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Výsledky
volieb

Pezinok má po šestnástich ro-
koch nového primátora. Olive-
ra Solgu vystrieda Igor Hianik.
Stručná správa, ktorej média
nevenovali skoro žiadnu po-
zornosť. Aj napriek tomu je ná-
stup nového vedenia význam-
ným a vážnym faktorom v živo-
te mesta a jeho obyvateľov. Pe-
zinčania, najmä tí mladí a pri-
sťahovaní, tak ako v iných
mestách, volili zmenu a volili
nových, väčšinou neznámych
ľudí. Tak ako v Bratislave a in-
de volili Tím.

Primátor Oliver Solga drží his-
torický rekord – bol primátorom
šestnásť rokov, teda najdlhšie
úradujúcim demokraticky zvo-
leným primátorom v histórii
mesta vôbec. Dlhšie tu boli už
len dvaja predsedovia, tí však
neboli demokraticky zvolení ob-
čanmi v slobodných voľbách,
ale dosadení vtedajšou komu-
nistickou stranou.

Nadchádzajúce obdobie bu-
de, tak ako v iných mestách,
o rýchlosti splnenia predvoleb-
ných sľubov, o sklamaní, ak sa
nesplnia a o hľadaní nových
„tímov“. Budeme si musieť
zvyknúť na to, že po období sta-
bility sa primátori možno budú
striedať aj každé štyri roky.
Mnoho voličov totiž nechce po-
čuť pravdu, že budovať mesto
a realizovať veľké veci trvá nie
mesiace a roky, ale desaťročie.
Už dnes by sa preto mali zmie-
riť s tým, že bude úspechom,
ak sa dokončia aspoň projekty,
ktoré začalo bývalé vedenie a
na ktoré sú vydané stavebné
povolenia, či dokonca sú už re-
álne peniaze z eurofondov. Tre-
ba zabudnúť na predvolebné
sľuby o severnom obchvate, o
kilometroch cyklotrás v meste,
či novom mestskom centre na
Cajle (CO), atď.

Úplne bude stačiť, keď sa po-
staví Dom seniorov (ZOS), no-
vý dom smútku, cyklotrasa do
Limbachu, pristaví ZŠ na Bie-
lenisku, alebo dokončia chod-
níky a cesty, sprístupní Rodný
dom Jána Kupeckého a opra-
via hradby. A tiež, keď nové ve-
denie nezastavia alebo dokon-
ca nepredá Rozálku, či renovo-
vaný dom na Holubyho 22.

Budúci primátor svojim voli-
čom o. i. na Topkách.sk odká-
zal: „Dokázali ste šialený zá-
zrak pre náš Pezinok“. Nám
ostatným zostáva len veriť, že
sa už žiadny „šialený zázrak“
a ani iné šialenstvo neudeje
a Pezinok bude fungovať ako
normálne, všestranne sa rozví-
jajúce mesto, kde sa nám bude
dobre žiť a všetci budeme v po-
koji pracovať na jeho zveľaďo-
vaní.

Držme preto novému vede-
niu palce. O štyri roky im spolu
s občanmi mesta vystavíme vy-
svedčenie. My, poslanci, členo-
via OI Spoločne pre Pezinok,
budeme však už od prvého dňa
sledovať, ako sa nové vedenie
bude správať a ako bude nará-
bať s naším spoločným majet-
kom – s našim mestom, ktoré
dostalo do „prenájmu“ na naj-
bližšie štyri roky. Budeme kon-
štruktívnou, avšak neúprosnou
opozíciou.

Dovidenia v lepších časoch,
priatelia! OI SPPK

str. 2

Na sv. Martina, 11. novembra sa uskutočnilo v Mestskej vinotéke tradičné Svätomartinské požehnanie mladého vína. Organizátorom podujatia bolo Združenie
pezinských vinohradníkov a vinárov. Slávnosti sa zúčastnili členovia združenia, primátor mesta Pezinok Oliver Solga, viceprimátori Ján Čech a Miloš Andel
a iní hostia. Na požehnaní boli odprezentované tohoročné vína pezinských vinárov, ktoré potvrdili vysokú kvalitu. FOTO: Ján Štrba

Inzercia

Všetko po novom!
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Inzercia

Pezinské kultúrne centrum
v spolupráci s Mestom Pezinok

už tradične každý rok pripravuje pre všetky deti na Radničnom
námestí podujatie Tento rokVÍTANIE MIKULÁŠA V MESTE.
sa uskutoční Pre ma-v stredu 5. decembra 2018 od 17.00 h.
lých návštevníkov bude pripravený program s Martinom na bie-
lom koni, Katarínou na blate, Mikulášom, anjelom, bosorkou
a slávnostným rozsvietením mestského vianočného stromče-
ka. Účinkuje: Creative Shows Bratislava. Peter Vlasák

Vítanie Mikuláša

Po štyroch funkčných obdobiach Olivera Solgu preberie vedenie mesta Pezinok novozvole-
ný primátor Ing. arch. Igor Hianik. Tridsaťštyriročný víťaz volieb získal 5 268 hlasov (53,98 %)
pri menšej ako 50-percentnej účasti (9 920). Igor Hianik bol v ostatnom volebnom období opo-
zičným poslancom MsZ. V jeho kandidatúre ho podporili Sloboda a Solidarita (SaS), hnutie
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), hnutie Progresívne Slovensko (PS) a strana
Spolu – občianska demokracia.

Nový primátor, architekt - urbanista sa doposiaľ venoval svojej profesii. Je spoluautorom
technológie a rovnako je spoluzakladateľom projek-Interactive Tool for Urban Design (ITUD)
tu Ideálne mesto 21. storočia.

V jeho snahe oživiť v mestách peší a cyklistický pohyb, určiť bezpečné cesty pre deti a se-
niorov a definovať systém zelene ho v nasledujúcom volebnom období podporí značná časť
poslancov z tímu HIANIK. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom zložia
sľub novozvolení poslanci a primátor, by sa malo uskutočniť 10. decembra o 17. hodine. (r)

Novým primátorom mesta Pezinok
sa stal Ing. arch. Igor Hianik

FOTO: zdroj Facebook
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Výsledky komunálnych
volieb 2018 v Pezinku

Dňa 10. novembra 2018 sa uskutočnili Komunálne voľby -

voľby do orgánov samosprávy obcí.

Z celkového počtu v Pezinku zapísaných voličov 20 134 sa

zúčastnilo na voľbách voličov, čo predstavuje %-9 920 49,26
tnú účasť.

Za primátora Mesta Pezinok bol zvolený Ing. arch. Igor
Hianik. 5 268 53,98 %Získal hlasov, čo predstavuje z odo-

vzdaných platných hlasov.

Celkové umiestnenie kandidátov:
Ing. arch. Igor Hianik (5 268 hlasov), Mgr. Oliver Solga1. 2.

(2 383 hlasov), Ing. Jozef Chynoranský (1 231 hlasov),3.
4. 5.Mgr. Kvetoslava Štrbová (811 hlasov), Ing. Richard

Oravec (26. 10. 2018 sa vzdal svojej kandidatúry – 65 hlasov).

KANDIDÁTI, KTORÍ BOLI ZVOLENÍ ZAPOSLANCOV:

V boli zvolení poslanci:1. volebnom okrsku 1. Ing. arch.

Igor Hianik, (zvolený za primátora) 1 617 2. Ing.hlasov,

Marián Šipoš 3. Ing. Juraj Pátek(1 298 hlasov), (1 200 hla-

sov), (1 067 hlasov),4. Mgr. Kvetoslava Štrbová, 5. MUDr.
Marián Pátek, MPH. 6. Bc. Ľuboš Hidaši(961 hlasov), (917

hlasov), (808 hlasov),7. Mgr. Branislav Macháč 8. Mgr.
Oliver Solga (805 hlasov).

V boli zvolení poslanci:2. volebnom okrsku 1. Ľubomír
Čech 2. JUDr. Roman Mács(234 hlasov), (233 hlasov).

V boli zvolení poslanci:3. volebnom okrsku 1. Mgr. Mária
Vagingerová, 2. Ing. Milan Čech,(1 307 hlasov), (1 241 hla-

sov), (1 105 hlasov),3. Adam Kovačovský 4. Matej Farbula
(1 038 hlasov), (849 hlasov),5. Mgr. Richard Oravec, 6. Mgr.
Božena Mizerová, 7. Prof., Ing. Pavel Alexy,(778 hlasov),

PhD. (709 hlasov)

V boli zvolení poslanci:4. volebnom okrsku 1. Ing. Jozef
Chynoranský Ing. Pavol Rybár(1 046 hlasov), 2. (1 003 hla-

sov), (946 hlasov),3. Peter Janeček 4. Bc. Marek Manák
(931 hlasov), 5. (918 hlasov),Mgr. Ľubomír Uhlár 6. prof.
Ing. Elena Žárska, CSc. 7. Mgr. Peter Kremský(811 hlasov),

(730 hlasov)

V boli zvolení poslanci:5. volebnom okrsku 1. Drahomír
Šmahovský 2. PhDr. Milan Grell(339 hlasov), (324 hlasov)

Z celkového počtu zvolených poslancov sú z iniciatívy Spo-

ločne pre Pezinok 4 poslanci, z občianskeho združenia tím

HIANIK 11 poslancov a 10 nezaradených poslancov.

KANDIDÁTI, KTORÍ NEBOLI ZVOLENÍ ZAPOSLANCOV:

1. volebný okrsok: 1. Bc. Štefan Manko (788 hlasov), 2.

PhDr. Peter Hyross (544 hhlasov), 3. Mgr. Matej Lučenič (532

hlasov), 4. Peter Kramár (495 hlasov), 5. Ing. Emanuel Noga

(460 hlasov), 6. Mgr. Adam Solga, PhD. (448 hlasov), 7.Ing.

Juraj Štít (448 hlasov), 8.Ing. Katarína Tichá (429 hlasov),

9. Mgr. Zuzana Vargová (426 hlasov), 10. Juraj Hanulík (408

hlasov), 11. Ing. Michal Krištof (315 hlasov), 12. Mgr. Marcel

Kanka (275 hlasov), 13. Dušan Mažár (235 hlasov), 14. Jozef

Valko (223 hlasov), 15. Vladimír Cuculič (139 hlasov)

2. volebný okrsok: 1. Bohuš Konečný (193 hlasov), 2. Milan

Pavelka (192 hlasov), 3. Ing. Peter Berta (120 hlasov),

4.Andrea Čajkovičová (108 hlasov)

3. volebný okrsok: 1. Ing. Miloš Andel (640 hlasov),

2. MUDr. Simona Branná (634 hlasov), 3. PhDr. Miroslav

Motyčík (517 hlasov), 4. Mgr. Miroslav Holzmann (483 hlasov)

5. Mgr. Mária Nemcová (478 hlasov), 6.Ing. Pavol Noga (449

hlasov), 7. Mgr. Marko Valentovič (378 hlasov), 8. Ing. Maroš

Borza (373 hlasov), 9. Ing. Ján Matuský (261 hlasov), 10. Ing.

Miroslav Tullner (242 hlasov), 11. RNDr.August Hájik (217 hla-

sov), 12. Juraj Horenitzky (143 hlasov)

4. volebný okrsok: 1. Mgr. Martin Dulaj (725 hlasov), 2.

JUDr. Tomáš Minarský (701 hlasov), 3. Ing. Ján Čech (668 hla-

sov), 4. Mgr. Tomáš Pitoňák (648 hlasov), 5. František Féder

(628 hlasov), 6. Daniel Strapák (591 hlasov), 7. JUDr. Justín

Sedlák (548 hlasov), 8. Martin Šušol (505 hlasov), 9. Ing.

Pavol Lukačovič (449 hlasov), 10. Mgr. art. Marek Fajnor (408

hlasov), 11. Mgr. Dionýz Majdák (405 hlasov), 12. Marie

Marušičová (314 hlasov), 13. Igor Glova, Mgr. (273 hlasov)

5. volebný okrsok: 1. Mgr. Roman Šmahovský (309 hla-

sov), 2. Ing. Jana Tenczerová (213 hlasov), 3. Mgr. Ľubica

Reháková (198 hlasov) (r)

� Pán primátor, po šestnás-
tich rokoch končíte vo funk-
cii primátora.Aké to boli poci-
ty, keď ste sa dozvedeli, že
ste neuspeli? A v čom vidíte
príčiny vášho nezvolenia?

Ak dovolíte, v prvom rade
chcem poďakovať všetkým, kto-
rí mi dali svoj hlas. Nebolo ich
málo – 2 383 pri ani nie 50%
účasti. Veľmi si ich podporu váži-
m. A rád ich všetkých s úsme-
vom budem zdraviť a zaujímať
sa o nich, tak ako doteraz. Do-
stal som podporu najmä „ozaj-
stných“ Pezinčanov – domá-
cich, ktorí v meste a s mestom
žijú desaťročia, na Pezinku im
záleží a toto mesto milujú. Pre
mňa je to veľký záväzok. Bu-
dem na to myslieť ako poslanec
Bratislavského samosprávneho
kraja aj ako ich zástupca v mest-
skom zastupiteľstve.

Pezinok, tak ako aj iné sloven-
ské mestá zasiahla vlna facebo-
okových voličov a prvovoličov.
Volili najmä mladí ľudia, ktorí
väčšinou nemajú hlbší citový
vzťah k mestu, pretože sa často
len pred pár rokmi prisťahovali
a prirodzene teda nevidia, aký
bol Pezinok pred desiatimi či
dvadsiatimi rokmi. Nemôžu te-
da ani posúdiť, čo všetko sa za
tú dobu urobilo. Žijú vo virtuál-
nom svete sociálnych sietí a
podľa toho aj volia. Preto v mno-
hých prípadoch volili úplne ne-
známych ľudí, ktorí pre mesto
doteraz nič neurobili, nemajú za
sebou skúsenosti z pôsobenia
v samospráve. Akoby ich v pod-
state ani nezaujímalo, kto ich bu-
de zastupovať. Im stačí len laj-
kovať, zdieľať a podobne, lebo
je to „in“ a „cool“. Niekto im naoč-
koval, že treba zmenu a tak volili
zmenu. Nielen v Pezinku.

Ačo sa týka pocitov – sklama-
ný som bol asi tak pätnásť mi-
nút. Potom som si uvedomil ten

fantastický pocit slobody a úľa-
vy. Šestnásť rokov som praco-
val 10 – 12 hodín denne, prak-
ticky som nemal voľný víkend.
Bol som skoro na každom spo-
ločenskom, kultúrnom či špor-
tovom podujatí. Rovnako ako
som bol dvadsaťštyri hodín
dostupný na telefóne a musel
som riešiť problémy za pocho-
du a často aj také, ktoré ďaleko
presahovali „bežnú“ agendu pri-
mátora. A hlavne som bol šest-
násť rokov permanentne vysta-
vený útokom, ohováraniu a zlo-
be všetkých tých „mizerákov“
a „kyselinárov“, ktorí rozleptá-
vali mestskú komunitu a písali
na mňa udania a klamstvá na
sociálnych sieťach. Mrzí ma, že
im niektorí ľudia verili a že si ne-
overili, kto sú pisatelia tých svin-
stiev a v koho mene vystupujú.
Neskúmali, či náhodou nie sú
niekým platení.

Jeden z dôvodov ich činnosti
proti mne bola nielen nenávisť
a závisť, ale aj to, že som nikdy
neustúpil tlaku rôznych záuj-
mových skupín, ktoré za nimi
stáli.Aže to tak bolo, sa isto uká-
že v nadchádzajúcom období.
Rovnako, ako sa ukáže, že
som ako primátor za ten dlhý
čas nezískal žiaden majetok,
dom či pozemok, že som nikdy
nezobral úplatok a nemal žiad-
nu výhodu zo svojej funkcie, ho-
ci o mne šírili klamstvá o tom,
ako som sa „nabalil“.

Spätne si uvedomujem, že
mojou najväčšou chybou bolo,
že som nedokázal výsledky na-
šej spoločnej dlhodobej práce
správne „predať“. Nedokázal
som spropagovať, čo všetko sa
urobilo a akú zásluhu na tom
majú konkrétni ľudia – aj primá-
tor, viceprimátori, niektorí po-
slanci, pracovníci Mestského
úradu a mnohí ďalší. A najmä
sme nemali čas chodiť po síd-

liskách a vysvetľovať, že štva-
nie ľudí proti súčasnému vede-
niu mesta má len jediný cieľ –
odstaviť nás a presadzovať
vlastné záujmy. Toto robili ľu-
dia, ktorí blokovali rozpočet
mesta, vybudovanie zimného
štadióna, ale napríklad aj také
dôležité zdravotnícke zariade-
nie, ako je dialyzačné centrum.
Paradoxne, odteraz budú títo
ľudia viesť mesto! A budú ťažiť
z našej práce, užívať si naše
úspechy a vydávať ich za vlast-
né. Len jeden fakt za všetky:
novému vedeniu mesta odo-
vzdávame v rezervnom fonde
2 100 000 eur!

