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Jako šeci dobre víte, blýži sa

čas Vánoc.Any sa nenazdáme

a vačina z nás bude sedzet za

ščedrovečerným stolem, hos-

cit sa, dávat a prímat dárky, te-

šit sa na pár dný klydu. Po šec-

kém tém zhone dójde možno aj

krátka chvílka na zamyslený.

Veznyme to ale šecko pekne

poporátku. Šecko sa to začalo

dávno, je to už dobre vícej jako

dvetysíc rokú. V Rímskej ríši,

kerej ftedy vládel cisár Au-

gustus. Na jeho príkas sa kona-

lo spočítaný ludu po celém fte-

dy známem svece. Každý mal

povinost ít a zapísat sa ve svo-

jem mesce. Vybral sa teda aj

galilejský tesár Jozef z Nazare-

ta do Judey, do mesta Betle-

hem, lebo pochádzal ottát a

zebral ze sebu aj vysoko tehot-

nú ženu Máriu, aby sa dali zapí-

sat. (Kedže tento článek má

byt pre šeckých ludzí, dobrej

vúle, nekonfrontačný, ekume-

nycký a prátelský, vynechal

sem úvahy a teórije o tém, jako

a s kým prišla Mária do požeh-

naného stavu). Cesta trvala dĺ-

ho, lebo išly peši, sem, tam ich

negdo kúsek zvézel na vozíku.

A potom, víte jako je to s tehot-

nú, každú chvílu zastavit, na-

rovnat kríže, rozdýchat a zase

krok za krokem dálej. Kým tam

došly, bolo uš skoro tma a šec-

ko ubytováný bolo opsadzené.

Akurát jeden chlap, ket vidzel

v jakém pokročilém stave je že-

na, sa zlutoval. Ponúkel im na

noc maštal aj trocha suchej sla-

my. Nescihly si any porádne

ustlat a na Máriu to prišlo. Jo-

zef neváhal, rozestlal slamu,

prestrel deku a Mária porodzila

zdravého syna. Uložila ho do

jasél, čo je vlastne maštalné kr-

mítko na seno pre lichvu. Uta-

haný, šeci rýchlo zaspaly. Ket

sa krátko nad ránem zobudzily,

dost nechápaly. Pred maštalú

stály valasi, kerý f tém kraji

f tém čase pásly svoje stáda.

Šeci, jako jeden tvrdzily to isté.

Že v noci, ket strážily ovečky,

osvícila ich žára z neba, objavil

sa andel, kerý vyprával: „Ne-

bojte sa! Zvestujem vám ve-

lykú radost, kerá bude patrit

šeckým ludom. Dnes sa vám

narodzil spasitel Kristus Pán!

Atoto vám bude znamený – náj-

Milý Pezinčané,
Nepezinčané
aj cespolný!

FOTO: (pb)

Inzercia

dete dzíta zabalené f plachce

a uložené v jaslách,“ Valasi sa

hnet zbehly na jedno místo. Do-

šly sa mu poklonyt a nekerý

vraj donésly aj drobné dárky.

Já sem ich síce nevidzel, ale

trocha medu, koscená píščal-

ka a ofčá koža tam boly. Čo bo-

lo dálej? Za nekolko dný sa šec-

ko uklydnylo a pobraly sa do-

mú. Za dva týdne na to sa v Je-

ruzaleme objavili traja mudrci

a hledaly dzíta. Boly to velyce

vážené osobnosci, keré radzily

králom ve svojej zemi. Otkát

ale presne boly, to sú len doha-

dy. Šeci traja ale došly z vý-

chodu, hádam z Perzije, Arábi-

je, alebo negdze ottát. Šeci tra-

ja sa zešly na rovnakém mís-

ce, báraj boly každý z inačého

konca. Voláme ich Gašpar, Me-

lichar a Baltazár a vraj to boly

Šťastný
nový rok

2019

Krásne
vianočné sviatky,
milí Pezinčania

úplné prvý krestané na svece.

Nekeré zdroje tvrdzá, že ich bo-

lo vícej, ale v Bibliji sa píše, že

donésly aj tri dary - zlato, ka-

dzidlo a myrhu. Ten príbech je

dost dlhý. Zaujímavý a poučný.

Trvá vlastne dodnes. My, kerý

veríme, veríme, že bude trvat

naveky. Báraj je to dneskaj

mnohým ludom príbech nepo-

chopitelný, dalším úplne neu-

veritelný. Hlavný je ale ten ot-

kas kerý nese dodnes: Pravda,

Láska a Nádej. To sú základné

princípy našej egzistencije. Nat

to nyšt nenájdete. Čo k temu

ešče dodat? Zrovna f tento svá-

tečný čas sa dá ukázat, jaký

naozaj zme. Né, nemám na

mysly dárky, aj ket tý téš pote-

šá. Záklat je priznat si, že

nygdo z nás neny dokonalý.

Chápat a hlavne tolerovat od-

lyšnosci druhých. Nezávidzet,

ale úprimne prát jeden druhé-

mu. Hledat f každém tú lepšú

stránku. Žit a hovorit pravdu.

Vnýmat a učit sa. Mat úctu

g ostatným a bázen pret Pá-

nem. Neotsudzovat, ale byt

spravedlyvý. Byt vdačný za

každé nové ráno, za každý no-

vý den. Prežívat radost svoju

a nekazit ju ostatným. A nygdy,

naozaj nygdy nestrácat nádej!

Je teho mnoho, čo by sa sem

ešče dalo popísat, hodne vám

teho donesú aj šecky médijá

a hlavne ludé, kerých stretnete.

Ja vám šeckým scem úprim-

ne podzekovat za parádny rok

a zavinšovat krásne a požeh-

nané Vánoce!

Nech sú vaše srcá naplnené

pravdu a lásku počas celého ro-

ka. Zúctu váš Strýco Lajo

Privítanie Nového roka 2019 V pondelok 1. januára 2019 o 0.00 hod. sa uskutoční tradičné Novoročné stretnutie občanov na
Radničnom námestí. Pripomenieme si príchod Nového roka a zároveň i výročie vzniku SR. Najskôr zaznie

štátna hymna, po ktorej sa prítomným prihovorí primátor mesta Ing. arch. Igor Hianik a následne bude novoročný ohňostroj. Pre návštevníkov bude prichystané vare-
né víno a čaj. (Na fotografii „vítanie Mikuláša“ z 5. decembra 2018.) (pv), FOTO: (pb)
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Nakoľko sa blíži termín vyúč-
tovania dotácií poskytnu-
tých Mestom Pezinok na rok
2018, chceme upozorniť, že
v zmysle VZN č. 4/2013 je žia-
dateľ, ktorému bola poskyt-
nutá dotácia povinný vykonať
jej písomné zúčtovanie na
predpísanom tlačive (Príloha
č. 4 tohto VZN) na základe

účtovných dokladov do 15. 1.
2019.

Tlačivo na vyúčtovanie dotá-
cie je k dispozícii na stránke
Mesta Pezinok www.pezi-
nok.sk – Žiadosti a tlačivá –
Zúčtovanie dotácie poskytnu-
tej Mestom Pezinok. K vyúčto-
vaniu je povinný predložiť kó-
pie účtovných dokladov (fak-

túry, bankové výpisy, hoto-
vostné príjmové, výdavkové
pokladničné doklady, doklady
z registračnej pokladnice v prí-
pade platby, resp. nákupu v ho-
tovosti, stručná informácia
o realizáciu projektu s fotodo-
kumetáciou a propagačnými
materiálmi – pozvánky, pro-
gramy, výstrižky z tlače a pod.,

ktoré preukazujú použitie do-
tácie).

Nedodanie vyúčtovania
v stanovenom termíne je dô-
vodom k vylúčeniu subjektu
z procesu prideľovania finan-
cií na nasledujúci rok.

