasných veče-
rov po západe slnka ako pás,
na ktorom je obloha jasnejšia.
Samozrejme musí byť čistá ob-
loha a čo najmenej svetelného i
reálneho smogu.

Aj napriek chladnému marcu
a zdráhavému začiatku jari
nám teda prvé jarné dni môžu
spestriť pozoruhodné astrono-
mické úkazy. Stačí zodvihnúť
hlavu a pozrieť sa na oblohu.

(kam)

Jar mešká, no jarná obloha nás potešíPercento z dane
príjmu darujem sebe

Aj v roku 2018 má množstvo pracujú-
cich ľudí možnosť jednoduchým kro-
kom poukázať časť svojich daní tretie-
mu sektoru a podporiť činnosť nezis-

kových organizácií. Ako však docieliť, aby tieto peniaze
nevyšli nazmar? Ba ešte lepšie, aby som ich ako darca
mohol použiť v prospech samého seba?

Lucia Finková

Tieto možno sebecky znejúce otázky však predsa len v sebe
nesú veľký rozmer dobročinnosti a filantropie. Investovať svoje
čiastky dane neziskovým organizáciám pôsobiacim v oblasti,
kde žijem, automaticky dopomôže k rozvoju a zlepšeniu kvality
života tohto miesta, života nás všetkých obyvateľov, a teda pria-
mo ovplyvnia každého z nás. Prosperujúci región prináša „ svo-
jim miestnym “ množstvo výhod, dáva im nové príležitosti a po-
máha im rásť.

Malokarpatskí obyvatelia majú na výber z desiatok občian-
skych združení, neziskových organizácií či komunitnej nadácie. „
Veľmi sa mi zapáčila myšlienka podporovať drobné komunitné ak-
tivity priamo v malokarpatskom regióne... Spájajú a pomáhajú vy-
tvárať lepšie vzťahy, “ hovorí podnikateľ Ing. Jozef Tomaškovič.

Je isté, že na filantropiu a dobrovoľníctvo nie je priskoro
nikdy. Podporiť lokálne aktivity môžete nielen ako fyzická, ale aj
právnická osoba svojimi 1-3% z dane. Všetky potrebné infor-
mácie nájdete na , alebo na stránke Malokarpatskej
komunitnej nadácie REVIA ( ). Nadácia REVIA už
22 rokov podporuje regionálne projekty z rôznych oblastí či ľu-
dí vo všetkých vekových kategóriách. „ Veľmi sa teším, že exis-
tuje takáto možnosť a viem, že darovať príspevok Nadácii
REVIA znamená, že sa dostane na úrodnú pôdu," teší sa s na-
miAndrea Janošková.

Nech už sa rozhodnete pre kohokoľvek, nezabudnite na svo-
je právo pomôcť sebe aj iným. „Percentá umožňujú použiť časť
daní, teda peňazí určených štátu…v prospech ľudí v treťom sek-
tore. Tí ich použijú tam, kde to štát dlhodobo nezvláda. Úžasný
pocit využiť to a večná škoda nevyužiť,“ dodáva predseda
správnej rady Nadácie REVIAIng. Peter Huňor.

Spoločne robíme náš región výnimočným.
Za Nadáciu REVIA

rozhodni.sk
www.revia.sk
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

MAREC 2018 PEZIN ANČ

► 1.4. HASIČSKÁ
ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA.
► 7.4. DRUMFEST
SLOVAKIA.

►8.4. AHOJ ROZPRÁVKA.
Dnes: ZAJKO LAJKO.
► 11.4. AJ PÁN GOETHE BY
MAL RADOSŤ.
► 13.-14.4. DIVA-
DELNÉ KONFRONTÁCIE.

► 14.4. MALO-
KARPATSKÝ COUNTRY BÁL.

►20.-21.4. VÍNNE TRHY
PEZINOK 2018 – XXIII. ročník.

► 22.4. A ČO JA, LÁSKA?

► 23.4. JAREK
NOHAVICA.

► 25.-26.4. NOVODO-
BO SO SHAKESPEAROM.

► 27.4. Z KAŽDÉHO
ROŽKU TROŠKU.
► 28.4. SLNKO V NÁS.

► 28.4. PREDAJNÁ AKCIA POUŽITÉHO
DETSKÉHO OBLEČENIA, HRAČIEK, KNIŽIEK A DETSKÝCH
POTRIEB.
► 29.4. MEDZINÁ-
RODNÝ DEŇ TANCA.

