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Informácie
k voľbám

Vážení spoluobčania, dva týždne
pred komunálnymi voľbami sa na Vás
ako dlhoroční poslanci Mestského za-
stupiteľstva v Pezinku obraciame s vý-
zvou, aby ste nepodľahli klamstvám,
ktoré sa o primátorovi a o nás, poslan-
coch, objavujú na sociálnych sieťach
a na stránke Pezinok nahlas.

Nedá sa reagovať na všetky polo-
pravdy, fámy a lži. Ani to nie je náš
cieľ. Nie je ťažké si zistiť, akí ľudia ve-
dú ohováračskú kampaň proti primá-
torovi a poslancom z Občianskej ini-
ciatívy Spoločne pre Pezinok. A v ko-
ho mene to robia. Komu slúžia všetci
tí „mizeráci“ a im podobní, ktorí roz-
leptávajú mestskú komunitu a chcú
dosiahnuť, aby ľudia nikomu a ničomu
neverili.

Oni vedia, že potom sa dajú ľudia lep-
šie ovládať a dá sa s nimi ľahšie mani-
pulovať. Boli tak vychovaní, a niektorí
aj vyškolení v bývalom režime, a nech-
cú sa zmieriť, že dnes máme demo-
kraciu a veci fungujú. Občas predstie-
rajú, že sú veľkí demokrati, ale to len
do momentu, kým si niekto dovolí vy-
sloviť iný názor, alebo si dovolí kandi-
dovať vo voľbách bez ich požehnania
a bez toho, aby im poklonkoval.

Neverte ani ľuďom, ktorí sa iba vče-
ra zobudili a zistili, že chcú byť primá-
tormi a poslancami. Pýtajte sa ich, čo
doteraz urobili pre Pezinok a jeho ob-
čanov? Kde boli ešte pred rokom? Čo
dobré spravili pre mestskú komunitu.
Kde sú konkrétne výsledky?

Nie je zarážajúce, že sa mnohí
z nich objavia pár mesiacov pred voľ-
bami, a vždy „kopú“ za inú stranu ale-
bo skupinu? Mnohí začínali v HZDS,
potom kandidovali za SMER, iniciatí-
vu SME TU DOMA, a pred štyrmi ro-
kmi za SRDCE PEZINKA. Dnes sú
ukrytí v nejakom TÍME a v iných znač-
kách na jedno použitie. Zatiaľ, čo náš
klub SPOLOČNE PRE PEZINOK fun-
guje už takmer desaťročie. Nie je to
projekt na jedno použitie, pretože sú
medzi nami osobnosti, ktoré dokázali
veľa nielen vo svojom odbore, ale aj
ako poslanci. Nemusia si vymýšľať,
nemusia vo svojich životopisoch nič
zveličovať ani nič zamlčiavať.

Sú medzi nami obetaví ľudia, ktorí
pracovali a chcú aj naďalej pracovať
pre Pezinok a Pezinčanov. Dobrovoľ-
ne a bez nároku na odmenu. Nikto
z nás nezískal nikdy nič vo svoj
prospech alebo obohatenie. Každý
z nás presne vie, čo treba urobiť v bu-
dúcom štvorročnom období. Vieme,
čo je reálne a čo sa urobiť dá. Máme
však aj konkrétnu víziu, ako by mal Pe-
zinok vyzerať v strednodobom a dlho-
dobom horizonte. Nepodsúvame vám
prázdne slová o spájaní, urbanistické
vízie, nové impulzy, ani si vás nekupu-
jeme za pagáčiky, nafukovacie hrady
či balíčky čaju. Všetko, čo sľubujeme
v našom volebnom programe, aj spl-
níme. Sľubujeme len reálne veci, kto-
ré pomôžu všetkým Pezinčanom a po-
sunú Pezinok dopredu.

Občania, využite právo pýtať sa kan-
didátov na primátora a na poslancov
aj na ich majetkové a rodinné pomery,
na ich morálne hodnoty a presvedče-
nie. A najmä či vedia, ako a za koho
peniaze zrealizujú všetky sľuby, ktoré
vám dnes dávajú v duchu hesla:
„Nikto vám nemôže dať to, čo vám ja
dokážem sľúbiť!“ Voľte srdcom, ale aj
rozumom. Záleží len na Vás.

Primátor Oliver Solga
a poslanci MsZ - členovia iniciatívy
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Vinobranie na
budúci rok bude
v našom meste
v piatok až nede-
ľu, 13. - 15. sep-
tembra 2019.

Mesto Pezinok sa ostatných päť rokov pripravova-
lo na vybudovanie cyklochodníka z Pezinka do Lim-
bachu. Z toho štyri roky trvalo vysporiadanie po-
zemkov od štátu. Trasa cyklochodníka širokého tri
metre, bude začínať pri dopravnom termináli na že-
lezničnej stanici v Pezinku a povedie cez centrum,
napojí sa na sídlisko Sever, ďalej popri hasičoch, po-
licajnej škole, poza technický a skladový areál mes-
ta až do Limbachu. V súčasnosti sa realizuje výbe-
rové konanie na dodávateľa stavby. Mesto sa bude
podieľať na spolufinancovaní a vyvolaných investí-
ciách ako je napríklad parkovisko pri moste na ulici
SNP, celkovou sumou cca 50 000 eur.

Vinobranie
2019

Netradične v sobotu prešiel mestom alegorický sprievod tohtoročného Vinobrania. Značnú časť sprievodu i programu tvorili baníci zo Slovenska a okoli-
tých štátov. Vinobranie sa teda nenieslo len v duchu tradičných oberačkových slávností, ale aj v znamení XI. stretnutia banských miest a obcí Slovenska.
Medzi vzácnych hostí Vinobrania patril aj riaditeľ Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál. Viac sa o stretnutí baníkov v Pezinku dočítate na strane 12.
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ÚSPECH PEZINKA – GRANT EÚ V HODNOTE 680 000 EUR NA CYKLOCHODNÍK

Podľa vyjadrenia primátora je suma 680 000 eur,
ktorú mesto získalo z peňazí Európskej únie na vybu-
dovanie cyklochodníka, v rovine zázraku. Realizáciu
tohto projektu považuje za veľmi pozitívny krok sme-
rom k užívateľom bicykla či už ide o šport a turisti-
ku alebo cyklodopravu. Potešiteľné je, že cyklisti
budú mať možnosť jazdiť bezpečne a pohodlne aj
ďalej do obce Limbach, na Slnečné údolie alebo na
Babu, kde sú už dávnejšie vyznačené cyklotrasy.
Pre primátora mesta Pezinok Olivera Solgu je však
nepochopiteľné, že vysporiadanie pozemkov v ma-
jetku štátu trvalo tak dlho a mesto muselo za inak
nevyužiteľné pozemky dokonca zaplatiť. Podľa neho

je to veľmi smutná realita, keď na jednej strane štát
deklaruje podporu cyklodoprave alebo cyklošportu,
ale prax je opačná. Primátor verí, že touto prvou
lastovičkou sa naštartuje budovanie aj pripravova-
ného cyklochodníka Pezinok – Viničné a Slovenský
Grob a dlho očakávané prepojenie JURAVY až do
Pezinka tak, ako to bolo BSK sľúbené už pred troma
rokmi.

Pozitívne hodnotia projekt aj členovia pezinskej
Cyklokoalície, podľa ktorých je trasa dobre zvolená a
cyklista bude mať po prvýkrát možnosť bezpečne sa
pohybovať po mestských komunikáciách.

(r)

Cyklochodník z Pezinka do Limbachu sa už môže stavať, mesto na jeho realizáciu získalo 680 tisíc eur.

NENALEŤTE...

FOTO: (pb)
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Vedenie mesta a poslanci mestského zastupiteľstva združení

v občianskej iniciatíve Spoločne pre Pezinok si Vám dovoľujú

predložiť prehľad o plnení programového vyhlásenia za obdobie

ostatných štyroch rokov. Svojou štruktúrou a hlavne obsahom

reflektuje najdôležitejšie oblasti života miestnej komunity, činnos-

ti samosprávy a uspokojovanie potrieb občanov. O splnenie tohto

programu sa popri primátorovi zaslúžili najmä nasledovní poslan-

ci: Pavel Alexy, Miloš Andel, René Bílik, Ján Čech, Ľubomír Čech,

František Féder, Gabriel Guštafík, Marián Pátek, Juraj Pátek,

Tomáš Pitoňák,Adam Solga a Drahomír Šmahovský.

Teraz, na konci volebného obdobia, Vám predkladáme konečný

odpočet, v ktorom Vám vo fotografickej i písanej forme chceme pri-

pomenúť splnenie záväzkov, ktoré sme Vám dali na začiatku toh-

to volebného obdobia. Je prirodzené, že sa na takomto, relatívne

malom priestore, nedá spomenúť všetko, čo sa nám spoločnými

silami podarilo urobiť, no sme presvedčení, že je potrebné Vás in-

formovať, ako sme splnili sľuby dané Vám, občanom, aspoň

v tých najdôležitejších bodoch.

V prvom rade chceme poukázať na to, že mestský úrad, mest-

ská polícia, ako aj mestské podniky a všetky inštitúcie pracovali

efektívne a profesionálne, a to aj napriek nedostatočnému poč-

tu pracovníkov. Dôležitým krokom pre zamestnancov úradu ale aj

pre samotných poslancov bolo prijatie Etického kódexu. V tej sú-

vislosti je pozitívne konštatovať, že sa nevyskytlo žiadne korup-

čné správanie vedenia či zamestnancov mesta, úplatkárstvo, pro-

tekcionizmus alebo netransparentné konanie. Veľmi sme dbali

najmä na efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami

mesta. Efektívne sme využívali aj mestské spoločnosti, ktoré za-

bezpečovali prevádzku mestskej polikliniky, parkovací systém

v meste, starostlivosť o mestský park, drobné opravy škôl a mest-

ských budov a mnohé ďalšie činnosti. Zisk z parkovného bol vyu-

žitý pre potreby mesta, nešiel do rúk súkromnej spoločnosti tak

ako v iných mestách. Pokračovala aj naša dlhodobá spolupráca

s cirkvami, spoločenskými organizáciami a inštitúciami v meste

a podpora spoločenských, kultúrnych a športových aktivít.

V ekonomickej oblasti sa nám darilo nakladať s finančnými

prostriedkami tak, že rozpočet mesta sme mali každoročne vy-

rovnaný. Najdôležitejšou pre občanov však je skutočnosť, že

sme a nezaťažilinemuseli zvyšovať miestne dane a poplatky

tak peňaženky občanov. Zverené financie mesta sme využili efek-

tívne na podporu investičných činností v oblasti školstva, sociál-

nych služieb a trvalo udržateľného rozvoja. Majetok mesta sme

predávali iba prebytočný a to - vo ve-absolútne transparentne

rejných obchodných súťažiach a elektronických aukciách. Podpo-

rili sme vznik nových pracovných miest v spoločnosti LYRECO

a v mnohých iných firmách. Opakovane sa v oblasti ekonomiky

a transparentnosti umiestňujeme na popredných priečkach

v rámci celého Slovenska, čo spolu s profesionálnym prístupom

vedenia mesta a jeho pracovníkov vedie k záujmu podnikateľov

investovať v našom meste.

V sociálnej oblasti a v zdravotníctve sa nám podarilo kompletne

zrekonštruovať mestskú polikliniku, kde poskytujeme výhrad-

ne služby pre občanov spojené so zdravotníctvom. Zabezpečili

sme lekársku pohotovosť pre dospelých i deti, v čase, keď boli

rušené po celom Slovensku. Aktívne sme sa podieľali na vzniku

Dialyzačného strediska spoločnosťou B - BRAUN. Nezabúdali

sme ani na ľudí, ktorí sú odkázaní na cudziu pomoc a pre nich

sme zabezpečili prevádzku Zariadenia opatrovateľskej služby,

budovali bezbariérové prístupy a prevádzkovali nocľaháreň pre

bezdomovcov.

Veľa sme stihli urobiť aj v oblasti územného rozvoja a výstavby.

Podarilo sa nám po dlhoročných peripetiách so štátnymi orgánmi

schváliť nový územný plán, ktorý v budúcnosti zabráni bezbre-

hej a nekoordinovanej výstavbe v meste. Zamedzili sme výstavbe

vo vinohradoch a v ich predpoliach. Rovnako sme nedovolili zme-

niť územný plán na Rozálke na výstavbu bytoviek a zabránili sme

príprave vybudovania tzv. Severného obchvatu, ktorý mal tejto vý-

stavbe napomôcť.

Vo zvýšenej miere sme investovali finančné prostriedky do re-

konštrukcií školských budov a zariadení, chodníkov a cestných ko-

munikácií. Z najvýznamnejších investícii uvedieme aspoň ukon-

čenú generálnu , a to ZŠ Jánarekonštrukciu základných škôl

Kupeckého, Na Bielenisku a na Fándlyho ulici, rozšírenie kapacít

materskej školy na ul. gen. Pekníka a rekonštrukciu MŠ na Svä-

toplukovej ulici.

Za jeden z najväčších svojich úspechov považujeme vyhlásenie

Mestskej pamiatkovej zóny a zaradenie niekoľkých historických

budov do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok. Postupne

sme rekonštruovali vzácnu pamiatku - mestský dom na Holubyho

ul. č. 22. a rodný dom Jána Kupeckého. Opravili sme stovky

metrov chodníkov - uvedieme aspoň chodníky pri Fajgalskom

moste, v Grinave a na Cajle, na ul. M.R.Štefánika, na Moyzeso-

vej, Za hradbami a Bernolákovej ulici, parkovisko na ulici Obran-

Generálnou rekonštrukciou prešli aj budovy školy na Fánd-
lyho ulici.

Nové parkovisko na sídlisku Juh – ul. Obrancov mieru.

Pastoračné centrum v Glejovke, ktoré v spolupráci s mes-
tom vybudovala a financovalaArmáda spásy.

Cajla – priestory novej knižnice

Novú strechu a podkrovie má aj Centrum voľného času
v Zámockom parku.

Rekonštrukcia Domu smútku na Cajle.

UPLYNULÉ VOLEBNÉ OBDOBIE ROKOV 2014 – 2018
VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA PRIMÁTORA A MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZA OBDOBIE ROKOV 2014 - 2018

cov mieru a ďalšie chodníky na Komenského, Svätoplukovej,

Novomeského, Trnavskej, Rázusovej a mnohé iné. Spoluprácou

s občanmi sme získali v súťaži od spoločnosti LIDL pre deti nové

detské ihrisko Žihadielko. Nové detské ihrisko sme vybudovali aj

v Grinave. Priaznivci korčuľovania a hokeja sa už tešia z novej

krytej ľadovej plochy na Rozálke. Vybudovali sme lávku cez

Saulak pre obyvateľov Sahary, aby sme peším a cyklistom zjed-

nodušili prístup do mesta.

Pýchou Pezinčanov je aj nový zimný štadión.
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V oblasti verejného poriadku sme rozšírili kamerový systém

hlavne na sídliskách a kritických miestach. Podarilo sa nám tiež

vybudovať niekoľko bezpečných svetelných prechodov cez hlav-

né komunikácie.

Aj starostlivosť o životné prostredie dominovala v našej každo-

dennej činnosti. Zabránili sme vybudovaniu splyňovacej elektrár-

ne, naďalej sme sa bránili začatiu prevádzky a uloženiu odpadu

v Novej jame, pokračovali sme v separovaní domového odpadu

a odstraňovaní čiernych skládok. Výrazne sme sa podieľali na prí-

prave v Grinave, ktorú bude BVS čoskoroprojektu kanalizácie

realizovať. Aktívne sa podieľame na príprave budovania záchyt-

ného parkoviska za železničnou stanicou, dlho očakávaného

obchvatu mesta pripravovaného BSK, a na budovaní cyklochod-

níka do Limbachu, na ktorý sme nedávno získali grant vo výške

viac ako 680 000 eur. Podporili sme projekt spoločnosti

TERMMING pri generálnej rekonštrukcii tepelného hospodár-

stva a budovaní spaľovne na štiepku. Vďaka tomu už štyri roky

funguje nové kvalitné vykurovanie bytových domov, ktoré šetrí

Pezinčanom peniaze.

Za ostatné štyri roky sme vysadili v rôznych častiach mesta stov-

ky stromov. Spoločným úsilím Združenia pezinských vinohradní-

kov a vinárov a mesta sa podarilo brigádnicky vybudovať nevšed-

ný vinohradnícky areál Mestskej kamenice pod Starou horou.

V oblasti športu sme finančne i organizačne podporili všetky tra-

dičné i novovzniknuté aktivity, iniciatívy občanov a záujmových

združení. V spolupráci sme sa podie-s hokejbalovým oddielom

ľali na rekonštrukcii areálu na Fajgalskej ceste. Zabezpečili sme

a financovali opravy a nové zariadenia na futbalových štadiónoch

v Grinave a na Cajle. V Pezinku sme rekonštruovali vnútorné

priestory štadiónu PŠC.

Vážení spoluobčania, máme za sebou úspešné volebné obdo-

bie rokov 2014 - 2018. Sme presvedčení, že sme spoločne od-

viedli aj v prospech Pezinka a jehokus dobrej a kvalitnej práce

občanov. Iste si väčšina z Vás uvedomuje a registruje to, čo sme

za štyri roky urobili a že z našej strany nezostalo len pri sľuboch.

Sme si však vedomí aj toho, že niektoré zo sľubov sme nesplnili,

a to z rôznych dôvodov. Často pre nedostatok peňazí, niekedy pre

nepochopenie opozičných poslancov v zastupiteľstve alebo pre-

to, že sme nezohnali firmy, ktoré by naše predstavy realizovali.

Prosím, neberte to ako výhovorku, ale ako náš záväzok, ktorý pre-

nesieme do budúcnosti. Neteší nás napríklad to, že sa nám nepo-

darilo prinútiť BVS aby v roku 2017 začala sľúbené budovanie ka-

nalizácie v Grinave. Rovnako nás trápi skutočnosť, že sa nám dod-

nes nepodarilo ukončiť výberové konanie na firmu, ktorá by urobi-

la generálnu rekonštrukciu osvetlenia v celom meste. Nerealizo-

Za ostatné štyri roky sa zrekonštruovali stovky metrov
chodníkov v celom meste.

Nové cesty, parkoviská a chodníky na Bielenisku.

Dve nové ihriská vznikli aj v areáli základnej školy Na Biele-
nisku.

Na Panskom chodníku sa vysadilo stromoradie. Chystá sa
aj rozšírenie cesty v dolnom úseku.

Nové parkoviská a verejné komunikácie v centre sídliska
Sever.

Rovnako sme podporili kultúrne podujatia a umelecké aktivity

kolektívov a individuálnych tvorcov. Vďaka tomu v oblasti kultúr-

neho a umeleckého života patrí Pezinok medzi najvýznamnejšie

mestá na Slovensku. S veľkým záujmom sa stretol Rok Jána Ku-

peckého s množstvom sprievodných podujatí. Mestské múzeum,

Pezinské kultúrne centrum, Centrum voľného času a Základná

umelecká škola - všetko organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti

mesta - organizujú s presahomkvalitné kultúrne podujatia

mesta, regiónu i Slovenska. Za veľmi dôležitý považujeme z tohto

pohľadu zisk Rodného domu Jána Kupeckého do majetku mesta.

vali sme dlho pripravované cyklotrasy, na ktoré sme však až v sep-

tembri tohto roku dostali peniaze z EÚ. Posunul sa aj termín zača-

tia výstavby novej budovy Zariadenia opatrovateľskej služby na

Komenského ulici. Nepodarilo sa nám zvýšiť separáciu odpadu,

a to aj napriek tomu, že sme pridali desiatky nádob a realizovali jar-

ný a jesenný zberný dvor. Neopravili sme toľko chodníkov, koľko

BOLO ÚSPEŠNÉ PRE MESTO A JEHO OBYVATEĽOV
VYHODNOTENIE PROGRAMOVÉHO VYHLÁSENIA PRIMÁTORA A MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZA OBDOBIE ROKOV 2014 - 2018

Vzácny renesančný dom na Holubyho ulici č. 22 sa podarilo
zrekonštruovať z rozpočtu mesta a s prispením Minister-
stva kultúry SR.

sme sľúbili a chceli a tiež sme nestihli začať stavbu nového domu

smútku na mestskom cintoríne. Mohli by sme spomenúť aj ďalšie

veci, ktoré sa nám nepodarili začať alebo dokončiť. Napriek tomu

sme presvedčení, že občania videli našu snahu a odhodlanie mno-

hé problémy riešiť k ich spokojnosti. Naše mesto je dnes po kaž-

dej stránke v oveľa lepšej kondícii ako väčšina porovnateľných

miest na Slovensku. Pezinčania toto postavenie často vnímajú

ako samozrejmosť. Možno oveľa viac dokážu kvalitu života v mes-

te posúdiť jeho návštevníci a turisti. Ale aj mladé rodiny, ktoré sa

vo veľkom množstve do Pezinka v ostatných rokoch sťahujú. Oni

môžu porovnávať, čo všetko mali vo svojich bývalých pôsobis-

kách či bydliskách a čo im ponúka Pezinok navyše. Sme presved-

čení, že z tohto hodnotenia vychádza Pezinok veľmi dobre. Preto

chceme v začatej robote pokračovať aj v budúcom volebnom ob-

dobí. Preto sa chceme o dva týždne znova uchádzať o Vašu pria-

zeň aj o Váš hlas vo voľbách. Nesklameme Vás!