Ak sa bavíme o pocitoch, zo
všetkého najviac pociťujem hr-
dosť. Hrdosť na to, že sme pra-
covali v prospech Pezinka
a Pezinčanov a dosiahnuté vý-
sledky našej práce nám už nik-
to nevezme.Aj keď to niekto ne-
chce počuť, ale odovzdávame
Pezinok v skvelej ekonomickej
kondícii. Nezadlžovali sme ob-
čanov, nezvyšovali sme dane
a okrem toho, a to ma zvlášť te-
ší, je Pezinok jedným z najkul-
túrnejších a po každej stránke
aj jedným z najrozvinutejších
miest na Slovensku. Verím, že
aj preto ma Pezinčania opako-
vane volili štyrikrát za sebou.

Pezinok možno bude mať nie-
kedy v budúcnosti lepších pri-
mátorov, ale dovolím si pove-
dať, že už nikdy nebude mať
primátora, ktorý by toto mesto
a jeho občanov mal tak rád
ako ja.
� Pán primátor, máte obrov-
ské skúsenosti s komunál-
nou politikou. Boli ste vice-
primátor, primátor, ste posla-
nec BSK, aj MsZ v Pezinku.
Čo by ste poradili novému pri-
mátorovi?

Hovorí sa, že radiť môžete len
človeku, ktorý chce rady počú-

vať a nie je presvedčený, že
„zjedol všetku múdrosť sveta“.
Neviem, či o moje rady bude
mať nové vedenie záujem.
V každom prípade chcem po-
máhať mestu a jeho občanom
nezávisle od toho, kto je na čele
mesta. Som stále zástupcom
mesta v BSK a budem sa aj tu
snažiť, najmä v sociálnej a kul-
túrnej oblasti, urobiť maximum.
Okrem toho zakladám občian-
ske združenie, ktoré bude
rozvíjať a podporovať kultúru
a spoločenský život v meste, vy-
dávať knihy, organizovať výsta-
vy a koncerty. So Združením pe-
zinských vinohradníkov a viná-
rov budeme aj naďalej chodiť
na brigády do vinohradov, bude-
me revitalizovať kamenice,
opravovať pamiatky, sadiť stro-
my a robiť mnoho ďalších vecí.
Určite nebudeme sedieť doma
a „odbavovať sa“ na faceboo-
ku.
� Aké sú vaše plány do bu-
dúcnosti, keďže teraz budete
mať oveľa viac času?

Nudiť sa isto nebudem. Teraz
sa hlavne chcem venovať mo-
jim dvom krásnym vnúčatám
a rodine. A samozrejme aj mo-
jej pôvodnej profesii – histórii
umenia, rovnako, ako výtvarné-
mu umeniu. Mám pripravených
niekoľko projektov, ktoré budú
zamerané na Pezinok, jeho bo-
hatú históriu a významné osob-
nosti. Pripravujem druhý diel
knihy „Pezinok na starých po-
hľadniciach“, ktorá sa teší veľ-
kému záujmu Pezinčanov. Ten-
to krát to ale bude „Pezinok na
starých fotografiách“. O všet-
kom budem mojich spoluobča-
nov informovať na webovej
stránke .www.oliversolga.sk
Rovnako verím, že sa budeme
aj naďalej stretávať na kultúr-
nych podujatiach a nakoniec aj
denne v uliciach mesta. (r)

TRI OTÁZKY PRIMÁTOROVI

Na Gymnáziu v Pezinku sa
každoročne uskutočňuje množ-
stvo projektov a aktivít. Okrem
každoročného Dňa otvorených
dverí a plesu sme tu mali aj veľa
diskusií s významnými osob-
nosťami. V rámci projektu Eu-
rópskeho parlamentu nazvané-
ho gymnázium nav-Euroscola
štívili veľvyslanci Švédska a Por-
tugalska a viacero europoslan-
cov. Študenti dvakrát vyhrali ce-
loslovenské kolo a raz skončili
na druhom mieste. Odmenou
im boli návštevy Európskeho
parlamentu v Štrasburgu, kde
sa zúčastňovali simulovaných
zasadnutí parlamentu a mali
možnosť vyskúšať si aj prácu
v komisiách. Po vynútenej pre-
stávke má škola záujem pokúsiť
sa zopakovať tieto úspechy.

Keďže naše gymnázium pod-
poruje šport, uskutočňujeme aj
športové akcie ako sú Me-
dzitriedny futbalový a florbalový
turnaj, Vianočný turnaj vo volej-
bale a iné. Každoročne sa zapá-
jame aj do Európskeho týždňa
športu. Úlohou tejto súťaže je
zrealizovať športovú aktivitu,
do ktorej sa zapojí čo najväčší
počet ľudí. Každý september v
mestskom parku bežia žiaci aj
učitelia. Po jednom povinnom
okruhu okolo Zámockého par-
ku sa konajú štafety. Nedávno
naša škola zaviedla aj akciu,
ktorá sa volá Olympijský deň.
Touto akciou sa snažíme pro-
pagovať olympionizmus. Žiaci
1. - 4. ročníka osemročného štú-

dia si tak môžu porovnať svoje
sily v disciplínach ako skok do
diaľky z miesta, hod plnou lop-
tou, sed-ľah, člnkový beh a pre-
kážková dráha.

Škola povzbudzuje mladých
ľudí i k čítaniu literatúry, takže
sme sa zapojili do projektov Čí-
tanie je in Záložka do knihy.a
K vydareným projektom patria
Hodiny slovenčiny s Danielom
Hevierom a besedy so spisova-
teľmi v Malokarpatskej knižnici.

je ďalší z pro-Living memory
jektov, do ktorého sa gymná-
zium rozhodlo zapojiť. Tento pro-
jekt vzdeláva o totalitnom reži-
me na Slovensku formou pod-
necujúcou kritické myslenie.
Cieľovou skupinou sú študenti
stredných škôl. V priebehu škol-
ského roka sa žiaci oboznamujú
populárnou formou s historický-
mi skutočnosťami, ktoré ďalej
formujú ich kritické myslenie vo
vzťahu k alternatívam ponúka-
ným extrémistickými skupinami.

Zapájame sa aj do množstva
charitatívnych akcií ako sú

Úsmev ako dar, Biela pastelka,
Žltý narcis, Zber trvanlivých po-
travín a drogistického tovaru
pre ľudí v núdzi a iných charita-
tívnych akcií.

Každý rok žiaci kvinty organi-
zujú NielenVianočnú kométu.
že si celá škola pochutná na
chutných koláčikoch, ktoré pri-
pravujú, no ich kúpou aj prispe-
jeme na dobrú vec. Vyzbierané
peniaze darujú žiaci spoločnos-
ti alebo konkrétnemu človeku,
ktorý to v živote nemá najľah-
šie. Takto vyčarujeme úsmev
nielen iným ľuďom ale aj nám.
K podobným akciám sa radí aj
Sladký Valentín.

Minulý školský rok si naša trie-
da (5.A kvinta) uctila pamiatku
na 100. ýročie vzniku Českoslo-
venska zapojením sa do súťaže
100 rokov od vzniku ČSR. Zo-
stavili sme výstavu rôznych
predmetov z čias ČSR, ktoré
sme ponachádzali doma alebo
u príbuzných. Takto si ľudia
mohli zaspomínať na tieto časy,
alebo naopak mladší sa naučiť

niečo o našej nedávnej histórií a
každodenných veciach a o pred-
metoch, ktoré sa používali.

Tím študentov našej školy sa
zúčastnil súťaže Českej televí-
zie a v programe pre mladých
Haló republika! porazil partner-
ské Gymnázium v Mladej Bo-
leslave.

Z posledných projektov nás
oslovil medzinárodný Projekt
cirkulárnej ekonomiky. Všetci
študenti sa zúčastnili vzdeláva-
nia zaoberajúceho sa separo-
vaním odpadu a predchádza-
ním jeho vzniku. Je len na nás
akú planétu si zachováme pre
nás a pre ďalšie generácie.

Ďalším projektom je Junior
Achievement Manager, kde
sme sa poučili ako vytvárať pod-
niky, ktoré sú schopné ponúk-
nuť pracovné miesta pre ťažko
zamestnatelných ľudí.

No a najviac sme hrdí na Ce-
nu Vojvodu z Edinburghu. Je to
medzinárodne uznávaný pro-
jekt manžela Britskej kráľovnej
Alžbety II. Máme prvých nosite-
ľov bronzovej a striebornej me-
daily a jednu uchádzačku o zla-
tú. Prvé ocenenie si študenti
prevzali z rúk Kráľovskej výsos-
ti Princa Edwarda pri jeho ofici-
álnej návšteve Bratislavy v mi-
nulom roku. Aktivít a projektov
má škola ešte viacej. Radi
k účasti na nich pozývame aj no-
vých študentov.

Študenti 5.A Kvinty – V. Lup-
čová, M. Nespala, J. Poliak,
N. Drgalová, S. Hotová

Aktivity gymnázia z pohľadu študentov
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DEŇ PADLÝCH
Medzinárodný deň

vojnových veteránov

a spomienka na obe-

te vojen a ozbrojené-

ho násilia je 11. no-

vembra aj v našom

meste pamätným

dňom, kedy sa o 11.

hodine a 11. minúte

rozozvučia zvony

kostolov a ľudia ti-

chou spomienkou

vzdajú poctu padlým.

V tento deň sa v roku

1918 skončila prvá

svetová vojna, ktorá

sa v celej Európe spo-

mína ako „Veľká vojna“. Zasiahla aj do životov tisícov Pe-

zinčanov, priniesla neuveriteľné utrpenie a mnohé obete

na životoch. Mená obetí Veľkej vojny si v Pezinku pripomína-

me až na piatich pomníkoch - jeden je pri farskom kostole,

dva na pezinskom cintoríne a po jednom na Cajle a v Gri-

nave.

Vedenie mesta na čele s primátorom Oliverom Solgom a vi-

ceprimátormi Jánom Čechom a Milošom Andelom si uctilo,

tak ako každý rok, pamiatku obetí Veľkej vojny na pezin-

skom cintoríne, a aj pri ostatných pomníkoch.

Na fotografii je zrekonštruovaný pomník v grinavskom

parku, na ktorom sú mená obetí prvej a druhej svetovej

vojny. (r)

Vo Farskom kostole sa 21. októbra skončila tohoročná séria

koncertov vážnej hudby, ktorú jej organizátor a duša festivalu

klavirista Ivan Koska nazval už pred pár rokmi HUDBA V PE-

ZINKU. Skončila sa naozaj veľkolepo – koncertom Janáčkovho

kvarteta z Brna a Moyzesovho kvarteta z Bratislavy. V repertoá-

ri mali diela Leoša Janáčka, Dmitrija Šostakoviča a Felixa Men-

delssohna – Bartoldyho. Vynikajúci koncert podčiarknutý neo-

pakovateľnou atmosférou Farského kostola nepotrebuje ko-

mentár a ani by som si to ako laik netrúfol. Snáď len poďakova-

nie všetkým organizátorom a najmä Ivanovi, a to nielen za spo-

mínané koncerty v tejto sezóne. A dovoľte aj neskromné žela-

nie v mene mnohých Pezinčanov, a to aby tieto vynikajúce hu-

dobné podujatia pokračovali aj v budúcom roku. Aby sme sa

mohli pýšiť nielen tým, že sme mesto, v ktorom sa narodili také

významné osobnosti, akými boli Eugen Suchoň a Ľudovít Raj-

ter, ale by sa tento druh hudby stal pre nás prirodzenou súčas-

ťou kultúrneho a spoločenského života našej mestskej komuni-

ty. Pre poriadok treba uviesť, že koncerty sú organizované pod

hlavičkou občianskeho združenia EUTERPA a výťažok

z dobrovoľného vstupného bol venovaný na opravu kostola

a historického organu. (O.S.)

HUDBA V PEZINKU

Milí Pezinčania, v augustovom Pezinčanovi na strane 3 je zve-
rejnený článok pod názvom: „Čo hrozí nielen Cajle“. Vzhľadom
na to, že sú v ňom uvedené nepravdivé, neúplné a pravdu skres-
ľujúce skutkové tvrdenia, chcel by som vám k tomu povedať tých-
to pár viet. Venovať sa budem len trom zásadným tvrdeniam, kto-
ré nie sú pravdivé a výrazne útočia na moju osobu a moje morál-
ne, etické a odborné hodnoty.

Ako osoba Igor Hianik som nikdy od BSK dotáciu nezobral. Viď
vyjadrenie BSK: „Úrad BSK neeviduje osobu Igora Hianika ako

žiadateľa o dotáciu na rok 2017.“ Nikdy som nevyfakturoval knihu
o českom architektovi, ktorú som podľa slov primátora O. Solgu
nemal dodať. Viď vyjadrenie BSK: „Úrad BSK neeviduje žiadne vy-

účtovanie dotácie od fyzickej osoby Igora Hianika.“

Aby som uviedol veci na správnu mieru. Minulý rok žiadala firma
IN ARCHITEKTI, s.r.o., ktorej som spoločník, dva granty. Prvý
grant, ktorý bol o českom architektovi, ako napísal O. Solga, vy-
hodnotilo BSK, citujem správu BSK: „Na základe vykonaného ove-
rovania neboli zistené nedostatky.“ Nešlo však o žiadnu knihu, ale
o výstavu. Grant mal názov: EMANUEL HRUŠKAASLOVENSKÁ
URBANISTICKÁ ŠKOLA.

Druhý grant bol s názvom VÝŠKOVÉ DOMINANTY BRATISLA-
VY. V rámci tohto grantu bol rozpočet naplnený správne a od-
súhlasený BSK. Finančné prostriedky boli využité na tvorbu 3D
modelov (pre overovanie siluety), máp a na grafické výstupy. Roz-
počet nebol na vydanie knihy! BSK sme doručili list, že záverečná
publikácia bude uverejnená v časopise PROJEKT. Nikdy sme ju
nefakturovali. Malá brožúra, ktorá popísala metodiku a projekt, bo-
la odovzdaná rovnako ako boli odovzdané všetky vyfakturované
výstupy – 3D modely, obrazové porovnania mesta Bratislavy.
Vzhľadom na to, že redakčný plán sa výrazne posunul, a odborný
článok mal byť publikovaný až v roku 2018 a nie 2017 – informo-
vali sme listom o tom BSK. Požiadali sme sami o vrátenie dotácie.
Vyjadrenie Olivera Solgu podsúva nepravdivé tvrdenie, ktoré po-
škodzuje moje dobré meno. Vytvára u čitateľa predstavu, že ja,
ako osoba Igor Hianik, som peniaze od BSK zobral na niečo, čo
som nedodal, ale vyfaktúroval a následne musel tieto peniaze vrá-
tiť.Aj podľa vyjadrenia BSK to tak nie je.

Ako ďalší príklad klamstva v článku uvádzam, že som podľa slov
primátora O. Solgu podal žiadosť, citujem: „... žiadosti polievať

v lete ulice pitnou vodou...“ Ako doklad, že takéto tvrdenie som
nikdy nevyslovil, je dokument podaný na podateľňu mesta dňa 3.
7. 2015, kde sa explicitne uvádzajú zdroje čerpania vody – teda
vodné nádrže. V žiadnom prípade nie pitná voda.Ako ďalší dôkaz
je mail od primátora, kde sám píše, citujem: „Úsmevné sa mi zdajú

aj vaše návrhy na odber vody z vodných nádrží ... “ Výňatok zo zá-
pisnice z Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a ži-
votného prostredia, kde sa tiež píše „p. Klimentová prisľúbila,

že preveríme možnosti riešenia danej požiadavky s uvažovaním

výpomoci dobrovoľných hasičov a polievaním vodou z nádrží fil-

trovanou cez filtre.“

Odpoveď na otázku, prečo boli v článku napísané takéto klam-
stvá na moju osobu, nechám na vás, Pezinčania. Ešte by som za-
reagoval na štýl, akým bol článok v Pezinčanovi napísaný. Prosím
vás, v mestských novinách nechajme priestor kultúre, športu, ob-
čanom a pozitívnym správam. Osobné útoky a zosmiešňovanie
iných bez objektívnosti sem nepatria a používajú ich len tí, ktorí
majú strach alebo už nemajú čo iné ponúknuť. Dúfam, že to je
posledná žiadosť na odpoveď, kde človek musí hájiť pravdu a svo-
ju česť.

Ing. arch. Igor Hianik, urbanista, poslanec MsZ Pezinok

Ad: Čo hrozí nielen Cajle
(Pezinčan č. 8/2018)

MESTO PEZINOK
Mesto Pezinok v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zme-

ne a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ve-

rejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje vý-

berové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky

Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa, M. R. Šte-

fánika č.9, 902 01 Pezinok, s nástupom do funkcie od 1. ja-

nuára 2019.

s požadovanými do-Prihlášku do výberového konania

kladmi je potrebné s označením „VÝBE-doručiť v obálke

ROVÉ KONANIE - riaditeľ ZUŠ - neotvárať“ na Mestský

úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok. Uzávierka

prihlášok je 7. 12. 2018 o 11.30 hod. Rozhodujúca je evi-

denčná pečiatka s uvedením dňa a hodiny v podateľni MsÚ.