Anna Stašová,
Oddelenie ekonomiky

a miestnych daní

Vyúčtovanie dotácií za rok 2018

V pondelok 10. decembra
Mestské zastupiteľstvo schváli-
lo návrhy týchto všeobecne zá-
väzných nariadení:

ktorým sa me-VZN č. 9/2018
ní a dopĺňa VZN č. 15/2015
o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpa-

dy, v znení VZN č. 8/2016, kto-
rým sa:
● upravila definícia oslobode-
nia dane za užívanie verejného
priestranstva,
● zvýšila daň za ubytovanie
● upravilo tlačivo – písomný vý-
kaz dane
● z tabuľky sadzby poplatkov

za komunálne odpady vypustili
separáty.

ktorým sa me-VZN č. 10/2018
ní a dopĺňa VZN č. 7/2016 o na-
kladaní s komunálnymi odpad-
mi a drobnými stavebnými od-
padmi v znení neskorších
zmien, ktorým sa:
● v nadväznosti na vyšie uve-

dené VZN presne špecifikuje
systém zberu drobného sta-
vebného odpadu, jeho eviden-
cie a vyrubovania dane
● pridávajú miesta, kde sú
umiestnené kontajnery na zber
použitých olejov.

VZN sú zverejnené na strán-
ke mesta. (OVaŽP)

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

Po dlhej rekonštrukcii, ktorá sa začala v roku 1997, bol 1. de-
cembra 2018 konsekrovaný Farský kostol Nanebovzatia Panny
Márie v Pezinku (bohoslužby sa v ňom nekonali od roku 2005).

Konsekráciu vykonal bratislavský arcibiskup – metropolita
Mons. Stanislav Zvolenský za účasti mnohých kňazov, medzi
ktorými boli bývalí pezinskí kapláni, kňazi z pezinského deka-
nátu, bratia kapucíni a ďalší. Prítomný bol aj nový primátor Igor
Hianik, evanjelickí farári Vladimír Kmošena a Gabriela Kmoše-
nová, architekti a umelci, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii a no-
vom zariadení kostola a ďalší hostia. Na záver všetkým, ktorí sa
podieľali na rekonštrukcii alebo ju podporili, poďakoval miestny
farár Ján Ragula.

Pri tejto príležitosti bola vydaná aj publikácia o histórii a archi-
tektúre kostola. Od nedele 2. decembra sa vo Farskom kostole
konajú sväté omše v pracovné dni o 17.00 h, v sobotu o 7.00 h
a v nedeľu 7.00, 10.30 h a 17.00 h. (PS)

Zo soboty na nedeľu z 24. na 25.11. si okoloidúci
mohli všimnúť nové „umelecké dielo“ (červeným spre-
jom) na stenách zozadu budovy Domu kultúry. Okrem
toho, že „umelci“ po sebe zanechali aj prázdny obal
od farby, zostali po nich aj prázdne fľaše od alkoholu
a množstvo cigaretových ohorkov. Smetie po týchto
návštevníkoch ostáva za Domom kultúry takmer pra-
videlne. pracovník Domu Kultúry

Dom kultúry - poškodenie stien

V rámci projektu Gesto pre mesto Raiffeisen banka podporí

projekt s najvyšším počtom hlasov v danom meste v celkovej

sume 1 000 €.

Hlasovať môže každá osoba staršia ako 18 rokov pros-

tredníctvom online formulára na stránke www.gestopremes-

to.sk. Každá osoba môže v danom kvartáli hlasovať iba

raz. Projekt, ktorý získal v danom meste najvyšší počet hla-

sov, zverejníme nasledujúci pracovný deň po skončení hlaso-

vania.

Hlasuje sa v termíne od 1.-31.12. 2018. Podporiť môžete
tieto projekty na tomto linku: https://www.gestopremes-
to.sk/hlasovanie/pezinok/3770
• CESTY K SEBE, benefičný koncert

• Detské tvorivé dielne s hlinou

• FÍHAtralala a BABY BAND – Valentínsky koncert

• Prázdniny s remeslom, dotkni sa materiálov

• XIX. ročník festivalu Dychovky v Preši

Referát VO a PR

Gesto pre mesto s Raiffeisen bankou

Priznanie k dani z nehnuteľností
Nakoľko sa blíži koniec termí-

nu na podanie priznania k dani
z nehnuteľností, upozorňujeme
daňovníkov, u ktorých nastala
zmena, do 31. januáraaby si
2019 nezabudli splniť svoju po-
vinnosť.

Pre zdaňovacie obdobie roka
2019 je rozhodujúci zápis v ka-
tastri nehnuteľností. Priznanie
k dani sú povinní podať do 31.
januára 2019 iba tí daňovníci,
ktorí v čase od 2.1.2018 do
31.12.2018:
• nadobudli nehnuteľnosť a bu-

dú k 1. januáru 2019 zapísaní
v katastri nehnuteľností,

• predali nehnuteľnosť a už ne-
budú k 1. januáru 2019 zapí-
saní v katastri nehnuteľností,

• alebo u nich nastali zmeny
skutočností, ktoré majú roz-

hodujúci vplyv na vyrubenie
dane.
Najčastejšie zmeny, ktoré

majú vplyv na podanie pri-
znania sú kúpa nehnuteľností,
predaj nehnuteľností, darova-
nie nehnuteľností, nehnuteľ-
nosť nadobudnutá darom, zde-
denie nehnuteľností, nehnuteľ-
nosť nadobudnutá dražbou,
rozvod a následné rozhodnu-
tie súdu o majetkovom vyspo-
riadaní, získanie právoplatné-
ho stavebného povolenia, zís-
kanie právoplatného kolaudač-
ného rozhodnutia, získanie prá-
voplatného povolenia na zme-
ny v užívaní stavby, bytu alebo
časti bytu, zbúranie stavby, po-
zemková úprava, dlhodobý ná-
jomný vzťah, ktorý je zapísaný
v katastri nehnuteľností (min. 5

rokov), zmena výmery parcel.
(po-Výnimky sú pri dedení

vinnosť vzniká prvým dňom me-
siaca nasledujúceho po dni keď
Osvedčenie o dedičstve nado-
budlo právoplatnosť) a dražbe
(povinnosť vzniká prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po dni
nadobudnutia právoplatnosti
dražby alebo dni príklepu
schváleného súdom). V týchto
prípadoch ste povinní podať
priznanie do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti.

Ak počas roka nedošlo
k žiadnym zmenám v nehnu-
teľnostiach, ktoré vlastníte, má-
te v nájme či užívate, prizna-
nie k dani z nehnuteľností
nepodávate.

Podať priznanie ste povinní
aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť

síce nadobudli už v predchá-
dzajúcich rokoch, ale doteraz
ste ešte priznanie nepodali.

Termín podania priznania je
do 31. januára 2019 a je po-
trebné ho podať na predpísa-
ných tlačivách, ktorých vzor
ustanovilo MF SR všeobecne
záväzným predpisom. Tlačivá
si môžete vyzdvihnúť u správcu
dane na prízemí v kancelárii pr-
vého kontaktu Mestského úra-
du Pezinok alebo ich nájdete
na internetovej stránke mesta
Pezinok. Ak daňovník nepodá
priznanie k dani prípadne nedo-
drží termín na podanie prizna-
nia, správca dane je povinný da-
ňovníkovi uložiť pokutu.

Odd. ekonomiky
a miestnych daní

Už takmer päť rokov majú aj
Pezinčania možnosť využívať
bezplatnú mobilnú aplikáciu Ci-
ty Monitor.

Mesto Pezinok patrí medzi mo-
derné samosprávy, ktoré na ko-
munikáciu so svojimi občanmi
využívajú mobilnú aplikáciu City
Monitor. Túto službu mesto ponú-
ka už takmer päť rokov. Počas
tohto obdobia mesto prijalo od
obyvateľov vyše tisíc podnetov.

Cez mobilnú aplikáciu ľudia
najčastejšie nahlasujú nefunk-

čné verejné osvetlenie, nele-
gálne skládky odpadu, neporia-
dok, výtlky na cestách či poško-
dené dopravné značenie.