Primátor Oliver Solga a poslanci mestského zastupiteľstva

– členovia klubu Spoločne pre Pezinok

Spoločnými silami (Združenie Pezinských vinohradníkov
a vinárov a vedenie mesta Pezinok s podporou BSK) sme
vybudovali Mestskú kamenicu pod Starou horou. Táto revi-
talizácia nemá obdobu v celom malokarpatskom regióne.
Ostatná brigáda sa uskutočnila minulú sobotu. Jej cieľom
bola výsadba ďaľších ovocných stromov.
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Poďakovanie
Mesto Pezinok vyjadruje srdečné poďakovanie Českoslo-

venskej obchodnej banke za príspevok z Nadácie na rekon-
štrukciu, ktorý slúži na vybudovanie priechodu pre chodcov
v rámci programu POZOR ZEBRA. Dar v hodnote 3 500 eur
bude použitý na vybudovanie svetelného priechodu pre
chodcov na Cajle. V mene občanov nášho mesta ČSOB ďa-
kujeme. (r)

Oznamujeme všetkým žiada-
teľom o dotáciu z rozpočtu mes-
ta Pezinok na rok 2019 v oblasti
športu, kultúry a sociálnej pomo-
ci v súlade s VZN č. 4/2013, kto-
rým sa určujú podmienky roz-
delenia účelových finančných
prostriedkov, že termín na po-
danie žiadosti je najneskôr do
30. novembra 2018.

O poskytnutie dotácie môže
požiadať fyzická osoba – pod-
nikateľ alebo právnická osoba
so sídlom alebo trvalým poby-

tom na území mesta Pezinok
alebo ktorá pôsobí, vykonáva
činnosť na území mesta Pezi-
nok alebo poskytuje služby oby-
vateľom mesta Pezinok. Dotá-
ciu možno poskytnúť právnic-
kej osobe len vtedy, ak táto práv-
nická osoba nemá právoplatne
uložený trest zákazu prijímať
dotácie alebo subvencie alebo
trest zákazu prijímať pomoc a
podporu poskytovanú z fondov
Európskej únie.

Žiadosť predkladá žiadateľ na

každý projekt, resp. pre každú
činnosť osobitne v jednom ori-
ginálnom vyhotovení vrátane
požadovaných príloh. Tlačivá
žiadosti o poskytnutie dotácie
sú k dispozícii v kancelárii prvé-
ho kontaktu na prízemí Mest-
ského úradu Pezinok a na
stránke – Žia-www.pezinok.sk
dosti a tlačivá – Žiadosť o dotá-
ciu Mesta Pezinok

Žiadosť je potrebné zaslať, re-
sp. odovzdať na adresu: Mest-
ský úrad Pezinok, Radničné ná-

mestie č. 7, 902 14 Pezinok –
podateľňa. Rozhoduje dátum
poštovej pečiatky a pečiatky po-
dateľne MsÚ Pezinok.

Bližšie informácie o poskyto-
vaní dotácií z rozpočtu mesta
nájdete vo Všeobecne záväz-
nom nariadení Mesta Pezinok
č.4/2013 alebo u kompetentné-
ho zamestnanca Mesta Pezi-
nok: Anna Stašová, oddelenie
ekonomiky a miestnych daní,
tel. č. 033/6901631, anna.sta-
sova@msupezinok.sk (MsÚ)

Finančné dotácie z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2019
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PROTI STARÝM SKLÁDKAM
V bratislavskom Dome novi-

nárov sa uskutočnila 5. októb-
ra tlačová beseda, cieľom kto-
rej bolo poukázať, že štátne
orgány neriešia staré environ-
mentálne záťaže, teda sklád-
ky komunálneho ale i nebez-
pečného odpadu, konkrétne
ich uzatváranie a revitalizáciu.

Pred novinármi vystúpila akti-
vistka a advokátka Zuzana Ča-
putová, ktorá zastupuje mesto
Gbely, primátor Gbelov Jozef
Hazlinger, primátor Pezinka
Oliver Solga a primátor Hlo-
hovca Miroslav Kollár. Všetci
štyria poukazovali na neko-
nanie štátnych orgánov a na

fakt, že štát nekontroluje, či sa
tvorí rezerva na revitalizáciu
skládok. Zuzana Čaputová in-
formovala, že zvažuje poda-
nie sťažnosti na Európsku ko-
misiu za nekonanie. Oliver Sol-
ga upozornil, že skládka v pe-
zinskej Starej jame mala byť
uzatvorená a revitalizovaná

už v roku 2008. Príchodom no-
minanta Smeru SD Justína
Sedláka za šéfa Okresného
úradu v Pezinku sa uzavretie
skládky posunulo na neurčito
a objem ukladania inertného
a iného odpadu sa z 1 000 ton
ročne zvýšil na 25 000 ton!

(MsÚ)

Celoštátne médiá 1. októbra
uverejnili informáciu Železníc
SR o príprave výstavby zá-
chytného parkoviska v Pezin-
ku. Projekt záchytného parko-
viska za železničnou stanicou
bude stáť železnice 2,12 milió-
na eur.

Parkovisko bude mať kapaci-
tu 291 miest pre automobily,
parkovisko pre motocykle a sto-
jany pre tridsať bicyklov. Vy-
budované bude aj dopravné

napojenie na komunikáciu Za
dráhou. Práce by sa podľa
generálneho riaditeľa ŽSR
mali začať v polovici budúceho
roka a mali by trvať šesť mesia-
cov.

Na výstavbu záchytného par-
koviska, ktoré bude prepojené
na podchod pod koľajou č. 5
(vrátane výťahu) budú použité
finančné prostriedky Európskej
únie z Operačného programu
Integrovaná infraštruktúra ( prio-

ritná os verejná osobná dopra-
va). Mesto Pezinok spolu
s BSK zabezpečia projektovú
dokumentáciu a vyvolané in-
vestície pri úprave križovatiek
na Moyzesovej, pri poliklinike
a na krížení Bratislavskej a Dre-
várskej ulice (na štátnej ceste
II/502). Tieto svetelné križovat-
ky budú slúžiť aj ako prístupové
komunikácie pre osobné auto-
mobily na spomínané záchytné
parkovisko.

Cieľom projektu je odľahčiť
cestnú infraštruktúru a pre-
svedčiť čo najviac klientov, aby
používali vlakovú dopravu. Sú-
časťou projektu bude aj oplote-
nie, kamerový monitoring par-
koviska, osvetlenie a informač-
ný systém o odchode vlakov
ako aj monitorovací systém si-
tuácie na parkovisku s pre-
pojením na integrovaný do-
pravný systém bratislavského
regiónu. (r)

Záchytné parkovisko v PezinkuGenerál Karol Pekník – jeden z hrdinov Slovenského národné-
ho povstania a protifašistický bojovník, dostal „in memoriam“ vy-
znamenanie od prezidenta SR Andreja Kisku. Vyznamenanie,
Ďakovnú medailu, mu udelil prezident republiky pri príležitosti to-
horočného 74. výročia SNP. Karol Pekník sa narodil v Pezinku
20. 4. 1900 a bol zastrelený 1. 11. 1944 jednotkami nemeckej ar-
mády v Pohronskom Bukovci pri ústupe povstalcov do hôr. (Msú)

OCENENIE OD PREZIDENTA SR

Primátor mesta Oliver Solga prijal 5. októbra v Historickej sie-
ni Starej radnice zástupcov EFOS - European Federation of Ol-
der Students zo šestnástich európskych krajín. Okrem informá-
cií o histórii a súčasnosti mesta, po prehliadke Starej radnice
navštívili aj Malokarpatské múzeum a absolvovali prehliadku
mesta. Po minuloročnej návšteve zástupcov tejto organizácie
z celého sveta to bola ďalšia dôležitá návšteva, ktorá, okrem iné-
ho, nepriamo súvisí s úspešným vzdelávaním seniorov v Aka-
démii tretieho veku, ktoré už jedenásty rok organizuje mesto
Pezinok.Akadémie tretieho veku spolu s ďalšími formami vzde-
lávania seniorov si získavajú stále väčšiu popularitu vo svete
a počet študentov stále rastie. Neinak je tomu aj v našom meste
a v iných mestách na Slovensku. (r)

Mesto Pezinok, predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi
a Evanjelickej cirkvi augsburgského vyznania v Pezinku pozý-
vajú občanov na pietny akt PAMIATKA ZOSNULÝCH, ktorý
sa uskutoční na Sviatok všetkých svätých vo štvrtok 1. no-
vembra na troch pezinských cintorínoch. Na mestskom cin-
toríne o 15.00 hv Pezinku bude pietny akt . Na cintorínoch
v časti budú pietne akty zhodnecajlanskej a grinavskej
o 14.00 h. Vážení spoluobčania, pozývame vás v mene orga-
nizátorov na spoločné uctenie pamiatky zosnulých. (r)

Pamiatka zosnulých

Prijatie zástupcov EFOS-u

Staronovým primátorom nášho partnerského mesta Mladá
Boleslav sa stal Raduan Nwelati. Svoju pozíciu obhájil a primá-
torom tak bude štvrté volebné obdobie. V nedávnych komunál-
nych voľbách, ktoré boli v Českej republike 5. a 6. októbra, kan-
didoval za ODS. K zvoleniu za primátora mu aj v mene Pezinča-
nov srdečne blahoželáme a tešíme sa na pokračovanie spo-
lupráce medzi našimi mestami. (Msú)

Blahoželáme

Skauti z celého Slovenska navštívili na tri dni naše mesto, aby
sa zúčastnili 15. ročníka mestskej hry nazvanej Bozin. V piatok 5.
októbra ich vo večerných hodinách v Obradnej sieni mesta Pezi-
nok prijal aj primátor mesta Oliver Solga, ktorý im porozprával
o histórii a súčasnosti nášho mesta a odpovedal na ich otázky, tý-
kajúce sa mesta. Upozornil aj na bohatú históriu skautingu v Pe-
zinku v období medzi dvoma svetovými vojnami. Okrem iného ich
informoval aj o tom, že prvým a doteraz jediným tvorcom skaut-
skej známky na Slovensku bol Pezinčan – akademický maliar
a grafik Jozef Baláž. (MsÚ)

Slovenskí skauti v Pezinku

Vedenie mesta Pezinok za-
slalo v riadnom termíne - 10.
októbra, pripomienky k zme-
nám cestovných poriadkov.
Pripomienky občanov zberalo
mesto dva mesiace a to od fy-
zických aj právnických osôb,
ktoré sa sťažovali na nový ces-
tovný poriadok, ktorý skompli-
koval cestovanie Pezinčanov

rovnako ako obyvateľov okoli-
tých miest a obcí. Primátor
a zástupcovia mesta sa zú-
častnili viacerých rokovaní na
úrovni generálnych riaditeľov
dotknutých organizácií. Na
týchto stretnutiach vystupoval
primátor Oliver Solga veľmi kri-
ticky a poukázal v mnohých
prípadoch na nezmyselné situ-

ácie, ktoré vznikli od polovice
augusta po zavedení nového
cestovného poriadku. Mesto
zhromaždilo viac ako päťde-
siat pripomienok a odovzdalo
ich vedeniu Slovak Lines a zá-
stupcom Bratislavskej integro-
vanej dopravy.

Zároveň požiadalo, aby pri-
pomienky občanov boli zapra-

cované do nových cestovných
poriadkov, a to i napriek tomu,
že niektorým požiadavkám už
bolo zo strany Slovak Lines vy-
hovené.

Ubezpečujeme obyvateľov
Pezinka, že budeme situáciu
aj naďalej monitorovať a o prí-
padných zmenách informo-
vať. (MsÚ)

PRIPOMIENKY K CESTOVNÝM PORIADKOM

Na opravu chodníka Svätoplukova 2-4 mesto Pezinok vyhlásilo
dve výzvy na predloženie cenových ponúk, a to v termínoch 20. 6.
2018 a 3. 7. 2018, no i napriek navýšeniu predpokladanej hodnoty
zákazky (ďalej len PHZ) z 5 650 € s DPH na 7 500 € s DPH nebola
predložená ani jedna ponuka.

Oprava povrchu chodníka Svätoplukova 2-4 bola následne za-
hrnutá do výzvy na opravu chodníkov spolu s chodníkom na Caj-
lanskej ulici od čísla 239 po križovatku Dona Sandtnera a s rekon-
štrukciou asfaltovej plochy detského ihriska na ul. za Hradbami,

Na verejné obstarávania na opravy chodníkov sa nikto neprihlásil
ktorá bola vyhlásená v termíne 20. 8. 2018 s PHZ 60 950 €, kde sa
prihlásil jeden uchádzač, ale nesplnil podmienky. Následne 19. 9.
2018 s PHZ 70 000 € s DPH bola vyhlásená druhá súťaž, kde sa
už nikto neprihlásil.

28. 9. 2018 mesto Pezinok vyhlásilo novú súťaž a vyššie uvede-
né tri opravy rozšírilo o opravu chodníkov na ulici Za Hradbami 28-
33, Bystrická 34, Bratislavská 126-130 a na ul. Gen. Pekníka
s PHZ 92 140 € s DPH a opäť nebola predložená ani jedna ceno-
vá ponuka. Renáta Klimentová

Inzercia

FOTO: (pb)
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Mesto PEZINOK uverejňuje
podľa § 173 ods. 2 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach
výkonu volebného práva a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších
predpisov zoznam kandidátov,
zaregistrovaných pre voľby mest-
ského zastupiteľstva podľa jed-
notlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1
1. Vladimír Cuculič, 39 r., mana-
žér, SME RODINA-Boris Kollár
2. Juraj Hanulík, 25 r., hudobný
umelec, NOVA, OKS, SDKÚ-DS
3. Igor Hianik, Ing. arch., 34 r.,
urbanista, OZ tím HIANIK, OĽA-
NO, SaS, SPOLU-občianska de-
mokracia
4. Ľuboš Hidaši, Bc., 47 r., živ-
nostník, OZ tím HIANIK, OĽA-
NO, SaS, SPOLU-občianska de-
mokracia
5. Peter Hyross, PhDr., 58 r.,
riaditeľ múzea, KDH
6. Marcel Kanka, Mgr., 41 r.,
hlavný štátny radca, SME RODI-
NA- Boris Kollár
7. Peter Kramár, 43 r., konateľ
spoločnosti, SMER-SD, SNS
8. Michal Krištof, Ing., 35 r., fi-
nančný kontrolór, Progresívne
Slovensko
9. Matej Lučenič, Mgr., 39 r., ma-
nažér IT, OĽANO, SaS, SPOLU-
občianska demokracia
10. Branislav Macháč, Mgr., 37
r., IT špecialista, OZ tím HIANIK,

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby Mestského zastupiteľstva v PEZINKU
OĽANO, SaS, SPOLU-občian-
ska demokracia
11. Štefan Manko, Bc., 36 r., di-
zajnér, OZ tím HIANIK, Pezinok,
OĽANO, SaS, SPOLU-občian-
ska demokracia
12. Dušan Mažár, 45 r., vodič,
SME RODINA-Boris Kollár
13. Emanuel Noga, Ing., 56 r.,
podnikateľ, KDH
14. Juraj Pátek, Ing., 58 r., eko-
nóm, nezávislý kandidát
15. Marián Pátek, MUDr., MPH,
57 r., lekár UNB, NOVA, OKS,
SDKÚ-DS
16. Adam Solga, Mgr., Mgr.,
PhD., 35 r., novinár, vysokoškol-
ský pedagóg, nezávislý kandidát
17. Oliver Solga, Mgr., 64 r., pri-
mátor mesta, nezávislý kandidát
18. Marián Šipoš, Ing., 47 r., pro-
jektant, OZ tím HIANIK, OĽA-
NO, SaS, SPOLU-občianska de-
mokracia
19. Juraj Štít, Ing., 39 r., progra-
mátor, OĽANO, SaS, SPOLU-
občianska demokracia
20. Kvetoslava Štrbová, Mgr.,
53 r., SZČO, nezávislá kandidát-
ka
21. Katarína Tichá, Ing., 31 r.,
ekonóm, nezávislá kandidátka
22. Jozef Valko, 55 r., odborný
pracovník, SMER-SD, SNS
23. Zuzana Vargová, Mgr., 44 r.,
riaditeľka spoločnosti, nezávislá
kandidátka
Vo volebnom obvode sa volí 7
poslancov.

Volebný obvod č. 2
1. Peter Berta, Ing., 42 r., pro-
gramátor, KDH
2. Andrea Čajkovičová, 47 r.,
administratívna pracovníčka,
SME RODINA- Boris Kollár
3. Ľubomír Čech, 65 r., informá-
tor okresného súdu, nezávislý
kandidát
4. Bohuš Konečný, 57 r., pre-
dajca aut, Progresívne Sloven-
sko
5. Roman Mács, JUDr., 47 r., ria-
diteľ spoločnosti, nezávislý kan-
didát
6. Milan Pavelka, Ing., 58 r., pod-
nikateľ, DOMADOBRE
Vo volebnom obvode sa volia 2
poslanci

Volebný obvod č. 3
1. Pavel Alexy, prof. Ing., PhD.,
57 r., vysokoškolský profesor,
NOVA, OKS, SDKÚ-DS
2. Miloš Andel, Ing., 57 r., eko-
nóm, NOVA, OKS, SDKÚ-DS
3. Maroš Borza, Ing., 46 r., štát-
ny zamestnanec, SMER-SD,
SNS
4. Simona Branná, MUDr.,
26 r., lekárka, NOVA, OKS,
SDKÚ-DS
5. Milan Čech, Ing., 44 r., mana-
žér logistiky, OZ tím HIANIK,
OĽANO, SAS, SPOLU-občian-
ska demokracia
6. Matej Farbula, 29 r., SZČO,
nezávislý kandidát

7. August Hájik, RNDr., 72 r.,
banský geológ, KDH
8. Miroslav Holzmann, Mgr.,
42 r., manažér, NOVA, OKS, SD-
KÚ-DS
9. Juraj Horenitzky, 44 r., fi-
nančný poradca, NÁRODNÁ
KOALÍCIA
10. Adam Kovačovský, 32 r.,
event manager, OZ tím HIANIK,
OĽANO, SAS, SPOLU-občian-
ska demokracia
11. Ján Matuský, Ing., 65 r., živ-
nostník, NOVA,OKS,SDKÚ-DS
12. Božena Mizerová, Mgr.,
64 r., pedagogický pracovník, ne-
závislá kandidátka
13. Miroslav Motyčík, PhDr.,
58 r., manažér, OĽANO, SAS,
SPOLU-občianska demokracia
14. Mária Nemcová, Mgr., 50 r.,
štátny zamestnanec, nezávislá
kandidátka
15. Pavol Noga, Ing., 36 r., vyso-
koškolský pedagóg, KDH
16. Richard Oravec, Mgr., 37 r.,
ekonóm, nezávislý kandidát
17. Miroslav Tullner, 36 r., retail
manažér, SMER-SD, SNS
18. Marko Valentovič, Mgr.,
56 r., podnikateľ, nezávislý kan-
didát
19. Mária Wagingerová, Mgr.,
43 r., učiteľka, OZ tím HIANIK,
OĽANO, SAS, SPOLU-občian-
ska demokracia
Vo volebnom obvode sa volí 7
poslancov.

Volebný obvod č. 4
1. Ján Čech, Ing., 67 r., zástup-
ca primátora, nezávislý kandi-
dát
2. Martin Dulaj, Mgr., 42 r., uči-
teľ, KDH
3. Marek Fajnor, Mgr. art., 40 r.,
manažér, NOVA, OKS, SDKÚ-
DS
4. František Féder, 63 r., dô-
chodca, NOVA, OKS, SDKÚ-DS
5. Igor Glova, 50 r., manažér,
SMER-SD, SNS
6. Jozef Chynoranský, Ing.,
56 r., technický manažér, nezá-
vislý kandidát
7. Peter Janeček, 32 r., logisti-
ka, OZ tím HIANIK, OĽANO,
SAS, SPOLU-občianska demo-
kracia
8. Peter Kremský, Mgr., 50 r.,
živnostník, OĽANO, SAS, SPO-
LU-občianska demokracia
9. Pavol Lukačovič, Ing., 44 r.,
manažér, NOVA, OKS, SDKÚ-
DS
10. Dionýz Majdák, Mgr., 46 r.,
štátny zamestnanec, nezávislý
kandidát
11. Marek Manák, Bc., 34 r., in-
štruktor fitnes, OZ tím HIANIK,
OĽANO, SAS, SPOLU-občian-
ska demokracia
12. Marie Marušicová, 68 r., dô-
chodkyňa, KSS
13. Tomáš Minarský, JUDr.,
42 r., odborný referent, OĽANO,
SAS, SPOLU-občianska demo-
kracia

14. Tomáš Pitoňák, Mgr., 47 r.,
konateľ spoločnosti, NOVA,
OKS,SDKÚ-DS
15. Pavol Rybár, Ing., 40 r.,riadi-
teľ spoločnosti, OĽANO, SAS,
SPOLU-občianska demokracia
16. Justín Sedlák, JUDr., 63 r.,
štátny zamestnanec, SMER-
SD, SNS
17. Daniel Strapák, 49 r., podni-
kateľ, Progresívne Slovensko
18. Martin Šušol, 39 r., podnika-
teľ, Progresívne Slovensko
19. Ľubomír Uhlár, Mgr., 46 r.,
SZČO, OĽANO, SAS, SPOLU-
občianska demokracia
20. Elena Žárska, prof. Ing.,
CSc., 63 r., vysokoškolský peda-
góg, nezávislá kandidátka
Vo volebnom obvode sa volí 7
poslancov.