Ďaľšie podrobnosti k výberovému konaniu sú na web-

sídle mesta. Školský úrad, Pezinok

Zberný dvor počas sviatkov
Zberný dvor na Viničnianskej ceste 25 v sídle firmy Marius

Pedersen, a. s. (zber nebezpečných odpadov a drobného
stavebného odpadu) bude v čase vianočných sviatkov od
22. 12. 2018 do 31. 12. 2018 zatvorený. Prevádzka bude
pre občanov otvorená od 2. januára 2019.

Začiatkom roka prebiehala v centre Pezinka testovacia pre-
vádzka bezplatnej WiFi zóny; cieľom bolo zmonitorovať dostup-
nosť signálu, sledovať zaťaženosť systému a pripraviť sa na ostrú
prevádzku. Signál pokrýval celé Radničné námestie, zasahoval
niekoľko desiatok metrov do okolitých ulíc a bol dostupný aj na au-
tobusových zastávkach v oboch smeroch.

Mesto Pezinok sa zapojilo do projektu WiFi4EU – bezplatné Wi-
Fi pre Európanov.

Výzva na podávanie žiadostí bola otvorená 7. 11. 2018 o 13.00 h
a uzatvorená 9. 11. 2018 o 17.00 h.

Momentálne sa čaká na vyjadrenie, či bude mestu Pezinok pri-
delený poukaz v hodnote 15 000 EUR na inštaláciu siete Wi-Fi.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke www.wifi4eu.eu.
(MsÚ)

Pezinok sa zapojil do projektu WiFi4EU

spoľahlivého kolportéra (najlepšie študent aleboHĽADÁME
dôchodca) na roznášanie mesačníka Pezinčan v lokalite
MUŠKÁT. Odmena za vykonanú prácu (jeden roznos mesač-
ne) je 57,60 €.

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

Mesto Pezinok a Pezinské
kultúrne centrum v spolupráci
aj s Malokarpatskou komunit-
nou nadáciou REVIAsa podie-
ľa na príprave tradičných Via-
nočných trhov, ktoré sa
uskutočnia v termíne 14.-16.
decembra 2018.

Týmto všetkých občanov
mesta i jeho návštevníkov sr-
dečne pozývame na predvia-
nočné nákupy alebo len na
malé zastavenie s priateľmi
a známymi v predvianočnom
zhone pri pohári čaju či vare-
ného vína. V stánkoch nájdete

Vianočné trhy 2018 vianočné pečivo, oblátky, med,
kvetinové aranžmány, ľudovo-
umelecké výrobky, varené ví-
no, gastronomické špeciality
a iné. K predvianočnej at-
mosfére trhov prispeje i sprie-
vodný kultúrny program.

V piatok 14. decembra
2018 sa budete môcť tešiť na
živý vianočný orloj, ktorý kaž-
doročne zabezpečuje REVIA–
Malokarpatská komunitná na-
dácia. Pod jej vedením sa ko-
ná aj tradičný Vianočný chari-
tatívny bazár v stánku na Rad-
ničnom námestí.

Stánkový predaj je v piatok
(14.12.) od 10.00-22.00 h, so-
bota (15.12.) od 9.00-22.00 h,
nedeľa (16.12.) od 10.00-
18.00 h.

Záujemcovia z radov ľudovo-
-umeleckých výrobcov sú víta-
ní. Viac informácií na zlatica.-
hagerova@msupezinok.sk
tel.: 033/6901 205. (pv)

Kultúrny program
Piatok 14.12.

o SVÄTOJURSKÁ16.15 h
DYCHOVKA, o h DH18.15
GRINAVANKA

Sobota 15.12.

o ĽH LIPKA, o10.00 h 14.00 h
ĽH BRATOV KUŠTÁROV-
COV, o TA SUNNY16.00 h
DANCE

Nedeľa 16.12.

o SAŠA NIKLÍČKO-14.30 h
VÁ (ČR – partnerské mesto
Mladá Boleslav), o 16.00 h
LENKAMACHCINIKOVÁ,
členka Divadla Nová scéna
„Muzikálové a vianočné meló-
die“

Organizátori: Mesto Pezinok
a Pezinské kultúrne centrum

Lions club Pezinok – Bozin v spolupráci
s Mestom Pezinok a Pezinským kultúr-
nym centrom pripravuje vo štvrtok 29. no-
vembra o 19. hodine v malej sále Domu
kultúry Benefičný koncert. Vystúpia na
ňom speváčka Mária Gašparovičová, sku-

pina Wet floor s priateľmi. Výťažok z koncertu bude veno-
vaný sociálne slabším a zdravotne postihnutým deťom
z Pezinka a okolia.

Benefičný koncert
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Poďakovanie
Kolektív spolupracovníkov Zariadenia opatrovateľskej služ-

by, Komenského 23, Pezinok, vyjadruje srdečné poďakova-
nie Mgr. Kamilovi Bednárovi, poverenému zastupovaním
ZOS za jeho ľudský prístup, profesionálnosť a odborné vede-
nie celého kolektívu zariadenia. Za všetko vám veľmi pekne
ďakujeme. Kolektív ZOS

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

� Glazúrovanie vaní. Telefón: 0905 983 602

� PRENÁJOM BILLBOARDU V PEZINKU www.rosana.sk
0905 702 890

Inzercia

y?

Október v ZOS Komenského ul.
V živote človeka sú chvíle,

keď začne uvažovať o svojom

živote a hodnotiť svoju životnú

púť. Na tvári sa strieda úsmev

so slzami, veď boli radosti a

boli aj smútky. Roky sa míňajú

a jedného dňa je tu staroba

ani sa nenazdáme ako. Pri prí-

ležitosti Mesiaca úcty k star-

ším želáme všetkým senio-

rom, aby sa stretávali s úprim-

nou úctou, doplnenou po-

mocnou rukou, láskou a po-

rozumením.

S radosťou a potešením

sme v Mesiaci úcty k starším

privítali v Zariadení opatrova-

teľskej služby, Pezinok, deti z

Materskej školy Bystrická, žia-

kov zo Základnej školy Fánd-

lyho a Spojenej školy Komen-

ského, ktoré pripravili pre na-

šich seniorov kultúrny pro-

gram plný piesní, básní a tan-

cov, ktorý vyčaril úsmev všet-

kým členom zariadenia. Na zá-

ver deti obdarili seniorov vlast-

noručne vyrobenými drobný-

mi darčekmi. Za milé a veselé

vystúpenie dostali sladkú od-

menu, ktorá naopak potešila

a vyčarila úsmev na tvárach

detí.

My sme sa tiež snažili pripra-

viť čo najviac radosti, pohody

a spokojnosti našim seniorom

a dňa 26. 10. 2018 sme si spo-

ločne spríjemnili popoludnie

rozhovorom pri veselej hudbe,

voňavej kávičke a pochuti-

nách.

Ďakujeme všetkým za pek-

né strávené chvíle v našom za-

riadení a tešíme sa na ďalšie

stretnutie.

Zariadenie opatrovateľskej

služby, Komenského 23 ul.

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne po-

stihnutých č. 123 ( ZO SZTP ) Pezinok usporiadala dňa

17.11.2018 tradičné Posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa ho

180 členov a ich rodinných príslušníkov z Pezinka, Senca,

Šenkvíc, Viničného, Častej a Tomášova. O dobrú náladu sa

postarala hudobná skupina MERYTAN. Chutnú večeru pri-

pravili kuchárky na SOŠ Komenského.

Najnapínavejšou časťou večera bolo losovanie tomboly.

Tohto roku do nej prispeli: Mesto Pezinok, 101 Drogérie Se-
nica, Stavebniny Turay Častá, Heineken BA, KON-RAD
s.r.o BA, Henkel BA, Cacaotika s.r.o.BA, SOŠ Komen-
ského, Pekáreň Častá, PD Viničné – Slovenský Grob, PD
Šenkvice, Víno Hacaj, Víno Hamšík, VVDP – Karpaty Gri-
nava, Vinárstvo Matyšák, Karpatská perla Šenkvice, Vi-
nárstvo Gloznek, Vinex Limbach – Čapucha, Družstevný
dvor Limbach, Vino Jano Limbach, Čalúnictvo Juraj
Pessl, Kamenná pivnica p. Čech, p. Mária Slaná, Migami
cestoviny Slovenský Grob, Leon Global PK, Lekáreň Vi-
talis, Lekáreň Zdravotné potreby, Lekáreň Monika PK, Le-
káreň Petra Farm, Lekáreň Tadeáš, Grobsky dvor, Grob-
ska reštaurácia Slovenský Grob, Husacina u Gálika, Zele-
ný dvor Slovenský Grob, Reštaurácia Husiarik, Husaci-
na – Plus penzión, Husacina Minarovič, Husacinové ho-
dy – Noskovičová, Karolínka – Jajcaj, Zlatá hus – Jajca-
jová, Reštaurácia Boris, Spolok šikovných rúk Sloven-
ský Grob, p. Zuzana Haverová Modra – Králová, p. Be-
deč Denis PK, p. Jaroslav Hýll Vinosady, p. Katka Tom-
ková, p. Anna Prokopová, p. Halasová, p. Zora Karaiso-
vá, p. Kamila Rajnicová, ZO SZTP Šenkvice, ZO SZTP To-
mášov, ZO SZTP Senec. Ďakujeme.

Všetci zúčastnení veria, že Posedenie pri hudbe sa usku-

toční aj v budúcom roku. Chceme dokázať, že aj napriek zdra-

votnému stavu sa môžeme príjemne zabávať a zabudnúť na

chvíľu na každodenné starosti a zdravotné ťažkosti. Tie urči-

te trápia každého z nás. Ešte raz ďakujeme.

Za Radu ZO SZTP č. 123 Pezinok, Jozef Veverka

Posedenie pri hudbe

Inzercia

- mobilná aplikácia IDS BK je
jediná na Slovensku, pros-
tredníctvom ktorej si použí-
vateľ kúpi cestovný lístok
IDS BK, vyhľadá spoje a ces-
tovné poriadky liniek IDS BK
- za prvý mesiac si cestujúci
zakúpili vyše 23 000 cestov-
ných lístkov
- medzi najobľúbenejšie ces-
tovné lístky patria základné
s časovou platnosťou 15 mi-
nút

Bratislavská integrovaná
doprava spustila 1. októbra
mobilnú aplikáciu IDS BK.
Aplikácia ponúka jednodu-
ché a šikovné cestovanie po
novom v Integrovanom do-
pravnom systéme v Bra-
tislavskom kraji. Už mesiac

aplikácia IDS BK ponúka
cestujúcim ako jediná na
Slovensku nákup cestov-
ných lístkov, vyhľadávanie
kombinácií spojení a cestov-
né poriadky všetkých liniek
v IDS BK.

Za prvý mesiac sa do mobil-

nej aplikácie IDS BK zaregistro-

valo viac ako 8000 užívateľov.

Za prvý mesiac bolo predaných

prostredníctvom mobilnej apli-

kácie IDS BK 23 870 lístkov

a ich počet denne rastie.

Aplikáciu používajú cestujúci

najmä na hľadanie spojení a na

nákup cestovných lístkov. Me-

dzi najobľúbenejšie patria zá-

kladné cestovné lístky s časo-

vou platnosťou 15 minút, kto-

rých bolo predaných vyše

11 200 ks. To predstavuje 47 %

z celkového počtu predaných

cestovných lístkov.Až 92% pou-

žívateľov uprednostňuje nákup

cestovných lístkov z kreditu

v aplikácii.

„Naším cieľom je ukázať ces-

tujúcim, aké výhodné a jedno-

duché je cestovanie integrova-

nou dopravou v Bratislavskom

kraji. Už po prvom mesiaci pou-

žívania možno povedať, že mo-

bilná aplikácia IDS BK výrazne

prispela k rozšíreniu využívania

verejnej dopravy v rámci Bra-

tislavského kraja. Prvý mesiac

predaja prostredníctvom mobil-

nej aplikácie je o 40 % úspeš-

nejší oproti obdobiu, kedy bol

spustený predaj elektronických

lístkov. Mobilná aplikácia IDS

BK je ďalším krokom k skvalit-

neniu integrovanej dopravy, kto-

rá je dnes atraktívnou alternatí-

vou voči individuálnej doprave,“

povedala generálna riaditeľka

Bratislavskej integrovanej do-

pravy Zuzana Horčíková.

Mobilná aplikácia IDS BK po-

núka cestujúcim jednoduché

a šikovné cestovanie. S apliká-

ciou IDS BK má používateľ po

ruke všetko potrebné pre cesto-

vanie. Od spustenia mobilnej

aplikácie IDS BK sa v systéme

fungovania ani v databáze nevy-

skytli žiadne zásadné nedostat-

ky. Bratislavská integrovaná do-

prava mobilnú aplikáciu IDS BK

pravidelne aktualizuje a zlepšu-

je jej funkcionalitu podľa pripo-

mienok jej používateľov a ces-

tujúcich.

(BID)

Viac ako 8 000 používateľov využilo
mobilnú aplikáciu IDS BK za prvý mesiac

V posledných
dňoch pribúdajú
dopravné neho-
dy s účasťou
chodca aj pria-

mo na priechodoch pre chod-
cov. Chodci a cyklisti sú tí naj-
zraniteľnejší účastníci v cest-
nej premávke. Za zníženej vidi-
teľnosti, kedy sa účastníci cest-
nej premávky dostatočne zre-
teľne navzájom nevidia, ani
keď nevidia predmety na ceste
najmä od súmraku do úsvitu,
za hmly, sneženia a dažďa pla-
tí životne dôležité pravidlo vi-
dieť a byť videný!

Farebné či reflexné obleče-
nie, osvetlený bicykel a mimo-
riadna obozretnosť prispieva-
jú k bezpečnosti na cestách.
V zmysle zákona o cestnej pre-

mávke za zníženej viditeľnosti
musí mať chodec idúci po kraj-
nici alebo po okraji vozovky na
sebe viditeľne umiestnené re-
flexné prvky alebo oblečený re-
flexný bezpečnostný odev. Je
dobré a hlavne bezpečné nosiť
tieto prvky v tomto ročnom ob-
dobí stále na sebe a byť dosta-
točne viditeľný.

V zlom počasí môže vodi-
ča na ceste čokoľvek zaskočiť.
Riziko predstavuje: šmyk, zní-
žená viditeľnosť, lesná zver na
ceste a iné. Aby sme ich čo
najviac minimalizovali, naj-
dôležitejšie je dodržiavať tie-
to zásady:
- zvýšiť opatrnosť na cestách
- znížiť rýchlosť, prispôsobiť

rýchlosť jazdy svojim schop-
nostiam, vlastnostiam vo-

zidla a nákladu, poveternost-
ným podmienkam

- opatrnejšie a pomalšie vchá-
dzať do zákrut

- nebrzdiť prudko
- za zníženej viditeľnosti sa dr-

žať čo najbližšie pri stredovej
čiare, nie pri krajnici

- nechávať väčšie odstupy od
druhých vozidiel

- plánovať svoju cestu v dosta-
točnom predstihu, aby ste sa
nedostali do časovej tiesne
a bezpečne dorazili do cieľa

- viac využívať skôr stretávacie
osvetlenie ako prvky denné-
ho svietenia, ktoré robia vo-
zidlo viditeľným iba spredu

Aj výbavu vozidla na zimné
obdobie si zodpovedný vodič
zabezpečí v predstihu. Zimné

pneumatiky, nemrznúca kva-
palina, zmeták na sneh, škrab-
ka na odstránenie ľadového ná-
nosu skiel sú pre bezpečnú jaz-
du nevyhnutné.

Mnohým dopravným neho-
dám možno predchádzať a ich
príčiny je možné niekedy aj
predvídať. Polícia odporúča
všetkým účastníkom cestnej
premávky:
- byť obzvlášť v tomto obdo-

bí na cestách opatrní,
- správať sa na cestách dis-

ciplinovane a ohľaduplne,
- nepreceňovať svoje schop-

nosti a zručnosti,
- dodržiavať zásadu „ vidieť

a byť videný “.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Zvýšte opatrnosť na cestách!

� Hľadám výpomoc v domácnosti v Pezinku 2 x do mesiaca
(upratovanie). Tel.: 0907 650 112
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V nedeľu 11. novembra 2018 sa
v Kultúrnom centre v Pezinku
uskutočnil XX. ročník speváckej
súťaže „Pezinok spieva – spievaj-
te s nami“. Súťaž pripravila Zá-
kladná organizácia Únie žien Slo-
venska v Pezinku v spolupráci
s Mestským úradom Pezinok, Kul-
túrnym centrom Pezinok a za fi-
nančnej podpory Krajskej organi-
zácie Únie žien Slovenska v Bra-
tislave.