23.3.- 23. 4. 2018 PAFF

25. 4. - 28. 5. 2018 Práce žiakov a absolventov
výtvarného odboru ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.

( ) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný garant: DHZ Pezinok.

(sobota) o 15.30 h vo veľkej a malej sále DK –
2. ročník festivalu pre milovníkov bicích nástrojov.

Vystúpenia špičkových bubeníkov, workshopy, zaujímavé disku-
sie, výstava bubnov a činelov... Vystúpia: Anika Nilles (DE), Miloš
Meier (CZ), David Hodek (SK), Emil Frátrik (SK) a ďalší. Orga-
nizátori: P.R.D. OZ s partnermi. Vstupenky k dispozícii na

a v deň podujatia na mieste.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Účinkuje: Divadlo Žihadlo.
(streda) o 9.00 h v malej sále DK –

Súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ.
(piatok-sobota) v malej a veľkej sále DK –

Krajská prehliadka amatérskeho di-
vadla dospelých. Hlavný organizátor: MOS Modra.

(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Tradičná zábava vo western štýle.

LERRY&COMEBACK (americká country), ARION (country klasi-
ka), STEP BRIDGE (stepárska a tanečná šou), výuka a tancova-
nie western tancov a country štvorylky, HENNA PAINTING štúdio
(maľovanie na kožu). Večerom sprevádza PAĽO HRAŠKA. Ob-
čerstvenie vrátane teplých večerí zabezpečené. Podujatie v spo-
lupráci PKC a PEHAOZ.

(piatok-sobota) v spoločenskej sále DK –
Organizátor: Združenie pezinských

vinohradníkov a vinárov. Spoluorganizátori: Mesto Pezinok a PKC.
(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

„Dobrý deň, prišla som bojovať o vášho muža...“ Komédia Táne
Kusej, v ktorej má nezvyčajnú príležitosť skvelá herečka MARTA
SLÁDEČKOVÁ. Pred rokmi totiž v televíznej inscenácii, podľa ktorej
hra vznikla, hrala zvodnú Skarlet. Dnes si vychutnáva úlohu za-
nedbanej manželky (v inscenácii Božidara Turzonovová). Ďalej účin-
kujú:: Martin Mňahončák a Zuzana Porubjaková v alternácii s Domi-
nikou Kavaschovou. Réžia: Martin Mňahončák

(pondelok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Koncert významného českého folkového pesničkára.

Hostia: ROBERT KUŚMIERSKI (PL), PAVEL PLANKA (CZ). Dĺžka
koncertu: 2 hodiny. Koncert nie je vhodný pre deti do 12 rokov.
Vstupenky na koncert sú VYPREDANÉ.

(streda-štvrtok) o 9.00 h v malej sále DK –
Súťaž v prednese v anglickom jazyku

pre ZŠ a SŠ.
(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

Koncert žiakov HO ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.
(sobota) o 16.00 h v malej sále DK – Prog-

ram FSS Obstrléze a pozvaných súborov pri príležitosti XI. ročníka
prehliadky folklórnych súborov seniorov Malokarpatského regiónu.

(sobota) o 9.00 h –

Organizator: CPR, prev. MC MaMaTaTaJa.
(nedeľa) o 15.00 h na Radničnom námestí –

Zatancujme si spoločne na námestí. Or-
ganizátori: KST PETAN, TC CHARIZMAa PKC

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

v minigalérii DK –

nedeľa

www.-
ticketportal.sk

VÝSTAVY:

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Oliver Šiška 2.2.

Karin Pitoňáková 6.2.

Dominika Dubinová 7.2.

Hanna Škrípová 7.2.

Andrej Ďuriš 7.2.

Dávid Vican 8.2.

Emily Fiková 9.2.

Zara Meňhard 10.2.

Ivana Jendrušáková 11.2.

Tamara Tkáčová 12.2.

Samuel Čergel 13.2.

Natália Urbánová 15.2.

Filip Ukropec 16.2.

Oliver Ostrolucký 17.2.

Samuel Liška 18.2.

Jakub Orságh 20.2.

Lenka Vargová 20.2.

Bianka Roučková 20.2.

Viktória Baxová 22.2.