Volebný obvod č. 5
1. Milan Grell, PhDr., 53 r., živ-
nostník, nezávislý kandidát
2. Ľubica Reháková, Mgr., 45
r., hlavná sestra, OĽANO, SAS,
SPOLU-občianska demokracia
3. Drahomír Šmahovský, 59 r.,
pracovník v doprave, nezávislý
kandidát
4. Roman Šmahovský, Mgr.,
54 r., štatutárny zástupca, nezá-
vislý kandidát
5. Jana Tenczerová, Ing., 54 r.,
konateľ spoločnosti, OĽANO,
SAS, SPOLU-občianska demo-
kracia
Vo volebnom obvode sa volia 2
poslanci

Mesto Pezinok uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kan-
didátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta PEZINOK

1. Igor Hianik, Ing. arch., 34 r.,
urbanista, OZ tím HIANIK, OĽANO,
Progresívne Slovensko, SAS, SPO-
LU-občianska demokracia

2. Jozef Chynoranský, Ing.,
56 r., technický manažér, nezávislý
kandidát

3. Richard Oravec, Mgr., 37 r.,
ekonóm, nezávislý kandidát

4. Oliver Solga, Mgr., 64 r., pri-
mátor mesta Pezinok, nezávislý kan-
didát

5. Kvetoslava Štrbová,
Mgr., 53 r., SZČO, nezávislá kandi-
dátka

Volebné obvody
a volebné okrsky pre voľby

do orgánov samosprávy

podľa § 166 zákona č.180/
2014 Z. z. o podmienkach vý-
konu vo lebného práva a
o zmene a doplnení niektorých
zákonov a na základe Rozhod-
nutia predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky zo dňa
6. 7. 2018, zverejnené pod č.
203/2018 Z. z. dňa 10.07.2018

A / Oznámenie primátora,

1. že počet obyvateľov mesta
Pezinok k dňu 9. 7. 2018 pre
voľby do orgánov samosprávy
obcí dňa 10.11.2018 podľa evi-
dencie obyvateľov mesta je
24 740

2. že k 9. 7. 2018 je počet zapí-
saných voličov 19 884

3. čas a termín konania volieb
poslancov mestského zastupi-
teľstva a primátora mesta: 10.
novembra 2018 od 7.00 hod.
do 22.00 hod.

B / Mestské zastupiteľstvo
určilo,

1. v súlade s § 11 ods. 3 písm. h)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení ne-
skorších predpisov, že počet
poslancov Mestského zastupi-
teľstva pre voľby do orgánov
mestskej samosprávy na nad-

chádzajúce volebné obdobie
bude

25 (dvadsaťpäť)

2. volebné obvody, počet man-
dátov poslancov vo volebných
obvodoch, volebné okrsky a
miesto konania volieb primátora
a poslancov mestského zastupi-
teľstva nasledovne:

Volebný obvod č. I,
počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský

úrad, Radničné námestie 7
(I. poschodie č. dv. 19)
ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102,
Jesenského, Za koníčkom, Holu-
byho, Radničné námestie, Po-
točná, Farská, Mladoboleslav-
ská, Mýtna, Št. Polkorába, Fort-
na, Drevárska, Svätojurská uli-
ca, vrátane občanov, ktorí majú
trvalý pobyt iba Pezinok

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné

centrum (Klub dôchodcov), Kol-
lárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefáni-
ka, Kollárova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymná-

zium, Senecká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za
dráhou, Senecká, Kalinčiakova,
Hollého, Lesnícka, Natalin dvor,
Šancová, Sama Chalupku, Pod
lipou, Meisslova, Mahulanka,
Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť –Autoškola

Maťus, Sládkovičova 1 (vchod
Trnavská ul.)
ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská

škola, Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského,
Sládkovičova, Šenkvická cesta,
Panholec, Rulandská, Hrozno-
vá, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská

škola, gen. Pekníka 2
ulice: Jilemického, Jiráskova,
Šafarikova, Gogoľova, Trnav-
ská, Nálepkova, Švermova, Mar-
kušova, gen. Svobodu, kpt. Ja-
roša, gen. Pekníka, F.P. Drobi-
ševa, Ulica gen. Goliana, Ulica
gen. Viesta

Volebný obvod č. II,
počet mandátov – 2, zahrňuje

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné

centrum (Klub dôchodcov), Caj-
lanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Baníc-
ka, Dr. Bokesa, Malacká cesta,
Kučišdorfská dolina, Baba, Stu-
py, Topoľová, Javorová, Pod kal-
váriou, Dr. Štohla, Záhumenice,
dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Ryb-
níček

Volebný obvod č. III,
počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská

MESTO PEZINOK škola, Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského 36 - 64,
dona Sandtnera 9-37, dona San-
dtnera 16-26, Šteberlova,
Schaubmarova, Richarda Réti-
ho, Krížna, Kutuzovova, Zum-
berská, Najmarova, Sasinkova,
Jamnických, Žarnovických

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná

škola, Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Ku-
peckého, Zámocká, Rázusova,
Kuzmányho, Malokarpatská, Zig-
mundíkova, Na bielenisku, Sl-
nečné údolie, Reisinger, Leitne,
Kukučínova, Kamenice, Vincúr-
ska, Podhorská, Fajgalská ces-
ta, Hasičská, Rozálka, Panský
chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná

škola, Na bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätopluko-
va 1, 2,

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť – Základná

škola, Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť – Základná

škola, Na bielenisku 2
ulice: L. Novomeského 1 - 27 a 2
– 34

Volebný obvod č. IV,
počet mandátov – 7, zahrňuje

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská

škola, Vajanského 16

ulice: Vajanského, Hviezdosla-
vova, SNP, Fraňa Kráľa, Berno-
lákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné

centrum (Klub dôchodcov), Hrn-
čiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami,
SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský

klub, Fándlyho 11
ulice: Mierová, l.mája, Obrancov
mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Internát-

na škola, Komenského 29
ulice: Majakovského, Gorkého,
Puškinova, Tolstého, Saulako-
va, Komenského, Nerudova,
Okružná, Obchodná, Kataríny
Franklovej, Eugena Suchoňa,
Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská

škola, Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská
108-130

Volebný obvod č. V,
počet mandátov – 2, zahrňuje

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná

škola, Orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča,
Družstevná, Grobská cesta, Heč-
kova, Hurbanova, Jána Raka,
Krkavec, Limbašská cesta, Ma-
tuškova, Myslenická, Nová, Ore-

šie, Podkarpatská, Štúrova, Vini-
ce, Železničná, Glejovka, Černi-
cová, Liesková, Mlynárska, Za
panskou záhradou, Nezábud-
ková, Ružová, Púpavová, Pri
mlyne, Trnková

C / Upozornenie pre voličov

Voličské zoznamy sú k dispo-
zícii k nahliadnutiu a vykonaniu
zmien na Mestskom úrade, Rad-
ničné námestie 7, v kancelárií
č. 19 P /prízemie/.

Všetky zmeny je možné vyko-
nať do 9. novembra 2018 do
12.00 hod.

Žiadame všetkých oprávne-
ných voličov, aby si vo vlastnom
záujme skontrolovali zoznamy a
vykonali potrebné zmeny.

Preukaz totožnosti

Podľa § 3 zákona č. 180/2014
Z. z., právo voliť má každý, kto
najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 18 rokov veku podľa pod-
mienok ustanovených v osobit-
ných častiach zákona.

Podľa § 166 zákona č.
180/2014 Z. z., právo voliť do
orgánov samosprávy obce má
obyvateľ obce, ktorý má trvalý
pobyt v obci.

Volič hlasuje osobne. Po prí-
chode do volebnej miestnosti je
povinný preukázať svoju totož-
nosť občianskym preukazom.

Mgr. Oliver Solga, primátor
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19. septembra, v predvečer
tohtoročného Vinobrania, bo-
la v Historickej sieni Starej
radnice prezentovaná kniha
Pezinok na starých pohľad-
niciach. Publikácia obsahuje
211 historických pohľadníc a
54 dobových fotografií. Auto-
rom publikácie je Oliver Sol-
ga, historik umenia a primá-
tor. Knihu uviedol do života
popredný slovenský historik
a publicista Pavel Dvořák. Za-
tiaľ sa kniha predáva len v Pe-
zinku a jej cena je 15 eur.
Pred Vianocami bude zarade-
ná aj do celoslovenskej ob-
chodnej knižnej siete. Pri prí-
ležitosti vydania knihy sme
položili niekoľko otázok aj sa-
motnému autorovi.
� Pán primátor, čo vás
viedlo k vytvoreniu takejto
knihy a prečo práve staré po-
hľadnice?

Staré pohľadnice a fotografie
Pezinka zbieram vyše dvadsať
rokov. Mám ich toľko, že som si
v istom momente uvedomil, že
by sa z toho dala urobiť kniha.
Podobne zamerané knihy vy-
chádzajú na Slovensku i v za-
hraničí a sú veľmi obľúbené naj-
mä u „domácich“. Postupne
som sa zoznámil s niekoľkými
zberateľmi, ktorí mi poskytli ďal-
šie fotografie, navštívil som bur-
zy a preštudoval literatúru. Mo-
jou snahou bolo urobiť knihu,
ktorá bude iná ako ostané po-
dobne zamerané publikácie.
Chcel som najmä kvalitné re-
produkcie, zaujímavé grafické
spracovanie a menej textu, le-
bo ľudia sa chcú hlavne poze-
rať a spomínať. Preto text, ktorý
opisuje jednotlivé budovy, ich
staré pomenovania a venuje sa

histórii, je až na konci knihy.
Som rád, že vďaka grafičke Je-
le Pálešovej je kniha výnimoč-
ná aj svojím grafickým spraco-
vaním. Pozitívne bolo aj to, že
Pezinčania odpovedali na našu
výzvu vo vašom časopise a po-
sielali nám svoje fotografie.
Mnohé sme nemali, ako naprí-
klad vlakové nešťastie na pe-
zinskej železničnej stanici ale-
bo niektoré budovy. Všetkým,
ktorí prispeli k vydaniu knihy, pa-
trí veľká vďaka. Kniha je mojou
poctou rodnému mestu a pripo-
menutím toho, ako naše mesto
vyzeralo v minulosti. Chcem pri-
pomenúť, že všetci sme to robili
zadarmo - bez nároku na hono-
rár. Peniaze z predaja idú všet-
ky mestu, to hovorím preto, aby
ma zase niekto neobvinil, že aj
takto „zarábam“, ako to bolo
v prípade knihy o Kupeckom,
na ktorú som doplatil z vlast-
ných peňazí.
� Nedá mi nespýtať sa – po
dvoch vašich úspešných kni-
hách – chystáte aj tretiu?

Na budúci rok bude 130 ro-
kov od narodenia a 90 rokov od

úmrtia geniálneho svetového
šachistu a pezinského ro-dáka
Richarda Rét iho. A keď-
že kniha o ňom už desiatky
rokov nevyšla, mám priprave-
nú knihu o jeho živote a výni-
močnom šachovom majstrov-
stve. Knihu chystám na budúci
rok v máji, kedy bude v Pezin-
ku veľký šachový turnaj – Ré-
tiho memoriál. Mám ju už

skoro hotovú. Je výsledkom
môjho dvojročného štúdia
všetkých dostupných materiá-
lov, pri ktorých som zistil, že
to bol mimoriadny človek,
ktorého poznal celý svet. Len
doma sme sa mu doteraz ni-
jako zvlášť nevenovali. Ale to
už je údel mnohých osobností
– veď stále platí, že doma nik-
to nie je prorokom. (r)

Kniha, ktorá potešila Pezinčanov

Prezentácie knihy v Starej radnici sa zúčastnil aj popredný historik a publicista Pavel Dvořák

Inzercia

Len pred niekoľkými dňami, akoby „náhodou“ pred blížiacimi
sa komunálnymi voľbami, mimovládna organizácia Transpa-
rency International Slovakia (TIS) zverejnila hodnotenie miest,
vrátane Pezinka, a to hneď v niekoľkých kategóriách. Hodnotila
mestské časopisy, transparentnosť samospráv, atď. Z pohľadu
fungovania modernej samosprávy najhoršie pre Pezinok vy-
znel práve pokles v oblasti transparentnosti, kde sme z výbor-
ného 10. miesta klesli na priemerné 28. miesto (zo stovky hod-
notených najväčších samospráv).

Vedenie mesta i zodpovedných pracovníkov MsÚ, samozrej-
me, tento prepad zamrzel. Aké však bolo ich prekvapenie, keď
pri skúmaní príčin neúspechu narazili na neobjektívne a ne-
pravdivé hodnotenie TIS! Okamžite nasledovalo odvolanie sa v
štyroch konkrétnych bodoch. Predstavitelia TIS mestu vzápätí
oznámili: „Ďakujeme za váš podnet, preverili sme ho a uzná-
vame, že je čiastočne oprávnený. Výsledok vášho mesta
skorigujeme. Zároveň sa vášmu mestu a jeho predstavite-
ľom ospravedlňujeme“.

TIS dal vedeniu mesta Pezinok za pravdu v troch bodoch zo
štyroch (!) a k štvrtému, týkajúcemu sa aktuálneho zoznamu žia-
dateľov o byt, napísal: „Je nesporne pozitívne, že tento doku-
ment pravidelne zverejňujete. Robíte to však málo intuitív-
nym spôsobom, túto informáciu nie je ľahké na vašej
stránke nájsť.“ Mestu teda TIS nevyčíta žiadny objektívny ne-
dostatok, že by niečo nezverejnilo, nespravilo, alebo opomenu-
lo, ale opiera sa len o subjektívny názor, že mesto uvedené in-
formácie zverejňuje „málo intuitívnym spôsobom“. Nechávame
na občanoch Pezinka, aby si o výsledkoch hodnotenia TIS
a umiestnení nášho mesta urobili svoj názor. Dôležité je, ale
hodnotenie pána Kostelanského, ktorý napísal: „V každom prí-
pade platí, že Pezinok za uplynulé dva roky mierne poklesol
v svojej otvorenosti (zo 67 na 65%), aj keď je stále nad celoslo-
venským priemerom a patrí k najlepším. Mesto však poľavilo
v niektorých veciach – prestalo napríklad informovať o pochy-
beniach, ktoré zistí hlavný kontrolór mesta, keď už na svojej
stránke neuverejňuje správy z jeho kontrol.“ Faktom ale je, že
mesto zverejnilo všetky ukončené kontroly. Nezverejnilo len tie,
ktoré hlavná kontrolórka neukončila.

Určite nebudeme teraz robiť to isté, čoho sme celé roky sved-
kami predovšetkým na sociálnych sieťach, že každý výsledok -
a je jedno, či je výborný, dobrý, priemerný, alebo aj nelichotivý –
hlásne trúby opozície okamžite podsúvajú aj s náležitými dezin-
terpretáciami v snahe poškodiť obraz vedenia mesta, spo-
chybniť prácu zamestnancov MsÚ a pripraviť pôdu pre svojich
politických „favoritov“.

Za podstatné v tejto súvislosti považujeme, ako sa zlepší
„opravené“ hodnotenie mesta Pezinok, o koľko miest nahor sa
naše mesto posunie v rebríčku, ale predovšetkým, aké pouče-
nie si z opraveného hodnotenia budeme môcť vziať, aby sme
pokračovali v nastúpenom trende ako jedna z najtransparent-
nejších samospráv na Slovensku. (MsÚ)

Nedôsledná Transparency

Stanovisko
Milí spoluobčania, v poslednom čase zaznieva na vedenie mes-
ta, ako i na poslancov MsZ kritika, že sa nerieši zlý stav chodníkov
na Cajle. Chcem Vás ubezpečiť, že situácia je práve opačná. Ve-
denie mesta pripravilo projekty rekonštrukcie chodníkov na Cajle
a poslanci odsúhlasili potrebnú sumu vo výške 10 000 eur. Na-
priek dvom výberovým konaniam sa nepodarilo vybrať zhotovite-
ľa rekonštrukcie, teda firmu, ktorá by chodníky opravila. Chcem
Vás však uistiť, že vedenie mesta i poslanci za Cajlu urobíme všet-
ko preto, aby sme v najbližšej možnej dobe mali chodníky v po-
riadku. Váš poslanec, Ľubomír Čech

Nedávno uverejnila Transparency International Slovakia vý-
sledky hodnotenia mestských novín podľa vlastných kritérií.
Okrem iných hodnotila aj časopis Pezinčan, ktorý tento rok skon-
čil na 81. mieste. V predchádzajúcom hodnotení v roku 2016
skončil na 76. mieste. Tu však treba dodať, že výsledky Indexu
BENEFIT za roky 2018 a 2016 nie sú porovnateľné, keďže došlo
k úprave metodiky i počtu hodnotených periodík.

Pezinčan je opísaný ako periodikum, ktoré „prezentuje hlavne
pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale mini-
málne. Politike radnice je v periodiku venované málo priestoru,
nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, pod-
statná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej
zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú pre-
zentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobra-
zené v rozumnej miere.“ Na webovej stránke Transparency in-
ternational Slovensko si môžete pozrieť aj ďalšie kategórie hod-
notenia kde Pezinčan neskončil tak ako v celkovom hodnotení.
Treba však dodať, že hodnotenie Transparency International Slo-
vensko nie je žiadna súťaž krásy, sústreďuje sa na svoju oblasť
hodnotenia na ktorú nazerá podľa vlastných kritérií.

Ako príklad môže poslúžiť parkovisko, kde autá nie sú zorade-
né podľa popularity, značky, farby či hodnoty, ale podľa toho či
spĺňajú emisnú normu. Nie týmto príkladom nechceme zľahčo-
vať snahu občianskeho združenia, ktorú pokladáme za pozitív-
nu. Treba však dodať, že časopis Pezinčan má aj iný obsah,
ktorý považujeme tiež za dôležitý. Rozhovory so zaujímavými
osobnosťami, články venujúce sa histórii, umeniu, športu, pro-
gramy či v minulosti obľúbená spoločenská kronika, ktoré zá-
merne tvoria značnú časť časopisu a pravdepodobne sú pre
mnohých čitateľov lákavejšie. Na tento obsah sa hodnotenie pri-
veľmi nezameriava. Niektorí to však chápu inak, čo je na škodu
veci. Vyliať z vaničky vodu i s dieťaťom asi netreba. (r)

Nelichotivé hodnotenie
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Mestská kamenica pod Starou
horou v Pezinku sa nachádza v je-
dinečnej vinohradníckej a turistic-
kej lokalite. Umožňuje krásny po-
hľad na mesto, vinohrady a blízke
okolie. Je významným vinohrad-
níckym a turistickým cieľom. Ten-
to verejný priestor počas niekoľ-
kých rokov zrevitalizovalo Zdru-
ženie pezinských vinohradníkov
a vinárov na mestských pozem-
koch v spolupráci s mestom Pezi-
nok a dobrovoľníkmi. Účastníci
brigád bezplatne vo voľnom čase
odpracovali množstvo hodín.

Združenie si zvolilo za cieľ
projektu Revitalizácia kameni-
ce pod Starou horou v Pezinku
stabilizáciu kamenných stienok,
dobudovanie rozrušených kame-
níc, vybudovanie drevených prí-
streškov a odpočívadiel, osade-
nie drevených lavičiek, vyčistenie
a úpravu komunikácií a blízkeho
okolia, výsadbu tradičných drevín
a vybudovanie novej dominanty,
a to sochy patróna vinohradníkov
sv. Urbana. V roku 2017 a 2018
sme na podporu nášho projektu
získali finančný príspevok z VÚC,
a to z programu Bratislavskej regi-
onálnej a dotačnej schémy. Tento
príspevok sme použili predovšet-
kým na náročné technické a me-
chanické práce a nákup tradič-
ných stromov.

Prioritným cieľom združenia bo-
lo vytvorenie vhodných podmie-
nok pre prácu vo vinohradoch,
a to obnovu a údržbu prístupo-
vých a obslužných komunikácií.
Prirodzene sa toto územie stalo
po vyčistení aj vyhľadávaným tu-
ristickým cieľom a centrom orga-
nizovania rôznych podujatí. Už
niekoľko rokov organizujeme mi-
moriadne populárne podujatie Ví-
no a levanduľa, člen nášho zdru-

ženia tu organizuje obľúbené ak-
cie ako sú Víno pod hviezdami a
iné, vinári sa prezentujú na podu-
jatí Deň vo vinohradoch atď. Ka-
menica pod Starou horou v Pe-
zinku je cieľom návštev nielen Pe-
zinčanov, ale i návštevníkov
mesta, turistov, bežcov, cyklistov,
jazdcov na koňoch, je miestom
stvoreným pre oddych a relax.
Lokalita je celoročne prístupná
pre všetkých občanov a návštev-
níkov s menším obmedzením

v čase oberačiek. ZPVV má záu-
jem o riadený a koordinovaný
pohyb návštevníkov a vzájomný
rešpekt. Zrevitalizované úze-
mie prispieva aj k vyššej miere
využívania služieb lokálnych
podnikateľov a rozvoju celého re-
giónu.