Pracovníčka mestského úra-
du na dennej báze sleduje nové
prijaté podnety. Podľa ich za-
merania ich prideľuje na jed-
notlivé oddelenia úradu. Apli-
kácia umožňuje občanom
sledovať, v akom štádiu je ich
podnet. Za sledované obdo-
bie najviac podnetov dostal na
vyriešenie odbor životného

prostredia. Nemálo príspev-
kov sa týkalo parkovania, tie
riešila pezinská mestská polí-
cia.
Aby kompetentí pracovníci

mohli problém riešiť, je dôleži-
té, aby nahlasovateľ presne ur-
čil lokalitu. Ak urobíte fotografiu
konkrétneho miesta, a z neho
ju hneď aj odošlete aplikácia
zaznamená podnet a fotografiu
spolu s GPS súradnicami. Ak
chcete poslať svoj podnet ne-
skôr, z domu, musíte na mape

presne zadať lokalitu, kde sa po-
rucha či iný problém nachádza.
Ľudia, ktorí nemajú v mobiloch
nainštalovanú aplikáciu, môžu
zasielať svoje príspevky pros-
tredníctvom webovej stránky ci-
tymonitor.sk, kde si vyberú svo-
je mesto.

V roku 2018 Mesto Pezinok
prijalo od občanov vyše 400
podnetov, vyriešiť sa podarilo
viac ako polovicu.

Andrea Pikusová

City Monitor v meste Pezinok využili občania vyše tisíc krát

Konsekrovaný Farský kostol
Nanebovzatia Panny Márie

MESTO PEZINOK
UZNESENIE

MsZ č. 190/2018 zo dňa 10.12.2018

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia
§ 11 odsek 4 písm. n/, § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení, v znení neskorších zmien, ZRIAĎUJE stále
komisie pri MsZ v Pezinku:

● Komisia životného prostredia, prírodných hodnôt a odpa-
du ● Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
● Komisia ekonomiky, financií a podnikania ● Komisia škol-
stva, mládeže a vzdelávania ● Komisia sociálnej starostli-
vosti a zdravotníctva ● Komisia kultúry ● Komisia športu
● Komisia vinohradníctva a vinárstva ● Komisia cestovného
ruchu a turistiky ● Komisia verejného poriadku ● Komisia IT
a SMART riešení

Osobitné podmienky:
Záujemcovia o členstvo v komisiách sa môžu hlásiť od

11.12. 2018 do 8. 1. 2019 elektronickou formou na adrese:
komisie@pezinok.sk, alebo písomne na podateľni mesta
Pezinok.

Podmienku pre zaradenie do výberu uchádzača (vzťahu-
je sa rovnako ako na poslanca MsZ Pezinok aj na obyvate-
ľa) je zaslať spolu so žiadosťou o zaradenie do danej komi-
sie aj krátky štruktúrovaný životopis, kde uchádzač bude
deklarovať svoju kvalitu aktivitami alebo dosiahnutými
úspechmi v danej oblasti za posledných 5 resp. 10 rokov.
Uvedená podmienka sa nevzťahuje na Komisiu športu.

Určuje sa maximálny počet členov vyššie uvedených komisií,
a to 9; to neplatí pre Komisiu športu, ktorá sa kreuje zo zástup-
cov športových klubov pôsobiacich na území mesta Pezinok.

Súčasťou komisie je tajomník, ktorého menuje a odvoláva
primátor mesta Pezinok.

Ing. arch. Igor Hianik, primátor Mesta Pezinok

Vývoz odpadu na sídliskách počas sviatkov bude posunutý
kvôli skládke odpadov, ktorá bude v pondelok 24. 12. 2018, v uto-
rok 25. 12. 2018 a v utorok 1. 1. 2019 uzavretá. Keďže vianočné
sviatky pripadajú na stred týždňa, vývoz, ktorý sa mal robiť v pon-
delok sa posunie a urobí sa skôr – už v sobotu. Týka sa to sídlis-
ka Sever a ulíc Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holuby-
ho, Za dráhou, Za hradbami, Hrnčiarska 2, Šancová. Vývoz
v ďalších dňoch bude posunutý o deň neskôr. Podrobnejšie in-
formácie nájdete na mestskej stránke www.pezinok.sk

Ing. Oľga Moťovská

Vývoz odpadu na sídliskách
počas sviatkov
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spoľahlivého kolportéra (najlepšie študent aleboHĽADÁME
dôchodca) na roznášanie mesačníka Pezinčan v lokalitách
SEVER a CAJLA. Odmena za vykonanú prácu (jeden roznos
mesačne) za obe lokality je 91,20 €.

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

Mesiac Uzávierka Termín vydania

január streda 16. 1. piatok 25. 1.
február 13. 2. piatok 22. 2.streda
marec streda 20. 3. piatok 29. 3.
apríl streda 17. 4. piatok 26. 4.
máj streda 22. 5. piatok 31. 5.
jún 19. 6. piatok 28. 6.streda
júl streda 17. 7. piatok 26. 7.
august streda 14. 8. piatok 23. 8.
september piatok 4. 9. streda 11. 9.
október 16. 10. piatok 25. 10.streda
november streda 13. 11. piatok 22. 11.
december streda 4. 12. piatok 13. 12.

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2019

MESTO PEZINOK
MESTO PEZINOK – MESTSKÁ POLÍCIAvyhlasuje výbe-

rové konanie na miesto PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍ-
CIE PEZINOK, s týmito požiadavkami:

Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7,
902 01 Pezinok
Funkcia: príslušník mestskej polície
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s matu-
ritou
Iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhon-
nosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne
spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz
skupiny B
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania
a životopis, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace.
Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o od-
bornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského poli-
cajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva pre vý-
kon povolania, zamestnania alebo oprávnenia.
Požadované osobné vlastnosti a schopnosti: 1. Slušné
a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť jed-
nania v záťažových situáciách. 2. Prísna sebadisciplína, zod-
povednosť a kolegialita. 3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a
iniciatíva pri plnení úloh.
Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne na
adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námes-
tie 7, 902 01 Pezinok

Informácie / kontakt: Zástupca náčelníka MsP, por. Mgr.
Miloslav Bila, tel.: 033/6901 181, e-mail: miloslav.bila@msu-
pezinok.sk
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Tohtoročné vianočné stromy Najhodnotnejší na mestách sú ľudia, ktorí v nich žijú

� Čo vás podnietilo k roz-
hodnutiu kandidovať na post
primátora?

Mojou profesiou je urbaniz-
mus – stavba a rekonštrukcia
miest. Vždy som sa pozeral na
mesto cez túto optiku, ktorej
hlavným cieľom je zlepšiť ľu-
ďom ich obytné a životné pros-
tredie. A to bola moja prvá moti-
vácia, prečo som pred štyrmi
rokmi išiel do komunálnej politi-
ky ako poslanec a v týchto voľ-
bách ako kandidát na primáto-
ra. Dnes už len málo môžeme
hovoriť v našich podmienkach
o stavbe nových miest. Dôleži-
tejšia je rekonštrukcia respektí-
ve ozdravenie miest. Či už ide
o veľké alebo malé zásahy,
ovplyvňujú každodenný život ľu-
dí. Niekedy stačí málo na to,
aby sa kvalita bývania zlepšila
na dané obdobie okamžite.
Škrelo ma, keď som videl roz-
hodnutia, ktoré neboli nasmero-
vané ani k takýmto malým zme-
nám a neboli dokonca ani argu-
mentačne dostatočne podlože-
né. O veľkých a koncepčných
úvahách hovoriť ani nebudem.
� Prezradíte čitateľom na
úvod niečo o sebe, o svojej
minulosti?

Narodil som sa v Bratislave
(1984), ale od narodenia žijem
v Pezinku. V Pezinku som cho-
dil do jasličiek až po strednú ško-
lu – gymnázium. Potom som sa
rozhodol študovať architektúru
v Bratislave na Fakulte archi-
tektúry STU. Špecializoval som
sa na urbanizmus a inžiniersky
stupeň som študoval aj s pria-
teľkou vo Florencii. Mojím odbo-
rom bola obnova pamiatok, ob-
nova historických a stredove-
kých miest a opäť urbanizmus.
Keď človek žije v historickom re-
nesančnom meste a vníma kul-
túru, ktorá ho obklopuje, aj sprá-
vanie ľudí – a porovná to potom
po návrate s Pezinkom – začne
rozmýšľať, ako by sa sem, do
domáceho prostredia, dali pri-
niesť poznatky zo zahraničia
a z odbornej praxe.
� Čo vám priniesla inšpirá-
cia z iných miest?