Juraj Schavel 22.2.

Stella Alexandra Nemcová 22.2.

Andrej Bilčík 24.2.

Matúš Vereš 26.2.

Filip Nikolas Aulitis 26.2.

David Jurčík 26.2.

80-roční

85-roční

90-ročný

92-ročná

MUDr. Judita Šlesáriková 1.3.
Školastika Pastuchová 3.3.
Ján Sárk zi 4.3.
Elena Maťasová 4.3.
Jana Hotová 7.3.
Štefan Dugovič 20.3.
Mária Klamová 23.3.
Eva Weissová 27.3.
Ing. Vojtech Kovačič 27.3.

Matilda Noskovičová 4.3.
Ing. Tomáš Kaňa 7.3.
Jozef Paulík 14.3.
Elena Kopecká 21.3.

Anton Strážay 16.3.

Hedviga Marenčíková 31.3.

ö

Marek Škríp 34 r.
Tibor Sloboda 69 r.
Eva Csermáková 74 r.
Peter Chalupka 56 r.
Milan Slováček 58 r.
Milan Zátopek 72 r.
Marian Václav 53 r.
Martin Krčík 95 r.
Irena Reichbauerová 85 r.
Anastázia Brúnerová 82 r.
JUDr. Ivan Čajovec 73 r.
Elena Kapcová 94 r.
Mária Geršičová 78 r.
Štefan Kern 87 r.
Emília Libantová 93 r.
Ján Follrich 91 r.
Vladimír Halas 67 r.
František Kuttner 77 r.
Ján Kollár 80 r.
Eva Osvaldová 73 r.
MiloslavAulitis 70 r.
Antonín Hvíla 78 r.
Ľubica Moravská 66 r.
Alojz Sloboda 81 r.
Anna Strnisková 86 r.
Dušan Kušnier 72 r.

Naši jub i lant i

POĎAKOVANIE

Cenník vstupeniek 2 D 3 D 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. Sherlock Gnomes ........................... 17.00 h .... USA,GBR
1. Ready Player One: Hra sa začína 3D ........................ USA
3. Fk: Odnikiaľ .......................................................... Ger,Fra
4. Eric Clapton .............................................................. GBR
5. Hmyz .................................................................... SR,ČR
6. Oni 2: Nočná korisť ................................................... USAl
8. Apoštol Pavol ........................................................... USA
10. Stratili sme Stalina .................................................... GBR
11. Cesta za kráľom trollov ............................................... Nor
12. Deň čo deň ................................................................ USA
14.-15. Besnenie .................................................................. USA
15. Králik Peter ...... USA
17. Fk: The Florida Project USA
18. Fakjú pán profesor 3 ......................................................... Ger
19.-20. Vadí nevadí ............................................................... USA
21. Dubček ........................................................................ SR
21. Králik Peter ..................................... .......... USA
24.-25. Dubček ........................................................................ SR
26. Pepík ........................................................................... ČR
27.-28. Avengers: Nekonečná vojna USA
29. Avengers: Nekonečná vojna 3D ................................ USA
28.-29. Dve a pol kačky .............................. USA

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

..................................... . 17.00 h ...............
...............................................

. 17.00 h ...

.....................................

. 17.00 h ..............

KINO DOMU KULTÚRY apríl

Zosobáš i l i sa

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

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

Matilda FUNKOVÁ.

Dňa 17. 2. 2018
sme si s láskou pri-
pomenuli 30. výro-
čie úmrtia nášho
drahého

Ďakujeme všetkým
za tichú spomienku. Dcéry Ruže-
na, Lenka a Edita s rodinami.

Eduarda VYDRU.

Spomíname s lás-
kou a navždy zo-
stane v našich srd-
ciach. Dňa 12. 4.
2018 uplynie 8 ro-
kov, čo nás navždy
opustil

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
s nami venujú tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami.

Michal LUNÁK.

Už nevidíte slnko, krásny deň, na
Grinavskom cintoríne snívate
svoj večný sen. Už niet návratu
ani nádeje, len cesta k hrobu nás
k vám zavedie. V neznámy svet
odišli ste spať, zaplakal každý,
kto vás mal rád. Odišli ste od nás,
my ostali sme v žiali, no vždy bu-
dete v srdciach tých, ktorí vás
milovali. Dňa 21. 2. 2018 sme si

pripomenuli 2. výro-
čie smrti nášho
milovaného otca

a dňa 29. 4. 2018
si pripomenieme

1. výročie smrti na-
šej milovanej ma-
my

S láskou spomínajú
deti s rodinami.