Celý projekt revitalizácie prispel
výraznou mierou k oživeniu a ob-
nove vinohradov v pezinskom
chotári. Nájdeme tu ešte množ-
stvo opustených vinohradov, ale

vidíme aj krásne nové výsadby
a obnovené vinice.

Túto jeseň plánujeme sobotné
brigády, kedy chceme dosadiť tra-
dičné ovocné stromy ako sú man-
dle, orechy, dule a iné.

Verím, že Pezinčania si budú
vážiť toto výnimočné územie a ne-
budú ho poškodzovať.

Ing. Oľga Bejdáková
predsedníčka

Združenia pezinských
vinohradníkov a vinárov

Revitalizácia mestskej kamenice pod Starou horou pokračuje
Po skúsenostiach z minulých rokov s dobrou ujímateľnosťou

stromov vysadených pred zimou sa Mesto Pezinok rozhodlo rea-
lizovať v novembri tohto roka náhradnú výsadbu drevín za výru-
by pri stavbách Mesta v rokoch 2016 a 2017. Spolu bude vysa-
dených 113 ks stromov a 80 ks stálozelených kríkov.

V centre mesta doplníme stromoradie na Holubyho ulici, na
Kollárovej ulici a pred lekárňou na Meisslovej ulici nahradia starý
preschnutý porast tri červenolisté javory mliečne. Na plochu po
letnej terase na Meisslovej ulici dosadíme náhradnú višňu krovi-
tú. V novozaloženom stromoradí na Sládkovičovej ulici nám na-
priek výdatnej zálievke uhynuli v tohtoročnom horúcom lete tri
jarabiny, ktoré nahradíme novými.

Mladé stromy pribudnú i na Ul. 1. mája, na sídlisku Sever vysa-
díme jednu lipu, šesť javorov a päť borovíc.

Na Muškátovej ulici doplníme po úprave parkoviska dve višne
a na Muškáte III. na Hroznovej ulici vysadíme päť javorov. Nový
chodník pozdĺž potoka na Bystrickej ulici (sídlisko Juh) pritieni
stromoradie zo 14 ks javorov a jednu lipu dosadíme na začiatok
stromoradia v „psom kútiku“ Juh.

Medzi rozšíreným úsekom vozovky a chodníkom v lokalite Pan-
ský chodník sme v minulom roku založili stromoradie z javora –
na existujúcich 50 ks stromov nadviaže v zelenom páse až po
Krížnu ulicu ďalších 57 ks javorov. 80 kusov kríkov hlohyne s oran-
žovými plodmi vyplní medzery v živom plote na grinavskom cinto-
ríne a tiež devastovaný okraj parku na Radničnom námestí.

Možnosti vysádzať novú zeleň v značnej miere obmedzujú ve-
denia inžinierskych sietí, ktoré stále pribúdajú. Pri výsadbe musí-
me rešpektovať aj ich ochranné pásma. Je naozaj náročné riešiť
umiestnenie najmä u stromov, ktoré sú pre nás zdrojom kyslíka,
príjemného tieňa v letných horúčavách i zachytávačom prachu
a hluku pri rušných cestách a parkoviskách. (MsÚ)

Jesenná výsadba drevín

V ostatnom čase sa objavili na diskusných fórach zavádzajú-
ce informácie o parkovisku na Novomeského ulici číslo 22 – 26,
ktoré boli živené aj jedným z kandidátov na primátora. Dokonca
bol ohlásený aj zber podpisov pod petíciu. Vedenie mesta Pezi-
nok upozorňuje občanov, bývajúcich v tomto bytovom dome, že
informácie o tom, že má vzniknúť parkovisko pod ich oknami pre
120 automobilov, bez toho, aby sa k projektu mohli vyjadriť, je ne-
pravdivá. Mesto nikdy nejednalo bez predchádzajúceho stret-
nutia s občanmi a vypočutí si ich názorov. Občania, ktorých sa
stavba týka sú vždy aj účastníkmi územného alebo stavebného
konania a svoje námietky môžu prezentovať vedeniu mesta
a stavebnému úradu. Investičná akcia - Parkovisko Sever, bola
zaradená do rozpočtu a plánu investícií na základe požiadaviek
občanov a podpory poslancov za tento volebný obvod. Bola vy-
pracovaná projektová dokumentácia, ktorá je dnes predložená
na pripomienkovanie „dotknutým“ orgánom. Keď tieto vydajú
súhlasné stanoviská, bude štúdia predložená na vyjadrenie oby-
vateľom bytovky. Dovtedy nepríde k výrubu žiadnych stromov,
v tomto prípade náletových drevín a kríkov. Zneužitie tejto témy
niektorými obyvateľmi bytovky, ale aj poslancami, ktorí ani ne-
kandidovali za tento obvod, je účelové a má za cieľ rozoštvať ľu-
dí v tejto lokalite a nie prispieť ku konštruktívnemu riešeniu par-
koviska, ktoré občania potrebujú (MsÚ)

STANOVISKO MESTA
parkovisko Sever, Novomeského ulica

Vzácna renesančná archi-

tektonická pamiatka - meš-

tiansky dom na Holubyho uli-

ci 22 bude prístupný pre ve-

rejnosť v stredu, 7. novem-

bra, v čase od 13. 00 do

17.00 hod. Návštevníkom po-

skytnú odborný výklad pra-

covníci mesta a reštaurátori,

ktorí sa na záchrane pa-

miatky podieľajú už niekoľko

rokov. (r)

Deň otvorených dverí
na Holubyho 22

Inzercia
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Cajlanskí dôchodcovia v Lanžhote
Denné centrum na Cajle je známe veľkou aktivitou a vysokou

návštevnosťou dôchodcov. Nedávno sme my, dôchodcovia,
spolu so speváckym zborom Animatus navštívili Lanžhot. Pri-
ľahlé územia, popri ktorých sme prechádzali, boli obývané už
od neskorej kamennej doby. Najviac sa však zapísali do histó-
rie z doby Veľkej Moravy. Najväčšie náleziská pozostatkov z tej-
to doby sa našli pri Mikulčiciach na Morave. Nie menej význam-
nou lokalitou tejto oblasti sú aj Kopčany a Holič. Malý kostolík
sv. Margity Antiochijskej je iba 1 km vzdialený od Valov, kde boli
objavené základy veľmožského paláca, 12 kostolov a pohrebis-
ko s 2500 hrobmi. V Kopčanoch už v 18.st. bol vybudovaný ba-
rokový žrebčinec a cisár Karol III. založil v r.1736 aj rybník na od-
chyt divých kačíc s budovou dodnes známou ako Kačenáreň.
Prevádzka odchytu kačíc trvala nepretržite 182 rokov a zanikla
v r. 1918. „Kačenáreň“ bola už v minulosti cieľom turistického ru-
chu, kedy sa návštevníkom predvádzal odchyt kačíc. V súčas-
nej dobe je, žiaľ, rybník spustnutý a z budov sú len ruiny. Pre
Kopčany je ďalej známy kostol sv.Štefana Kráľa, zvonica „Na tri-
cátku“ (kde poddaní odvádzali feudálne poplatky – tzv. „tri-
citum“). Tu sa aj verbovalo za vojakov. Pre Kopčany bol ešte
významný vodný mlyn a pivovar. Cestou do Lažhota v autobu-
se nám o histórii územia povedala p. Jedličková. Do Lanžhota
sme sa vybrali aj za výbornou cimbálou muzikou a ľudovými
spevákmi Jitkou a Břeťou Osičkovcovcmi. Potešili nás svojím
spevom pri cimbale. V Lanžhote sme navštívili aj múzeum mi-
niatúrnych poľnohospodárskych strojov a múzeum miestnych
krojov a maľovaných postelí. Tí zdatnejší si vyšliapali aj 90 scho-
dov na kostolnú vežu, odkiaľ bol krásny výhľad na celé okolie.
Šakujeme Cajlanskému klubu za zorganizovanie tohto pekné-
ho výletu. Cajlanskí dôchodcovia

22.septembra 2018 o 14.20

hod. na Radničnom námestí

v Pezinku znela hymnická pie-

seň „Zdar Boh hore“ ako záve-

rečná bodka oficiálneho pro-

gramu XI. stretnutia Banských

miest a obcí Slovenska.

Nie nadarmo a bezúčelne.

Malé Karpaty sú unikátnym

horstvom spolu s ich predho-

rím. Ani jedno horstvo na

Slovensku na takom malom

priestore geologického vrás-

nenia nemá rudy s výskytom

vzácnych minerálov, uhlie, ro-

pu, plyn ale aj také geologické

pôdne zloženie, na ktorom sa

darí vinnej réve. Preto si naše

Malé Karpaty zaslúžili oslav-

nú hymnickú pieseň „Zdar

Boh hore. Hymnickou piesňou

baníci, hutníci, geológovia, ka-

menári, ale aj tehliari (901

účastníkov) zúčastnení na

stretnutí vyslovili vďaku všet-

kým občanom predovšetkým

Pezinka a všetkým tým čo

prišli pozrieť a pozdraviť ich v

sobotňajšom sprievode, ale aj

pri preberaní ocenení udele-

ných navrhnutým kandidátom

(Lucia Šurinová, Stanislav Ko-

vačič za MBS Pezinok) na

hlavnej tribúne.

Ďakujú za príjemnú a milú

atmosféru počas celého po-

dujatia. Počnúc „Prvým dúš-

kom“, vrátane požehnania úro-

dy a modlitby za ťažkú prácu

baníkov, za prijatie vedúcich

delegácií primátorom v histo-

rických priestoroch Starej rad-

nice.

Ďakujú za doteraz nevídanú

„Ekumenickú bohoslužbu slo-

va“ v evanjelickom kostole, po-

čas ktorej pán farár Kmošena

a pán farár Ragula dôstojne

a s najväčšou pokorou uctili

prácu baníkov. Jednotlivé bo-

dy bohoslužby boli do prevá-

dzané slávnostnými fanfára-

mi, počnúc baníckou hymnou,

Banícky stav buď vždy vele-

bený (spieval spevácky zbor

Animatus) až po ocenenie za-

slúžilých členov baníckych

spolkov čestnými odznakmi

Svätej Barbory a čestným

odznakom Jozefa Enclera,

ktorý mimo iných bol udelený

aj pánu farárovi Kmošenovi.

Priebeh bohoslužby spoje-

nej s oceňovaním si viaceré

zúčastnené spolky z Čiech,

Slovenska a Poľska po orga-

nizátoroch stretnutia pýtajú na

elektronických nosičoch ( CD)

Všetci priami účastníci stret-

nutia, ktorí sa zúčastnili spe-

váckej súťaže, ďakujú za vý-

bornú náladu počas súťaže ba-

níckych spevokolov o putovnú

„Banícku karbidku“.

Zároveň ďakujú za všetky

podujatia konané v rámci

stretnutia, hlavne Malokar-

patskému baníckemu spolku,

Mestu Pezinok a primátorovi

Oliverovi Solgovi, viceprimá-

torom J. Čechovi a M. Andelo-

vi, Kultúrnemu centru Pezino-

k, školám, konkrétne Základ-

nej škole Kupeckého, Spoje-

nej odbornej škole a Obchod-

nej akadémii, všetkým spon-

zorom, predovšetkým „Vino-

hradnícko vinárskemu druž-

stvu podielnikov Karpaty –

Grinava, reklamnej firme.

IMPALEX (Jela Pálešová) a

umeleckému súboru Sekvoja

zo Základnej umeleckej školy

Eugena Suchoňa. V nepo-

slednom rade ďakujú Bra-

tislavskému samosprávnemu

kraju a jeho predsedovi Jura-

jovi Drobovi za zdarný a veľmi

srdečný priebeh celého podu-

jatia v dňoch 21. až 23. sep-

tembra 2018.

Posledný deň podujatia ( 23.

septembra 2018) bol venova-

ný slávnostnému podpisu spo-

ločného „Vyhlásenia Sloven-

ského a Českého združenia

baníckych a hutníckych spol-

kov k 100. výročiu vzniku Čes-

koslovenskej republiky“, ktoré

v priestoroch Starej radnice

kontrasignoval p. primátor

Mgr. Oliver Solga a ktorého

text bude tvoriť jeden z dôleži-

tých dokumentov Pezinského

archívu.

Milí obyvatelia krásneho vi-

nohradnícko baníckeho mes-

ta Pezinok, ďakujeme a zostá-

vame s pozdravom „Zdar

Boh“.

JUDr. Dušan Vilim,
podpredseda MBS Pezinok

a výkonný tajomník ZBSC

Slovenska

Vďaka, Pezinčania

Keď ste prišli 17. septembra do
malej galérie v priestoroch kultúr-
neho domu na výstavu pezinskej
keramikárky pani Márie Hanusko-
vej, prvý pohľad vám padol na
obraz zlatého hrozna. Tým, ktorí
majú bujnejšiu fantáziu, sa v mysli
vybavil pohár so zlatým mokom.
Ako ste postupne prezerali ostat-
né vystavované diela, videli ste
že, všetky boli o hrozne a o práci
vo vinohrade a v pivnici. Určite kaž-
dého uchvátil stôl vyskladaný
z jednotlivých kachlíc. Na malej
ploche je na stole znázornená

v podobe kachlíc celoročná ťažká práca vinohradníka.
O nič ľahšia nie je ani práca keramikára. Drobné ruky pani
Márie Hanuskovej vedia vyčariť nádherné obrazce a figúr-
ky. Pezinská umelkyňa dokáže svoje myšlienky a svoje cíte-
nie vložiť do hliny, na plátno, na ručne maľovanú hodvábnu
šatku či do šperku. Konečný efekt z jej drobných rúk potešil
každého návštevníka. Výstava sa už skončila, ale dvere ate-
liéru pani Hanuskovej sú stále otvorené.

Na vernisáži vládla príjemná atmosféra. Svojou troškou
do mlyna, ako sa hovorí, prispeli aj členovia speváckeho
zboru Animatus. Manželia Jedličkovci zaspievali pieseň Vi-
nohrady, vinohrady a Tonko svojím vtipným príhovorom ro-
zosmial prítomné publikum. Pani Hanuskovej ďakujeme za
príjemné popoludnie. Alžbeta Jedličková

Výstava „Vinohrady, vinohrady...“

Začiatkom októbra sa Pezinok pripojil k Medzinárodné-
mu týždňu nosenia detí. Materské centrum Mamatataja na
Kollárovej 1/A v Pezinku zorganizovalo viacdenný pro-
gram venujovaný výhodám nosenia bábätka a praktickým
radám. Týždeň vyvrcholil sprievodom rodičov s deťmi od
Zámockého parku na Radničné námestie. (pb)

Medzinárodný týždeň nosenia detí

XI. stretnutie banských miest
a obcí Slovenska sa uskutočni-
lo v dňoch 21. - 23. septembra,
v čase konania tradičného Vi-
nobrania. Mesto navštívilo bez-
mála tisíc členov baníckeho
a hutníckeho stavu, predstavi-
teľov banských miest a obcí,
a priaznivcov baníckej histórie
a tradícií. Dnes, s odstupom me-
siaca, môžeme aj na základe
ohlasov našich hostí, a to rov-
nako domácich ako i zahranič-
ných konštatovať, že to bolo
stretnutie viac ako úspešné. Po-
dobne ako to historicky prvé,
ktoré sa uskutočnilo v roku
2008.

Mesto Pezinok sa vo svojej
viac ako osemstoročnej histórii
preslávilo nielen výrobou kvalit-
ného vína, ale aj baníctvom, kto-
rého tradície dnes aktívne udr-
žiavajú a rozvíjajú členovia Ma-
lokarpatského baníckeho spol-
ku v Pezinku, za čo im patrí veľ-
ká vďaka aj nás, ostatných Pe-

zinčanov. Náš spolok vznikol
ako jeden z prvých na Sloven-
sku už v roku 2002 a je pokračo-
vateľom historického banícke-
ho krúžku z roku 1985. V roku
2008 jeho členovia spolu s pred-
staviteľmi mesta zorganizovali
prvé Stretnutie banských miest
a obcí Slovenska. Vďaka dob-
rovoľníckej práci spolku bola po-
stavená kaplnka patróna baní-
kov sv. Klimenta a vybudovaný
Banský náučný chodník. V roku
2014 vybudoval MBS v spolu-
práci s mestom muzeálnu ba-
nícku expozíciu v Palugyayovej
renesančnej kúrii.

Medzi úspešné podujatia
MBS môžeme už dnes zaradiť
aj tohoročné XI. stretnutie baní-
kov z celého Slovenska a zo za-
hraničia. Vyvrcholením poduja-
tia bola ich účasť v sobotňaj-
šom alegorickom sprievode.
Baníci sa však postarali aj o hod-
notný kultúrny program, a to
nielen na pódiu v Zámockom

parku, ale aj po tri dni v veľkom
stane, ktorý mali na bývalom
školskom dvore na Holubyho
ulici.

Medzi významné počiny patrí
aj vydanie publikácie „Pezinské
baníctvo v XX. storočí“, ktorej
autorkou je Pezinčanka a člen-
ka MBS Lucia Šurinová. Rov-
nako dôležité bolo aj odhalenie
pamätnej tabule v átriu Starej
radnice na ktorej je tento text:
„V tejto budove rokoch 1778 až
1856 sídlil Banský súd. Zdar
Boh!“

Mesto Pezinok si aj v tomto
pre baníctvo neľahkom období
zachovalo oprávnenie radiť sa
medzi slovenské banské mes-
tá. Vďaka členom Malokarpat-
ského baníckeho spolku hrdosť
a príslušnosť k baníckemu sta-
vu v meste pretrváva a dlhodo-
bo sa prezentuje ako neod-
mysliteľná súčasť spoločen-
ských, politických a kultúrno-
historických podujatí. Jedným
z nich bolo aj tohtoročné Vi-
nobranie.

Oliver Solga

PEZINOK PRIVÍTAL SKORO TISÍC BANÍKOV

FOTO: (pb)

spoľahlivého kolportéra (najlepšie študent aleboHĽADÁME
dôchodca) na roznášanie mesačníka Pezinčan v lokalite
GRINAVA. Lokalita je špecifická tým, že pri roznose sa kolpor-
tér viac prejde (ulice s rodinnými domami). Výhodou je menší
počet kusov novín na roznos. Odmena za vykonanú prácu (je-
den roznos mesačne) je 51,20 €.

Pokiaľ máte vážny záujem o túto prácu, prihláste sa v redak-
cii Pezinčan, Radničné nám. č. 7, Pezinok (Mestský úrad) ale-
bo telefonicky 033/ 6901 122, prípadne mailom: pezincan-
@msupezinok.sk
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Záhrada na Záhradnej v novom šate
Materská škola,

Záhradná 34, Pezi-
nok postupne mo-
dernizuje a dopĺňa
svoj exteriér. Buduje
zdravé, bezpečné
a tvorivé prostredie
pre rozvoj pohy-
bových i tvorivých
schopností detí, rela-
xu, vytváranie pries-
toru pre upevňovanie sociálnych väzieb detí a nových možností
plnenia vzdelávacieho programu.

Projekt obnovy záhrady „Záhrada v novom šate“ môže mater-
ská škola realizovať aj vďaka dotáciám z fondov Bratislav-
ského samosprávneho kraja vo výške 2 000 €, za ktoré bola
vybudovaná mäkká dopadová plocha okolo dvoch športových
prvkov a zakúpený hrací prvok rušeň s vagónom. Ďakujeme.

Jarmila Stražayová

Ako sme avizovali v januáro-
vom Pezinčanovi, konala sa
v dňoch 30. 8. až 2. 9. 2018 me-
dzinárodná konferencia Inter-
national Meteor Conference,
IMC2018 (http://http://imc-
2018.imo.net/). Táto konferen-
cia sa koná každoročne v inom
štáte pod záštitou IMO - Inter-
national Meteor Organization
so sídlom v Belgicku.

Organizátormi konferencie boli
pracovníci Astronomického a ge-
ofyzikálneho observatória (AGO)
Modra-Piesok, ktoré je pracovis-
kom Katedry astronómie, fyziky
Zeme a meteorológie Fakulty ma-
tematiky, fyziky a informatiky Uni-
verzity Komenského v Bratislave.
Miestom konania konferencie bo-

lo rekreačné zariadenie Rozálka
v Pezinku. Konferencie sa zú-
častnilo 127 účastníkov z 28 kra-
jín sveta. Deň pred oficiálnym ko-
naním konferencie prebehli dva
špecializované workshopy. Prvý
bol zameraný na vizuálne pozo-
rovanie meteorov, druhý sa veno-
val spektroskopii meteorov. Ofici-
álna časť konferencie sa konala
od štvrtka 30.8. do nedele 2.9.

V úvodných príhovoroch sme
účastníkov oboznámili s históriou
astronómie v našom regióne.Pri-
pomenuli sme významného slo-
venského astronóma - Pezinča-
na Dr. Jána Štohla a konferencie
Meteoroids a IMC, ktoré sa konali
v Smoleniciach v r. 1992. Zvlášt-
nu časť sme venovali histórii a sú-

časnosti AGO. Odborný program
konferencie obsahoval 45 pred-
nášok a 27 posterov.