Každé mesto je veľmi špeci-
fické, záleží na tom, akú má po-
lohu, teda či napríklad leží pri
mori, pri jazere alebo v horách.
Pre Pezinok sú typické Malé
Karpaty. Ovplyvňujú aj jeho tvar
polmesiaca, ktorý sa vinie okolo
svahov a viníc. Najhodnotnej-
ší na mestách sú ľudia, ktorí
v nich žijú. V zahraničí sa kladie
vysoký dôraz na rozvoj komu-
nít, teda spolkov a klubov. Otvo-
rená diskusia, zapojenie odbor-
níkov z radu občanov je tiež na
veľmi vysokej úrovni. Mesto si
takto váži to najcennejšie čo má
– ľudský potenciál a prírodné,
historické hodnoty. A toto pova-
žujem za najdôležitejšiu inšpi-
ráciu – stavať na hodnotách
a maximálne využiť ľudský po-
tenciál – dať obyvateľom, za-
mestnancom priestor na reali-

záciu a spoluvytváranie mesta,
v ktorom budeme šťastní.
� Čo konkrétne považujete
za vyhovujúci verejný pries-
tor? Ako by ste to čitateľom
vysvetlili?

Verejný priestor nás formuje,
vychováva – je pre nás veľmi dô-
ležitý, keďže prispieva k sociál-
nym väzbám. Mestá, v ktorých
sa kvalita verejného priestoru
rozvíja, vykazujú jeden spoločný
znak – majú definované a jasne
čitateľné priestory. Jeden pries-
tor slúži doprave, iný zeleni,
rekreácii, ozdraveniu, ďalší je vy-
hradený pre kultúrne a spolo-
čenské aktivity. U nás máme
skôr priestory, ktoré sú určené
pre všetko a teda pre nič. Ulice
sú rovnaké a námestie je parko-
visko. Človek má v takomto
priestore problém nielen s orien-
táciou, ale aj s pochopením
priestoru a s vnímaním hodnôt
daného mesta. Keď prídete do
Florencie, Ríma, Berlína alebo
do Viedne, nech ste kdekoľvek,
cítite, v akom priestore sa na-
chádzate. Na Slovensku je to
problém. Vyhovujúci a kvalitný
verejný priestor je pre mňa taký,
ktorý je jasne čitateľný, bezpeč-
ný a jeho kvalita zodpovedá je-
ho hlavnej funkcií a postaveniu
v rámci hierarchie mesta – od
hlavného námestia až po intím-
ny priestor pri obytnom alebo ro-
dinnom dome. Dôležitým ukazo-
vateľom kvalitného priestoru je
jeho návštevnosť a vyťaženosť
obyvateľmi, nesmie však upa-
dať na kvalite – dôležitá je ne-
ustála údržba estetického vzhľa-
du, funkčnosti a bezpečnosti.
� Zdá sa, že tento model –
historické budovy, parkovis-
ká, priemyselné objekty a to
všetko zmiešané bez ladu a
skladu – sa opakuje vo všet-
kých obciach a mestách ako
dedičstvo nekoncepčnej ko-
munistickej výstavby. Nezvyk-
li si už ľudia na takéto prostre-
die? Dokážu vnímať, že na
ňom niečo nie je v poriadku?

Myslím si, že ľudia to podve-
dome vnímajú – možno to neve-
dia pomenovať hneď a odbor-
ne, ale v takýchto priestoroch
sa cítia neisto. Keď sa mestá for-
mujú v rozpore s urbanistickými
a ďalšími základnými princípmi,
ľudia na to prídu, ale až po dlh-
šom čase – väčšinou, keď už je
daný problém vo vyššom štá-
diu. V súčasnosti ľudia volajú
po zmene a hlavne po kvalite ve-
rejného priestoru, chcú parko-
vú zeleň, chcú aleje stromov
a zdravé prostredie, ktoré pod-
necuje k rôznym voľnočasovým
aktivitám a formuje medziľud-
ské vzťahy. Laicky a jednodu-
chými slovami vyjadrujú svoje
želanie, aby bol priestor uspo-
riadaný, jasne definovaný. Vte-
dy sa v ňom cítia bezpečne a
šťastne. Intuitívne vedia ako sa
v danom priestore majú správať
a aj mesto vie, čo má v ktorom
type priestoru vyžadovať. Zatiaľ

čo v priestore, ktorý slúži všet-
kému a ničomu, je veľmi ťažké
definovať základné pravidlá
a jeho kvalita sa úplne stráca.
� Skúsme to teda rozmeniť
na drobné a aplikovať kon-
krétne na Pezinok.

V Pezinku sú asi tri-štyri zá-
kladné zóny, ktoré majú spoloč-
né znaky. Historické centrum,
sídliskové štruktúry ako je Se-
ver, Juh, Muškát či Starý dvor.
Ďalej rodinné domy a nakoniec
krajina, teda najmä vinice s pre-
chodom do Malých Karpát. Sú
to špecifické priestory, v ktorých
sa dajú zadefinovať aj špecific-
ké pravidlá. Každý typ priestoru
si zaslúži vlastný a citlivý prí-
stup. Sídlisko Sever bolo stava-
né v minulosti a v súčasnosti tu
absentujú parkovacie plochy
(problém je vo všetkých sídlis-
kových štruktúrach). Je teda do-
pyt po parkovacích miestach,
ale na druhej strane sú ľudia ne-
spokojní, že im mizne zeleň, nie
sú športoviská pre teenagerov
alebo dorast, nemajú sa kde kul-
túrne stretávať. Vzrastá krimi-
nalita, začínajú prevažovať ne-
gatívne emócie. Ak sa problé-
my riešia ad hoc, opäť sa len
uchováva tento „neporiadok“
v priestoroch – triešti sa prvotná
koncepcia. Treba sa teda k to-
mu postaviť ako k ucelenej
štruktúre. Treba jasne vyme-
dziť, ktoré plochy majú slúžiť do-
prave – parkovanie, komuniká-
cie, zastávky MHD a cyklotrasy
– a ktoré spoločenským aktivi-
tám. Ak prevažuje dopravná in-
fraštruktúra nad spoločenskými
aktivitami, ľudia sa navzájom
odcudzujú, trhajú sa väzby me-
dzi nimi a má to negatívny do-
pad v podobe kriminality, drog
a podobne. Ak chceme mesto,
ktoré je zdravé, zelené a fungu-
je, potom sa naň musím pozrieť
ako na celok, rozdeliť si základ-
né priority, zadefinovať plochy
a postupne ich napĺňať. Sú to
základné urbanistické princípy,
ale sú previazané aj so socio-
lógiou, psychológiou a správa-
ním človeka v priestore.
� Sprievodným znakom ko-
munálnej politiky sú tlaky in-
vestorov a developerov. Ste
na ne pripravený?

Určite sa takéto tlaky vyskyt-
nú. Každý, kto má na niečo
vlastnícke práva, chce svoj
súkromný majetok zhodnotiť.
Treba tieto veci vedieť už od za-
čiatku odkomunikovať. Mesto
musí mať jasné pravidlá a ne-
meniť ich počas rokovania. Ak
je korektná komunikácia a sú
dobre nastavené pravidlá, ktoré
zohľadňujú hlavne verejný záu-
jem a rešpektujú súkromné
vlastníctvo, potom to ani obyva-
telia nevnímajú zle a začína sa
transparentný a zdravý rozvoj
mesta. Vo Viedni je veľa projek-
tov postavených na súkrom-
ných investíciách a pritom je
tam kvalita verejného priestoru
diametrálne odlišná – vyššia.

Prístup samospráv je postave-
ný na objektívnych rozhodnu-
tiach, ktoré sú podložené dáta-
mi a argumentami. Musí byť jas-
ná koncepcia založená na prin-
cípoch odbornosti, transparent-
nosti a dynamiky.
� Ktoré kroky chcete urobiť
v úrade ako prvé?