Severína
MLYNEKA

Terézie
MLYNEKOVEJ.

Dňa 28. 3. 2018
sme si pripomenuli
22. výročie úmrtia
mojej manželky

S láskou a úctou spomína man-
žel, syn, dcéra a vnuci. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Veroniky
KABÁTOVEJ

rod. Táborovej.

Dňa 13. 3. 2018
sme si pripomenuli
nedožité 60. naro-
deniny nášho brata

S láskou na teba
spomínajú súrodenci s rodinami.

Jozefa
NOSKOVIČA.

Dňa 5. 3. 2018 sme si pripome-
nuli nedožité 95. výročie narode-
nia našej mamy, babky a pra-
babky

rod. Andelovej
z Pezinka. Zároveň
si 25. 3. 2018 pri-
pomíname 10. výro-
čie úmrtia nášho
otca, dedka a pradedka

rodáka z Lysej pod
Makytou, kres-
ťanského aktivistu
Slovenska. Naše
spomienky sprevá-
dzajú modlitby za

vás. Smútiaca rodina.

Jozefíny
MILKOVEJ,

Vladimíra
MILKU,

Dňa 10. marca uply-
nulo 20 rokov odo
dňa, kedy nás
navždy opustil náš
tatino, dede a dob-
rý človek

S láskou spomínajú dcéra Evička
s manželom Martinom, vnúčatá
Marek a Blanka s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

JUDr. VÁCLAV
ZAJFRT.

Dňa 6. 4. 2018 uply-
nie 6 rokov od úmr-
tia našej milovanej
manželky, mamy,
dcéry a sestry

rod. Trojanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

Tatiany
PTÁKOVEJ

Navždy ostaneš v
našich srdciach...

Dňa 12. 2. 2018 sme sa rozlúčili
s naším drahým synom, bratom,
krstným otcom a švagrom

vo veku 34 rokov v Grinave na
cintoríne. Zároveň rodina ďakuje
všetkým, čo sa boli rozlúčiť s na-
ším drahým synom Marekom.
Ďakujeme za kvetinové dary
a prejav sústrasti. V našich srd-
ciach ostáva navždy. Smútiaca
rodina.

Marekom ŠKRÍPOM

Zlaté slnko za hory
zašlo, súmrak ticho
padá do polí, srdce
tvoje dobré večný
pokoj našlo a viac
ťa nič nebolí. Ťaž-
ko je bez teba,

smutno je nám všetkým, nič nie je
také, ako bolo predtým. Už len
kytičku kvetov na hrob dáme,
zažneme sviecu a tíško spomína-
me. Dňa 15. 3. 2018 sme si pripo-
menuli 14. výročie úmrtia nášho
drahého manžela, otca a de-
duška

S láskou spomínajú manželka
Mária, dcéra Iveta a syn Marian
s rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu s nami venujú tichu spo-
mienku.

Štefana BEDECSA.

Kto žije v našich
srdciach, neumie-
ra! Dňa 5. 4. 2017
si pripomenieme
5. výročie úmrtia
môjho drahého
manžela

S láskou a úctou spomína man-
želka Jarmila s rodinou a priateľ-
mi.

Miroslava KOŠÍKA.

Dňa 16. 2. 2018 uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý
otec, starý a prastarý otec

a 2. 3. 2018 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opustila
naša drahá mama,
stará a prastará
mama

S láskou a úctou
spomína dcéra
Darina s rodinou.
Ďakujeme všet-
kým, ktorí im spolu
s nami venujú tichú
spomienku.

Ing. Rudolf
ZÁMEČNÍK

Mária ZÁMEČNÍKOVÁ.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť. Za
lásku a dobrotu ti
už nemôžme nič
dať, len na hrob
zapáliť sviečku a tíško spomínať.
Dňa 13. 3. 2018 si s veľkým smút-
kom pripomíname 2.výročie úmr-
tia našej milovanej mamičky, man-
želky, dcérky, sestričky a krstnej
mamičky

Kto ste ju poznali a mali radi, ve-
nujte jej ,prosíme, tichú spomien-
ku. S úctou a láskou spomína
smútiaca rodina.