Príspevky zahŕňali širokú ob-
lasť meteorickej astronómie.
Okrem horúcich noviniek ako na-
príklad nájdenie fragmentu aste-
roidu 2018 LA v júni tohto roku
v Botswane, aktuálnych výsled-
kov Európskej bolidnej siete boli
rozoberané aj techniky pozorova-
nia meteorov, prístrojové a pro-
gramové vybavenie, zdieľanie
údajov, databázy dráh meteorov,
bolidy a hľadanie meteoritov, ka-
merové siete na pozorovanie me-
teorov, javy a procesy pri prelete
meteoroidov atmosférou, rádiové
pozorovania meteorov, meteoric-
ké roje a ich modelovanie.

Okrem oficiálneho programu
sme sa ako organizátori sa-
mozrejme snažili priblížiť účastní-
kom aj Malokarpatský región. Sú-
časťou oficiálnej exkurzie bola
návšteva hradu Červený kameň.
Návštevu AGO sme žiaľ kvôli
prietrži mračien museli zrušiť.
Slávnostný záverečný večer
spestrilo vystúpenie folklórneho
súboru Mladosť zo Šenkvíc.

Na záver by sme radi poďako-
vali pracovníkom zariadenia Ro-
zálka za perfektnú spoluprácu pri
organizovaní konferencie, mes-
tám Pezinok a Modra za poskyt-
nutie propagačných materiálov a
FMFI UK za poskytnutie finanč-
nej podpory. L. Kornoš,

T. Paulech, J.Tóth, P. Zigo.

IMC 2018, Pezinok-Modra, Slovakia

Prvý tohoročný výlet členov ob-
čianskeho združenia Dia Bozin
Pezinok smeroval do Topoľčia-
nok a do Arboréta v Mlyňanoch.
Májový krajinský dážď toho dňa
síce umocnil pôžitok z prehliadky
vzácneho dobového zariadenia
kaštieľa v Topoľčiankach, ale
skomplikoval prehliadku Arboréta
v Mlyňanoch.

To júnový týždňový rekondičný
pobyt v Trenčianskych Tepliciach
dokázal naplniť očakávania aj
tých najnáročnejších účastníkov.
V ponuke poskytovateľa boli dve
kategórie liečebných procedúr,
diabetici mali upravené stravova-
nie a všetci boli každý večer pozý-
vaní k tancu.

V mesiaci júli skupina dobro-

družstvachtivých členov nášho
o.z. Dia Bozin Pezinok absolvo-
vala Plavbu loďou po Dunaji do
Čuňova. Okrem zážitku z plavby
sa im ponúkla pohodová pre-
hliadka umeleckých diel vystave-

ných v galérii Danubiana, aby po-
tom pri spiatočnej plavbe zažili
pravú letnú búrku.

V prvom septembrovom týždni
sme ešte navštívili Kúpele Luha-
čovice. Výborné počasie a doko-

nalá organizácia celého zájazdu
akoby podčiarkli hodnotu kúpeľ-
ného mestečka skromne ponúka-
júceho oživujúcu vodu zo šest-
nástich prameňov kyseliek a pre-
žívajúceho ducha zakotveného
v dvanástich urbanistických die-
lach nášho architekta Dušana Jur-
koviča.

Diabetikov ešte čakajú dve edu-
kácie, ktoré nemožno nahradiť
inou aktivitou. Ich význam spočí-
va v tom, že poučujú, nabádajú ,
ale aj usvedčujú tých, ktorí si zvyk-
li cukrovku zanedbávať. Pretože
cukrovka nezabúda, nedovoľuje
trvalé obchádzanie jej potrieb
a my v Dia Bozine Pezinok sa
združujeme preto, aby sme jej fa-
tálnym následkom predišli. (JK)

Pezinskí diabetici na cestách

Účastníci zájazdu do Luhačovíc pri Jurkovičovom dome.

Prvý októbro-
vý víkend sa
v uliciach Pe-
zinka už po pät-
nástykrát kona-
l a s k a u t s k á
mestská hra Bo-
zin. Organizá-
tormi sú pezin-
skí skauti a pri
tejto príležitosti
navštívilo Pezinok až 80 skautov zo všetkých kútov Slovenska.

Prvý ročník tejto skautskej mestskej hry sa konal už v roku
2005, kedy si pezinskí skauti povedali, že zorganizujú akciu
s hrami pre svojich kamarátov z iných miest. Odvtedy akcia zís-
kala viac účastníkov, z ktorých množstvo sa každoročne vracia.
Akciu sme začali aj tematicky ladiť.

Keďže tento ročník bol jubilejným XV. Bozinom, bola aj téma
jubilejná. Hneď na úvod nás netradične svojím príhovorom pri-
vítal pán primátor Solga a potom sme sa už prevtelili do kože de-
tektívov, ktorí riešia sériu úmrtí. V piatok sa nám podarilo zistiť,
že obete spájala jedna vec: boli to víťazi predošlých Bozinov.
V sobotu doobeda sme si na Muškáte prešli byrokratickou tortú-
rou na získanie prístupu k domu Dušana – jedného z dvoch pre-
živších. On totiž pozná meno vraha. Dušana sa nám už žiaľ
nepodarilo zachrániť, no nechal nám odkaz. Tak sme popolud-
nie strávili dopĺňaním častí, ktoré vrah z neho vymazal. Odhalili
sme, že vrahom je Radoš, ktorý nikdy nevyhral Bozin a takto sa
chce stať večným víťazom, preto sme večer chránili Jane – jedi-
nú, ktorá Radošovi chýbala do zbierky – pred útokmi počas jej
eskortu do klubovne. Tam už ale nanešťastie čakal Radoš, a tak
sa odohral boj na život a na smrť – súboj v hre kameň papier
nožnice. Našťastie vyhrala Jane, a tak všetko dobre dopadlo.

Cieľom Bozinu nie je len zabaviť sa, ale aj naučiť sa čosi nové,
spoznať sa so skautami z iných obcí a trénovať tímovú spo-
luprácu. Už teraz sa nevieme dočkať budúceho októbra.

Ľubica Pešková

Slovenskí skauti v uliciach Pezinka

Občianske združenie Nezá-
budka vyhlásilo v auguste sú-
ťaž v maľovaní „Hľadá sa ta-
lent 2018“. Zo zapojených 47
autorov z celého Slovenska
vybrali a ocenili pätnástich.
Medzi nimi aj Pezinčanku Len-
ku Petákovú. V dňoch 24.-
28.septembra 2018 sa všetci
postupujúci autori zúčastnili
výtvarného workshopu na
Schaubmarovom mlyne. Po-
čas tohto pobytu si prevzali
ocenenia, veľa tvorili a predo-
všetkým konzultovali svoje
práce s profesionálnymi výtvarníkmi pani Helenou Kusou a pá-
nom Martinom Kochanom. Ďalším vyznamenaním ich tvorby
bude vernisáž v SNG v Bratislave dňa 15.novembra 2018 . Vý-
stava pre verejnosť potrvá do 31. januára 2019. (JS)

Gratulujeme

Letný čas končí v nedeľu 28. 10., kedy si
o 3.00 h ráno posunieme ručičky hodiniek
späť na 2.00 h. Po novom, Slnko vyjde
o 6.28 h a zapadne o 16.41 h.

Zmena času

Jednota dôchodcov ZO Pezinok spolu s pezinskou ŽIVENOU
zorganizovala 1-dňový autobusový výlet pre 50 svojich členov
dňa 5.októbra do známeho vinohradníckeho mestečka MIKULOV.

Doobeda sme mali zabezpečenú prehliadku dominanty mesta,
impozantného mikulovského zámku, pôvodne kráľovského hra-
du, ktorý strážil zemskú hranicu a bol sídlom významných rodov
Liechtensteinov neskôr Dietrichsteinov, spolu s novovybudova-
nou zámockou záhradou. Do zámku, ktorého interiéry v minulosti
pohltil vojnový požiar, sa znovu vrátila história slávneho rodu, čo
pripomínajú napr. knižnica s 11 tisíc vzácnych zväzkov a rôzne iné
artefakty. Keďže sa jedná o vinohradnícke mesto s dlhoročnou tra-
díciou, na zámku sa nachádza aj obrovský vínny sud s objemom
1014 hl, ktorého história siaha až k roku 1643.

Po obedňajšej prestávke sme absolvovali 2-hodinovú pešiu pre-
hliadku mestom s erudovanou mestskou sprievodkyňou.
Oboznámili sme sa s rekonštruovaným historickým námestím, ži-

Výlet do Mikulova

Recitačné dopoludnie klientov

v DSS a ZPS Pezinok
V prvý októbrový piatok sa klienti DSS a ZPS Hrnčiarska veno-

vali prednesu poézie. Obyvateľky zariadenia zarecitovali svoje
vlastné básne, ktoré napísali počas posledných rokov. Obohate-
ním stretnutia s názvom bola účasť pani Blanky Gažio-Vitaj život,

vej z Častej. Pani Gažiová píše krásne básne o svojom živote,
vzťahu k ľuďom, svojej rodine a láske k mestu, v ktorom býva.
Okrem jej rozprávania sa recitovali básne v podaní obyvateľov.
Boli to chvíle, na ktoré sa bude dlho spomínať. Dana Hreusová

dovskou štvrťou, navštívili sme mimoriadne zaujímavú funkčnú sy-
nagógu a židovský cintorín.

Zájazd splnil naše očakávania a tentokrát nám aj počasie prialo.
Plní nových poznatkov sme sa šťastne vrátili domov.

Výbor JDS a ŽIVENY Pezinok



12 RÔZNE OKTÓBER 2018 PEZINČAN

Pezinok je z pohľadu kultúry
a umenia naozaj významným
mestom, a to najmä v oblasti
vážnej hudby. Začiatkom dvad-
siateho storočia sa tu narodil
vynikajúci dirigent Ľudovít Raj-
ter a o pár rokov neskôr snáď
najvýznamnejší slovenský hu-
dobný skladateľ Eugen Su-
choň. A práve 25. septembra
tohto roku uplynulo 110 rokov
od jeho narodenia.

Kontakt s hudbou mal Eugen
Suchoň už od detstva, pretože
jeho otec bol organista. V ro-
koch 1923 - 1930 študoval na
Hudobnej škole a Hudobnej a
dramatickej akadémii v Bra-
tislave. V štúdiu pokračoval
v Prahe, kde v rokoch 1931 -
1933 študoval skladbu u profe-
sora Vítězslava Nováka. Eu-
gen Suchoň nebol len špičkový
skladateľ, ale aj významný hu-
dobný pedagóg. Po roku 1933
vyučoval na Hudobnej a dra-
matickej akadémii v Bratislave,
v rokoch 1941 – 1948 pôsobil
na poste profesora. Vyučoval
aj na Katedre hudobnej výcho-
vy na Pedagogickej fakulte Slo-

venskej univerzity, potom na
Vysokej škole pedagogickej
a neskoršie na Katedre hudob-
nej vedy Filozofickej fakulty UK.
Významný bol aj jeho podiel na
založení Slovenskej filharmó-
nie.

Ako hudobný skladateľ bol Eu-
gen Suchoň predstaviteľom slo-
venskej hudobnej moderny. In-
špiroval sa dielami klasikov ale
aj slovenským folklórom. Rea-
goval však aj na moderné sve-
tové prúdy v oblasti vážnej hud-
by. Bol jedným z prvých sloven-

ských skladateľov, ktorých die-
lo preniklo na zahraničné kon-
certné pódiá a operné scény.
V zahraničí sa hrala najmä jeho
Baladická suita, ktorú interpre-
tovali mnohé významné európ-
ske hudobné telesá. Rovnako
tak sa s úspechom hral v mno-
hých krajinách Európy a Ameri-
ky aj Žalm zeme podkarpatskej
a iné jeho diela.

Najznámejší je však Eugen
Suchoň ako tvorca prvej slo-
venskej národnej opery, a to
opery Krútňava. Vznikla v ro-

koch 1941 – 1949 a mala po-
hnuté osudy, pretože vtedajší
komunistický režim prinútil auto-
ra k niekoľkým úpravám. Krút-
ňava sa stala najhranejšou slo-
venskou operou v zahraničí.
Umelecky na Krútňavu nadvia-
zal ďalším známym dielom a
tým bol symfonická suita Meta-
morfózy. Je autorom aj prvej slo-
venskej historickej monumen-
tálnej hudobnej drámy Svä-
topluk. Toto dielo malo premié-
ru v Slovenskom národnom di-
vadle v roku 1960.

Eugen Suchoň získal za svoje
dielo veľké množstvo domácich
i zahraničných ocenení, roku
1958 aj to najvzácnejšie - titul
Národný umelec.

Eugen Suchoň zomrel 5. au-
gusta 1993 v Bratislave. Na svo-
ju osobnú žiadosť bol pocho-
vaný na mestskom cintoríne
v Pezinku.

Mesto Pezinok si tohoročné
jubileum veľkého umelca a svoj-
ho rodáka pripomína niekoľký-
mi koncertmi.

(r)

PRIPOMÍNAME SI VÝROČIE VEĽKÉHO UMELCA
A SLÁVNEHO RODÁKA

Kapucín Felix (vlastným menom Ján Tkáč ) – Misionár
Božieho Milosrdenstva, tak sa volá kniha rozhovorov
s kapucínom – bratom Felixom, ktorú spolu s ním napí-
sal Pišta Vandal Chrappa. Kniha bola po prvýkrát odpre-
zentovaná 1. októbra v Pezinskom kultúrnom centre na
koncerte skupiny FELICE a následne skupiny KAPUCÍ-
NI. Bol to nielen koncert vďaky za 60 rokov života, ale aj
večer výbornej hudby, múdreho a vtipného slova a naj-
mä stretnutie skvelých ľudí. (os)

KNIHA a KONCERT

Medzinárodný filmový festi-
val Ekotopfilm – Envirofilm za-
vítal 9. októbra do pezinského
Domu kultúry. Pre návštevní-
kov bol pripravený pestrý pro-
gram dokumentárnych filmov,
ktoré preniesli diváka pros-
tredníctvom filmového plátna
do divokej prírody, ale aj pria-
mo do centra nelegálneho ob-
chodu. Okrem jedinečných fil-
mov z celého sveta festival pri-
niesol aj sprievodnú diskusiu
Palmový olej a pytliactvo Je–
Sumatra raj, alebo peklo na Ze-

mi?. Na svoje si príšli aj žiaci
základných a stredných škôl,

pre ktorých bol pripravený do-
poludňajší Junior festival.

Vstup na festival bol voľný.
Cieľom festivalu bolo inšpi-

ratívnym spôsobom meniť
správanie spoločnosti vo vzťa-
hu k životnému prostrediu a vy-
tvárať priestor k otvorenej dis-

kusii o otázkach trvalo udrža-
teľného rozvoja. V rámci celo-
ročnej TOUR priniesol festival
Ekotopfilm – Envirofilm do re-
giónov Slovenska výber naj-
lepších filmov aktuálneho roč-
níka. „Naša spoločnosť sa me-
ní, naše prostredie je už iné.
Obdobie, ktoré v súčasnosti ži-
jeme, je výrazne ovplyvnené
ľudskou činnosťou. Vidíme to
v našich festivalových filmoch
každý rok. Tento rok premieta-
me niekoľko filmov, ktoré doka-
zujú, že naša planéta je už iná,
než ako sme ju poznali. Ľudia
často myslia iba na svoj kom-
fort a neplánujú zmeniť svoj ži-
votný štýl. My sa snažíme ve-
rejnosť inšpirovať k zmene,’’
priblížil zmysel podujatia gene-
rálny riaditeľ festivalu Peter
Lím.

(EKOTOPFILM)

FILMY, KTORÉ MENIA ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Najmenší diváci boli úžasní. Deti zaplnili veľkú sálu Domu
kultúry za pár minút a po úvodných slovách organizátora
festival mohol začať.

Mesto Pezinok a Spevácky zbor ANIMATUS vás srdečne
pozývajú na slávnostný koncert venovaný stému výročiu
vzniku Československa. Koncert sa uskutoční v nedeľu,
28. októbra 2018 o 17. hodine v pezinskom kultúrnom cen-
tre. Vstup voľný.

Pozvánka

Tohtoročný september bol bo-
hatý na kultúrne podujatia aj na
naše vystúpenia.

Okrem účasti v alegorickom
sprievode na pezinskom Vi-
nobraní si členovia FSS Obstr-
léze ešte niekoľkokrát obliekali
kroje, aby krásnymi ľudovými
piesňami a vtipným hovoreným
slovom spríjemnili slnečné ví-
kendové popoludnie v troch
okolitých obciach aj v samot-
nom Pezinku.

Šnúru svojich vystúpení sme
začali vo Viničnom na osla-
vách 810. výročia 1. písomnej
zmienky o tejto obci. V nasledu-
júci deň nás čakali ďalšie dve
vystúpenia: v krásnej záhrade

DSS v Budmericiach na Dňoch
otvorených dverí a o dve hodi-
ny neskôr na športovom ihrisku
v Šenkviciach.

Že je ľudová pieseň liek a prí-
jemná rehabilitácia pre všetky
vekové kategórie, mohli sme sa
presvedčiť v nádhernom hor-
skom prostredí Domu seniorov

Casa v Kučišdorfskej doline, kde
sme rozospievali seniorov a ich
rodinných príslušníkov. V tomto
zariadení nás vždy netrpezlivo
očakávajú a tešia sa, že si môžu
s nami zaspievať a niektorí i za-
tancovať. Teší nás, že aj my
svojimi piesňami prispievame
k dobrému pocitu na duši.

Kde nás môžete vidieť nabu-
dúce? 26. októbra v DSS na
Hrnčiarskej 30. no-v Pezinku a
vembra o 17.00 h v malej sále
Domu kultúry Pezinok na našej
akcii – Lúče pezinského slnka.
Program: Obstrléze a ich hos-

tia. Tešíme sa na vás.
Mária Kopitková

Rozospievaní seniori

Septembrový maratón Animatusu

Spevácky zbor Animatus sa po Cyrilometodských dňoch v júli
stačil sotva nadýchnuť a začal sa pripravovať na akcie v septem-
bri. 14. septembra si susedná obec Viničné pripomenula 810.
výročie prvej písomnej zmienky o obci. Počas osláv bol bohatý
kultúrny program, na ktorom sa predstavilo niekoľko speváckych
zborov a aj domáci detský tanečný súbor Slniečko. Popri domá-
com Viničiarovi a speváckom zbore z družobného mesta z Fran-
cúzska zaspieval aj pezinský Animatus. O týždeň neskôr sa
Animatus zúčastnil otvorenia vinobrania, kde zaspieval Banícku
hymnu. V sobotu sa zúčastnil ekumenickej pobožnosti spojenej
s odovzdávaním čestných odznakov sv. Barbory. V popoludňaj-
ších hodinách bol medzi účastníkmi baníckej súťaže spevokolov
o putovnú Banícku karbidku. Animatus sa v súťaži umiestnil na
druhom mieste. Vyvrcholením septembrových vystúpení bola
účasť dvoch členov na vernisáži pezinskej keramikárky pani
Marie Hanuskovej.

Na vinobraní sa v tomto roku na XI. Stretnutí banských miest
a obcí Slovenska stretlo niekoľkosto baníkov aj z okolitých štáto-
v. Večer po súťaži bolo pri hudbe na nádvorí bývalej základnej
školy na Holubyho ul. priateľské stretnutie a odovzdávanie diplo-
mov. Tam spevácke zbory nesúťažili, ale spievali spoločne pies-
ne jednu krajšiu od druhej. Alžbeta Jedličková

Inzercia
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Zadržaný a odovzdaný k ďalšiemu šetreniu
Dňa 6. októbra 2018 v čase

o 11.35 h na útvar mestskej polí-
cie Pezinok zatelefonoval muž,
že z predajne zlatníctva CHA-
MELEÓN so sídlom v OC PLUS
na ulici Holubyho č. 28 v Pezin-
ku neznámy páchateľ odcudzil
zlatú retiazku v hodnote približ-
ne 1 300 €. Ďalej dodal, že uve-
denú osobu v modrej bunde na-
háňa iný neznámy muž po ulici
Holubyho smerom na železnič-
nú stanicu v Pezinku.

Na miesto bola okamžite vy-
slaná hliadka mestskej polície,
pričom stála služba mestskej po-
lície kamerou č. 8 a následne ka-
merou č. 9 spozorovala nezná-
meho muža v modrej bunde be-
žať od svetelnej križovatky sme-
rom k zastávkam autobusov Slo-
vak lines, kde následne nastúpil
v čase o 11.37 h do autobusu.
Hliadka Mestskej polície sa za
pomoci použitia svetelnej a zvu-

Inzercia

kovej signalizácie urýchlene pre-
sunula na železničnú stanicu
v Pezinku, odchádzajúci auto-
bus zastavila, vošla do autobu-
su a na základe popisu vyzvala
neznámeho muža, aby spolu
s hliadkou mestskej polície Pezi-
nok z autobusu vystúpil. Počas
uvedených úkonov do autobusu
nastúpil neznámy muž, ktorý po-

dozrivého prenasledoval po ulici
Holubyho v Pezinku a označil
ho za páchateľa krádeže. Ná-
sledne hliadka mestskej polície
za pomoci použitia donucova-
cích prostriedkov (hmatov a
chvatov sebaobrany) neznáme-
mu mužovi v čase o 11.38 h ob-
medzila osobnú slobodu a vy-
viedla ho z autobusu, pričom po-

čas vykonávania bezpečnostnej
prehliadky neznámeho muža sa
na miesto v čase o 11.39 h tak-
tiež dostavila hliadka OO PZ Pe-
zinok.