Súťaže sa zúčastnilo 37 súťa-
žiacich. Súťaž nebola vekovo ani
žánrovo obmedzená. Súťažiaci
boli rozdelení do štyroch skupín
podľa veku. Výkony spevákov
hodnotila päťčlenná porota.

Víťazkou prvej skupiny sa stala
Martinka Kinclová, ktorá spievala
pesničku „Vráť mi tie hviezdy“.
V 2. skupine sa stala víťazkou Jú-
lia Brezinová s piesňou „Spoloč-
ne“. V tretej skupine zvíťazil Ri-
chard Ciller. Vo štvrtej skupine sa
na prvom mieste umiestnila Mar-

tina Gašparovičová. Cenu primá-
tora mesta Pezinok získala Eva
Frťalová, cena Únie žien Sloven-
ska bola udelená Eliške Strapá-
kovej. Výborné výkony podali
všetci súťažiaci, porota mala ťaž-
kú úlohu určiť najlepších.

Pred súťažou vystúpil spevác-
ky zbor ANIMATUS pod vedením
Mgr. Gabriely Tichej. V prestáv-
kach medzi súťažnými skupinami
vystúpili tanečníci skupiny Sunny

Dance pod vedením pani Bro-
nislavy Jurášovej. Na záver súťa-
že žiaci Základnej umeleckej ško-
ly Eugena Suchoňa v Pezinku
pod vedením PaedDr. Ľ. Záhrad-
níkovej, PhD., DiS.art. umocnili
svojím vystúpením umelecký do-
jem celej súťaže.

Súťaž mala vysokú úroveň nie-
len vďaka výborným výkonom sú-
ťažiacich, účinkujúcich, ale aj pod-
pore, ktorú pri jej príprave a prie-

behu poskytol najmä primátor
mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga
formou finančnej pomoci a vec-
nými darmi a riaditeľka Kultúrne-
ho centra Pezinok Ing. Ingrid Nos-
kovičová organizačnou a perso-
nálnou podporou.

PaedDr. Elena Matuská
predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku

PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI

V stredu 7. novembra 2018 bo-
la v prítomnosti predsedu Bra-
tislavského samosprávneho kra-
ja a primátorov Modry a Pezinka
otvorená nová rozhľadňa na Veľ-
kej homoli. Verejnosti bola pred-
stavená 3. novembra. Nahradila
pôvodnú rozhľadňu, vybudova-
nú v roku 2001, ktorá už podľa
statikov nespĺňala bezpečnost-
né parametre a musela byť v ro-
ku 2016 demontovaná.

Rozhľadňa je pomenovaná po
lesnom radcovi Alexandrovi Fi-
lípkovi, ktorý sa pričinil o budo-
vanie modranského lesoparku
a vznik známych turistických le-
tovísk Harmónia a Piesok.

Rozhľadňa je 20,4 metrov vy-
soká; na vrchol vedie 120 scho-
dov. Otvorená je počas celého
roka, vstup je voľný.

Zhotoviteľom stavby je Zikku-
rat s.r.o., Brestovany.

Výstavba trvala od 4. 5. 2018
do 26. 10. 2018.

Použitý materiál: smre-drevo:
kovec opadavý nosná konštruk-

cia 23,31 m3, podesty, schodni-
ce 6,5 m3 a spojovacie prv-oceľ:
ky: 4191 kg, zábradlia, madlá:
457 kg.

Náklady výstavby: 119 673,80 €,
z toho: BSK 58 640,16 €, Mesto
Pezinok 30 516,82 € a Mesto
Modra 30 516,82 €. (MsÚ)

Nová rozhľadňa na Veľkej HomoliFss Obstrléze vás pozýva na „Lúče pezinského slnka“

do malej sály DK v Pezinku . Pro-30. novembra o 17.00 h

gram: Fss Obstrléze a ich hostia. Tešíme sa na vás!

Pozvánka

Vážení spoluobčania, obyvatelia Cajle,
touto cestou si Vám dovoľujeme
srdečne poďakovať za prejavenú dôveru
v komunálnych voľbách 2018.

S úctou a poďakovaním
Ľubo Čech a JUDr. Roman Mács

Vážení Pezinčania, ďakujeme
Vám za podporu v komunálnych
voľbách 2018, ktorú ste prejavili
odovzdaním Vašich volebných
hlasov všetkým kandidátom ob-
čianskej iniciatívy SPOLOČNE
PRE PEZINOK.

V mestskom zastupiteľstve nás budú reprezen-
tovať: Pavel Alexy, Juraj Pátek, Marián Pátek
a Oliver Solga.

Kandidáti OI Spoločne pre Pezinok

Inzercia

Vo štvrtok 15. novembra o 17.
hodine sa v Malokarpatskom mú-
zeu v Pezinku uskutočnilo sláv-
nostné znovuotvorenie unikátnej
expozície Príbeh vína za účasti
predsedu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Juraja Drobu
a ďalších pozvaných hostí.

Program podujatia:
- Prezentácia novej publikácie

Martina Hrubalu: Vinohradníc-
ke lisy v Malokarpatskej oblasti
- Európsky unikát

- Slávnostné znovuotvorenie no-
vej expozície Príbeh vína

- Otvorenie regionálnej predajne
so suvenírmi

Prezentovaná autorská publi-
kácia Martina Hrubalu opisuje vý-
voj používania vinohradníckych
lisov vo svete, no najmä sa venu-
je Malokarpatskému regiónu. Li-
sy z tejto oblasti boli totiž nielen
pracovnými nástrojmi, no boli jedi-
nečné pre svoju výzdobu a kon-
štrukčné zhotovenie. Vyjadrovali
tak aj spoločenský status ich maji-

teľov a odlišovali sa od prešov zo
susedných krajín. Predkladaná
kniha sa v druhej časti zaoberá
najväčšou zbierkou vinohradníc-
kych lisov v Európe, ktorú spravu-
je práve Malokarpatské múzeum
v Pezinku.V súčasnosti je to 43
exemplárov. Je unikátna svojím
rozsahom aj spôsobom prezen-
tácie v renesančných pivniciach
zo 17. storočia.

Presne po piatich rokoch od pr-

vého sprístupnenia stálej expozí-
cie Malokarpatského múzea ve-
rejnosti predstavil riaditeľ múzea
Martin Hrubala so svojím tímom
spolupracovníkov novú modernú
a zážitkovú stálu expozíciu pod
názvom Príbeh vína. Nosnou té-
mou sú dejiny vinohradníctva a vi-
nárstva v tejto najvýznamnejšej
vinohradníckej oblasti. Expozícia
poskytne návštevníkom zážitky
interaktívnou formou, pri ktorej vy-
užijú všetky svoje zmysly – zrak,
čuch či hmat. Využitie moderných
technológií a aplikácií má za úlo-
hu ponúknuť verejnosti súčasnej-
šia atraktívnejší pohľad na regio-
nálne dejiny v oblasti Malých Kar-
pát. Nový moderný mobiliár,
smart osvetlenie reagujúce na po-
hyb, scénické prevedenie hra-
dieb mesta Pezinok, interaktívny
stredový panel s osobnosťami re-
giónu a aktivitami, info pointy a
hry pre detského návštevníka,
hľadanie archeologických nále-
zov, možnosť vyskúšať si dere-
ša, simulátora stupňov promile,
hádanie vôní vína, zátkovanie fľa-

še či spoločný súťažný kvíz
prostredníctvom tabletov na kon-
ci prehliadky sú len niektorými
z pripravovaných noviniek. Celá
prehliadka je zakončená pohá-
rom miestneho vína v cene vstu-
penky. Vďaka audio sprievodcom
v siedmich jazykových mutáciách
je otvorená aj pre zahraničných
turistov. Vítaní sú tiež sluchovo či
zrakovo hendikepovaní návštev-
níci prostredníctvom textov v bra-
illovom písme či videoanimá-
ciám v posunkovej reči. Expozí-
cia sa tak zaradí medzi najmoder-
nejšie svojho druhu u nás.

Návštevník bude mať po prvý-
krát v histórii múzea možnosť kú-
piť si suvenír v novootvorenej re-
gionálnej predajni. Súčasťou
podujatia bolo jej otvorenie pre ve-
rejnosť. Hudobným hosťom bola
vokálna skupina Crystals.

Nová publikácia, stála expozí-
cia a obchod sú verejnosti sprí-
stupnené od 16.11.2018. Malo-
karpatské múzeum je v zriaďova-
cej pôsobnosti Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. (MMvPk)

Znovuotvorenie unikátnej expozície Príbeh vína

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
ČARO ZAČIATKOV. Strávte s nami

predvianočné dopoludnie v múzeu

a vyrobte si jedinečný pozdrav k no-

vému roku. Výsledkom vašej práce

budú dve originálne grafiky podľa vlastného návrhu. 15. 12.
2018 – KapacitaTvorivé dielne v múzeu od 10.00 – 13.00 h.
20 detí. Určené deťom od 6 rokov, popladok za dieťa 3 €.

Uprednostníme tých, ktorí sú nahlásení. Kontakt: Mgr. Vanda

Kráľovičová, PhD. ,vanda.kralovicova@muzeumpezinok.sk

0911 615 029
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Dňa 14. októbra 2018 sa kona-
la v Kultúrnom a Informačnom
stredisku v Šenkviciach Kraj-
ská súťaž a prehliadka dycho-
vých hudieb HRAJTE MI MU-
ZIKY VESELE. Vyhlasovate-
ľom súťaže bolo Národné osve-
tové centrum, s finančnou pod-
porou Fondu na podporu ume-
nia a v spolupráci s KIS a obcou
Šenkvice. Na hladkom priebe-
hu a organizácii sa svojím pro-
fesionálnym prístupom podie-
ľalo Malokarpatské osvetové
stredisko a ZDHS.

V zlatom pásme sa umiestnila
DH Grinavanka, v bronzovom
pásme DH Šenkvičanka a Svä-
tojurská dychovka. Odborná po-
rota navrhla aj ďalšie ocenenia:
Cenu za spevácky výkon udeli-
la spevákom Svätojurskej dy-
chovky, Cenu za udržiavanie a

rozvoj tradície dychovej hudby
v regióne DH Šenkvičanka
a Cenu za dramaturgiu progra-
mu získala DH Grinavanka. Po-
stup na celoštátne kolo súťaže
do Lednických Rovní 2019 zís-
kal víťazstvom a zlatým pás-
mom DH Grinavanka.

Ako hosť programu vystúpila
DH Vištučanka, za čo jej patrí
vďaka. Porota odovzdala špe-
ciálnu cenu malej talentovanej
speváčke Vištučanky Dominike
Kerákovej.

Dychovej hudbe Grinavanke
prajeme veľa úspechov v budú-

coročnej celoštátnej súťaži,
a pri vzornom reprezentovaní
mesta Pezinok doma i v zahra-
ničí.

Peter Feder,
kapelník DH Grinavanka

HRAJTE MI MUZIKY VESELE

V dňoch 6. – 7. novembra 2018 sa uskutočnila v ZUŠ Euge-
na Suchoňa v Bratislave celoslovenská súťaž „Mladí klavi-
risti“. Mesto Pezinok a našu Základnú umeleckú školu Euge-
na Suchoňa reprezentoval v piatej kategórii Andrej Mojžiš
z triedy Mgr. Zuzany Andelovej, DiS.art. Andrej svojím krás-
nym sugestívnym výkonom opäť potvrdil svoj talent. Porota
mu udelila 1. miesto a Cenu za najlepšie predvedenie
skladby slovenského autora Igora Dibáka. Srdečne bla-
hoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov! (ZA)

Zlato do Pezinka

Úctyhodnú „šnúru“ svojich
vystúpení, náročnú na energiu
od septembra do 20. októbra
zvládali speváci a speváčky
Folklórneho speváckeho súbo-
ru Radosť s úsmevom na tvári
a usilovne sa pripravovali na
svoj očakávaný jesenný kon-
cert so svojím vzácnym hos-
ťom, Cimbalovou muzikou
Polajka z Valašského Meziříčí.
Koncert, ktorý sa uskutočnil
20. októbra v pezinskom kul-
túrnom dome, nazvali „Za cisá-
ra pána“.

V jeho prvej časti, venovanej
100. výročiu konca prvej sve-
tovej vojny, si spomenuli na Pe-
zinčanov, ktorí vo vojne polo-
žili svoje životy za cisára pá-
na formou prehliadky vojen-
ských a regrútskych piesní
tak, ako zneli v slovenských re-
giónoch od Dunaja po Duklu.
Druhá časť koncertu bola ve-
novaná 100. výročiu vzniku
Československej republiky a
symbolicky ju malo vyjadriť
spoločné vystúpenie Radost-
níkov a spriatelenej Cimbalo-

vej muziky Polajka. Žiaľ, krát-
ko pred samotným koncertom
hostia svoje vystúpenie odvo-
lali z dôvodu vážneho ochore-
nia v kapele a Radostníkom
spôsobili „vrásky na tvári“, keď
sa museli narýchlo rozhodnúť,
čím by mali nahradiť v takej
krátkej dobe výpadok atraktív-
nej hudobnej a speváckej pro-
dukcie Polajky. Rozhodli sa
siahnuť hlboko do svojho širo-
kého repertoára a „oprášiť“
pesničky dávnejšie nespieva-
né. Ukázalo sa, že voľba bola

správna a preplnená sála ju ná-
ležite ocenila.

Radostníci tak pripravili
atraktívny program, v ktorom
si spolu s publikom pripome-
nuli krásnymi pesničkami dve
významné výročia so symbo-
lom „100“. Bol to veľmi vydare-
ný večer a speváci a speváčky
Folklórneho speváckeho súbo-
ru Radosť, sprevádzaní akor-
deónom svojho umeleckého
vedúceho Štefana Šaláta, svo-
jich priaznivcov opäť neskla-
mali. Eva Frťalová

„Za cisára pána“ – jesenný koncert FSS Radosť

Nová poštovná známka,
ktorú vytvoril Pezinčan

V piatok 26. októbra bola vo vý-

stavnej sieni na Západnej terase

Bratislavského hradu v rámci

Jubilejnej filatelistickej výstavy C-S

Salon 2018 inaugurovaná nová

poštová známka k 100. výročiu

vzniku Česko-Slovenska, ktorú vy-

tvoril pezinský výtvarník Igor

Piačka.

Rytinu známky a FDC vytvoril

doc. Martin Činovský, akad. mal.,

ArtD. (TVPK)

Inzercia

Poďakovanie
Spevácky zbor Animatus ďakuje všetkým svojim priazniv-

com za účasť na premiére koncertu 100 rokov od vyhlásenia
Československa. Budeme sa snažiť, aby ste nám aj naďalej
zachovali svoju priazeň.

členovia speváckeho zboru ANIMATUS

Krajská súťaž a prehliadka dychových hudieb

Zbierky Výtvarného ume-
nia Malokarpatského múzea
v Pezinku sú budované od
roku 1951. Jednotliví kurátori
nakupovali a získavali pred-
mety podľa skromných mož-
ností inštitúcie. Nachádzajú sa
v nich prekvapujúce a kvalitné
diela významných domácich
autorov.

Bronzová plastika od
českého sochára Josefa Ma-
řatku Hlava talianskeho chlap-

ca, bola do zbierky výtvarného
umenia získaná darom v roku
1960.

V Zbierkach výtvarného
umenia v našom múzeu má-
me zastúpených dvoch so-
chárov 19. a 20. storočia
Alojza Rigeleho a Jozefa
Arpáda Muramanna. Význam-
nú kolekciu máme aj od pe-
zinského sochára Štefana
Prokopa.

Maľbu zastupuje Milan
Paštéka či Gustáv Mallý, kto-
rých diela boli získané tiež
darom.

Jednu z najrozsiahlejších
kolekcií máme od Štefana Pol-
korába, doplnenú aj listovou

korešpodenciou medzi auto-
rom a modelom – pani lekár-
nikovou.

Tieto diela môžete vidieť
na výstave s názvom Lapiť
umenie do 31. 3. 2019. Pre
mladších návštevníkov je pri-
pravený program, kde deti mô-
žu zistiť, aký je rozdiel medzi
kópiou a originálom. Dozvedia
sa, čo je asambláž. Môžu hľa-
dať predmety, ktoré do zbierky
nepatria a predsa sme ich na
výstavu zaradili. Umožňujeme
prelistovať si reštaurátorskú
správu a pozrieť obraz po

zreštaurovaní. Milovníkom
remesla a materiálov predsta-
víme, s akými materiálmi v mi-
nulosti pracovali sochári a ako
sa postupom času technoló-
gie a materiály menia.Ako kraj
a prostredie ovplyvňuje vy-
jadrovanie umelca. Napríklad
moderné čepce z papiera a ko-
vu od výtvarníčky Danice
Tykovej.