Ing. Helenky URBLÍKOVEJ.

Dňa 21. 3. 2017
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia

S láskou na ňu spo-
mínajú manžel Fer-

dinand, dcéra Scarlett s rodinou
a dve vnučky Timea a Lia.

Anastázie
HAJTMÁNKOVEJ.

Odišla si tíško, niet
ťa medzi nami, v
srdciach našich
žiješ spomienkami.
Dňa 16. 3. 2018
uplynulo 13 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá mama a babka

S láskou spomínajú deti s rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Žofia JANÁSOVÁ.

Ďakujeme príbuzným , priateľom
a známym, ktorí sa spomienkou
podieľali nad stratou našej drahej

Touto cestou chceme poďakovať
za prejavenú sústrasť. Smútiaca
rodina.

Magdalény SIPEK,
rod. Slimákovej.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli rozlú-
čiť s našou drahou
maminkou a babul-
kou

ktorá nás opustila dňa 17. febru-
ára 2018 vo veku 94 rokov. Smú-
tiaca rodina.

Elenou KAPCOVOU,

Dňa 21. 3. 2018
uplynulo 25 rokov,
odkedy nás predi-
šiel do večnosti
náš drahý manžel
a otec

– astronóm z Pezinka. S láskou
a modlitbou na neho spomína
celá rodina.

Dr. Ján ŠTOHL

Tomáš Skovajsa a Barbora Štefe-

ková • Ing. Ivan Holič PhDr. a Ka-

tarína Krajná • Stanislav Slimák

a Zuzana Mišáková • Tomáš Ben-

čík a Helena Kurusová

94-ročná

95-ročná

98-ročný

Jozefína Klátilová 16.3.

Marta Dvořáková 22.3.

Ján Kurtiš 23.3.

Dňa 11. 3. 2018
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
našej drahej mamy
Marty ČECHOVEJ.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú
spomienku. Syno-
via s rodinami.

Ordinácia veterinára, každý deň plná trasúcich sa zvierat
a ich majiteľov bojacich sa o svojich miláčikov, ordinácia plná
mňaukotu, štekotu a hlavne ordinácia plná človečiny. Takú
som vnímala ordináciu pána doktora Freya, ktorý nás v tieto dni
opustil naveky. Pán doktor, veľká úcta od rodiny majiteľov i pria-
teľov zvierat. Danica Tyková

Človečina

Dňa 10. mája 2018
si pripomenieme
10. výročie úmrtia
nášho drahého

S láskou spomí-
najú manželka a ostatná smú-
tiaca rodina.

Jaroslava
KRAMPLA.
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Veľká cena Pezinka v mariáši
Usporiadateľom Veľkej ceny Pezinka v mariáši bol už po

siedmykrát domáci Mariášový klub Pezinok a Slovenský
zväz mariášových klubov, ktorí spoločne v sobotu 17. feb-
ruára privítali 387 hráčov z celého Slovenska na 2. kole
extraligy vo volenom mariáši v Dome kultúry. Všetkých
prítomných privítal taktiež zástupca mesta viceprimátor
Ing. MilošAndel.

Víťazom Veľkej ceny Pezinka sa stal
z Liptovského Mikuláša, na druhom mieste skončil

z Hlohovca a tretí bol zo Ži-
liny. Najlepší z Pezinčanov bol ktorý
obsadil 31. miesto.

Vladimír Šimalčík
Ja-

roslav Majka Marián Sloviak
Anton Jurkovič,

(pv)

Slovenský atletický zväz no-
minoval na halové Majstrovstvá
Slovenska mladších žiakov, kto-
ré sa konali 24. 2. 2018 troch na-
šich pretekárov, ktorí splnili
účastnícky limit. Boli nimi žiaci
ZŠ J. Kupeckého v Pezinku a to

(2005),
(2005) a

(2008). Lukášovi
Lošonskému sa darilo najviac,
keď vyhral v disciplíne beh na
150m a stal sa tak majstrom
Slovenska. Vincent Grúber ob-
sadil v behu na 150m 7. miesto
a v skoku do diaľky obsadil krás-
ne 5. miesto. Matej Knapčok
ako najmladší účastník celého