Mali sme neformálne pracov-
né stretnutie s poslancami,
prešli sme si hlavné body a po-
vedali sme si základný harmo-
nogram práce. Keďže sa blížia
vianočné sviatky, ostáva už len
krátky čas, v rámci ktorého sa
stretnem so zamestnancami, po-
rozprávam sa s nimi, prezriem si
majetok mesta, objekty a veci,
ktoré sú naviazané na rozpočet.
Teda budem čo najviac komuni-
kovať v internom prostredí. Prvý
rok 2019 by mal byť skôr analy-
tický. Dedíme rôzne zmluvy a
projekty a nechceme ich zasta-
viť ráznym rezom s tým, že všet-
ko, čo sa robilo, bolo zlé. Ideme
kontinuálne ďalej, ale chceme
vyhodnocovať mieru efektív-
nosti. Deklarovali sme, že chce-
me aktívne mesto, aktívny a dy-
namický spôsob komunikácie
s občanmi. Zasadania zastupi-
teľstva by mali byť častejšie. Bu-
deme sa snažiť o čiastočnú až
úplnú elektronizáciu úradu. Ne-
môžeme robiť naraz veľa veľ-
kých zmien, pretože nechceme
pracovníkov úradu preťažiť. Ale
potrebujeme ich motivovať a pre-
niesť do 21. storočia, aby aj ob-
čania cítili, že komunikácia s úra-
dom je transparentná, slušná,
otvorená a dynamická.
� Prezentovali ste sa ako
priaznivec športu a cyklistiky...

Dali sme si hlavný slogan
„aktívne mesto“. Keď je človek
aktívny, znamená to aj, že je
v pohybe. Keď jazdí autom, veľ-
mi aktívny nie je, najaktívnejší
je, keď chodí pešo alebo na bi-
cykli. Chceme preto podporiť
peší pohyb a pohyb na bicykli.
Aby to fungovalo efektívne, mu-
síme postupne vybudovať uce-
lenú a funkčnú infraštruktúru.
Priestor musí byť bezpečný. Ak
naučíme ľudí menej využívať
autá, môžeme odrazu priestor,
ktorý bol pre ne vyhradený, vyu-
žiť inak – hodnotnejšie v podo-
be terasy na sedenie alebo stro-
mu, či dažďovej záhrady.
� Aký by mal byť podľa va-
šich predstáv Pezinok o štyri
roky?

Pezinok mal niekoľko historic-
kých alejí, ktoré pomáhali v pre-
pájaní priestorov, spájali špor-
tové a obytné zóny s centrom.
Plánujeme obnovu alejí. Takisto
sa chceme pripraviť na dôsled-
ky klimatickej zmeny, teda na ja-
vy akými sú výkyvy teplôt, su-
chá alebo naopak, záplavy. Naj-
lepšou stabilizačnou jednotkou
je v tomto smere strom. Prvky
zelene sú úzko späté so špor-
tom a relaxom. Treba prehod-
notiť všeobecné verejné pries-
tory, ktoré nemajú náplň a de-
finovať ich účel a využitie. Na
to, aby sme vedeli postupne
ozdravovať mesto, musíme
priniesť novú, transparentnú
a hlavne dynamickú komuniká-
ciu. Občania musia nielen ve-
dieť, čo sa chystá, ale mali by
byť aj aktívne zapojení do rôz-
nych procesov tvorby ich život-
ného prostredia. Ak by som to
mal zhrnúť do jednej vety, tak
Pezinok by mal byť o štyri ro-
ky usporiadanejším, zelenším
mestom, kde otvorená komuni-
kácia je štandardom a jeho oby-
vatelia sú zdravši, aktívnejší
a spokojnejší. (kam)

Novým primátorom Pezinka
sa stal architekt Igor Hianik.
V komunálnych voľbách 10. no-
vembra získal 53,98 percent
hlasov. V predošlom voleb-
nom období pôsobil ako mest-
ský poslanec. Svojej funkcie
sa ujal 10. decembra a práve
v tomto období sa tiež s čita-
teľmi Pezinčana podelil o svo-
je predstavy a plány, ale aj o dô-
vody a motívy, pre ktoré vstú-
pil do komunálnej politiky.

22.12. 23.12.sobota 9.00 - 20.00 h, nedeľa 9.00 - 20.00 h,
24.12. 25.12.pondelok ZATVORENÉ, utorok ZATVORENÉ,
26.12. až 30.12. 9.00 - 20.00 h, 31.12. pondelok ZATVORENÉ,
1. 1. 2019 utorok ZATVORENÉ, 9.00 - 20.00 h,2. 1. až 6. 1. 7. 1.
pondelok 14 00-20 00 h.

Plavecké kluby začínajú plávať až 8. 1. 2019, celý bazén je
voľný iba pre verejnosť. Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Dušan Varecha,
vedúci strediska správy športových zariadení

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN V MESTSKEJ
PLAVÁRNI POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN 2018

Mesto Pezinok ďaku-
je 2 majiteľom záhrad,
kde vyrástli vianočné
stromy, ktoré podaro-
vali Mestu Pezinok na
tohtoročné sviatky. Na
Radničnom námestí
sa 5. decembra roz-
svietil smrek z Mysle-
nickej ulice – darcom je
rodina Madžová. V par-
číku na Myslenickej uli-
ci v Grinave stojí smrek
z Novej ulice venovaný
p. Adrianou Havlovičo-
vou. Jana Gubániová
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Prečo som sa rozhodla navštevovať
Akadémiu tretieho veku v Pezinku

Presťahovanie do Pezin-

ka som vnímala dosť rozpači-

to. Nemala som tu priateľov

a dochádzanie do práce v Bra-

tislave bolo časovo dosť ná-

ročné. Pezinok som vnímala

len ako možnosť bývania a za

kultúrou sme s manželom do-

chádzali do Bratislavy. Keď

som ako dôchodkyňa začala

intenzívnejšie poznávať mes-

to Pezinok a jeho okolie, za-

čalo sa mi tu páčiť. Obľúbila

som si susedov a našla som si

ďalšie priateľky. Pochopila

som, že Pezinok nie je len

mesto vína, ale aj kultúry a

vzdelávania. Začala som sa

zaujímať o štúdium na Akadé-

mii tretieho veku. Prvý študijný

odbor som si zvolila Enviro-

mentalistiku-ekológiu. Tento

študijný odbor viedol Ing.

Wittlinger. Bol to veľmi príjem-

ný, inteligentný a vtipný člo-

vek a všetci sme na jeho pred-

nášky chodili s radosťou. Po

ukončení tohto odboru som sa

zapísala na hudobný odbor,

ktorý viedol Mgr. Milan Morav-

čík. Jeho znalosti a krásne pri-

pravené prednášky boli nao-

zaj zážitkom.

V tomto roku, v roku 2018

som sa rozhodla pre študijný

odbor Genealógia aj napriek

tomu, že som už napísala kniž-

ku o svojich predkoch pod ná-

zvom ...utkané z tisíc nití

(O reťazení rodov a spriadaní

nitiek času v nás). Mala som

v rodinnom archíve rodné

a sobášne listy a iné doku-

menty, ktoré som chcela vyu-

žiť a tiež som mala zapísané

zaujímavé rozhovory s prí-

buznými. Všetky tieto rozho-

vory zachytávali životné peri-

petie mojich predkov, často aj

humorné, i keď doba, v ktorej

žili bola poznačená vojnami,

krízami a nedostatkami v ma-

teriálnom zabezpečení. Lás-

ka, vtip a statočnosť im po-

mohla prežiť aj tie najťažšie

a najzložitejšie obdobia. Touto

knižkou som chcela priniesť

odkaz našich predkov, pove-

dať, že skutočné hodnoty ma-

jú svoj vlastný život a sú ne-

menné. Ďakovala som za to,

že som mala možnosť utvrdiť

si toto poznanie a napísať

o nich. Pri písaní knihy mi po-

mohla dať určitú niť a dikciu

moja priateľka E.Š.