Šetrením na mieste bolo ziste-
né, že podozrivým z krádeže je
41 ročný muž, bytom Vištuk, pri-
čom odcudzenú retiazku zo žlté-
ho kovu, na ktorej bola ešte ce-
novka v hodnote 1 328 € mal na
krku.

Nakoľko v danom prípade sa
jednalo o podozrenie zo spá-
chania trestného činu Krádeže
podľa ustanovenia § 212 Záko-
na NR SR č. 300/2005 Z.z. -
Trestný zákon, bol podozrivý z
trestného činu v čase o 11.40 h
na zastávke autobusov Slovak
lines na železničnej stanici v Pe-
zinku odovzdaný hliadke OO
PZ Pezinok k ďalšiemu šetre-
niu.

Ľudovít Farbula (MsPP)

Babie leto s jablkovým hodovaním
Dňa 6. 10. 2018 sa v Pezinku uskutočnil ďalší ročník Jablko-

vého hodovania, ktoré zorganizovalo Malokarpatské múzeum.
V stánkoch našli naši návštevníci opäť bohatú ponuku jabĺčko-
vých zákuskov a najmenší návštevníci si v tvorivých dielňach
vyrábali jabĺčkové záložky. Neskôr sa deti zabávali na predsta-
vení Žofka a Žofka v podaní Divadla FÍ.

Malokarpatské múzeum v Pezinku ďakuje mestu Pezinok
a Malokarpatskému osvetovému stredisku za spoluprácu a všet-
kým predávajúcim návštevníkom za skvelú účasť, ktorá bola aj
vďaka slnečnému počasiu vysoká. Už teraz sa tešíme na budúci
ročník! Hana Sedláčková FOTO: Eva Amzler

FOTO: (MsP)

Mesto Pezinok ďakuje všetkým sponzorom, ktorí sa spo-
lupodieľali finančne alebo materiálne na tohtoročnom Vi-
nobraní v Pezinku. Patria sem:

JŠ servis s.r.o., AD Sun s.r.o., Duvystav s.r.o., Igor Noga
KES&Com, Wertheim s.r.o., BOZIN spol.s.r.o., ASEMID
s.r.o., Stavoimpex, ENGIE Services, ecorec Slovensko,
EBA, s.r.o., Ja - Da, LB DESIGN s.r.o., Raiffeisen banka, Cora
Geo s.r.o., Jozef Slezák-Tulipán, Starohájska vinotéka,
gd-Team, Impalex-J. Pálešová (MsÚ)

Poďakovanie sponzorom Vinobrania

Nová rozhľadňa na Veľkej Homoli bude verejnosti sprí-
stupnená 3. novembra. Slávnostné otvorenie prebehne za
prítomnosti bratislavského župana a primátorov Modry
i Pezinka o štyri dni neskôr. Nová rozhľadňa meria 21
metrov a nadväzuje na pôvodnú stavbu. (r)

Choďte sa rozhliadnuť
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V juhokórejskom Sokcho sa za-
čiatkom septembra uskutočnili
19. Majstrovstvá sveta v rádio-
vom orientačnom behu juniorov
a seniorov. Slovensko reprezen-
tovali vo všetkých štyroch hlav-
ných kategóriách traja pretekári:
juniorky – Z. Buksová, B. Filová,
S. Lilgová (všetky Medik Martin),
juniori – T. Jurčík ( Rádioklub Tu-
rie), M. Nosáľ (Medik Martin), L.
Račko (ROB klub Kysuca), ženy
– K. Košutová, J. Macinská (obe
ROB klub Kysuca), Pezinčanka
Ľubica Toporová (behá za Me-
dik Martin), – J. Cuninkamuži
(Medik Martin), M. Košut (ROB
klub Kysuca), P. Viskup (Rádio-
klub Turie).

Svetový šampionát sa konal v
náročných kopcovitých terénoch
husto zarastených lesmi, ktoré
prerušovali lány ryžových polí.
Zúčastnilo sa ho 300 pretekárov
z 29 krajín štyroch kontinentov.
Slovenská výprava si priviezla do-
mov štyri medaily. Šéftréner Pe-
ter Jurčík bol s výsledkami veľmi
spokojný, oproti minuloročným
majstrovstvám Európy jeho zve-
renci získali o tri medaily viac. Bo-
lo to aj vďaka tomu, že príprava re-
prezentácie bola tentoraz oveľa
komplexnejšia a náročnejšia.

Ľubica Toporová sa v kategórii
W20, disciplíne foxoring, umiest-
nila spomedzi 29 pretekárok na

13. mieste. V druhej disciplíne –
klasických pretekoch na frekven-
cii 3,5 MHz, sa umiestnila na 15.
priečke. Extrémne náročný terén,
dokonale preveril najmä odolnosť
pretekárov.

Účastníci ho nazvali „bojom
o prežitie“. Museli sa vyrovnať
s krutými podmienkami miestnej
flóry. V hustých lesoch sa vôbec
neťaží, nachádzali sa tam hroby
vojakov, hady, veľké pavúky či di-
voké prasatá. V tretej disciplíne –
šprint – sa bežalo v parku a časť
po pláži v extrémnej horúčave
a vlhkosti. Úlohou bolo vyhľadať
v čo najkratšom čase 12 vysiela-

čov. Ľubica obsadila z takmer
tridsiatky pretekárok 15. miesto.
Poslednou disciplínou bol štart
v pásme 144 MHz. Žiaľ, pretekár-
ka z nášho mesta nemohla zo
zdravotných dôvodov štartovať.
Lekár slovenskej výpravy jej štart
nepovolil.

Ľubica Toporová je majster-
kou sveta z roku 1997 v pásme
144 MHz v jednotlivcoch i v druž-
stvách. V roku 2002 skončila na
majstrovstvách sveta na druhom
mieste v pásme 3,5 MHz. V roku
1995 sa umiestnila na majstrov-
stvách Európy v pásme 3,5 MHz
druhá a v družstvách tretia. Je nie-

koľkonásobnou majsterkou Slo-
venska. V slovenskom rebríčku
v ROB sa momentálne nachádza
na druhom mieste. Začiatkom toh-
to mesiaca sa zúčastnila Pohára
přátelství v Písku, kde obsadila
prvé a druhé miesto a stala sa cel-
kovou víťazkou. V tomto roku ju
ešte čakajú Majstrovstvá Sloven-
ska na dlhej trati na Hrčave ( 27.
októbra). Okrem rádiového orien-
tačného behu sa v súčasnosti
venuje aj orientačnému behu. Je
členkou klubu Sokol Pezinok, kde
dosahuje tiež dobré výsledky.
V auguste na majstrovstvách Slo-
venska na dlhej trati sa umiestni-
la druhá. Na júnových M-SR
v šprinte skončila na 7. mieste.
Na Veľkej cene Slovenska v prvej
etape skončila druhá, v druhej
tretia a v tretej etape prvá. V slo-
venskom rebríčku orientačného
behu je momentálne na 3. mieste
a v oblastnom rebríčku po 8. kole
na 2. mieste. Ľubica Toporová je
matkou troch detí (Matúš, Karolí-
na, Kristína), ktoré idú tiež v šľa-
pajách svojej maminy. Je učiteľ-
kou v materskej škole na Vajan-
ského ulici v Pezinku, kde má pod-
ľa nej úžasné kolegyne. „ Vždy mi
držia palce a po návrate z maj-
strovstiev sveta ma privítali s tor-
tou s nápisom Vitaj doma!,“ pove-
dala nám úspešná pezinská špor-
tovkyňa. (cv)

Majstrovstvá sveta v rádiovom orientačnom behu

� Názov knihy znie trochu neobvykle. Ako by
ste charakterizovali tému vašej knihy?

S pozostatkami vyspelej rímskej civilizácie sa stre-
távame takmer denne. Niekedy si možno ani neu-
vedomujeme, že ide o veci, ktoré objavili starí Rima-
nia a my ich objavujeme znovu. Môžem spomenúť
podlahové kúrenie, ktoré sa nám môže zdať ako no-
vinka 20. alebo 21. storočia, ale Rimania ho pod ná-
zvom poznali už dávno predtým. Ta-hypocaustum
kisto na bránkach je dnes rozšírený nápis „Pozor,
zlý pes“. V Pompejách sa našla krásna mozaika, na
ktorej je na bielom pozadí vyobrazený čierny pes
s latinským nápisom „Cave canem“, teda „Pozor na
psa“. Nebola umiestnená na plote alebo na bránke
ako je zvykom dnes, ale na podlahovej mozaike
pred vstupom do domu. Takisto sú jedným z príkla-
dov aktuálnosti rímskej civilizácie aj alimenty.
� Človeku sa pri tomto slove vybaví výživné,
ktoré musí platiť napríklad rodič po rozvode.

Áno, dnes je to príspevok na výživu, ktorý platia
rozvedení rodičia, pričom jeho výšku určuje súd.
V Ríme išlo o dobrovoľné príspevky, ktoré dávali bo-
hatí jednotlivci rodinám s deťmi. Išlo teda o akýsi
sponzoring chudobným rodinám z obcí, odkiaľ títo
mecenáši pochádzali. Neskôr sa do rozdeľovania
alimentačných príspevkov zapojil aj rímsky štát, čo
prirodzene znamenalo výrazné rozšírenie okruhu
poberateľov príspevkov. To, čo ma dnes ale najviac
fascinuje, je premyslený systém, ktorým sa alimen-
tácia financovala.Alimentačný program fungoval na
systéme, prostredníctvom ktorého sa roľníkom po-
núkali výhodné hypotéky. Príjemca úveru zaň ručil
svojím pozemkovým vlastníctvom a zaviazal sa pla-
tiť ročný úrok, ktorý nebol zvlášť vysoký. Získaný
úrok sa potom odvádzal do pokladníc príslušných
miest (v blízkosti založených pozemkov) a tie mohli
z týchto peňazí zabezpečiť príspevky na výživu pre
deti z chudobných rodín. Alimentum totiž znamená
po latinsky potrava, pokrm, jedlo, strava alebo výži-
va. Bol to teda príspevok nie na výchovu, kultúru ale-
bo vzdelanie, účelom bolo vyslovene pokrytie naj-
základnejších potrieb detí.
� Boli Rimania autormi tejto myšlienky?

Nedá sa to jednoznačne povedať, pretože rímska
civilizácia nebola väčšinou originálna. Preberala
mnohé veci od iných kultúr a národov, predovšet-
kým od Grékov, Egypťanov alebo Etruskov. Niečo
Rimania prevzali, prípadne nápad zredukovali a pre-
berali iba to, čo považovali za dôležité, alebo nao-

pak niečo doplnili. Napríklad rímske kúpele – sa-
motnú kúpeľnú kultúru prebrali od Grékov a doplnili
tieto zariadenia podlahovým kúrením, no ďalšie ge-
nerácie ľudí už hovoria o kúpeľoch ako o rímskom
„vynáleze“. O Grékoch v tejto súvislosti nepadne
žiadna zmienka. Rovnako v prípade opatrení sociál-
neho charakteru hľadali Rimania inšpirácie v kraji-
nách na Prednom východe a v Grécku, ktorého civi-
lizácia mala enormný vplyv na celú rímsku spoloč-
nosť. Keďže najmä na Prednom východe mala hos-
podárska podpora sociálne ohrozených jednotliv-
cov s cieľom propagandisticky vyzdvihnúť panovní-
ka dlhú tradíciu dávno pred legendárnym založením
Ríma, je pravdepodobné, že samotná myšlienka ali-
mentácie pochádza odtiaľ. Rimanom však nemož-
no uprieť, že alimentáciu a jej fungovanie do detai-
lov rozpracovali a dali jej pravidelný charakter.
� Čo vás k tejto téme priviedlo? Zaujímal vás
viac Rím alebo alimenty?

Je to téma mojej dizertačnej práce, ktorú som mal
z veľkej časti dokončenú, keď som nastupoval v mú-
zeu a bola by škoda, keby nevyústila do vydania mo-
nografie. Tým skôr, že monografie na túto tému sa
zatiaľ nevyskytujú ani v zahraničí. Na staroveké de-
jiny som sa začal špecializovať už krátko po nástu-
pe na vysokú školu, no k výberu samotnej témy
som sa dostal postupne.
� Ačo bolo prvotným impulzom?

Štúdium histórie a najmä starovekých dejín je do
značnej miery založené na štúdiu nápisov. Na po-
čiatku môjho záujmu bola informácia, že v 19. sto-
ročí sa objavili dva nápisy v talianskych mestečkách
Veleia a Ligures Baebiani. Oba nápisy pochádzajú
z obdobia vlády cisára Traiana, teda z rokov 98 až
117 nášho letopočtu. Nápis z Veleie je dodnes naj-
väčší alebo najobšírnejší zachovaný nápis z rím-
skych čias. Jeho rozsah sa dá odhadnúť na šesťde-
siat strán formátuA4. V úvode je napísané, koľko de-
tí v danej obci Veleia bolo podporovaných, akú výš-
ku mali príspevky, v akom časovom intervale sa de-
ťom vyplácali. A nachádza sa tam kompletný súpis
poberateľov úverov, z úrokov ktorých sa „alimenty“
vyplácali aj s presným opisom pozemkov, ktoré
vlastnili a ktoré založili v prospech tohto vyživova-
cieho fondu. Je tam uvedená aj odhadovaná hod-
nota založeného pozemku, od ktorej sa potom odví-
jala výška pôžičky danému roľníkovi. Keď som sa
na základe záujmu o tieto nápisy ponáral do proble-
matiky, získaval som ďalšie informácie o cieľoch, vý-

voji i objeme alimentácie v konkrétnych obciach.
Vďaka tomu som bol schopný nájsť odpovede na
otázky týkajúce sa napríklad intenzity a formy prí-
spevkov, veku príjemcov, počtu podporovaných de-
tí alebo výšky príspevkov. Komplikovaná bola na-
príklad problematika byrokratického aparátu, teda
ktorí úradníci sa podieľali na administrovaní alimen-
tačných príspevkov i poskytovaných úverov, aké bo-
li ich úlohy, kompetencie a podobne.
� Pre laika znie takmer neuveriteľne, že sa toľ-
ko poznania dozvedáme z nápisov.

Nápisy sú dôležitým historickým prameňom, ktorý
má stále veľký potenciál. Pravdepodobnosť, že sa
dnes ešte niekde nájde nejaký dosiaľ neznámy lite-
rárny spis, je pomerne nízka. Na druhej strane nápi-
sov viažucich sa k rímskym dejinám pribúda kaž-
dým rokom niekoľko stoviek až tisícok. Ich počet na-
rastá nielen vďaka cieleným archeologickým výsku-
mom, ale často zohráva úlohu aj náhoda. Zachová-
vajú sa vo fragmentárnej podobe alebo aj v absolút-
ne neporušenom stave. Nápisy na rozdiel od literár-
nych diel autenticky odrážajú život obyčajných a me-
nej majetných vrstiev rímskej spoločnosti. Sú isto
originálnejšie i objektívnejšie než literárne diela
a predovšetkým nám odkrývajú život v jednotlivých
rímskych mestách a mestečkách, o ktorý sa rímski
autori píšuci „svetové dejiny“ väčšinou nezaujímali.
� Nie je prekvapujúce, že sa rímska civilizácia
vyznačovala takouto mierou humanizmu?

Prejavy humanizmu jednotlivých národov závisia
od konkrétneho stupňa vývoja jednotlivých civilizácií.
Osobne si myslím, že rímska civilizácia bola na veľ-
mi vysokej úrovni. Svedčí o tom skutočnosť, že na
základoch gréckej a rímskej civilizácie vyrástla napo-
kon aj naša európska kultúra. Pocit spolupatričnosti
mal veľmi významné miesto v každodennom živote
Rimanov. Možno to vidieť napríklad na jednom z naj-
starších sociálnych rozdelení rímskej spoločnosti na
patrónov a klientov. Aj podpora rodín s deťmi formou
alimentačných príspevkov bola jedným z prejavov
priam povinnosti bohatších postarať sa o chudob-
nejších spoluobčanov, hoci v prípade podpory štátu
sledovala skôr iné, predovšetkým vojenské ciele.
Ako vidno, neustále objavujeme a žasneme, čo táto
civilizácia dokázala.Akeďže sa bavíme na pôde Ma-
lokarpatského múzea, musím pripomenúť, že až do
konca 19. storočia sa v celej Európe presadzovali
a používali tie formy pestovania viniča a výroby vína,
ktoré sa zaviedli práve v období Rímskej ríše.
� Z akého dôvodu sa vinohradnícke tradície,
ktoré sem Rimania priniesli, zachovali tak dlho?

Aj preto, že boli technicky vyspelé. Napríklad taký
vretenový lis bol takisto výmysel Rimanov. Staršie
kladové lisy používali už Gréci, paradoxne najskôr
nie na hrozno, ale na olivy. Rimania však zistili, že
sú nemobilné a nepraktické. A keďže boli remesel-
ne zruční, dokázali zhotoviť vretenový lis. Ďalšie civi-
lizácie to však dlhšiu dobu nevedeli. Svedčí o tom
situácia v germánskych kráľovstvách, ktoré vznikli
na troskách Rímskej ríše.
� Prečo sa v 19. storočí od rímskych tradícií
ustúpilo?

Stalo sa tak kvôli ochoreniu viniča známeho ako
fyloxéra. Táto rozsiahla epidémia spôsobila, že sa
začala viac šíriť osveta, vinohradníci sa združovali
do spolkov a spoločnými silami hľadali nielen účin-
ný liek proti fyloxére, ale aj nové metódy a technoló-
gie pri obrábaní viniča, resp. pri dorábaní vína. Teda
katastrofa, ktorú táto nákaza spôsobila, mala aj pozi-
tívny dopad v tom zmysle, že vinohradníctvo a vi-
nárstvo po jej skončení výrazne pokročilo dopredu.
� Máme informácie o vinárstve v časoch staré-
ho Ríma?

Pekne toto obdobie zachytil vo svojom spise Plí-
nius starší, rímsky prírodovedec, politik a veliteľ rím-
skeho loďstva. Zomrel zhodou okolností v roku 79
pri výbuchu sopky Vezuv, pretože jeho loďstvo
kotvilo v neďalekom prístave – a kým všetci utekali
z Pompejí preč, jediný on chcel zistiť, čo sa deje.
Žiaľ, zahynul, udusil sa jedovatými výparmi. Vďaka
Plíniovi vieme, že Rimania v prvom storočí poznali
asi 90 druhov vín. Víno sa v ich civilizácii považova-
lo za najpopulárnejší nápoj. Pili ho od rána do veče-
ra, ale na druhej strane ho pili riedené vodou v po-
mere jedna ku dvom. Piť neriedené víno sa totiž
v antike považovalo za nečestné a ponižujúce. Kaž-
dý mal navyše nejaký vlastný recept na víno, ľudia
ho zvykli dochucovať medom, koreninami, mätou
alebo inými bylinkami. Vína nemali označenia ako
v súčasnosti, nazývali sa väčšinou podľa lokality.
Najdrahšie bolo tzv. falernské víno, ktoré malo štyri-
krát vyššiu cenu než obyčajné. A vieme tiež, ktoré
víno bolo najhoršie – bolo to vatikánske víno. Nevy-
rábal ho samozrejme Vatikán, ale pestovalo sa v ob-
lasti, kde sa dnes nachádza sídlo pápeža. Víno, kto-
ré sa z týchto viníc dorábalo, bolo podľa svedectiev
rímskych autorov mimoriadne kyslé.
� Často zaznieva otázka, prečo rímska civilizá-
cia zanikla.

Príčin bolo viacero a treba povedať, že až ich vzá-
jomná kooperácia viedla k definitívnemu zániku
obrovskej ríše, ktorá sa rozprestierala na troch kon-
tinentoch. Jeden z dôvodov bolo vojenské ohroze-
nie, ktorému Rimania už nedokázali čeliť, ale Rím
musel samozrejme čeliť aj mnohým iným problé-
mom v sociálnej, hospodárskej, náboženskej či kul-
túrnej oblasti. Zánik Rímskej ríše však prebiehal po-
stupne. Napokon v 5. storočí zanikla len západná
časť Rímskej ríše a východná pretrvala ďalších tisíc
rokov až do roku 1453, kedy Turci obsadili Konštan-
tínopol. Ale aj keď táto civilizácia vymizla, jej svet je
stále živý. To sa týka aj problematiky alimentov.
� Na čo sa môžu ešte tešiť návštevníci Malo-
karpatského múzea?

Ľudia sa u nás môžu dozvedieť o histórii regiónu,
jednotlivých jeho miest, ale najmä o dejinách vino-
hradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi. V tomto
smere je našou pýchou unikátna zbierka lisov na
hrozno, dnes už zrejme najväčšia v celej Európe. Už
15. novembra sa bude na pôde múzea prezentovať
aj knižka venovaná vinohradníckym lisom v Malokar-
patskej oblasti. Vo vydávaní vedeckých publikácií by
sme chceli pokračovať aj v ďalších rokoch.

(kam)

Alimenty či vinárska tradícia sú dedičstvom rímskej kultúry
Je známe, že starí Rimania položili základy vi-

nohradníctva v Európe ale aj v našej Malokar-
patskej oblasti. Priekopníkmi však boli aj v mno-
hých iných odvetviach, mali napríklad fungujú-
ci systém na podporu detí z chudobnejších ro-
dín. Historik Tomáš Klokner z Malokarpatského
múzea v Pezinku nedávno zostavil zaujímavú
publikáciu s názvom „Korene modernej alimen-
tácie. Alimentačný program v rímskom svete (1.
až 3. storočie n. l.).“ O postrehy z čias antiky sa
podelil aj s čitateľmi Pezinčana.