Lukáš Lošonský Vin-
cent Grúber Matej
Knapčok

Halové Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov

Úspešní plavci
z Plaveckého klubu Pezinok

V sobotu 17. februára sa v Bratislave na Pasienkoch ko-
nali plavecké preteky – Krajské majstrovstvá Bratislavskej
oblasti – Dlhé trate. Plavecký klub Pezinok na podujatí re-
prezentovalo 28 detí a viacerým z ních sa podarilo vylepšiť
si svoje osobné rekordy. Päť plavcov si vybojovalo pódiové
umiestnenie v rôznych kategóriách, a to:

(1. miesto 800 m voľný spôsob),
(2. miesto 400 m voľný spôsob),
(2. miesto 400 m voľný spôsob),
(3. miesto 400 m voľný spôsob) a (3. miesto
400 m voľný spôsob).

Veronika Beha-
lová Samuel Sčevlík

Katarína Sabolová
Veronika Vajcíková

Lucia Daňová
Plavecký klub Pezinok

Poslednú februárovú sobotu
sa odohrali záverečné finálové
boje MMFL v športovej hale na
Komenského ulici. V poobed-
ňajších semifinálových zápa-
soch sa najskôr stretol minulo-
ročný obhajca tím Brothers
s celkom z Grinavy, ktorý vo
štvťfinále prekvapujúco porazil
favorita Obvoďákov 7 : 6 na pe-
nalty. Úspešnejšími v tomto zá-
pase boli hráči Brothers, ktorí
sa stali prvými finalistami tohto
ročníka MMFL, keď vyhrali po-
merom 5 : 2. V druhom semifi-
nále si zmerali sily hráči Banco
Casina a s nováčikom El dora-
do. Po výhre 7 : 2 sa z postupu
do finále tešili Senčania z Ban-
co Casino.

Porazení semifinalisti si za-
hrali v malom finále v zápase o
bronz. Väčšiu radosť mali po ko-
nečnom hvizde Grinavania,
keď po výsledku 6 : 2 porazili
chalanov z El Dorada a určili

Finálové boje MMFL

tak poradie na treťom a štvrtom
mieste. Vo večerných hodinách
sa odohral finálový zápas me-
dzi seneckým Banco Casino
a pezinským Brothers. Úspeš-
nejším tímom boli hráči Ban-
co Casina, ktorí si poradili po
výsledku 5 : 2 s obhajcami mi-
nuloročného ročníka a mohli
sa tak tešiť z premiérového

víťazstva MMFL2017/2018.
O kultúrny program sa po-

starali mažoretky Laskonky.
Po skončení všetkých zápa-
sov boli dekorované jednotli-
vé mužstvá a udeľované indivi-
duálne ceny pre hráčov ligy.
Najúspešnejším sa stal Ri-
chard Hulák z Obvoďákov, keď
dominoval v kategóriách naj-

lepší strelec, nahrávač a vyhral
aj kanadské bodovanie.

Richard
Hulák (Obvoďáci)

Richard Hulák
(Obvoďáci)

Richard Hu-
lák (Obvoďáci)

Martin Juran
(Kalamáre)

Pezinské Tulene

Martin Benčúrik (Gri-
nava)

BANCO
CASINO, Brothers, Grina-
va, El Dorado, Obvoďáci,

Pepe&jeho Lopez, FC Šál-
ka 0,04; Rakeri, FC Kala-
máre, Pezinské tulene,
Nový Dvor, Uno Star,
PSČ Pezinok U19, Expen-
dables.

Najproduktívnejší hráč:

Najlepší strelec:

Najlepší nahrávač:

Najlepší brankár:

Cena Fair Play:
Najkrajší gól (internetové hla-
sovanie):

Celkové poradie: 1.
2. 3.

4. 5.
6. 7.

8. 9.
10. 11.

12. 13.
14.

Martin Gaál

FOTO: facebook MMFLTohtoroční finalisti

podujatia sa kvalifikoval 14.
najrýchlejším časom spomedzi
34 pretekárov na Majstrovstvá
Slovenska, čo je veľký úspech.

Na samotných pretekoch však
mal veľkú smolu, keď mal mili-
metrový prešľap a bol preto dis-
kvalifikovaný. Všetkým trom žia-

kom ZŠ J. Kupeckého srdeč-
ne gratulujeme a držíme palce
v ich ďalšom športovom živote.