Teraz na študijnom odbore

genealógie si chcem doplniť

vedomosti ako sa má správne

zostaviť rodokmeň a prípadne

aj pomôcť svojimi radami pria-

teľkám ako postupovať pri zo-

stavovaní rodokmeňa, kde

a ako hľadať v rôznych matri-

kách, archívoch a cez inter-

net. Myslím si, že poznať, od-

kiaľ rodina pochádza, ako sa

rozrastala, napísať odkazy na-

šich predkov a poukázať na

skutočné hodnoty života pre

ďalšie generácie je pekné

a správne.

Ing. Eva Dzureková

Blíži sa koniec roka a to je dôvod k rekapitulácii našich čin-
ností počas celého roka. To, že aktivity tvorivých dielní spája-
jú ľudí, svedčí o tom, že naše matičiarky sa stretávajú nielen
so seniormi, ale aj so žiakmi ZŠ a MŠ z Pezinka. S deťmi
sme spoločne vyrábali srdiečka pre mamičky k ich sviatku.
Aktívne pezinské matičiarky spolupracujú aj s inými klubmi,
a to s členkami Denného centra na Hrnčiarskej 47, s členka-
mi Ligy proti rakovine Pezinok a nezabúdame ani na obyva-
teľov DSS Hrnčiarska ul. V rámci tvorivých dielní sme sa nie-
koľko-krát spoločne venovali výrobe jesenných a vianočných
venčekov a snehuliakov, ktoré potešia nejednu domácnosť.
Vianočné venčeky daruje Matica aj susednému MOM Slo-
venský Grob na vianočné trhy.

Všetky tieto pekné aktivity finančne podporila Matica slo-
venská a čiastočne aj Denné centrum pod vedením A. Pro-
kopovej.

Dúfame, že i naďalej budeme v týchto aktivitách spoločne
pokračovať. Želáme nielen našim matičiarom, ale aj všetkým
ľuďom dobrej vôle krásne prežitie vianočných svietkov.

Helena Slamková

Tvorivé dielne
pezinskej Matice

Čas beží ako voda a Vianoce i

Nový rok sú opäť predo dvermi.

Prichádza jedno z najkrajších

období roka a prináša do na-

šich rodín sviatočnú atmosféru

pokoja a rodinnej pohody. Do-

voľte preto aj príslušníkom ha-

sičského a záchranného zboru,

aby vám zaželali ich príjemné

prežitie. Zároveň si vám dovo-

ľujeme dať aj niekoľko dobrých

rád, aby sme tieto sviatky pre-

žili v pokoji a pohode.

Z dlhodobých prehľadov po-

žiarovosti vyplýva, že zimné ob-

dobie je spojené so zvýšeným

počtom požiarov v bytových

priestoroch a rodinných do-

moch. Príčinami týchto požia-

rov sú činnosti spojené s vyku-

rovaním a používaním rôznych

ohrievacích a vykurovacích te-

lies. Preto dôsledne dbajte na

technické podmienky a požia-

davky protipožiarnej bezpeč-

nosti pri inštalácii a prevádz-

kovaní palivových spotrebi-

čov, elektrotepelných spotrebi-

čov a pri výstavbe a používaní

komínov a dymovodov, na ich

čistenie a vykonávanie ich kon-

trol.

Počas sviatkov nezabúdajme

ani na naše deti. Snažme sa im

venovať viac času a dohliadni-

me, aby pri svojich hrách ne-

spôsobili ujmu sebe ani nikomu

inému. Najrozličnejšie druhy

delobuchov, pirátov, svetlíc, ra-

kiet, bengálskych ohňov, ohni-

vých fontán a podobných ohňo-

strojových telies sú pomerne

ľahko dostupné v predaji. Mno-

hokrát ich deťom zadovažuje-

me aj my, samotní rodičia. Tieto

predmety môžu byť pri neod-

bornej manipulácii veľmi ne-

bezpečné a dokážu veľmi ľah-

ko pri nedodržaní bezpečnost-

ných pravidiel spôsobiť ujmu na

zdraví či požiar bytu ,domu, ale-

bo iných priestorov.

Ako každý rok, aj tento budú

nad vašou bezpečnosťou po-

čas celých sviatkov bdieť pro-

fesionálni hasiči záchranári, na

ktorých sa v prípade núdze ale-

bo ohrozenia môžete s dôverou

obrátiť. Veríme však, že ich po-

moc potrebovať nebudete a nič

nenaruší to nádherné čaro Via-

noc.

pplk. Ing. Jarmila Bartošová

Vianočné sviatky šťastne a bezpečne

Dňa 29. 11. 2018 Miestny
odbor Živena, spolok sloven-
ských žien v Pezinku privítal na
svojom stretnutí predsedníč-
ku Ústredia pani Magdalénu
Vášaryovú, ktorá v úvode infor-
movala prítomné členky o 19.
ročníku " Šoltésovej Martin" , ko-
naného 29. 9. 2018, kde v pro-
grame bola Konferencia s té-
mou "Politická angažovanosť
spisovateliek Živeny v prvej
línii pri vzniku prvej ČSR,“ pred-
nášali Dr..Kodajová zo SAV
a Doc. Kovačka, bývalý pra-
covník SNK Martin. Ďalej v pro-
grame bolo rokovanie Pred-

sedníctva, nakoľko rok 2019 bu-
de vyhlásený za rok Živeny
k 150. výročiu založenia tohto
najstaršieho ženského spolku.

Na stretnutí privítali aj Lýdiu
Šuchovú, odborníčku a aktivist-

ku, pre komunikáciu s róm-
skou menšinou, (ktorá dobro-
voľne pomáha na Východnom
Slovensku). Prednáška, resp.
diskusia je začiatkom pilotného
programu práce Ústredia Žive-

ny v spolupráci s MO Pezinok
a s rómskymi ženami.

Ďalšie stretnutie bude už
priamo v Komunitnom centre
v Glejovke aj za účasti róm-
skych žien, kde bude možné po-
rovnať problémy rómskych ro-
dín na Východe s rómskymi
rodinami napr. v Glejovke
a v Plaveckom Štvrtku.

Na stretnutie boli pozvaní
pedagógovia, sociálni pracov-
níci a záujemcovia o rómsku
problematiku, dobrovoľníci
z radov občanov, ktorí ponúkli
svoju pomoc.

Alžbeta Strapáková

Zasadnutie Miestneho spolku Živeny

V januári bude likvidácia predajne
obuvi. Totálny výpredaj začína
2. 1. 2019. Obuv Emília, Holubyho
21, Pezinok.

Inzercia

Štedrý deň v Grinave zvyčajne začína akciou grinavských tu-
ristov Sokolíkov, ktorí chodia do chotára nakŕmiť zver a rozve-
šať krmivo pre vtáky. Rodiny tiež chodia na cintoríny, zapáliť
sviečku svojim blízkym. V kuchyniach vrcholia prípravy večere,
rozsvecujú sa stromčeky ale aj domy, záhrady. Po zotmení to už
všade navôkol stíchne. V minulosti chodieval pán Krajčovič hrať
do večerných ulíc Tichú noc na trúbke. Vrcholom sviatočnej at-
mosféry je pre veľa z nás polnočná svätá omša. Krásnou tradí-
ciou sú aj koledy v podaní folklórnej skupiny Breza, keď dievča-
tá navštevujú rodiny. (r)

Štedrý deň v Grinave
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V predvianočnom čase, v so-
botu 8. decembra, sa uskutoč-
nilo v Schaubmarovom mlyne
podujatie s názvom Náš trh.
Išlo už o tretiu predajnú akciu
tohto druhu v tomto roku, ten-
toraz zameranú na Vianoce.
Návštevníci si mohli nakúpiť
potraviny a produkty od regio-
nálnych predajcov. Na pultoch
asi desiatky stánkov sme za-
hliadli výrobky z kozej farmy,
produkty včelárov, vinárov, vý-
robcov bylinných čajov, špeci-
álnych zdravých nápojov, je-
dál i remeselných výrobkov.
Ľudia, ktorí prišli, využili aj via-

ceré sprievodné podujatia.
Mohli si pozrieť funkčné mly-
nárske zariadenie, inak jedi-
ného takto zachovalého po-
točného mlyna na Slovensku.
O program mali postarané aj
deti, mohli sa spolu s rodičmi

zúčastniť workshopov a vyro-
biť si zaujímavé veci. Návštev-
níci mohli využiť i služby ne-
dávno otvorenej kaviarne. Na
záver popoludnia, ktoré pri-
pravili SNG Schaubmarov
mlyn v spolupráci so Slow Fo-

od Pressburg, sa uskutočnil
koncert Sisa Fehér & Vladko
Mikláš : Bardo.