Farebné listy na stromoch a dozrievajúce hrozno, to je ne-
klamný znak toho, že sezóna orientačných bežcov z KOB Sokol
Pezinok sa pomaly blíži do finále. Počas septembra ale ešte ab-
solvovali tri majstrovké súťaže.

V polovici septembra to bola kráľovná všetkých disciplín – dl-
há trať. Preteky sa konali v okolí českej obce Kladky, v kopcoch
s prevažne listnatým lesom a stredne hustou sieťou ciest.

Konkurencia bola silná, ale nie neporaziteľná.
Takzvanú „pezinskú bedňu“ predviedli chlapci do 12 rokov - Fi-

lip Jančík (1.), Tomáš Syrový (2.) a Eli Valach (3.). V kategórii
W12 zvíťazila Lucia Šipošová, tretie miesto vybojovala Hanka
Šipošová. V kategórii M14 Šimon Šipoš obsadil 2.miesto a v ka-
tegórii M16 Tomáš Šipoš skončil na 3.mieste. Rovnako skončil
aj Matúš Šimo v kategórii M18 (3.miesto). Majsterkou SR v kate-
górii W18 sa stala Lucia Ondovčíková. V kategórii W40 Ľubica
Toporová vybojovala 2.miesto a v kategórii W55 Iveta Pijáková
1.miesto. Bronzové medaily získali Darina Poláčková v kategó-
rii W60 a Soňa Kavecká v kategórii W65. V kategórii M60 sa Ja-
roslav Piják stal Majstrom SR.

Už týždeň na to sa naši bežci predstavili na MSR v nočnom OB
v Novej Bošáci a MSR mix-štafiet v Novom Meste nad Váhom.

Nočný OB sa bežal v hlbokých lesoch Bielych Karpát, prete-
kári sa museli popasovať okrem tmy aj so strmými svahmi a hus-
tým podrastom. To však nerobilo problém Tomášovi Šipošovi,
ktorý v M16 siahol na 2.miesto. Bronzové medaily tentoraz brali
vo W18 Lucia Ondovčíková, v M18 Matúš Šimo a v M35 Marián
Spišiak. Vo W35 Daniela Ondovčíková vybojovala 2.miesto.

MSR šprintových štafiet sa konali v novozmapovanom teréne,
v centre Nového Mesta nad Váhom, a to vôbec po prvýkrát. Dob-
ré spomienky z tohto terénu budú mať najmä Gabriela Ježíková
a Šimon Šipoš, ktorí sa stali majstrami SR v kategórii MW14
a len tesne za nimi, na 2. mieste, skončila štafeta Lucia Šipošo-
vá-Filip Jančík. V dorasteneckej kategórii do 18 rokov sa pocti-
vým tretím miestom blysla štafeta Lucia Ondovčíková-Matúš
Šimo. V kategórii najskúsenejších pretekárov, MW55, veľmi pek-
né 2. miesto získala štafeta Iveta Pijáková-Ivan Oravec. Gratu-
lujeme! Michal Tomašovič

Majstrovská jeseň KOB Sokol Pezinok
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Milí priatelia, spolu s bratmi z ko-
munity Taizé vás srdečne pozý-
vame na dni dôvery, ktoré sa
uskutočnia 23.-25.11. 2018 v Pe-
zinku. Toto podujatie je jednou
z mnohých zastávok Púte dôvery
na zemi, ktorá vychádza z Taizé a
každoročne vrcholí na prelome ro-
kov v niektorom veľkom európ-
skom meste, kam putujú tisícky
mladých z celej Európy. Podobné
stretnutia sa konajú počas roka
po celom svete. Spoločne
s miestnymi cirkvami – rímsko-
katolíckou, evanjelickou a. v. a
cirkvou bratskou túžime vytvoriť
„podobenstvo spoločenstva“, kto-
ré je aj jednou z myšlienok eku-
menickej komunity Taizé. Pre
množstvo mladých ľudí ekume-
nická komunita Taizé predstavuje
jednotu, dôveru, radosť a nádej.
Počas stretnutia by sme sa chceli
podeliť o túto neobyčajnú skúse-
nosť, silný zážitok priateľstva a
jednoty, ktorý viacerí z nás mohli
zakúsiť priamo počas pobytu v Ta-
izé alebo na európskych stretnu-
tiach organizovaných bratmi
z Taizé. V našej farnosti sa stretá-
vame na modlitbe v duchu Tai-
zé takmer dvadsať rokov. V po-
sledných rokoch viacero mladých
navštívilo túto komunitu a cítime,
že to, čo sme tam pochopili, si ne-
môžeme nechať len pre seba.
Brat Alois, prior komunity, to vy-
jadril takto: „Keď pokračujeme

v Púti dôvery na zemi, prenikáme

stále hlbšie do tajomstva skutoč-

nosti, že všetci ľudia tvoria jednu

rodinu a Boh prebýva v každom

človeku bez výnimky. Cez pohos-

tinnosť, ktorú ľudia preukazujú po-

čas týchto stretnutí, sa všetci mô-

žu stať nositeľmi pokoja v spoloč-

nosti...“ Túžime tiež prispieť k to-
mu, aby sa zdvihla vlna novej soli-
darity medzi ľuďmi - v rodinách,
spoločenstvách, v mestách a de-
dinách... Ide o nevyhnutnosť deliť
sa s druhými. Táto naliehavá po-
treba môže spájať veriacich rôz-
nych náboženstiev rovnako ako
ľudí veriacich a neveriacich. Toto
stretnutie by tiež chcelo prispieť
k tomu, aby sa zreteľnejšie preja-
vilo spoločenstvo, ktoré už v Kris-
tovi existuje medzi všetkými po-
krstenými.

Na stretnutí môžete zakúsiť krá-
su spoločnej modlitby a spoločné-
ho jedla. Rodiny otvárajú svoje do-
movy mladým ľuďom, ktorých ne-
poznajú, a to sa deje v dobe, keď

sa ľudia často cudzincov boja; to
všetko zdôrazňuje spoločenstvo
cirkvi a podporuje porozumenie
medzi národmi. Pohostinnosť a
otvorenosť hostiteľských rodín
často býva jedným z najkrajších
zážitkov stretnutia. Mária zo zá-
padného Slovenska po stretnutí
v Ostrihome (2006) hovorila:
„Prekvapením mi bolo ubytovanie

u jednej staršej vdovy vo veľmi

biednom dome na okraji mesta.

Mala iba kuchyňu, ktorá jej záro-

veň slúžila ako spálňa a jednu iz-

bu s prichystanými perinami pre

5 hostí, ktorých chcela prijať. Ako-

by som sa ocitla v nejakej vzdiale-

nej krajine či dávnej dobe… Taká

veľká chudoba - prežiarená toľ-

kou dobrotou jej srdca!“

Od piatku do nedele sa účastní-
ci zapoja do spoločných modlitieb
s meditatívnymi spevmi, načúva-
ním Božiemu slovu a modlitbou

v tichu. Veľká časť programu je ve-
novaná svedectvám a možnosti
diskutovať nad textami svätého
písma s rovesníkmi, kladúcimi si
podobné otázky vo svojich živo-
toch a prekonávajúcimi podobné
ťažkosti. Taktiež ponúkame work-
shopy a diskusie s osobnosťami
každodenného života, ktoré svo-
jou prácou vytvárajú miesta náde-
je. Môžete sa tešiť na chlapcov
z komunity Cenacolo či kazateľov
z cirkvi bratskej. Týmto stretnutím
chceme posilniť nádej, že máme
šancu žiť s dôverujúcim srdcom
ako deti, plní Božej lásky so soli-
daritou k našim blížnym.

Registrovať sa dá na našej we-
bovej stránke .www.dnidovery.sk
Keby ste mali hocijaké otázky, ne-
váhajte nás kontaktovať cez
email aleboinfo@dnidovery.sk
zavolajte na tel.č. 0911312760.

Sledujte nás na facebooku a in-
stagrame #DniDovery18.

Každý je srdečne vítaný, teší-
me sa na vás.

Klára Horváthová

Dni Dôvery v PezinkuOkresná  prehliadka
v prednese poézie a prózy

Okresná orga-
nizácia Jednoty
dôchodcov v Pe-
zinku pripravila
2 . ročník pre-
hliadky v ume-
leckom predne-
se poézie, prózy
a vlastnej tvor-
by, ktorý sa usku-
točnil 4. septem-
bra 2018 v priestoroch Denného centra na Kollárovej ulici.

Prehliadky sa zúčastnilo 8 súťažiacich, z toho 4 sa prezento-
vali v prednese poézie, 2 v prednese prózy a 2 prednesom
vlastnej tvorby. Vystúpenia jednotlivých účinkujúcich vyhodno-
tila komisia v zložení: Mgr. Dobroslava Luknárová – šéfredak-
torka časopisu 3. vek, Mgr. Mária Miškeríková – predsedníčka
OO JDS Pezinok, Mgr. Magdaléna Konečná – členka výboru
OO JDS, PhDr. Ľubomíra Mihálíková – spisovateľka z Modry.
Mgr. Luknárová i PhDr. Miháliková vo svojich vystúpeniach od-
borne vyhodnotili jednotlivé vystúpenia účinkujúcich, uviedli, že
tieto boli na dobrej úrovni, avšak z rôznych žánrov a preto sa im
ťažko vyberalo postupujúcich na krajskú prehliadku, ktorá sa
uskutoční v Bratislave. Na krajskú prehliadku postúpili Oľga Fa-
látová – poézia, Andrea Vidová – poézia, Alojz Cigánek s vlast-
nou tvorbou a Helena Slamková s vlastnou tvorbou. Máriu Ko-
pítkovú, ktorá taktiež postúpila do krajského kola, vzhľadom na
osobné dôvody nahradíAlojz Cigánek v oblasti poézie.

Zároveň Mgr. Luknárová poďakovala OO JDS za zorganizo-
vanie 2. ročníka uvedeného podujatia vyslovila presvedčenie,
že o rok sa stretneme na 3. ročníku a zaželala všetkým účinku-
júcim veľa tvorivých síl.

Celé podujatie ukončila predsedníčka OO JDS, ktorá poďa-
kovala všetkým účinkujúcim i členom JDS, ktorí svojou účasťou
prispeli k vytvoreniu príjemnej atmosféry podujatia a všetkým
súťažiacim odovzdala pamätný diplom. Výbor OO JDS

Školský rok je už v plnom prú-
de. Na pezinskom gymnáziu sa
rozbehlo veľké množstvo pro-
jektov a aktivít, ktorých cieľom
je podporiť u študentov kreativi-
tu, pozitívny vzťah k práci a po-
vinnostiam, vštepiť žiakom také
vedomosti a zručnosti, ktoré sú
priamo uplatniteľné v bežnom
živote.

Predmetová komisia sloven-
ského jazyka a literatúry pokra-
čuje už v treťom ročníku škol-
ského projektu Rozhovory so
spisovateľmi.Aktívne spolupra-
cuje s Malokarpatskou knižni-
cou v Pezinku a s Literárnym in-
formačným centrom v Bratisla-
ve a pravidelne víta na pôde
gymnázia výrazné osobnosti
slovenskej súčasnej literatúry.
Cieľom projektu je sprostredko-
vať žiakom osobné stretnutia
s autormi kníh, ktoré sa na hodi-
nách literatúry preberajú, vzbu-
diť u žiakov záujem o knihy, o čí-
tanie, rozvíjať pozitívny vzťah
žiakov k literatúre, rozvíjať čita-
teľské a interpretačné zručnosti
žiakov, sprostredkovať žiakom
prostredníctvom zážitkového
učenia nové vedomosti o lite-
rárnych dielach, rozvíjať čitateľ-

skú gramotnosť. Keďže štú-
dium na gymnáziu končí matu-
ritnou skúškou, projekt je za-
meraný aj na získavanie čita-
teľských zručností, ktoré sú
k zvládnutiu maturitnej skúšky
zo slovenského jazyka a litera-
túry potrebné. Je pozitívne, že
spisovatelia, známe osobnosti
nášho kultúrneho života, sú
ochotní osobne sa so žiakmi
stretnúť a rozprávať sa s nimi o
knihách. Pri každom takomto
stretnutí však ide nielen o jednu
knihu, ide o literatúru ako takú,
o zážitok z čítania, z počúvania.

Výber spisovateľov sa prispô-
sobuje aktuálnosti preberané-

ho učiva na hodinách sloven-
ského jazyka a literatúry, vy-
chádza sa pritom z tematické-
ho výchovno-vzdelávacieho
plánu predmetu. Do dnešného
dňa mali naši študenti možnosť
rozprávať sa so spisovateľkou
Veronikou Šikulovou, Monikou
Kompaníkovou, Lenou Riečan-
skou, Vandou Rozenbergovou,
zavítal medzi nás aj Jaro Rihák,
Michal Havran, Tibor Hujdič, Kli-
ment Ondrejka, Michal Habaj,
Agda Bavi Pain, Peter Šulej.

Osobitným prínosom pre na-
šich študentov sú vzácne náv-
števy pána spisovateľa Daniela
Heviera, ktorý navštívil našu

školu už niekoľkokrát a bol taký
ústretový, že si sám odučil nie-
koľko hodín slovenského jazy-
ka aj literatúry. Na poslednom
stretnutí sa so žiakmi prímy,
sekundy a tercie porozprával
o knihe Chymeros. Aj v tomto
školskom roku plánujeme oslo-
viť slovenských spisovateľov,
v novembri našu školu navští-
vi spisovateľ Richard Pupala –
finalista ceny Anasoft litera
2018 a Ondrej Štefánik – laure-
át ceny Anasoft litera 2017.
S našimi maturantmi sa budú
rozprávať o knihe Čierny zošit
a Som Paula.

Žiaci si z každého stretnutia so
spisovateľom a jeho knihou od-
nášajú jednak vedomosti po-
trebné k maturitnej skúške a tiež
pozitívny zážitok a emócie, kto-
rých je v súčasnom uponáhľa-
nom svete málo. Veríme, že aj
tohtoročné stretnutia so spiso-
vateľmi v študentoch zanecha-
jú len pozitívne dojmy. (mb)

Stretnutia pezinských gymnazistov so spisovateľmiS Radosťou a elánom
F o l k l ó r n y

spevácky sú-
bor Radosť za-
čal sériu svo-
jich vystúpení
naozaj s elá-
nom. Dňa 15.
septembra bol
ozdobou veľ-
kej slávnosti
vo Viničnom,
usporiadanej k 810. výročiu prvej písomnej zmienky o obci. Dňa
20. septembra sa súbor zúčastnil XIX. ročníka Celoslovenskej
prehliadky seniorských speváckych súborov v Komárne, uspo-
riadanej Jednotou dôchodcov na Slovensku, kam sme postúpili
ako najlepší súbor z XV. ročníka Krajskej prehliadky súborov
z Bratislavského kraja. Medzi ôsmimi najlepšími súbormi z jed-
notlivých slovenských Krajských prehliadok sa Radostníci roz-
hodne nestratili a potvrdili tak svoju povesť kvalitného súboru,
ktorá ich predchádzala.

Radostne nabudení z úspešného účinkovania vo Viničnom
i v Komárne otvorili Radostníci svojím vystúpením kultúrny
program pezinského vinobrania na hlavnej tribúne. Pred za-
plneným hľadiskom za svoj výkon zožali zaslúžený búrlivý po-
tlesk.

Ani po svojom vystúpení na pezinskom vinobraní si Radostní-
ci nemôžu vydýchnuť, lebo pred nimi je jesenný koncert tema-
ticky zameraný na 100. výročie konca I. svetovej vojny ako aj na
100. výročie československej štátnosti. Prvá časť bude veno-
vaná regrútskym piesňam vo viacerých slovenských regiónoch
od západu na východ našej vlasti. V tej druhej sa ako hosť pred-
staví vynikajúca moravská cimbalová hudba POLAJKA z Va-
lašského Meziříčí, s ktorou si zaspievajú aj Radostníci pár pies-
ní. Bude to príjemná ukážka umeleckej spolupráce dvoch súbo-
rov. Cimbalová hudba POLAJKAuž na koncerte Folklórneho sú-
boru hosťovala v roku 2014 a Radostníci potešili svojimi pies-
ňami Valašské Meziříčí tiež v roku 2014 ale aj v roku 2017, ako
gratulant na jubilejnom koncerte Cimbalovej hudby POLAJKA
pri príležitosti 30. výročia založenia súboru.

Pred uvedeným koncertom si Radostníci ešte „odskočia“ do
Vištuka, kde 14. októbra potešia miestnych obyvateľov pri príle-
žitosti Mesiaca úcty k starším. Je to úctyhodná šnúra nároč-
ná na energiu, ale Radostníci ju zvládajú s úsmevom a svo-jimi
pesničkami odovzdávajú poslucháčom lásku a dobrú náladu.

Eva Frťalová

Akadémia tretieho veku otvorila zimný semester
V Malej sále Dome kultúry v Pezinku 25. septembra za účasti

primátora mesta Olivera Solgu slávnostne otvorili už 12. ročník
Akadémie tretieho veku.

Mestský úrad počas zápisu, ktorý sa konal 11. a 12. septem-
bra, zaznamenal enormný záujem seniorov o štúdium v pripra-
vených študijných odboroch. „Z dôvodu kapacitných možností
sme všetkým prihlásením nemohli vyhovieť,“ informovala koor-
dinátorkaAkadémie tretieho vekuAndrea Pikusová. „Tohto roku
sa bude v zimnom semestri našej akadémie vzdelávať vyše 200
účastníkov. Vyučovanie sa už začalo 9. októbra. Prednášky pre-

biehajú v Dome kultúry, v základných školách a v Malokarpat-
skom múzeu v Pezinku,“ upresnila Andrea Pikusová. Najväčší
záujem vzbudili študijné odbory Zdravie z prírody pod vedením
Mgr. Janky Porubanovej a študijný odbor Genealógia - pozná-
vanie histórie vlastného rodu pod vedením PhDr. Jozefa Karlí-
ka. Ďalšie dve skupiny študentov-seniorov si budú zvyšovať ve-
domosti a zručnosti v prvom ročníku v odbore Počítače a foto-
grafia a v odbore Maliarske techniky. V druhom ročníku pokra-
čujú študenti v odboroch Angličtina hrou a Vinohradníctvo, vi-
nárstvo a someliérstvo. Andrea Pikusová

Na hodine slovenského jazyka prednášal spisovateľ Daniel Hevier

Gymnázium Pezinok ozna-
muje, že v školskom roku
2019/2020 otvára prvý roč-
ník päťročného bilingvál-
neho štúdia v anglickom
jazyku.
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► 11.11. PEZINOK SPIEVA(nedeľa) o 15.00 h vo veľkej sále DK –

– SPIEVAJTE S NAMI. XX. ročník celomestskej súťaže v speve.

Hlavný garant: Únia žien Slovenska MO Pezinok.

► 16.11. HVĚZDA – EVA( ) o 19.00 h vo veľkej sále DK –piatok
HOLUBOVÁ. One woman show autora Patrika Hartla o neuveri-

teľne smiešnej a odhodlanej opustenej žene, ktorá sa ale nikdy ne-

vzdáva. Je bojovná, temperamentná a vtipná. Predstavenie s hu-

morom odkrýva zákulisie showbiznisu. Herecký koncert držiteľky

Českého leva. Divadlo STUDIO DVAPraha.

► 18.11. AHOJ ROZ-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

PRÁVKA. Dnes: GAŠPARKO A DRAK. Účinkuje: Stražanovo

bábkové divadlo. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťa-

žou.

►19.11. VERNISÁŽ –(pondelok) o 17.00 h v malej sále DK –

SPOJENÁ ŠKOLA PEZINOK - MODRA. Výstava prác žiakov

školy. Trvanie výstavy: 19.11. – 15. 12. 2018.

► 23.11. MAGICKÝ DOM(piatok) o 11.00 h vo veľkej sále DK –

MADAME DRAGANY. PREMIÉRA divadelného predstavenia.

Účinkuje: Divadlo ÚSMEV.

► 23.11. SPOMIEN-(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

KANAEUGENASUCHOŇA. Účinkujú: žiaci ZUŠ E.Suchoňa Pe-

zinok a hostia – Eva Šušková a Ivan Koska.

►24.11. JESENNÁ(sobota) o 16.00 h v spoločenskej sále DK –

VÍNNA ULIČKA. Ochutnávka mladých vín ročníka 2018 od mla-

dých vinárov z Pezinka a okolia. Organizátor: Karpatská muška

v spolupráci so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov.

► 25.11. BRA-(nedeľa) o 16.00 h v Kláštornom kostole v Pezinku –

TISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR „VIVA LA MUSICA“. Kon-

cert zboru pod vedením ArtD. Magdalény Rovňákovej a MgA.,

Ph.D.Gabriela Rovňáka.. Organizátor: Pezinské kultúrne centru-

m. Koncert podporil: Fond na podporu umenia. Hlavný partner

podujatia: Fond na podporu umenia. Koncert z verejných zdrojov

podporil Fond na podporu umenia.