Sprievodnými podujatiami
výstavy budú sobotňajšie vý-
tvarné dielne, na ktorých si mô-
žu deti aj dospelí niečo vyrobiť
a odniesť domov. (ET)

Výber zo zbierok Malokarpatského múzea

V nedeľu 25. 11. 2018 sa o 16.00 h v Kláštornom kosto-
le koncert Bratislavského chlapčen-v Pezinku uskutoční

ského zboru pod vedením ArtD. Magdalény Rovňákovej

a MgA., Ph.D.Gabriela Rovňáka. Koncert z verejných zdro-

jov podporil Fond na podporu umenia. Dobrovoľné vstupné

bude použité na charitatívne účely. Organizátor: Pezinské

kultúrne centrum.

Viva La Musica
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Po spontánnom vyhlásení Československej
republiky 28. októbra 1918 vládla v Prahe eufó-
ria, no v ostatných končinách novovznikajúceho
štátu pretrvával chaos, neistota a rabovačky.
Monarchia len pozvoľna a nerada opúšťala mo-
censké pozície, často dochádzalo k ozbroje-
ným stretom medzi československými a maďar-
skými vojskami.

Záznamy v archívoch prezrádzajú, akú dra-
matickú dobu prežívali obyvatelia Pezinka, Mod-
ry, Bratislavy, Trnavy a ďalších oblastí na zápa-
de Slovenska napriek tomu, že sa 11. novembra
1918 prvá svetová vojna definitívne skončila.

Atmosféru týchto čias zachytávajú napríklad
zápisy z četníckych staníc:

„Rozpadnutie ríše Rakúsko-Uhorskej a čes-

koslovenská samostatnosť bola na Slovensku

vyhlásená 30. októbra 1918. Nato začalo sa

s obsadzovaním slovenského územia česko-

slovenským vojskom počínajúc od Břeclavi sme-

rom k Bratislave a potom ďalej na východ. Bra-

tislava sama bola obsadená v noci na 1. január

1919. Maďarské vojsko a úrady ustupovali pred

príchodom nášho vojska a došlo na mnohých

miestach k vážnym prestrelkám. Prvú vojenskú

hliadku na obsadenie Bratislavy viedol nadpo-

ručík Alois Pejchota a bola mu na Lamačskej

ceste zákerne prestrelená noha.“

V samotnej Bratislave bolo československé
vojsko ako obyvateľstvom tak i obchodníctvom
„úplne bojkotované a bolo nútené si všetky ži-
votné potreby aj násilím vymáhať“. V ďalšom
zázname sa konštatuje: „Hneď po vyhlásená sa-
mostatnosti nastalo na Slovensku všeobecné
rabovanie, plienenie a páchanie trestných či-
nov. Týmto zločinnostiam urobil koniec až prí-
chod četníctva.“

Prekážky robili žandárom spočiatku aj politic-
ké úrady aj súdy. Na druhej strane „v poprevra-
tovej dobe bolo slovenské obyvateľstvo četníc-
tvu priaznivo naklonené“. Túžba po pokoji a ve-
rejnom poriadku bola hlavne u vzdelanejšieho
ľudu príliš veľká.

Ako prvé dni Československa prebiehali v su-
sednej Modre, môžeme sa dozvedieť vďaka
záznamom Pavla Šullu, bankového úradníka,
kronikára a historika.

„Tu som spolu s modranskými priateľmi oča-

kával zrod nového slobodného štátu, Českoslo-

venskej republiky. Hovoril nám o nej modranský

farár, Samuel Zoch, ktorý ako člen Maffie cho-

dieval do Viedne a odtiaľ prinášal správy o za-

hraničnom odboji. Pamätám sa, raz cestoval

som s ním kočiarom do Pezinka a cestou nám

rozprával už aj o tom, kto a kde bude županom,“

uvádza Pavel Šulla vo svojich záznamoch. Pod-
ľa nich Zoch svojim priateľom a modranským
učiteľom prečítal svoj text Deklarácie sloven-
ského národa ešte pred svojou cestou do Marti-
na, kde bola 30. októbra 1918 schválená.

Celá Modra zajasala, keď sa Zoch z Martina vrá-
til a 1. novembra z balkóna mestského domu
oznámil národu na veľkom zhromaždení, že má-
me svoj slobodný štát, Československú republiku.

„V ten deň, 1. novembra večer, pozval nás

Zoch mnohých aj do veľkej miestnosti fary a zre-

feroval nám podrobnejšie o priebehu zhromaž-

denia v Martine 30. októbra. Veľmi nadšene vraj

rečnili Juriga a Hlinka. S Jurigom cestoval vo vla-

ku do Martina. Juriga nazýval Zocha posmešne

´fúzatým Samkom´. Zochova fara stala sa

v tých dňoch štábom práce, kde sa robili ďalšie

prípravy a plány, rozdeľovali úlohy. Na fare schá-

dzala sa mládež i stárež... Mne Zoch pridelil úlo-

hu kuríra. Hneď po schôdzi na fare vyslal ma do

Martina s listom a odkazom ku predsedovi Ná-

rodnej strany Matúšovi Dulovi. Jeho manželka,

pani Mária Zochová, dala mi na cestu 100 korún

a 1. novembra pred polnocou nastúpil som

cestu.“

Rozprávanie Pavla Šullu verne a autenticky vy-
kresľuje atmosféru týchto dní: „Na stanici Modra-

Veľké Šenkvice bolo rušno. Prišiel vlak plný voj-

ska, ktoré sa vracalo z bojísk. Obsadili všetky trie-

dy, aj strechu vozňov. Viezol som sa len na chod-

be. Bolo sychravé novembrové počasie. Na sta-

nici v Trnave bol ruch ešte väčší. Do vlaku pristu-

pujúci rozprávali o rabovačkách v meste a na

okolí. V Leopoldove vítali nás hlavne strojových

pušiek. Boli tu maďarské gardy a vojsko. Osobný

vlak ďalej nešiel, nasadli sme do nákladného vla-

ku do vozňov od uhlia. Viezli sa v ňom hlavne

ruskí vojenskí zajatci, aj keď bola zima, vojaci od

radosti tancovali a zahrievali sa tak.

V Žiline na stanici patrolovali maďarské gardy,

ktoré boli označené maďarskými kokardami.

Na stanici stál dlhý vlak s nemeckým vojskom,

čo sa vracalo z rumunského bojiska.

Konečne nadránom, keď už svitalo, po prvý

raz v živote stúpil som na pôdu slovenskej Mek-

ky, Turčianskeho Sv. Martina. Kým až po Martin

vyzeralo všetko ešte ako v starom Uhorsku, tu

hneď bolo badať, ba cítiť závan iného ducha. Tu

už viali slovenské zástavy na domoch i na dome

Tatra banky, kde bolo 30. októbra národné zhro-

maždenie. Na uliciach kde-tu stáli národné strá-

že, majúce slovenské trikolóry. V meste bol po-

riadok a ticho, úplný pokoj.“

Šulla musel za Dulom cestovať do Ružomber-
ka, kde v budove Úverovej banky zasadala Ná-
rodná rada. Odovzdal list a čakal na odpoveď.
Spiatočná cesta potom už bola veselšia. Na niek-
torých železničných staniciach viali slovenské
národné zástavy. Vo vlaku aj teraz bolo počuť
chýry o rabovačkách. Bolo počuť i správy, že
české vojsko obsadilo Skalicu a Holíč a postu-
puje ďalej.Aj Sokoli, že nastupujú na Slovensko.

Už spomínané rabovačky, ale aj boje s ustu-
pujúcimi maďarskými vojakmi vystrašili aj oby-
vateľov Chtelnice, kde sa odohrala jedna z naj-
väčších tragédií týchto dní. Ozbrojená jednotka
asi 40 mužov vnikla do obce 7. novembra 1918.
Vtedy sa votrelcov podarilo vyhnať, no radosť
bola predčasná. Už 11. novembra nastal deň,
ktorý sa do histórie obce natrvalo zapísal čier-
nym písmom.

„Sv. Martin neprišiel na bielom koni, za pekné-

ho jesenného počasia väčšina občanov praco-

vala na poli. Nečakane vtrhol do obce silne vy-

zbrojený oddiel maďarskej gardy v počte do 80

mužov zo smeru od Vrbového,“ uvádza Jaro-
slav Polakovič vo svojej knihe História Chtelni-
ce vydanej pri príležitosti 790. výročia prvej
písomnej zmienky o obci publikovanej aj na
jej webovej stránke.

„Garda obsadila námestie, násilím vyniesli na

vežu kostola guľomet, čím prakticky ovládli situ-

áciu v obci. Prekvapená miestna strážna skupi-

na slabo ozbrojená sa nevládala postaviť na

odpor, časť mužov utekala do okolitých dedín

získať pomoc. Bezbranní občania sa zachraňo-

vali útekom do blízkych lesov. Ozbrojení útoční-

ci bez väčšieho odporu obsadili obec, prechá-

dzali od domu k domu, hádzali granáty, strieľali,

zapaľovali domy a stodoly. Podarilo sa im po-

chytať skupinu asi 20 mužov i mládencov, kto-

rých odviedli na námestie, kde do nich strieľali,

pichali bodákmi a mučili rôznymi spôsobmi. Vý-

sledky tejto masakry boli hrozné: namieste 7

mŕtvych, viac ťažko ranených, ktorých museli

previezť do nemocnice do Trnavy,“ konštatuje
Jaroslav Polakovič.

Celková bilancia jediného dňa sa skončila
otrasne: 11 mŕtvych, z nich jeden z Dechtíc, de-
siatky ranených. Pri odchode v Dolnom Lopa-
šove na cintoríne vojaci zastrelili dvoch miest-
nych občanov.

Tragédia sa zapísala medzi najkrvavejšie pre-
vratové udalosti roku 1918 na Slovensku. Jej
ohlas sa dostal až do vlády Československej re-
publiky v Prahe a protest sa mal odoslať účast-
níkom mierovej konferencie v Paríži.

Nemenej dramatické boli udalosti v Trnave,
ktorú obsadilo českosloven-7. novembra 1918
ské vojsko bez boja. Odzbrojilo maďarskú gar-
du a nastolilo v meste poriadok. O tri dni na to
do Trnavy pricestovali zvláštnym vlakom členo-
via dočasnej slovenskej vlády. No už deň na to
sem vtrhli opäť Maďari. Maďarský župan do-
konca do Trmavy poslal obrnený vlak s rotou ná-
morníkov pod vedením nadporučíka Heltaya.
Vojaci hneď na stanici prepadli četníkov, pričom
troch zastrelili.

Svedkom tragických udalosti bol aj Samuel
Zoch a popísal ju týmito slovami: „Zase som videl,

ako strhávajú na stanici nápis, a to nápis sloven-

ský. A videl som radostné tváre a počul len ma-

ďarský hovor: Už ich, Čechov, vyhnali a sú tu zno-

va Maďari! A ja som plakal zase zmietaný neisto-

tou a bázňou, a na tento plač nezabudnem nikdy.“

Pre Zocha z toho vyplynulo ponaučenie:
„Keby sme sa dostali do jedného štátu s našimi

otročiteľmi, bolo by to také alebo ešte horšie,

ako dosiaľ bolo.Aaby sme sa tam nedostali, po-

trebujeme niekoho, na koho sa môžeme oprieť

a to nie je nikto iný ako český národ.“

Československé vojsko Trnavu definitívne ob-
sadilo Situácia sa začína-24. novembra 1918.
la upokojovať a moc v obciach a mestách na zá-
padnom Slovensku postupne preberali Národ-

né rady. V Pezinku sa 12. decembra konalo usta-
novujúce zasadanie stálej Slovenskej národnej
rady na čele s predsedom Milanom Žarnovic-
kým. Jej členovia prevzali vedenie mesta pod
ochranou veliteľstva Československej armády
v Pezinku na čele s nadporučíkom Zábran-
ským. Rada sa zaoberala aj prozaickými veca-
mi, napríklad nákupom zemiakov či podporou
pre manželky nezvestných a zajatých vojakov
alebo penziou pre vdovy, ktoré svojich mužov
stratili v bojoch.

„Námestný mešťanosta Dr. Ottokár Jamnický

oznámil, že vláda nariadila, aby sa všetky dane

a verejné poplatky i naďalej odvádzali i novou-

tvorenému československému štátu. Z týchto

daní budú sa zakrývať predne mestské výdav-

ky, zvyšok ale ukladať sa má do berného úra-

du,“ konštatuje archívny zápis zo zasadnutia v
Pezinku. Mesto malo svojich strážcov s platom
20 korún denne bez večere.

No a Pezinčanov vo svojom liste oslovil 17. de-
cembra 1918 aj novovymenovaný župan Samu-
el Zoch:

„Oznamujem Vám, že som pánom ministrom

Československej republiky s plnou mocou pre

Slovensko vymenovaný za župana Prešporskej

stolice a mesta Prešporku a prosím, aby ste mo-

je vymenovanie v známosť vzali, a mňa v mo-

jom úradovaní dľa všetkých síl podporovali.

Vymenovanie toto som ani nehľadal, ani neča-

kal. A neprijímal som ho ako hodnosť, ale ako

prácu. A túto svedomitú a napnutím všetkých síl

spojenú prácu žiada odo mňa i od Vás náš nový

a mnohosľubný štát a budem ju považovať prís-

ne od každého mne podriadeného úradu.

V zmysle 1. Par. Zákona o mimoriadnych usta-

noveniach pre Slovensko rozpúšťam zastupi-

teľský sbor i všetky výbory mesta Pezinka ako i

doterajšiu národnú radu, Kým by som ale vyme-

novanie nového zastupiteľského úradu previe-

dol, poverujem národnú radu dočasným vede-

ním záležitostí.

Keď želám Božie požehnanie na Vaše mesto,

prosím, aby ste sa dokázali hodnými občanmi

nášho kultúrneho a drahého štátu Českoslo-

venského.“

Samozrejme, dejiny novovzniknutej Česko-
slovenskej republiky, ktoré sa začali písať pred
sto rokmi, boli aj v ďalších dňoch a týždňoch bo-
haté na dramatické zvraty a zápletky, o ktorých
si povieme v nasledujúcom čísle Pezinčana.

(kam)

Ako sa pred sto rokmi rodila republika

Pezinok 1918 (FOTO: archív Mestského múzea Pezinok)



8 RÔZNE NOVEMBER 2018 PEZINČAN

N a d á c i a
REVIA hľadá
knižných pat-
rónov, ktorí
venujú knihy
deťom a otvo-

ria tak okno do sveta múd-
rosti a fantázie.

Kniha je vždy dobrý darček

a ešte lepšie, ak je to tá vysní-

vaná. Už štrnásty rok deti zo so-

ciálne znevýhodnených rodín

po celom Malokarpatskom regi-

óne posielajú knižné želania

do Nadácie REVIA, ktorá hľa-

dá „ knižných patrónov “ plnia-

cich tieto ich túžby.

Aj vy sa ním môžete stať od

konca novembra do konca de-

cembra v projekte Otvor srd-
ce, daruj knihu, zakúpením
označenej knižky v kníhku-

pectvách Folly v OC Kocka

v Modre, Artforum na Kollá-

rovej ulici a Panta Rhei v OC

Plus v Pezinku či v Archbooks

na Námestí slobody 19 v Bra-

tislave. Prostredníctvom Na-

dácie REVIA budú knihy do-

ručené do rúk mladých čitate-

ľov.

„Knihy otvárajú naše srdcia

a mysle. A naše srdcia a mysle

otvárajú knihy. Kniha sa pred

našimi očami mení na okno do

zázračného sveta... So svojím

životom, s našimi radosťami či

starosťami nie sme sami. Sú

s nami hrdinovia kníh. Spolu

s nimi si kladieme otázky, pre-

čo sme na svete, čo čakáme

od života a čo chceme dať sve-

tu okolo nás.“ hovorí spisova-

teľ a dlhoročný partner projek-

tu Márius Kopcsay.

Počas 13 predvianočných

období bolo v projekte obdaro-

vaných 2008 detí knihami za

17 765 €. Toto obdivuhodné

číslo chceme aj vďaka vám

opäť zvýšiť. Darujte knihu de-

ťom, ktorých možnosti sú limi-

tované a ich darčekmi sú zvy-

čajne základné veci na preži-

tie. Chceme, aby si pod strom-

čekom našli o príbeh či o kniž-

ného hrdinu viac. „S nami sa

sny plnia. Najkrajší darček je

ten, ktorý dáme. Aj na knižku

od vás ktosi čaká. Kúpte mu

ju!“ - Veronika Šikulová, spiso-

vateľka a ambasádorka pro-

jektu.