Ako nás informovala správ-
kyňa Schaubmarovho mlyna
v Pezinku Veronika Němcová,
v tomto roku ešte usporiadajú
jedno tématické podujatie. V ne-
deľu 16. decembra, v čase od
16.00 do 17.00 hod., sa Pezin-
čania i ďalší záujemcovia môžu
zúčastniť prechádzky Schaub-
marovým mlynom, ako ju nepo-
znajú. V prítmí a s prekvape-
niami v zákutiach mlyna ich bu-
dú sprevádzať Baša a Veroni-
ka z Edu-Drama. (mo)

Vianočný trh v Schaubmarovom mlyne

V rámci týždňa Ligy proti rakovine členky LPR pobočky Pe-
zinok poroznášali brožúrky po meste a ponavštevovali svoje
staršie členky, ktoré pre svoj zdravotný stav už nemôžu na stret-
nutia prísť, aby sa ich spýtali čo majú nové. Na Slovensku kaž-
doročne pribudne približne 30 000 ľudí s diagnózou rakovina.

V brožúre si mohli občania prečítať posolstvo samotných pa-
cientov, pod názvom 1. Neboj sa mi ozvaťDesatoro očakávaní:

– 2. Dovoľ mi vyjadriť skutočné emócie. – 3. Nepýtaj sa, ako sa
mám, ale čo mám nové. – 4. Prepáč mi. – 5. Neboj sa ma počú-
vať. – 6. Rešpektuj moju vôľu byť sám. – 7. Staň sa priateľom
mojej rodiny. – 8. Staraj sa o svoje zdravie. – 9. Zváž, čo a ako
sa mi chystáš povedať. – 10. Ži tu a teraz

členky LPR pobočka pezinok

Týždeň boja proti rakovine

Rímskokatolícka cirkev farnosť Nanebo-
vzatia Panny Márie v Pezinku pripravuje
na – piatok22. februára 2019 XXV. Ples
farnosti Pezinok v Dome kultúry v Pe-
zinku. Do tanca a na počúvanie bude
hrať v hlavnej sále vynikajúca a populár-
na dychová hudba hudobnáVištučanka,

skupina a s KatkouMilkivej, Bukasový masív Ka Fe Band

Feldekovou. Ples už tradične svojím tancom otvoria Bratislav-
ské mažoretky TINA.

Vstupenky si možno zakúpiť v predpredaji od 10. do 23.
decembra 2018 a potom od 4. januára 2019 na adrese Fran-
tišek Féder, Farská 7. Pezinok 902 01.

Ďalšie informácie o plese na tel. čísle 0905 342 261 alebo
emailom: ferofederfff@gmail.com

Cena vstupenky: 1 osoba 15 €, večera 7 €. Kúpou vstupenky
a občerstvenia počas plesu prispievate na opravu farského kos-
tola. Zisk z plesu už 24 rokov putuje na tento účel. Občerstvenie
a bohatá tombola budú pripravené.

Na spoločný večer plný príjemnej hudby v kruhu dobrých ľudí
sa teší hlavný organizátor František Féder

XXV. Ples Farnosti Pezinok

Betlehemské svetlo v Pezinku
V sobotu 22. decembra 2018 ráno sa rozídu vlaky so

skautmi, ktorí ponesú Betlehemské svetlo do celého
Slovenska. Počas tohto dňa sa svetlo dostane do viac ako
300 miest a obcí po Slovensku od západu až na východ,
od severu až na juh. Betlehemské svetlo príde aj k nám do
Pezinka.

Pezinčania si ho budú môcť odpáliť od pezinských skau-
tov 23. decembra v čase od 10.00 do 19.00 hod. na Rad-
ničnom námestí pri Mariánskom stĺpe a priniesť si ho do
svojich domovov.

Malý plamienok sa odovzdáva osobným odpálením pla-
mienka zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky medzi milión-
mi ľudí nielen v Európe, ale na celom svete. Posolstvom
Betlehemského svetla je šíriť pokoj a mier v ľudských srd-
ciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň
Betlehemského svetla. Šírením plamienka chceme spojiť
všetkých ľudí na Slovensku do jednej reťaze Svetla ľudí
Slovenska. Vendelín Krasňanský,

61. zbor Modrý oblak Pezinok

Sviatočné slovo duchovných z nášho mesta
Vladimír Kmošena, evanjelický zborový farár:

Opäť k nám prichádza Vianočný čas. S ním Betlehem s dieťat-
kom. Kto je to malé dieťatko? Každý ho vníma po svojom, ale
aspoň sa zhodneme, že Ježiško je náš.

Kto však chce vedieť o ňom viac, spozná: On je pravý Boh od Ot-
ca splodený a pravý človek z Márie panny narodený. Je Bohom,
ktorý sa v ľudskom tele priblížil k nám ľuďom a dal nám poznať
Otca nášho nebeského. On je cesta, pravda a život.

Každý z nás kráča po nejakej ceste, a či chceme, alebo nechce-
me, mnohokrát sme postavení pred otázku, ktorou cestou kráčať
životom. V Biblii čítame o mnohých ľuďoch, ktorých Boh viedol ces-
tami života, a bol im celý čas nápomocný. Neraz zaznieva v Biblii
prosba: „Pane, daj mi poznať svoju cestu“. To je túžba po tom, aby
Boh človeka viedol životom. Aké sú tie naše cesty? Ak človek ani
nevie kam vlastne ide, je jedno, akou kráča cestou. Kresťania ma-
jú jasný cieľ: Nebeské kráľovstvo. No musíme poznať aj cestu.Atú
nám Pán Boh ukazuje vo svojom Synovi – Ježišovi Kristovi. Veď
On je cesta. Iba skrze Neho je možné prísť k Otcovi. Hovorí sa, že
pravda je len jedna, iní zasa, že právd je mnoho, a každý má tú svo-
ju. Ježiš Kristus však nielenže pravdu hovoril, ale On je stelesnená
Pravda. Stelesnená Pravda, bez ohľadu na to, či to niekto uznáva
alebo nie, či sa to niekomu páči alebo nie. Prijímať Ježiša Krista
znamená stotožňovať sa s pravdou. Mať v srdci Ježiša znamená
nosiť pravdu.Averiť v Ježiša Krista znamená žiť v pravde. Nechať
sa preniknúť Ježišom preto znamená nie len žiť v pravde a vyzná-
vať pravdu, ale aj nájsť pravdivý zmysel a cieľ života.

Život je najvyššia hodnota, najcennejší dar. Jeho rozvoj a za-
chovanie musí byť pre nás preto najvyššou prioritou. Mnoho ľudí
však nevie, ako s ním naložiť. Niekto ho premárni, niekto ho zasa
chce využiť naplno, pretože si myslí, že je iba jeden, konečný a po-
minuteľný. Prichádzajú Vianoce a s nimi prichádza Boží Syn, kto-
rý má život v sebe. A Biblia nám k tomu hovorí: Kto má Syna Bo-
žieho, má život. Preto s Ježišom môžeme prežívať plnohodnotný
život, život lásky, pokoja, radosti a raz Ho uzrieť tvárou tvár v živo-
te večnom. Ako takýto život pre časnosť a večnosť získať? Na to
je jednoduchá odpoveď. Liek na chorobu nestačí mať, ale ho tre-

ba aj užívať. Narodené dieťatko Ježiš nestačí mať len pred očami,
či počúvať o Ňom ušami. Treba Ho mať v srdci.