Martin Gaál

Pezinskí starší žiaci sa zú-
častnili hádzanárskeho memo-
riálu M. Hirnera v Trnave. Tur-
naj sa hral systémom každý
s každým 2×15 minút. Naši žia-
ci si na úvod zmerali sily s cel-
kom TJ SOKOL CÍFER. Súpera
sme trápili nielen dobrou kon-
covkou, ale aj kvalitnou obra-
nou a po výhre 12:6 sme vykro-
čili do turnaja pravou nohou.

Vo svojom druhom zápase
sme nastúpili proti TRNAVE
„B“ a potvrdili formu z prvého
zápasu a vyhrali 12:9. V treťom
zápase si Pezinčania zahrali
derby s HO SLOVAN MODRA.
Celý zápas nebol rozdiel skóre
viac ako dva góly, ale napokon
sme po vynikajúcom výkone
prehrali rozdielom dvoch gólov
13:15.

Ďalším súperom bol domáci
celok HBC Trnava A, kde sme
napriek prehre 10:17 zanechali
dobrý dojem. V poslednom
vystúpení si starší žiaci napra-
vili chuť po dvoch predchá-

dzajúcich prehrách a poradili si
s MHK PIEŠŤANY 12:4.

Počas celého turnaja ukázali
Pezinčania kolektívnosť a bo-
jovnosť, čo sa pretavilo aj do ko-
nečného umiestnenia, keď ob-

sadili pekné 3. miesto. Viac
o pôsobení pezinskej hádzanej
na

J. Féder,
T. Kiš, M. D. Baďura, R. Ciler,
L. Bachorec, D. Giebňar, A.
Dobrotka, D. Kupec, Š. Oravec,
R. Lachman, S. Brunovský,
A. Lindaver, J. Mikuš.

P. Baďura.
T. Belanský.

1. HO SLOVAN MODRA
2. HBC TRNAVAA
3. ŠKH AGROKARPATY PEZI-

NOK
4. HBC TRNAVAB
5. TJ SOKOLCÍFER
6. MHK PIEŠŤANY

www.handballpezinok.sk

Zostava st. žiakov:

Tréner:
ZVD:

Konečné poradie:

Katarína Federová

Tretie miesto starších žiakov
na Memoriáli Mariána Hirnera

HC Tatran Stupava - ŠKHAGROKARPATY PEZINOK 26:26 (11:11)

ŠKHAGROKARPATY PEZINOK - MHaK MARTIN 36:31 (16:12)

ŠKHAGROKARPATY PEZINOK – Crows Košice 35:29 (17:14)

Výsledky 1. liga hádzaná

V sobotu 17. 2. 2018 sa v Bra-
tislave na Pasienkoch konali
plavecké preteky - Krajské maj-
strovstvá Bratislavskej oblasti -
Dlhé trate (400 m, 800 m
a 1500 m). Plavecký klub Pezi-
nok reprezentovalo 28 detí.
Spolu priniesli 5 medailí. Väčši-
na z detí si zlepšila osobné re-
kordy o 20 až 50 sekúnd. Strie-
bornú medailu si vyplávali:

(2006) 6:00.20, (2007)
6:10.40. Bronzovú medailu s veľmi tesným výsledkom

(2007) 6:10.52 a (2008)
7:35.41. Zlatú medailu v disciplíne 800m voľný spôsob získala

(2005) 10:25.02.
Počas víkendu 24.-25. 2. 2018 sa v Trnave konala Veľká cena

Trnavy, kde sa zúčastnilo 25 našich plavcov. Preteky boli medzi-
národné a niektoré disciplíny sa hodnotili OPEN formou, čiže
všetky ročníky spolu. Niektoré avšak nie, a takou bola disciplína
100m voľný spôsob, kde si (2005) vybojo-
vala bronz a pomyselne vystúpila na debny časom 1:02,52 aj na
200 metrovej trati časom 2:16,12 (kde vo svojej kategórii skonči-
la na druhom mieste). Jarná sezóna len začína a naša plavecká
príprava sa sústredí na marcové preteky, kde sa plavci budú sna-
žiť zaplávať kvalifikačné časy na Letné majstrovstvá SR.

Sa-
muel Ščevlík Katarína Szabóová

Vero-
nika Vajcíková Lucia Daňová

Veronika Behalová

Veronika Behalová

(NK)

Začiatok plaveckej sezóny