Urobte dobrý skutok, venuj-

te knižky deťom, ktoré ich bez

vás len ťažko dostanú a staňte

sa tak ich knižným patrónom

počas Vianoc prostredníctvom

Nadácie REVIA. Urobíte ra-

dosť sebe, aj deťom a predvia-

nočná atmosféra bude o tro-

chu krajšia. Viac info nájdete

na našej stránke www.re-

via.sk. Lucia Finková,
Nadácia REVIA

DARUJTE KNIHU A BUĎTE KNIŽNÝM PATRÓNOM

Pezinčania v Modre

Ako je už viac rokov dobrým zvykom, organizuje
Klub sprievodcov mesta Pezinok exkurzie na rôzne
podujatia v Malokarpatskom regióne. Tentoraz sme
navštívili výstavu u susedov pod názvom Modra, hlav-

né mesto vína, ktorú úspešne pripravil kolektív vino-
hradníkov a ktorej trvanie bolo predĺžené až do októbra.
Prehliadka historického jadra mesta sa nezaobišla bez
návštevy Informačného centra, kde nás privítala Mgr.
Kišoňová, ktorá poskytla informácie i propagačné mate-
riály. Ing. František Mach nám povedal o cieľoch výsta-
vy, na ktorej sa podieľali aj Pezinčania Peter Ronec
a Anton Vizner. (PR)

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
decemberPre študentov a verejnosť:

Literatúra v Radnici: Vianočné zvyky a tradície. Termín: 10.
december 2018 o 19.00 hod. Hostia: etnologička PhDr. Katarína
Nádaská, PhD., moderuje Veronika Šikulová. Miesto konania:
Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Literárno-výtvarná súťaž: téma na december: Dvanásť me-
siačikov. Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do kon-
ca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokar-
patská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Eko-oko - polročný cyklus pre školákov a škôlkarov zame-
raný na ochranu životného prostredia. Termín: september
2018 – január 2019. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Vianoce v knižnici vyrob ozdobu, dostaneš darček.- Miesto
konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pez-
inku, Holubyho 5

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvoní,
Čítanie je IN: besedy o knihách, Hodiny informačnej výchovy, Veľ-
ké vítanie prváčikov. Termíny: po dohode so školami. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Ho-
lubyho 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,

Dňa 26. októbra 2018 sme
so seniormi oslávili sviatok úcty
k starším. V kultúrnom progra-
me vystúpili naši obyvatelia,
žiaci Základnej školy Kupecké-
ho ul. v Pezinku a folklórna sku-
pina Obstrléze z Pezinka.
Po úvodnom pásme básní v po-
daní našich obyvateľov sme pri-
vítali vzácnu návštevu Mgr. Ju-
raja Drobu – predsedu Bra-
tislavského samosprávneho
kraja. Pán predseda sa priho-
voril našim klientom a poprial
im všetko dobré, hlavne zdravie
do ďalších rokov v DSS. Srdeč-

né pozdravy venoval aj našim
zamestnancom.

Nasledovalo vystúpenie žia-
kov zo Základnej školy na Ku-
peckého ul. v Pezinku. Zatan-
covali, zarecitovali a zaspievali
známe piesne.

V ľudovom tóne pokračova-
li aj speváci z folklórneho súbo-
ru Obstrléze. Pásmom ľudo-
vých piesní rozospievali našich
obyvateľov. V závere podujatia
pozdravila všetkých prítom-
ných naša p. riaditeľka PaeDr.
V. Schmidtová a p. riaditeľka
z BSK Mgr. M. Šopová a po-

priala všetkým veľa zdravia
a síl do ďalších dní. Naši senio-
ri prežili pekné jesenné dopo-

ludnie, na ktoré budú radi spo-
mínať. DSS a ZPS

Hrnčiarska ul., Pezinok

Mesiac úcty k starším v DSS a ZPS Pezinok

Skvelý huslista Marco Rajt a jeho kapela pozývajú všet-
kých priaznivcov krásnej hudby ako aj folklóru na svoj kon-
cert venovaný spomienke na ich otca, virtuózneho akordeó-
nistu a bývalého umeleckého vedúceho Folklórneho spe-
váckeho súboru RADOSŤ Miroslava Rajta. Folklórny súbor
RADOSŤ na tomto soirée vystúpi ako hosť. Koncert sa usku-
toční dňa v spoločenskej4. decembra 2018 o 18. hodine
sále pezinského Domu kultúry. Predaj vstupeniek: Ticket por-
tal alebo na mieste pred koncertom.

Pozvánka
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� Čo vo vás vzbudilo záujem o také kapitoly
histórie, ako sú Rakúsko-Uhorsko či I. sve-
tová vojna?

Záujem o túto časť histórie vo mne vzbudil môj
prastarý otec, resp. otcovo rozprávanie o ňom,
pretože zomrel skôr, než som sa narodil. Ako
18-ročný narukoval v roku 1918 do rakúsko-
uhorskej armády a bojoval ako delostrelec na ta-
lianskom fronte – na Piave, kde bol aj zranený,
no mal to šťastie a prežil a po skončení vojny sa
vrátil domov.
� Výstava sústreďuje veľké množstvo cen-
ných relikvií a historických predmetov. Ako
vznikajú takéto zbierky?

K zberateľstvu som sa dostal len náhodou –
v roku 2007 kúpou jednej medaily v starožitníc-
tve. Keď som ju už mal, začal som zisťovať, čo
to vlastne je, za čo bolo toto vyznamenanie ude-
ľované. Nakúpil som nejakú literatúru, získal
som kontakty na iných zberateľov. A samozrej-
me som zatúžil po ďalšej medaile.
� Je u vás silnejšia zberateľská vášeň ale-
bo láska k histórii? Alebo sa tieto záľuby
dopĺňajú?

Úprimne môžem priznať, že sa dopĺňajú.
Vždy, keď do zbierky kúpim nejaký nový pred-
met, vyznamenanie, fotografiu vojaka či nejaký
odznak, snažím sa o ňom zistiť čo najviac, jeho
pôvod, históriu a ak sa dá, tak aj pôvodného ma-
jiteľa, hlavne pri fotografiách. Takže vždy, keď

podľahnem zberateľskej vášni, podnietim tým
zas aj bádanie a lásku k histórii. No funguje to aj
opačne.
� Ľudia si minulosť často idealizujú. Vy by
ste chceli žiť v časoch, ktoré približuje vý-
stava? V čom bol ich pôvab a čom boli po-
vedzme drsnejšie než súčasnosť?

Osobne by som vtedy žiť nechcel. Bola to ťaž-
ká doba, vo svete zúrila vojna, muži umierali po
tisícoch denne na bojiskách, v zázemí bola bie-
da a hlad, deti zomierali často malé a ženy mu-
seli zastať všetku robotu. Je to niečo nepredsta-
viteľné a my, dnešní ľudia, by sme si asi len ťaž-
ko zvykali. Ale na druhej strane život bohatšie-
ho šľachtica v kaštieli na vidieku na prelome 19.
a 20. storočia by mi proti srsti určite nebol
(smiech).
� Mal na konci 19. či začiatku 20. storočia
človek – konkrétne muž ako vojak – iný
vzťah k armáde než majú dnešné generácie?
Ako sa vyrovnával s vojenskou službou, naj-
mä počas vojny, keď sa rukovalo „naostro“?
Považoval to za nutné zlo alebo aj za česť?

Hlavne treba rozlišovať medzi dôstojníkom a
vojakom povinnej vojenskej služby. Mnohí z nás

si ešte pamätajú na povinnú „vojenčinu“ a sna-
hy mnohých vyhnúť sa jej za každú cenu. Tak
podobne to bolo už v minulosti. Už vtedy sa vy-
skytovali javy ako nedostavenie sa na odvod,
útek pred odvodom za hranice, či dokonca vy-
sťahovalectvo ako spôsob, akým sa človek vy-
hol vojenskej službe. Dôstojnícky zbor naproti
tomu požíval veľkú vážnosť a armáda bola pova-
žovaná za chrbticu monarchie. Dôstojníci boli
prezentovaní ako vzor cnosti, skutoční muži,
ochotní kedykoľvek položiť svoj život za vlasť a
za panovníka, ktorému skladali prísahu. Pokiaľ
ide o náladu medzi „odvedencami“, vyhlásenie
vojny vzbudilo vlnu nadšenia a muži s hrdosťou
a plní odhodlania odchádzali na front – čo súvi-
selo hlavne s vyhláseniami o rýchlom konci voj-
ny. Neskôr, keď bolo jasné, že koniec vojny je
v nedohľadne a zhoršila sa aj situácia v zázemí,
považovalo sa to skôr len za povinnosť a nutné
zlo.

Možno preto, že I. svetovú vojnu zatienila
druhá, alebo preto, že už vymierajú pamätní-
ci na túto udalosť, pomerne málo sa o Veľkej
vojne hovorí. V čom vidíte posolstvo týchto
čias, ktoré by nás malo osloviť?

Bohužiaľ, veteráni prvej svetovej vojny už me-
dzi nami nie sú, posledný vojak prvej svetovej
vojny zomrel v roku 2011. Takže sme stratili
„priamy kontakt“, no ako ste aj spomenuli, prvú
svetovú vojnu zatienili aj hrôzy druhej svetovej
vojny. Pravdou však je, že prvá svetová vojna,
čo sa týka strát na životoch vojakov pochádza-
júcich z územia dnešného Slovenska, bola naj-
horším konfliktom na našom území. Narukova-
lo približne 400 000 mužov a takmer 70 000
z nich zahynulo, čo znamená, že padli v boji, zo-
mreli na následky zranení či chorôb alebo zo-
stali nezvestní. Bohužiaľ v neskoršom období
boli vyzdvihované zásluhy len časti vojakov, prí-
slušníkov československých légií, a na vojakov
rakúsko-uhorskej armády sa zabúdalo. Druhá
svetová vojna, hrôzy páchané na civilnom oby-
vateľstve, holokaust a následná zmena režimu
u nás akoby hrôzy prvej svetovej vojny odsunuli
do úzadia ako niečo dávne a vzdialené. No ne-
smieme zabúdať, že tí muži bojovali a mnohí aj
položili život za svoju vlasť. Občas je v spoloč-
nosti snaha prezentovať vojakov z územia Slo-
venska – podobne ako českých vojakov – v štý-
le Švejka, no slovenskí vojaci boli považovaní
za statočných vojakov verných panovníckemu
domu. Až v neskoršom období sa objavili v ar-
máde javy ako odopieranie poslušnosti,či vzbu-
ry, no to súviselo hlavne so zlým zásobovaním
vojska a zlou situáciou v zázemí.
� Dokedy si budú môcť návštevníci pozrieť
vašu expozíciu?

Až do 31. decembra, teda do konca roka.

(kam)

Výstava v mestskom múzeu
pripomína hrôzy i hrdinstvá Veľkej vojny

Rok 2018 je rokom
osláv stého výročia vzni-
ku Československa. Tú-
to významnú udalosť si
pripomenuli i skauti.
V priebehu roka sa moh-
li zapojiť do niekoľkých
výziev či už pozerania
dokumentu alebo daro-
vania krvi.

Pezinskí skauti sa tiež
rozhodli prispieť k osla-
vám hneď cez dve ak-
cie. Prijali pozvanie na
organizovanie worksho-
pu na základnú školu,
kde si s deťmi vyskúšali
život skautov pred 100
rokmi. Skauti totiž na za-
čiatku fungovania republiky pomáhali pri roznášaní pošty a doru-
čovaní dôležitých zásielok. Tentoraz si podobnú aktivitu vyskú-
šali deti, keď museli doručiť dopis a vyhnúť sa pripraveným ná-
strahám.

Starší skauti sa počas jesenných sviatkov vybrali do Ružom-
berka, kde sa dozvedeli viac o udalostiach, ktoré predchádzali
vzniku ČSR. Napríklad si vyskúšali pripraviť Martinskú deklará-
ciu a tú aj slávnostne predniesli.

Oslavy Československa sú i pre skautov vážna vec. I pre skau-
tov je dôležitá výzva, aby podporovali demokraciu a občiansku
spoločnosť. Marián Lezo

Kde boli skauti počas vzniku
Československa?

Inzercia

Ivan Chudý pochádza z Banskej Bystrice, no

posledných päť rokov žije s manželkou a dvo-

ma deťmi v Pezinku. Je členom Slovenskej

faleristickej spoločnosti, Klubu vojenskej his-

tórie Beskydy Humenné, tradičného spolku

Pešieho pluku č. 99 z Viedne a Rakúskej spo-

ločnosti Alberta Schweitzera, v ktorej je záro-

veň delegátom pre Slovenskú republiku.

Na Martina, teda 11. novembra, uplynulo
presne sto rokov od chvíle, keď utíchli po-
sledné výstrely I. svetovej vojny. Jej hrô-
zy, ktoré si ešte pamätala generácia na-
šich starých matiek a otcov, pripomína ex-
pozícia Fragmenty Veľkej vojny v Mest-
skom múzeu Pezinok. Vojenské vyzname-
nania, medaily a diplomy, uniformy a zbra-
ne i ďalšie zaujímavé predmety zozbieral
a predstavil verejnosti Ivan Chudý, ktorý
návštevníkov zároveň aj sprevádzal po
svojej expozícii. A o svoje zanietenie pre
toto historické obdobie sa podelil aj s čita-
teľmi Pezinčana.

Autor výstavy Ivan Chudý (druhý zľava) v Mestskom múzeu Pezinok
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Kedysi každý richtár úradoval
vo svojom dome. Až po II. sveto-
vej vojne bol zriadený obecný
úrad v budove bývalého chudo-
binca, kde začal úradovať po-
sledný cajlanský richtár Ján Miš-
kovský. Stalo sa tak po príchode
sovietskych vojsk na Cajlu 2. aprí-
la 1945. Od toho času riadil obec
Revolučný národný výbor. Ná-
sledne bol zvolený Miestny ná-
rodný výbor. Táto situácia trvala
až do zlúčenia Cajly s Pezinkom
1. 1. 1948. Titul richtár sa použí-
val do Slovenskej republiky, kedy
sa premenoval na vládneho komi-
sára. Po skončení vojny bol jeho
titul predseda MNV.

V druhej polovici 19. storočia sa
na Cajlu priženil pán Janáček, ro-
dák z Moravy. Bol to dvojmetrový,
silný a pracovitý chlap. Po čase si
svojimi kladnými vlastnosťami zís-
kal Cajlanov natoľko, že si ho zvo-
lili za richtára a to opakovane na
dlhé obdobie. Staral sa totiž o po-
riadok v dedine a v celom chotári.
Keď na Cajlu zavítali kočovní Cigá-
ni a stratilo sa v dedine kura, hus
alebo prasiatko, vybavil to s nimi
ručne – stručne a Cigáni museli
opustiť cajlanský chotár. Odvtedy
sa kočovníci cajlanskému chotáru
zďaleka vyhýbali. Janáčkovci mali
spolu šesť dcér, preto sa priezvis-
ko Janáček už na Cajle nevysky-
tuje. Jednu z Janáčkových dcér si
vzal za manželku Pavol Benčurik.
Tento sa stal cajlanským richtá-
rom koncom 19. storočia a ostal
vo funkcii aj začiatkom 20. storo-
čia. Pokračoval v šľapajach svoj-
ho svokra Janáčka. Benčurikovci
mali spolu 12 detí, z nich štyria
odišli doAmeriky.

Neskôr boli richtármi Ján Stre-
zenický, Jozef Poláček, Jozef Šil-

hár, Ernest Aulitis a Ján Miškov-
ský. Posledný richtár Miškovský
vynaložil veľa úsilia, aby Cajla zo-
stala samostatnou obcou a nebo-
la pričlenená k Pezinku.

Okrem richtára úradoval aj ma-
lý obecný úradnik - kišbir, ktorý no-
sil poštu a vybavoval všetko, čo
bolo potrebné. Cajlanský kišbir
Štohl vedel dobre po nemecky a
po maďarsky, čo nevedel ani no-
tár, preto aj jemu pomáhal pri vy-
bavovaní. Štohl bol tiež úradným
prehliadačom mŕtvol, lebo ľudia
nevolali doktora. Kišbir bol aj bu-
beníkom a kišbir Pavol Baláž aj
školníkom.

Dôležitou osobou v obci bol hlás-
nik. Cajlanský hlásnik hlásieval na
Cajle až do II. svetovej vojny. Bol
celý zahalený v kabáte, v rukách
držal halapartňu a lampáš so svie-
cami. Každú nočnú hodinu ohla-
soval osobitným veršom: „Odbila
desiata hodzina, chvál každý
duch Hospodina, Ježiša, jeho Sy-
na. Opatrujte svetlo, oheň, aby ne-
bol luďom škoden. Ostávajte s Pá-
nem Bohem,“ „Odbila dva-alebo:
násta hodzina, chvál každý duch

Hospodina. Opatrujte kury, husi,
nech vám ich tchor nepodusí.“ Po
odhlásení zatrúbil na roh toľko-
krát, koľko bolo hodín.

Čo mal bubeník vyhlásiť, sa
dozvedel od richtára. Tomu sprá-
vu priniesol dráb. Bubeník nosil
čižmy, rajtky a klobúk a na pleci
mal zavesený malý bubon. Zvy-
čajne bol zároveň aj kišbirom. Na
začiatku hlásenia dlhšie udieral
palicou na bubon a čakal, kým sa
ľudia zídu z domov na ulicu. Na
konci hlásenia udrel na bubon tri-
krát. Hlásenie začínal vetou: "Dá-
va sa na známost..." Bubeník tiež
musel v noci zisťovať, či niekde ne-
horí alebo či sa niekde nečiní zlo-
dej. V lete oheň cez noc strážili ha-
siči. Bubeníkmi na Cajle boli Mon-
dok, Jozef Mikes a Pavol Baláž.