► 27.11. CESTOU NECES-(utorok) o 18.00 h v malej sále DK –

TOU. Cestovateľský festival s prednáškami, premietaním,

spoznávaním čara blízkych i ďalekých kultúr. 3D prezentácie po pr-

výkrát v Pezinku! LADAKH.INDIA, NÓRSKO (Matěj Boháč - ČR).

Organizátori: OZ CESTOU NECESTOU - Michal Knitl v spolupráci

s Pezinským kultúrnym centrom. Finančná podpora: REVIA- Malo-

karpatská komunitná nadácia.

► 28.11. SNOW FILM FEST.(streda) o 18.00 h v malej sále DK –

Festival zimných športových a cestovateľských filmov. Organizá-

tori: OZ CESTOU NECESTOU - Michal Knitl v spolupráci s Pe-

zinským kultúrnym centrom.

► 29.11. BENEFIČNÝ KON-(štvrtok) o 19.00 h v malej sále DK –

CERT LIONS CLUB BOZIN.

► 30.11. LÚČE PEZINSKÉ-(piatok) o 17.00 h v malej sále DK –

HO SLNKA. FSS OBSTRLÉZE a ich hosť: Divadelný súbor

z DSS Báhoň.

Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VY-

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

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 €

2. ............................................................... Tal, FraDogman
3.-4. ............... ......... USALuskáčik a štyri kráľovstvá . 17.00 h .
3.-4. .......................... ........ USABohemian Rhapsody .............
6.-7. ................ ........... Kan, ČRThe Perfect Kiss ......................
8.-9. ............................................... USADievča v pavúčej sieti
10. .......................................... ........ USAGrinch 3D . 17.00 h .
10.-11. ..................... ...... ČRTen, kto ťa miloval ............................
13. ... VB, USAFk: The Rocky Horror Picture Show ...............
14.-15. ............................. USAHunter Killer: Neviditeľný zabiják
17. USAFantastické zvery:Grindelwaldove zločiny .. 17.00 h ....
17. USAFantastické zvery:Grindelwaldove zločiny 3D ..................
18. USAFantastické zvery:Grindelwaldove zločiny ..............
20. .............................................................................. USAFk: Byt
21. ...................................................................... NemBalón ..
22.-23. ........................................................... USAMladí zabijaci
24.-25. .................................................. ....... USAGrinch . 17.00 h .
24.-25. ..................................................................... USACreed II
27.-28. .......................................... ČRÚsmevy smutných mužov
29.-30. ....................................................................... USAVdovy

KINO DOMU KULTÚRY november

POĎAKOVANIE

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA november

Dňa 18. 10. 2018 sme si pripome-
nuli 6. výročie úmr-
tia nášho milova-
ného manžela, ot-
ca a dedka

Ing. Františka
KOSTKU.

So spomienkou
a bolesťou v srdci spomína man-
želka Emília, dcéra Martina, vnú-
čikovia Liam a Laird. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Dňa 11. 10. 2018
uplynuli 2 roky od
úmrtia našej drahej
mamičky

Jožky
MIHALOVIČOVEJ.
S láskou spomí-

najú dcéra Alena, syn Jaroslav a
ostatná rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Dňa 25. 10. 2018
sme si pripomenuli
14 rokov od úmrtia
nášho drahého

Miroslava
RUŽIČKU.

S láskou, vďakou
a úctou spomínajú manželka, syn
s rodinou, vnučka s manželom.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu ve-
nujú spomienku.

Dňa 4. 10. 2018
sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia
manže la , o tca ,
dedka

Ing. Imricha
MAŽÁRA.

S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami.

Slza smútku tíško stečie po tvári,
bolesť v srdci zabolí, no pekná
spomienka ako večný plameň v
našich srdciach zahorí. Hoci si
odišiel, nie si medzi nami, navždy
si zostal v srdciach tých, čo ťa
vrúcne milovali. Dňa 25. 10. 2018

sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
nášho drahého ot-
ca, dedka, brata,
strýka a švagra

Dušana
SLIMÁKA.

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

Dňa 15. 10. sme si
pripomenuli 10.
výročie úmrtia náš-
ho drahého man-
žela, otca a dedka

Dezidera
NÉMETA.

Spomína manželka, dcéra Milota
a syn Roman s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

S láskou spomí-
name na našu mat-
ku, babku a pra-
babku

Helenu
KINDEROVÚ.

Dňa 15. 10. 2018
sme si pripomenuli 15. výročie jej
odchodu. Dcéra Kamila, deti Ro-
man a Milota s rodinami a ostatná
rodina.

Dňa 15. 9. 2018
sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás
navždy opusti la
mama, babka a
prababka

Rozália
MALIČKÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Anna,
Alena a Andrea s rodinami a
sestra Vlasta s rodinou.

Tento rok v októbri
bude 20 rokov, čo
už nie je medzi
nami

Jozef
FRANKO.

Kto ste ho poznali,
venujte mu spomienku.

Dňa 3.10 sme si
pripomenuli 5. výro-
čie úmrtia

Michala
ONDROVIČA.

Ta k a k o n á h l e
a nečakane nás

opustil, tak náhle a nečakane sa
zmenili naše životy... Hoci čas
naďalej plynie, my nezabúdame,
pretože spomienka na neho
navždy zostane súčasťou nás...
Ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a s láskou spomínajú s na-
mi. Manželka Jarmila s deťmi
a ostatná smútiaca rodina

Stíchlo srdce, utí-
chol hlas, miloval
život, miloval nás.
Dňa 27. 10. uplynú
2 roky od úmrtia

Stanislava
KOPÁLA.

Spomína manželka, matka a ses-
tra. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Odišla si od nás
ako lístie v jeseni,
čo opadlo zo stro-
mu k chladnej ze-
mi. Deň po dni sa
míňa, rok s rokom
si podal ruku zas,
ani čas nezmazal smútok a spo-
mienka na teba ostáva stále hl-
boko v nás. Dňa 15. novembra
2018 si pripomenieme nedožité
48. narodeniny našej milovanej

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku spolu s na-
mi. Smútiaca rodina.

Dobrý človek neod-
chádza, zostáva
v mysliach a srd-
ciach tých, čo ho
poznali a milovali.
Dňa 6. septembra
2018 sme si pripo-

menuli nedožitých 90 rokov našej
drahej

Emílie VARGOVEJ
rod. Slamkovej.

S láskou a úctou spomína dcéra a
smútiaca rodina.

Už nevidíte slnko, krásny deň, na
Cajlanskom 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 budete
v srdciach tých, ktorí vás milovali.
Dňa 28. 10. si pripo-
menieme 3. výročie
smrti našej milova-
nej mamy

Evy Márie
HABERLOVEJ

a dňa 14. 11. si
pripomenieme 12.
výročie smrti náš-
ho milovaného otca
Jána HABERLU.
S láskou spomína
smútiaca rodina.

Čas plynie, zabudnúť sa nedá.
Dňa 10. 11. si pripomenieme 5.
smutné výročie úmrtia našej dra-

hej manželky, ma-
my, babky a pra-
babky

Blaženy
KABÁTOVEJ.

To najdrahšie, čo
sme mal i , nám

osud vzal a nám v našich srd-
ciach už zostal iba smútok a žiaľ.
S láskou na teba spomínajú man-
žel, deti, vnúčatá a pravnúča.
Nikdy na teba nezabudneme.

Ten, kto poznal,
spomenie si, kto
mal rád, nezabud-
ne. Dňa 30. 10.
2018 si s bolesťou
v srdci pripome-
nieme 10. výročie

úmrtia nášho otca
Rudolfa LINDTNERA.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. S láskou spomína celá
rodina.

Slza v oku, v srdci
žiaľ, čo drahé nám
bolo, osud vzal.
Odišiel si nám všet-
kým, ktorí ťa mali
radi. Odišiel si bez
toho , aby nám

tvoje ústa zbohom dali. Len ten,
kto niekoho stratí, vie, čo je bolesť
a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a
zabudnúť nedovolí. Dňa 26. 10.
2018 sme si pripomenuli 10. výro-
čie úmrtia manžela, otca a dedka

Štefana ADLERA.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka s rodinou.

Dňa 15. 11. 2018
uplynie 50 rokov od
chvíle, kedy nás
navždy opustil náš
drahý otec, man-
žel, dedko a pra-
dedko

Rudolf OKON.
S úctou a láskou spomínajú man-
želka a dcéra so svojimi rodinami
a ostatná smútiaca rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 3. 10. 2018
sme si pripomenuli
100. výročie naro-
denia našej mamy

Irmy
FRAŇOVEJ

rod.
Miklošovičovej.

a tento rok sme si
pripomenuli aj 105.
výročie narodenia
nášho otca
Gabriela FRAŇA.
S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami.

Dňa 31. X. 2018
uplynie 8 rokov, čo
nás navždy opustil
drahý manžel
František NAGY.
S láskou a vďakou
spomína manželka

Štefánia a ostatná rodina. Ve-
nujte mu, prosím, s nami tichú
spomienku.

Dňa 28. 10. 2018
uplynie 20 rokov,
čo nás navždy
opustila drahá

Vlasta
CHRENKOVÁ.

S láskou a vďakou
spomína manžel a deti s rodina-
mi. Venujte jej, prosíme, tichú
spomienku.

Dňa 29. 10. 2018
uplynie 24 rokov, čo
nás tragicky opustil
manžel a otec
Jozef OSUSKÝ.

S láskou si naň
spomínajú man-
želka, synovia s nevestami, vnu-
ci, pravnúčatá a ostatná rodina.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľ o m , z n á m y m ,
pacientom a kole-
gom z Polikliniky
Pezinok, ktorí sa
prišli rozlúčiť na

poslednej ceste s našou mamou,
babkou, sestrou, tetou, doktor-
kou

Annou URBANOVIČOVOU,
ktorá nás navždy opustila 8. 10.

2018. Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.

Pre študentov a verejnosť:
Literatúra v Radnici: Kapitán Stain a notár Barbarič. Termín: 5.
november 2018 o 19.00 hod. Hostia: spisovateľ Juraj Červenák, mo-
deruje Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar res-
taurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Skvelá veda: Čas. Termín: 13. november 2018 o 17.00 hod. Hos-
tia: astronóm Dušan Kalmančok, moderuje novinár a spisovateľ Má-
rius Kopcsay. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Holubyho 5.

V týždni od 12. – 16.11.2018 ZÁPISNÉ pre študentov denného

štúdia do 26 rokov ZDARMA!

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Literárno-výtvarná súťaž: téma na november: Zamrznutá roz-
právka – literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca me-
siaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, Holubyho 5.
Eko-oko – polročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na
ochranu životného prostredia. Termín: september 2018 – január
2019. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, Holubyho 5.

November mesiac fotografie - Fotografie, ktoré sprevádzajú
rozprávku– výstava kníh o fotografii a o knihách, v ktorých nájdete
namiesto ilustrácií fotografie. Miesto konania: odd. pre deti a mlá-
dež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Diskusia o literatúre s Tiborom Hujdičom – popularizátor litera-
túry známy aj ako pán Mrkvička zavíta do Pezinka. Termín: 16. no-
vember 2018. Miesto: oddelenie pre deti a mládež Malokarpatskej
knižnice v Pezinku.
Keď sa pes smeje – beseda so spisovateľom Jurajom Šebes-
tom. Termín: 28. november 2018. Miesto konania: oddelenie pre de-
ti a mládež Malokarpatskej knižnice v Pezinku 5.

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvoní, Čí-
tanie je IN: besedy o knihách, Hodiny informačnej výchovy, Veľké ví-
tanie prváčikov. Termíny: po dohode so školami. Miesto konania: od-
d. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dos-
pele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk,
www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok,
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Cez víkend 15.-16. 9. 2018
zorganizoval Športový volej-
balový klub Pezinok za podpo-
ry BSK, Mesta Pezinok a pre-
zidenta SVF už 5.ročník volej-
balového turnaja starších žia-
čok Pezinok Cup 2018.

V štyroch halách súťažilo 16
družstiev a každé družstvo
odohralo 7 zápasov. Víťazom
sa nakoniec zaslúžene stalo
družstvo TJ Lokomotíva FOS-
FA Břeclav, ktoré vo finále,
pred početnou a búrlivou di-
váckou kulisou porazilo domá-
ce Pezinčanky, ktoré ale neda-

Pezinok zažil víkend plný volejbalu

Starší a mladší žiaci BK Pezi-
nok absolvovali letnú prípravu
od v Srbskom Kraljeve. Elite
basketball camp má v Srbsku
dlhoročnú tradíciu a zúčastňuje
sa ho výber hráčov z celého
Srbska. Pozvanie pre BK Pezi-
nok prišlo priamo od šéftrénera
kempu, legendy Slovakofarma
Pezinok, päťnásobného maj-
stra Slovenska Dragana Rista-
noviča.

BK Pezinok samozrejme ne-
zaváhal a túto príležitosť vyu-
žil. Do Srbska odišiel výber naj-
lepších basketbalistov v kate-
górii mladší a starší žiaci. Pre
tím mladých Pezinčanov to bo-
la veľká skúsenosť trénovať vo
vynikajúcich podmienkach, čo
sa týkalo hernej prípravy a cel-
kovej organizácie kempu. Keď-
že basketbal v Srbsku je ne-
smierne populárny šport, bolo
to cítiť aj vo výborne zvládnutej
organizácii, ktorá naozaj nema-
la ani jedno slabšie miesto.

Asi najväčším prekvapením
bolo, že po ôsmich dňoch prí-
pravy sme odohrali dve priateľ-
ské stretnutia s výberom Srb-
ského klubu ELITE Kraljevo.
Obe stretnutia sa skončili víťaz-
stvom pre BK Pezinok v napí-
navých záveroch.

SLOGA ELITE - BK Pezinok
(starší žiaci) 33:39 (6:11 pol-
čas). Strelci stretnutia: Slimák

9, Baláž 6, Šulka 6, Rajnoha 5,
Šebo 5, Nemec 4, Zápražný 2,
Čech 2.

SLOGA ELITE - BK Pezinok
(mladš žiaci) 34:36 po predlžení,
(14:10 polčas). Strelci stretnutia:
Njambi 12, Václavík 10, Švoňa-
vec 6, Čermák 4, Kubica 4.

Tím BK Pezinok po absolvo-
vaní kempu v Srbsku nadobudol
veľa cenných skúseností, ktoré

zúročí v nadchádzajúcej sezóne
2018/2019. Basketbal v Srbsku
je populárny aj vďaka prepraco-
vanému systému práce s mlá-
dežou, kedy profesionálne tímy
čerpajú z vlastných odchovan-
cov. Boli sme vďační, že sme
mohli byť súčasťou tohto výbor-
ného projektu, a v budúcnosti ur-
čite využijeme príležitosť sa do
Kraljeva vrátiť. (BKP)

Zahraničná príprava basketbalistov BK Pezinok

Pezinskí džu-
disti sa 29. 9.
2018 zúčastnili
Warsaw judo
open 2018. Tur-
naja sa zúčast-
nilo 30 krajín zo
štyroch konti-
nentov a 309
klubov. V hod-
notení klubov
sa Pezinčania
umiestnili na krásnom 4. mieste! (AZE, ARM, BEL, BLR, BRA,
CZE, CRO, DEN, EST, FIN, FRA, GBR, GEO, GER, HUN, IRL,
ISR, JPN, LAT, LTU, LUX, NED, NOR, POL, RUS, SLO, SVK,
SWE, UKR, ZIM) - 38 kg do 16 rokov,1. miesto: Jozef Tománek
2. miesto: - 38kg do 16 rokov, Karol Dubský -Matej Klobučnik
81 kg do 16 rokov. (TVPK)

Pezinskí džudisti vo Varšave

rovali súperovi ani jednu loptu
zadarmo.

Najlepšími hráčkami turnaja
boli vyhlásené Lucia Bartošo-

vá (VIVUS Bratislava), Darina
Tesařová (Břeclav) a Alexan-
dra Verešová (ŠVK Pezinok).
Ceny pre najlepších spoločne

odovzdávali za usporiadateľa
Ladislav Popeláš, Ľubo Strá-
žay, súťažný riaditeľ Sloven-
skej volejbalovej federácie
a za Mesto Pezinok zástupca
primátora MilošAndel.

Okrem kvalitnej hry najlep-
ších družstiev boli pre domá-
cich usporiadateľov potešujú-
ce aj perspektívne výkony do-
máceho „B“ družstva. Ďakuje-
me všetkým partnerom a sú-
ťažným družstvám veľa špor-
tových úspechov.

Ladislav Popeláš

Nová sezóna MML

Nová sezóna Mestskej minifutbalovej ligy Pezinok

2018/19 (v sobotu od 9 .00 h) Mužstvázačne 17. 11. 2018
môžete prihlásiť prostredníctvom správy na FB

https://www.facebook.com/MMFLpezinok/ alebo na tel.

čísle 0911 163 332. Hrávať sa bude v športovej hale na Ko-

menského ulici v Pezinku. Hrací deň je sobota od 9.00 hod

do 15.00 hod. Martin Gaal

Na Slovensku od roku 2015 funguje súťaž vo Foot-
Golfe Slovenská FootGolfová Tour, ktorá sa hrá od
roku 2018 na 18-jamkových ihriskách. V tomto roč-
níku prebehol aj prvý ročník Slovenského FootGol-
fového Pohára, ktorý sa hrá na 9-jamkových ihris-

kách. V oboch súťažiach pôsobí aj klub 1. SFGK Carpathians
Slovakia so sídlom v Pezinku.

V Pezinku sídliaci klub 1. SFGK Carpathians Slovakia obsadil
v súťaži klubov 5. miesto. V kategórii seniori – muži nad 45 rokov
vybojoval celkové 3. miesto klubový hráč 1. SFGK Carpathians
Slovakia Rastislav Blaško. Ďalej vybojoval v Slovenskej Foot-
Golfovej Tour v kategórii seniori – muži nad 45 rokov 2. miesto.
V súťaži Slovenský FootGolfový pohár, ktorý sa hrá na na 6 kôl
na 9-jamkových ihriskách po 2 kolá, získal Blaško v seniorskej
kategórii 3. miesto.

Rastislav Blaško bude jedným z dvojice hráčov v kategórii Se-
nior v 25-člennej slovenskej reprezentačnej výprave na 3. maj-
strovstvách sveta vo FootGolfe, ktoré sa uskutočnia 9.-17. de-
cembra v Marakéši v Maroku. (carpsk)

Pezinok na mape FootGolfu

Spolu so začiatkom školské-
ho roka sa začala šnúra plavec-
kých pretekov. Plavci mali na
prípravu mesiac a pol, aby na-
stúpili na prvé preteky v zimnej
sezóne.

Krajské majstrovstvá Bra-
tislavskej oblasti sú rozdelené
na dve časti.

Prvá časť sa konala 29. 9.
2018, kde nás čakali len dlhé
trate. Preteky sa konali v Bra-
tislave na Pasienkoch a Plavec-
ký klub Pezinok reprezentovalo

34 detí. Veronika Behalová
(2005) obsadila 2. miesto v dis-
ciplíne 800m voľný spôsobom
časom 10:24,83 a Adam Mič-
ko (2004) rovnako 2. miesto na
tej istej trati časom 10:44,09.

Druhá časť prebehla počas
víkendu 13.-14. 10. 2018 opäť
v Bratislave na Pasienkoch.
Pre deti od 10 rokov a viac to
bol veľmi náročný víkend.
Účasť detí za PKPK v počte 33
svedčí, že plávanie patrí v Pez-
inku medzi obľúbené športy. Na-

ši plavci vystúpili na stupne víťa-
zov 26krát. Najviac sa darilo Ve-
ronike Behalovej (2005), ktorá
si vyplávala 9 medailí (3 x zlato,
3 x striebro, 3 x bronz), teda bo-
la úspešná v každej disciplíne,
v ktorej sa postavila na štart.
Ďalšie medaily nazbierala Kata-
rína Szabóová (2007), ktorá si
odniesla 7 medailí (1 x zlato,5x
striebro, 1 x bronz). Michaela
Košťálová (2004) 4 medaily
(2 x striebro, 2 x bronz). Adam
Mičko (2004) vystúpil na stup-

ne 2x (1 x striebro, 1 x bronz),
tak isto Kristína Fecková
(2004) (1 x striebro, 1 x bronz),
po jednej medaile si domov od-
niesli Lucia Lempochnerová
(2005) (1 x striebro) a Rebeka
Gašparovičová (2004) (1 x
bronz). Gratulujeme aj všetkým
plavcom, ktorí si vytvorili osob-
né rekordy.

Naďa Kúdelová,
Plavecký klub Pezinok

Jesenné majstrovstvá bratislavskej oblasti v plávaní

Aj v našom meste sa v najbližších mesiacoch rozbehne

Projekt Marián Hossa Trophy, ktorý pod gesciou mesta

Pezinok a Miroslava Šatana umožní žiakom 1. a 2. ročníkov

základných škôl oboznámiť sa so základmi hokeja a hokej-

balu. Súčasťou bude aj založenie miestneho hokejového

klubu. IHŠ poskytne zdarma ochrannú hokejovú výstroj

a mesto zabezpečí regionálneho manažéra, ktorý bude mať

na starosti komunikáciu s jednotlivými učiteľmi – trénermi.

O ďalších krokoch budeme podrobne informovať aj na strán-

kach nášho časopisu. (MsÚ)

Hokejová škola aj v Pezinku