K práci bubeníka sa viažu aj rôz-
ne príhody. Raz v noci na 1. mája
mládenci vyložili komusi bránu na
strechu a domáci si to nevšimli.
Preto bubeník hlásil: „Stracila sa
brána, každému bola známa, no
neví sa, či to bolo z huncutérie ale-
bo naozaj.“ Inokedy sa husi pásli
na pažiti a prebehli cez potok na

lúky. Hlásnik hlásil: "Hájnik zajal
husi, sú u richtára, a komu chýba-
jú, nech si dojde pre ne a zaplatí
škodu." Richtárovi sa totiž nahla-
sovala každá škoda a ujma a on
o tom podával správu do Pezinka.

Ďalšia príhoda sa stala Marti-
novi Slezákovi, keď išiel hlásiť
dvanástu hodinu. Vyše cajlan-
ského kostola sa kedysi nachá-
dzalo pústko. V jeden večer sa
tam usadili Cigáni. Nazbierali si
dreva a uvarili si kašu v hlinenom
hrnci. Keď sa najedli, v hrnci ešte
niečo zostalo. Prišiel tam veľký
pes, ktorý hrniec oňuchával. Veľ-
mi mu to voňalo, preto strčil hlavu
do hrnca. Hoci sa najedol, hlavu
si už z hrnca nemohol vytiahnuť.
Vybehol na ulicu a práve tadiaľ
prechádzal Martin Slezák hlásiť
dvanástu hodinu. Pes si ho vši-
mol a utekal za ním. M. Slezák sa
dal na útek, lebo si myslel, že je to
obluda bez hlavy. Prišiel domov a
nemohol od strachu ani zaspať.
Všetko však vyrozprával svojej
manželke. Ráno sa šiel pozrieť
na veľké laby, ktoré po oblude zo-
stali, lebo chcel zistiť, kadiaľ ute-
kala. Hneď nato vyšla von pani
Kanichová, ktorá bývala oproti
kostolu. M. Skezák jej porozprá-
val celú udalosť, ktorá sa mu sta-
la o polnoci a pani Kanichová mu
odpovedala: „Och, ty chmulo, aká
by to bola obluda! Veď to bol moj
pes! On vyžíral cigánsku kašu, čo
varili pri potoku!“ Povedala mu,
že ráno našla pri dverách psa
s hrncom na hlave. Takú ju mal
opuchnutú, že mu hrniec ne-
mohla stiahnuť. Musela na neho
podobrotky volať, jednou rukou
ho hladkať a polienkom v druhej
ruke mu hrniec rozbiť.

Peter Sandtner

Cajlanský richtár a kišbirMalokarpatské emócie 2018
v hornonitrianskom regióne

Už viacero rokov organizuje klub sprievodcov mesta Pezinok
prezentáciu prác tvorcov žijúcich v našom regióne prostredníc-
tvom výstavy „Malokarpatské emócie“ na celom území Sloven-
ska.

V tomto roku sa táto výstava Malokarpatské emócie 2018
uskutočnila v spolupráci s mestom a kultúrnym centrom Bojnice
v reprezentačných priestoroch Domu kultúry v Bojniciach.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo za účasti auto-
rov vystavovaných prác, organizátorov výstavy i vzácnych hos-
tí, ktorí sa zúčastnili aj osláv výročia SNP v Bojniciach.

Slávnostným príhovorom pozdravil prítomných i primátor mes-
ta Bojnice František Tám. Poďakoval tiež organizátorom a tvor-
com výstavy ktorá názorne prezentuje Malokarpatský región
s ktorým má Horná Nitra spoločné tradície – baníctvo, vinárstvo
a ovocinárstvo. Kurátor výstavy Peter Ronec predstavil jed-
notlivých tvorcov, ktorí sa prítomným prihovorili a informovali
ich o svojej tvorbe. Mesto Pezinok reprezentovali autori: Rozina
Bollová, Viliam Bojkovský, Mgr. Andrej Frič, Ak. maliari Júlia
a Igor Piačkovi, Mária a Oskar Hanuskovi a Mgr. Anton Vizner.
Medzi hosťami vernisáže bola skupina amatérskych maliarov
z Pezinka pod vedením JUDr.Aleny Polakovičovej. (PR)

Poslednú októbrovú nedeľu sa v hoteli Lev v Leviciach konal
už ďalší ročník TRIgala Slovenskej triatlonovej únie, kde sa sláv-
nostne odovzdávali trofeje Slovenského pohára STÚ 2018.

Slovenský pohár je dlhodobá celoročná súťaž, ktorá sa vy-
hlasuje v triatlone, duatlone, kros triatlone, zimnom triatlone a
akvatlone vo všetkých vekových kategóriách.

Slovenský pohár žiakov sa vyhlasuje po zrátaní bodov
4 najlepších triatlonov, 4 najlepších akvatlonov a 3 najlepších
duatlonov. Naši najúspešnejší žiaci v triatlonovej sezóne 2018
boli starší žiak Marián Šintal - 6. miesto a staršia žiačka
Alexandra Vitková - 7. miesto. Ani tento rok medzi ocenenými
nechýbali naši úspešní športovci.

Alena Drahošová: 1. miesto v zimnom triatlone (veteránky),
1. miesto v zimnom triatlone (absolútne poradie), 1. miesto
v kros duatlone a kros triatlone (veteránky), 3. miesto v kros dua-
tlone a kros triatlone (absolútne poradie), 2. miesto v duatlone
(veteránky), 1. miesto v triatlone (veteránky).

Vlaďka Slivoňová: 1. miesto v akvatlone (veteránky), 3. mies-
to v triatlone (veteránky).

Ema Podhorná: 2. miesto v akvatlone (dorastenky), 3. miesto
v triatlone (ženy), 1. miesto v triatlone (dorastenky).

Jaroslav Čík: 2. miesto v kros duatlone a kros triatlone (veterá-
ni) Silvia Švecová

Úspechy našich členov
v Slovenskom pohári STÚ 2018

Jesenné mesiace sú výbor-
ným časom na pohybové akti-
vity, a tak sa aj nám v týchto me-
siacoch rozbehli športové
podujatia.

V mesiaci september sme
svojou aktívnou účasťou pod-
porili domáci beh – Beh
Pezinkom. Našim deťom sa po-
darilo umiestniť sa na prvých
troch miestach v jednotlivých
vekových kategóriách.

Koncom mesiaca sme ab-
solvovali Putovný pohár STU
v Bratislave – preteky, ktoré or-
ganizoval SAZ. Žiaci súťažili
v behu na 60 m, 300 m, skok
a hod do diaľky. Opäť sa nám
podarilo postaviť na stupeň ví-
ťazov. (Bobovský, Špoták,
Knapčok)

Pokračovaním bežeckej je-
sene boli preteky Beh okolo
Seneckých jazier. V behu na
1000 m sa najlepšie darilo B.
Halčínovej, H. Šipošovej, M.
Knapčokovi. V októbri sme sa
zúčastnili na pretekoch – Vaj-

norský minimaratón, kde sa
v kategórii do 6 rokov na 1.
mieste umiestnil Filip Nagy a 3.
miesto si vybojoval aj Matej
Knapčok.

V rámci projektu Detskej
atletiky (SAZ) sme sa zapojili

do Detského štafetového kro-
su. Deti súťažili 4x500 m a po-
pri behu zdolávali aj prekážky,
ktoré tvorili samotnú dráhu.
Nášmu družstvu sa po 2. kole
podarilo vybojovať postup na
Majstrovstvá Slovenska, ktoré
sa konajú 17.11. v Dudinciach.

Najväčší úspech v rámci sú-
ťaže družstiev Bratislavského
kraja bol Sú-Spajkyho pohár.
ťažiaci zdolávali viacero dis-
ciplín a nám sa podarilo obsa-
diť 1. miesto a Spajkyho pohár
v rámci Bratislavského kraja pri-
niesť do Pezinka. (Bobovský,
Knapčok, Janiga, Matúš-ková,
Nosáľová, Šipošová H.)

PaedDr. Monika Fintorová,
ZŠ Jána Kupeckého

Atletická jeseň na ZŠ Jána Kupeckého

Zima sa opäť hlási a to je čas,
keď treba naše domovy vyhriať.
Vykurovacie obdobie patrí me-
dzi rizikové obdobia, kedy do-
chádza k zvýšenému počtu
požiarov najmä v rodinných do-
moch ale aj v bytových do-
moch. Požiare zapríčinené te-
pelnými spotrebičmi a komínmi
predstavujú cca 5% celkového
počtu požiarov za rok. I keď toto
číslo nepredstavuje veľký po-
diel z hľadiska celkovej štatisti-
ky, nemožno ho podceňovať.

K najčastejším príčinám vzni-
ku požiarov od vykurovacích te-
lies možno zaradiť : nesprávnu
obsluhu vykurovacieho telesa,
horľavé látky v blízkosti vykuro-
vacieho telesa, používanie plyn-

ných a kvapalných látok a zapa-
ľovačov, nesprávne umiestne-
nie, inštalácia a údržba vykuro-
vacieho telesa, nesprávna in-
štalácia dymovodu a nevhodná
konštrukcia komína. Technické
podmienky a požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri in-
štalácii a prevádzkovaní palivo-
vého spotrebiča, elektrotepel-
ného spotrebiča a zariadenia
ústredného vykurovania a pri
výstavbe a používaní komína a
dymovodu a o lehotách ich
čistenia a vykonávania kontrol
vymedzuje všeobecne záväzný
právny predpis – Vyhláška MV
SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie
uvedená vyhláška stanovuje
lehoty na čistenie a kontrolu ko-
mínov nasledovne:

• komíny pre spotrebiče na tu-
hé a kvapalné palivá do 50 kW
1 x za 4 mesiace
• komíny s vložkou pre spotrebi-

če na plynné palivá do 50 kW
1 x za 12 mesiacov

• komíny bez vložky pre spotre-
biče na plynné palivá do 50 kW
1 x za 6 mesiacov

• komíny pre spotrebiče na tuhé
a kvapalné palivá nad 50 kW
1 x za 2 mesiace

• komíny pre spotrebiče na plyn-
né palivá nad 50 kW 1 x za 6
mesiacov
Aby sa predišlo zbytočným

požiarom rodinných i bytových
domov, je nutné udržiavať komí-
nové telesá v dobrom technic-
kom stave, pravidelne vymetať
a vyberať sadze z komínov. Po-

žiar vzniknutý vznietením sadzí
v komíne nikdy nehasiť vodou,
neprekurovať vykurovacie tele-
sá, nesušiť a neskladovať v ich
blízkosti horľavé materiály. vy-
kurovacie telesá umiestňovať
na nehorľavé podložky daných
rozmerov, popol z vykurova-
cích telies vysýpať zásadne do
nehorľavých a uzatvárateľných
nádob. Inštaláciu vykurovacích
telies doporučujeme zveriť
vždy odborníkom.

Čas venovaný dodržiavaniu
bezpečnej manipulácie so spo-
trebičmi sa vám určite oplatí,
pretože dôsledná prevencia
vám ochráni zdravie a majetok.

mjr. Ing. Dana Škvarková,
OR HaZZ v Pezinku

Vykurovacia sezóna
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► 1.12. VIANOČNÁ(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –

PREDAJNÁ AKCIA POUŽITÉHO DETSKÉHO OBLEČENIA,
POTRIEB A HRAČIEK. Hlavný organizátor: Centrum pre rodinu

Pezinok.

► 1.12. BRAJGEL.(sobota) o 20.00 h v malej sále DK – Koncert

pezinskej kapely.

► 3.12. ČAROV-( ) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –pondelok
NÉ VIANOCE (SABLÍŽIA). Vianočný program ZŠ Bielenisko.

► 4.12. MARCO RAJT&-(utorok) o 18.00 h vo veľkej sále DK –

BAND. ANJELSKÉ HUSLE. Vianočné tour. Prenájom – predaj

vstupeniek: www.ticketportal.sk

►5.12. VÍTANIE MIKU-(streda) o 17.00 na Radničnom námestí –

LÁŠA V MESTE. Program s Martinom na bielom koni, Katarínou

na blate, Mikulášom, anjelom, bosorkou a slávnostným rozsvie-

tením mestského vianočného stromčeka. Účinkuje: Creative

Shows Bratislava. Organizátori: Pezinské kultúrne centrum a

Mesto Pezinok

►8.12. VIANOČNÁ(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

TANČIAREŇ. FMUN-Zabavte sa v rytme starých čias. Živá hudba –

KIEZ, DJ, hity 20. storočia – rock n roll, swing, funky. Hlavný organi-

zátor: Karpatská muška

► 10.12. VIANOČ-(pondelok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –

NÉ POSEDENIE. Členská schôdza DC Kollárova Pezinok spoje-

ná s vianočným posedením.

► 10.12. TANEC S(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –

VLOČKOU. Program tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa.

► 11.12. SMELÝ ZAJKO(utorok) o 8.30 h vo veľkej sále DK –

V AFRIKE. ONLINE Predstavenie preO 10.00 h – a o 12.00 h

žiakov ZŠ. Účinkuje: Divadelné centrum Martin

► 12.12. VÝROČNÁ ČLEN-(streda) o 16.00 h v salóniku DK –

SKÁ SCHÔDZA ÚNIE ŽIEN spojená s vianočným posedením.

Podujatie pre členky Únie žien - MO Pezinok

► 13.12. VIANOČNÁ(štvrtok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

SLÁVNOSŤ CVČ.

► 14.-16.12. VIANOČ-(piatok-nedeľa) na Radničnom námestí –

NÉ TRHY S KULTÚRNYM PROGRAMOM. Predaj tradičného via-

nočného tovaru, vianočných dobrôt,s charitatívnym bazárom, via-

nočným orlojom, tvorivými dielňami a kultúrnym programom.

Program: o 16.15 h SVÄTOJURSKÁ DYCHOVKA, o 18.1514. 12.
h DH GRINAVANKA. o 10.00 h ĽH LIPKA, o 14.00 h ĽH15.12.
BRATOV KUŠTÁROVCOV a o 16.00 h TA SUNNY DANCE.

16.12. o 14.30 h SAŠANIKLÍČKOVÁ (ČR - partnerské mesto Mla-

dá Boleslav), o 16.00 h LENKA MACHCINIKOVÁ, členka Divadla

Nová scéna „ Muzikálové a vianočné melódie“ .

► 14.12. VENČEK –(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

TANEČNEJ ŠKOLY GYMNÁZIAPEZINOK.

► 15.12. (sobota) o 18.00 h v Evanjelickom kostole a.v. –

ADVENTNÝ KONCERT. Organizátori: Mesto Pezinok a Pezin-

ské kultúrne centrum.

► 16.12. NEMO A DORY.(nedeľa) o 16.30 h vo veľkej sále DK –

Hudobná rozprávka, kde deti vstúpia do morského sveta obľúbe-

ných animovaných hrdinov a prežijú spolu veľa zábavných

dobrodružstiev.

► 17.12. SILVIA HRDLO-(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

VIČOVÁ - ROZKVITNUTÝ HODVÁB. Vernisáž výtvarných prác

autorky.

► 18.12. STOP ŠIKANE!.(utorok) o 10.00 h vo veľkej sále DK –

Hudobno-výchovný koncert pre študentov Gymnázia Pezinok.

► 19.12. VIANOČNÝ(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

ČAS. Koncert hudobného odboru ZUŠ E. Suchoňa.

► 20.12. PRIPRAVIŤ SA,(štvrtok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –

POZOR, ŠTART! 1. Premietanie edukatívnej pesničkovej roz-

právky spojenej s krstom nového DVD škriatka FÍHA TRALALA

a kapely BABYBAND.

► 21.12. NIŇOS LATI-(piatok) o 18.30 h v spoločenskej sále DK –

NOS. Vianočné predstavenie Tanečnej školy pod vedením Zuza-

ny Melicherikovej.

► 1.1.2019 VÍTANIE(utorok) o 1.00 h na Radničnom námestí –

NOVÉHO ROKA.

PRIPRAVUJEME:

18.1.2019 (piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – CHLIEB
S MASLOM. Súčasná komédia veľmi vtipne zachytáva mužsko-

-ženský svet, ktorý ponúka riešenie základnej otázky celého ľud-

stva. Účinkujú: Branislav Deák, Juraj Loj, Martin Mňahončák, Do-

minika Žiaranová. Réžia: Alena Lelková. DARUJTE ZÁŽITOK!
Možnosť zakúpiť vstupenky ako vianočný darček v pokladni
DK Pezinok.

Dňa 30. 11. 2018
uplynú 4 roky, čo
nás opustila naša
drahá

Mária
VIRGOVIČOVÁ.

S láskou spomí-
najú dcéry a synovia s rodinami.

Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VYHRA-

DENÁ! 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 €

1.-2. Čertovské perp .................................. ............... ČR. 17.00 h .
1.-2. Bohemian Rhapsody ............................................ USA, VB.
5. Fk: Climax .......................... ........ Fra......................................
6. Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny ............. USA, VB
7. Do plaviek! ...................................................................... Fra

KINO DOMU KULTÚRY december

Dňa 14. 10. sme si
pripomenuli nedo-
žitých 90 rokov a
21 rokov úmrtia
našej mamy, bab-
ky, prababky a
svokry

Heleny TANČÁROVEJ
rod. Slezákovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej ve-
nujú tichú spomienku. S láskou
spomína celá rodina.

V novembri si pripomíname nedo-
žité životné jubileum manželov

Anny Michala(nar. 1938) a
(nar. 1935) TRETINOVÝCH.

Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku.

Dňa 29. 11. 2018
uplynú 3 roky, čo
nás opustil náš
milovaný otec

Johann Ján
HANUSEK.

Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomien-
ku. Deti s rodinami.

Dňa 12. 11. 2018
sme si pripomenuli
nedožité 90. naro-
deniny nášho otca,
starého otca a pra-
dedka

Ľudovíta
HORVÁTHA,

ktorý nás opustil 16. 9. 2018. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku. S láskou a úc-
tou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 5. 11. uplynulo
10 rokov, čo nás
navždy opustil náš
milovaný

Ján NESPALA.
O d i š i e l s i b e z
rozlúčky, čo nikto

z nás nečakal. Kým si bol pre nás,
pochopí len ten, kto stratí milo-
vanú osobu. Spomína manželka
a deti s rodinami.

Strata blízkeho
človeka nám ne-
vezme lásku a úctu
– spomienky sú
stále živé. Uplynul
rok, čo nás 18. 11.
2017 náhle opustil
náš milovaný syn, otec, brat, šva-
gor, priateľ

Zbyněk ŠAVARA.
Venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.

Dňa 16. 12. 2018
uplynie 14 rokov,
čo nás navždy
opus t i l a d rahá
sestra

Elena
HRANICKÁ.

S láskou spomína sestra Majka
s priateľom a celou rodinou. Ve-
nujte jej, prosím, s nami tichú spo-
mienku.

V dňoch 13. a 15. novembra 2018
sme si pripomenuli nedožitých 85
a 80 rokov našich drahých rodi-
čov

Eduarda a Rozálie
MALIČKÝCH.

Dňa 25. novembra 2018 si pripo-
menieme 12. výročie úmrtia náš-
ho otca, dedka a pradedka Edu-
arda. Kto ste našich drahých rodi-
čov poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry Anna, Alena
aAndrea s rodinami.

Čas letí, ale spo-
mienka na nášho
ocka, dedka, pra-
dedka

Ladislava
HOTOVÉHO

zostáva v našich
srdciach. V novembri 2018 uply-
nulo 6 rokov, čo nás opustil. Oci,
s láskou na teba všetci spomína-
me. Manželka, deti a vnúčatá
s rodinami.

S p o m i e n k a n a
teba nikdy nevy-
mizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa mali radi.

Ing. Marta
CHROMICKÁ

rod. Zámečníková
nás náhle opustila dňa 18. 10.
2018 v ďalekej Austrálii vo veku
64 rokov. Kto ste ju poznali, pro-
sím, venujte jej tichú spomienku.

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

a žiaľ. Ako voda tokom plynie,
krásna spomienka na teba nikdy
nepominie. Dňa 18. 11. 2018 sme
si pripomenuli 1. výročie úmrtia
nášho drahého

Mariána GAŠPAROVIČA.
S láskou spomíname a za tichú
spomienku ďakujeme. Manželka,
dcéry a smútiaca rodina.Dňa 23. 11. 2018

uplynulo 9 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý

Rudolf KOPÁL.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú

spomienku. Smútiaca rodina.

Odvtedy prešli dni,
hodiny a minúty a
svet je bez teba
taký otupný. Chý-
ba nám tvoja prí-
t o m n o s ť , t v o j
úsmev a láska-
vosť. Chýbajú nám tvoje rady.
Chýba nám to, čo sme mali radi.
Dňa 8. novembra 2018 uplynul
rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný syn, brat, krstný otec

Ing. Jozef JURÁŠ.
S láskou a úctou si spomína-
jú rodičia, brat Juraj s manžel-
kou Marcelou, krstné deti Zuzka
a Miško.

Dňa 14. 11. 2018
uplynulo 16 rokov
od smrti našej dra-
hej mamy a babky
Anny ŠUBOVEJ
rod. Bauerovej.

S láskou na ňu spo-
mína celá rodina. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku.

Dňa 13. 12. 2018
uplynie 13 rokov
od úmrtia nášho
otca
Jozefa BÚTORU.

Zároveň si s lás-
kou spomíname i
na našu milovanú
mamu

Teréziu
BÚTOROVÚ,

ktorá nás po ťažkej chorobe opus-
tila vo svojich 45 rokoch. Je tomu
už 42 rokov. Synovia Miloš a Jo-
zef s rodinami.

Dňa 22. 10. 2018
uplynulo 12 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec,
svokor a dedko
Milan CIBULKA.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Dcé-
ra s rodinou.

Dňa 6.11.2018
uplynulo 14 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec,
svokor a dedko
Pavel BUBENÍK.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Sy-
novia s rodinami.

Dňa 7. decembra
si pripomíname
20. výročie, kedy
nás opustil vzácny
človek

Helenka
SLEZÁKOVÁ

rod. Aulitisová.
S láskou a smútkom v srdci spo-
míname na vždy dobrosrdečnú
a láskavú manželku, mamu a bab-
ku. Nikdy nezabudneme. Manžel
a deti Janka a Ľuboš s rodinami.

Dňa 29.11.2018
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša milovaná

Ing. Anna
MARKOVIČOVÁ,
rod. Hanusková.

S úctou a bolesťou v srdci spo-
mína manžel a syn. Zároveň si
27. 12. 2018 pripomenieme jej
nedožitých 72 rokov. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Dňa 24. 11. 2018
uplynuli 2 roky od
úmrtia našej dra-
hej

Martušky
HLAVAČKOVEJ.
S láskou spomína

smútiaca rodina z Malaciek a spo-
lupracovníčky. Známi a priatelia,
venujte jej tichú spomienku.

Hoci si odišiel ná-
hle a na rozlúčku
nebol čas, spo-
mienky na teba
zostanú navždy
v nás. Dňa 25. 11.
2018 si pripome-
nieme 4. výročie od úmrtia nášho
drahého

Jána DOBOŠA
z Grinavy. S láskou spomína man-
želka Viola a deti Oľga, Peter
a Ľubica s rodinami.

8.-9. Super Taxík .......................................... ........ USA. . 17.00 h .
8.-9. Smrteľné stroje ..................... ...... USA...................................
11.-12. Robin Hood ... USA.................................................................
13.-14. Vianoce a spol. ............................................................. USA
15. Mimi a Líza: Záhada vianočného svetla SR...... 17.00 h .............
15.-16. Aquaman USA...............................................................................
18. Fk: Dežo Ursiny 70 SR...........................................................
19.a21.Spider-Man: Paralelné svety ............................................... USA
22.-23. Asterix a tajomstvo čarovného nápoja .... ........... Fra. 17.00 h
22.-23. Bumblebee ................................................................... USA

Kino Pezinok vám želá príjemné prežitie vianočných sviatkov

Svet pustý je, keď nie ste s nami,
keď krásne chvíle s vami sú len
spomienkami. Slza v oku, v srdci
žiaľ, čo drahé nám bolo, život
vzal. Len ten kto niekoho stratí,
vie čo je bolesť a žiaľ. S bolesťou
v srdci si pripomenieme už 10
rokov od smrti našej milovanej
mamy, babky a prababky

Júlie MIHALOVIČOVEJ
a zároveň aj 2 roky od smrti náš-
ho milovaného otca, dedka a pra-
dedka

Rudolfa MIHALOVIČA.
S láskou a úctou spomína smú-
tiaca rodina.

Dňa 1. 12. 2018
uplynie 10 rokov,
čo nás opustil náš
drahý

Róbert
MORAVČÍK.

S láskou spomí-
najú dcéra, sestra, krstné deti
a kamaráti. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

Dňa 15. 11. 2018
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
našej mamy

Márie
ČAJKOVIČOVEJ
rod. Slamkovej.

S úctou a láskou spomínajú dcéry
Mária, Jaroslava a synovia Fran-
tišek a Patrik.

Dňa 27. 11. 2018 si
pripomenieme 10.
výročie smrti

Milana
NEMČEKA

z Vinosad. Spo-
mína manželka
a synovia.
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5. kolo 20.-21.10. 2018
Savages Petržalka – .................... 7-9Gladiators Hrnčiarovce
Diabli Reca – Lions ...................................................... 5-0 kont.
Vitamíny PK – .............................................. 6-11Haliganda PK
Draci Pezinok – ......................................... 4-6Watberg Senec
Račištorf – .......................................................... 5-7Jokerit PK
CSKASenec – ................................... 0-5 kont.Pavúci Pezinok
Voľno – HC Chilli

6. kolo 27.-28.10. 2018
Račištorf – .................................. 2-13Gladiators Hrnčiarovce
Lions – .....................................................2-14Watberg Senec
Draci Pezinok – Pavúci Pezinok .......................................... 9-5
Diabli Reca – ................ ..................... 5-8Haliganda Pezinok
HC Chilli – CSKASenec ....................................................... 8-5
Vitamíny PK – ..................................................... 2-9Jokerit PK
Voľno – Savages Petržalka

Zápasy MHL Pezinok

Titulom Majstra a vicemajstra Európy v karate sa môžu

pýšiť dvaja Pezinčania – členovia Karate-kickbox klubu

Pezinok Títo mladí špor-Radoslav Klučár a Alex Buček.
tovci sa nestratili v medzinárodnej konkurencií na Maj-

strovstvách Európy v karate, ktoré sa konali na Malte.

(TVPK)

Pezinskí karatisti
bodovali na ME

Mládežníci hokejbalového
mužstva Jokerit Juniors Pezi-
nok v kategórii U16 vstúpili do
nového ročníka slovenskej ex-
traligy 2018/19 prvými zápasmi
na turnaji v Pruskom. Prvým sú-
perom im bol domáci celok, kto-
rý je nováčikom súťaže. V zápa-
se mali Pezinčania mierne na-

vrch, vypracovali si viacero šan-
cí, ale presadiť sa im podarilo
až v druhom polčase počas pre-
silovej hry. Po výsledku 1-0 sa
tešili z prvých bodov. Na druhý
zápas nastúpili juniori proti mi-
nuloročnému vicemajstrovi
z Košíc a dokázali s ním držať
krok počas celého zápasu.

O výsledku sa rozhodlo v polo-
vici druhého dejstva, keď naho-
dená strela spoza hráča skon-
čila v bráne. Napriek viacerým
možnostiam v závere sa už ne-
podarilo vyrovnať a po prehre
0-1 odišli Pezinčania bez bodu.
V novembrovom termíne sa po-
stupne stretnú s rovesníkmi

z Martina, Trebišova a domá-
cich Vrútok.

Jokerit Juniors Pezinok – ŠK
98 Pruské 1-0 (0:0) Gól: R.Král
(M. Geletová)
Jokerit Juniors Pezinok – HBC
Ducks Košice 0-1 (0:0)

Peter Vlasák

Jeseň mládežníkov z Jokerit Juniors Pezinok

Na rozmedzí troch štá-

tov –Česko – Slovensko -

Poľsko v dedinke Hrčava

sa konali dňa 27.10. me-

dzinárodné Majstrovstvá

SR v rádiovom orientač-

nom behu v Longu. Pezin-

čanka Ľubica Toporová
sa umiestnila na druhom

mieste, v kategóri W-35.

Na prvom mieste bola Ži-

linčanka Miriam Králová

a tretia bola pretekárka

z českého klubu Hedviga

Šimlová.. si v slovenskom rebríčku týmtoĽubica Toporová
umiestnením vybojovala prvenstvo vo svojej kategórii. (r)

M-SR  LONG v ROB na HRČAVE

7. kolo 03.-04.11. 2018
Diabli Reca – Jokerit ............................................................ 4-3
Vitamíny PK – .......................................... 2-11Gl. Hrnčiarovce
Račištorf – ............................................ 2-6Savages Petržalka
Lions – ....................................................... 2-8Pavúci Pezinok
HC Chilli – Draci Pezinok .................. ................................ 4-1
Watberg Senec – Haliganda Pezinok .................................. 7-2
Voľno CSKASenec

8. kolo 10.-11.11. 2018
HC Chilli – Lions .................................................................. 4-2
Pavúci Pezinok – ................................ 3-13Haliganda Pezinok
Watberg Senec – Jokerit PK .............................................. 15-4
CSKASenec – ........................................... 0-18Draci Pezinok
Vitamíny PK - .................. ................... 2-5Savages Petržalka
Diabli Reca – Gl. Hrnčiarovce .............................................. 5-4
Voľno – Račištorf

V Karpatoch sa 8. decembra pobeží už 4. ročník obľúbeného
bežeckého podujatia MURAT Mikulášsky krosový beh so štar-
tom hlavného behu o 11.00 h v Areáli zdravia Rozálka, 11.50 h
bude štart špeciálnej kategórie bežci so psami.

Pre bežcov je pripravená veľmi atraktívna 12 km trasa lesný-
mi chodníkmi; ktoré sú v tomto termíne priam idylické, výborná

mikulášska atmosféra, v cieli teplý čaj, polievka a samozrejme
výborná bežecká atmosféra.

Bežci sa už dnes môžu registrovať na www.behpezin-
kom.com. Samozrejme pozývame aj divákov, nech prídu po-
vzbudiť bežcov, pozdraviť Mikuláša a v neposlednom rade strá-
viť príjemný čas v prírode. Lucia Bizoňová

MURAT – Mikulášsky kros 2018

Víťazstvo gymnastiek v Čechách
V Přerove sa

v sobotu 27. ok-
tóbra uskutočnila
medzinárodná sú-
ťaž Creative Caps
Cup 2018 v mo-
dernej gymnasti-
ke v spoločných
skladbách dvojíc
a trojíc. Organi-
zátori na 15. roč-
ník tohto poduja-
t ia zabezpeči l i
účasť 236 gym-
nastiek zo 14 od-
dielov z Českej re-
publiky a zo Slo-
venska.

Najúspešnejšími slovenskými účastníčkami bola dvoji-
ca junioriek z ŠK Juventa Bratislava Timea Oravcová
a Tamara Obložinská (zostava so stuhou). Slovenky v ju-
niorskej kategórii zvíťazili pred českými súperkami z SSK
Vítkovice a TJ Spartak Přerov.

Cez druhý novembrový víkend sa konala v Třebíči me-
dzinárodná súťaž v modernej gymnastike Minnie Mouse
Cup 2018. V kategórii junioriek zvíťazila dvojica z ŠK
Juventa Timea Oravcová a Tamara Obložinská (zostava
so stuhou).

Timea a Tamara sa v tomto mesiaci predstavili aj na tra-
dičnej medzinárodnej súťaži Sametová stuha v Brne. V ju-
niorskej kategórii dvojíc a trojíc sa umiestnili na druhej
priečke. (mo)

Z ľava: Michaela Darnadiová, trénerka,
Tamara Obložinská a Timea Oravcová.

Slovenský zväz ľadového

hokeja v spolupráci s novoza-

loženým hokejovým klubom

HK 18 KARPATSKÝ SOKOL

Pezinok usporiadal v nedeľu,

18. novembra popoludní, prvé

náborové podujatie pre deti na-

rodené v rokoch 2011 - 2012.

Hosťom zaujímavého prog-

ramu bol legendárny hokejis-

ta Miroslav Šatan, ktorý je aj

gestorom celého podujatia. Zá-

ujem detí bol obrovský, na zim-

DETI NA HOKEJ
ný štadión ich prišlo vyše sto-

dvadsať. Sprevádzali ich rodi-

čia a starí rodičia, ktorí mali

možnosť vidieť prvé odvážne

kroky na ľade možno budúcich

úspešných hokejistov alebo

krasokorčuliarov.

Majiteľ pezinskej hokejovej

ARÉNY Roman Weck vyjadril

nádej, že snáď medzi týmito

deťmi sú už aj tí, ktorí v budúc-

nosti budú tvoriť základ pezin-

ského hokejového klubu. Otvo-

renia sa zúčastnil aj primátor

Oliver Solga a viceprimátori

Ján Čech a Miloš Andel. Pri-

mátor, ktorý má určite hlavnú

zásluhu na tom, že projekt

„zimáku“ prešiel len tesne v za-

stupiteľstve, nezabudol po-

znamenať, že verí, že aj tí,

ktorí boli v minulosti proti, vrá-

tane novozvoleného primáto-

ra, zmenia svoj názor a budú

športovú činnosť detí a mláde-

že v ARÉNE podporovať. (r)