Prajem nám všetkým, aby sa nám nielen počas tých nadchá-
dzajúcich sviatkov, ale aj v celom Novom roku: Večný život stal
cieľom nášho života, Boží Syn cestou, po ktorej ideme, pravdou,
v ktorej žijeme, životom ku ktorému smerujeme a verím, že všetko
ostatné nám bude pridané.

Ján Ragula, rímskokatolícky farár:

Je málo tých, ktorí sa netešia na Vianoce. Ten sviatočný čas, už
mnohokrát prežitý, je každý rok čímsi výnimočný. Iste aj preto, že
stojí na láske, na láske prežívanej hlavne v prostredí blízkych, čo
ostáva v srdci ako diamant. Možno, že tento diamant je dnes pod
tlakom súčasnej kultúry zaznávaný, možno odmietaný, no v kaž-
dom prípade ostáva cenný.

Prichádzajú sviatky, ktorých posolstvo je jasné. Možno nie pre
všetkých ľudí, ale iste pre Boha. On z nevýslovnej lásky k nám pri-
chádza medzi nás, je nepochopiteľným spôsobom s nami a zahŕ-
ňa nás prejavmi svojej dobroty. Osobne chcem poďakovať za ten
veľký prejav Božej priazne, že po štrnástich rokoch môžeme opäť
sláviť bohoslužby v obnovenom farskom kostole. A hoci toto pri-
chádzajúce Božie dieťa mnohokrát svojou nevernosťou a ne-
rozumným počínaním odmietame, neostáva kdesi v úzadí uraze-
ný a pyšne dotknutý, ale neustále hľadá možnosti, ako sa priblížiť
k človeku, pretože nás nekonečne miluje.

Podobne, ako v čase Jeho narodenia, aj dnes môže ostať táto
podstatná skutočnosť nepovšimnutá. Toto Jeho láskyplné počí-
nanie môže byť odmietnuté. Avšak nemusí. Môžeme sa totiž pri-
radiť k tým, ktorí Krista prijali a boli tým obohatení.

Milí priatelia, ak sa rátame k ľuďom, ktorí uznávajú hodnotu člo-
veka, hodnotu lásky, hodnotu rodiny, zamyslime sa počas Via-
noc nad jeho skutočným posolstvom a otvorme svoje srdcia pre
dobro, ktoré sa prejaví v našich myšlienkach, slovách, postojoch
a skutkoch aj v nastávajúcom roku.

Prajem vám všetkým pokojné, radostné a milostiplné Vianočné
sviatky a Bohom požehnaný rok 2019.

Autor úspešnej publikácie „Pezinok na sta-
rých pohľadniciach“ Oliver Solga pripravuje
v súčasnosti pokračovanie nazvané „Pezinok

na starých fotografiách“. Touto cestou prosí Pezinčanov o po-
skytnutie (prípadne len zapožičanie) fotografií z rôznych oblasti
života obyvateľov Pezinka najmä z prvej polovice minulého
storočia. Fotografie prosíme posielať do Mestského múzea
v Starej radnici alebo kontaktovať priamo autora publikácie.
Zároveň Oliver Solga daroval mestu vyše päťdesiat publikácií
pezinských autorov alebo kníh, v ktorých sa Pezinok spomína.
Vznikol tak základ knižnice, ktorá bude umiestnená v Mest-
skom múzeu a bude prístupná za účelom štúdia aj odbornej ve-
rejnosti. Knihy podobného zamerania možno po konzultácii
s pracovníkmi múzea posielať na vyššie uvedenú adresu.
Všetkým Pezinčanom, ktorí podporia tieto dva projekty, už vo-
pred ďakujeme. (MM)

Výzva

Aj napriek množstvu vinárskych podujatí Deň otvorených
pivníc stále patrí k top podujatiam tohto druhu. Tento rok ste
na 19. ročníku tohto podujatia mohli stretnúť vínachtivých zá-
ujemcov v 29 mestách a obciach od Bratislavy cez Svätý Jur,
Pezinok, Modru až po Trnavu. Podujatia sa 23. a 24. novem-
bra zúčastnilo viac ako 4 tisíc návštevníkov, ktorí mohli
ochutnať vína 169 pivníc. Podujatie však nie je len o víne, ale
aj o stretnutí s priateľmi pri hudbe a gastronomických špecia-
litách či o pocitoch, ktoré vyvoláva Malokarpatský región
s bohatou históriou. Aj tento rok bol pre návštevníkov k dis-
pozícii Malokarpatský expres, ktorý premával medzi Bra-
tislavou a Doľanmi. (r)

Deň otvorených pivníc

SNM-Múzeum Čer-
vený Kameň uve-
die počas vianoč-
ných sviatkov, v
dňoch 27. – 30. de-

cembra 2018 nové predstave-
nie z vlastnej dielne, rozprávku
Snehová kráľovná, čím
nadviaže na rad divácky úspeš-
ných rozprávok prezentova-
ných návštevníkom za ostatné
roky.

Ide o klasickú autorskú roz-
právku napísanú géniom tohto
žánru – Hansom ChristianomAn-
dersenom už takmer pred dve-
sto rokmi. Podmaňujúci príbeh
boja dobra so zlom, na vrchole
ktorého stojí magická postava
Snehovej kráľovnej, prešiel od-
vtedy nespočetným množstvom

spracovaní, vrátane voľne inšpi-
rovanej verzie nemenej úspeš-
ného Ľadového kráľovstva.

Červenokamenský divadelný
súbor predvedie návštevníkom
adaptáciu, ktorá ponúka z rôz-
nych verzií tohto príbehu tie naj-
silnejšie okamihy – príbeh Ger-
dy a Kaja, príbeh Snehovej krá-
ľovnej ale aj Olafa či ľadovej prí-
šery – obohatené o vlastnú poe-
tiku. Tá zohľadňuje predovšet-

kým jedinečnosť prostredia –
predstavenie sa bude odohrá-
vať vo viacerých čarovne vy-
zdobených miestnostiach hrad-
nej expozície. Jedinečnosť bez-
prostredného, interaktívneho
kontaktu medzi návštevníkom
a postavami príbehu je prida-
nou hodnotou pre dospelého,
no predovšetkým strhujúcim
zážitkom pre detského diváka.
A v neposlednom rade je to di-

vácky overený, komediálny
potenciál hereckého súboru,
ktorý pracuje so silným po-
solstvom príbehu bez pátosu
a gýča.

Vianočné prehliadky sa bu-
dú konať v čase od 10.00 do
17.00 hod.

Súčasťou podujatia budú už
tradične aj stredoveké vianoč-
né trhy v podaní občianskeho
združenia Schatmansdorf.

Vstupné na podujatie: dospe-
lí: 8 €, seniori, študenti, a deti od
3 rokov: 4 €. Rodinné vstupné:
22 €, deti do 3 rokov: zdarma.
Tešíme sa na vás.

Ľuboš Haršány

Snehová kráľovná na Červenom Kameni

Kto je to malé dieťatko?

Otvorme na Vianoce svoje srdcia pre dobro
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Hoci už uplynuli dva roky od
uvedenia premiéry hudobno-
dramatického pásma „Naši Hun-
cokári“, stále je o toto predstave-
nie veľký záujem, o čom svedčí
aj niekoľko repríz nielen doma,
ale aj v iných obciach a mestách
Malokarpatského regiónu.

Projektom Huncokári sa už
dlhšiu dobu zaoberá aj Filozo-
fická fakulta Univerzity Cyrila a
Metoda v Trnave a tak sme pri-
jali pozvanie od Doc. Mgr. Kat-
ky Novákovej PhD v rámci
medzinárodnej konferencie Mi-
nority v Európe urobiť našou
hrou o Huncokároch bodku
za štvordňovým maratónom
prednášok, diskusií a work-
shopov na tejto univerzite.

Bol to pre nás neuveriteľný zá-
žitok stáť tvárou tvár vo veľkej
aule FF UCM oproti členom pro-
jektu a milovníkom tejto histó-
rie, medzi ktorých patrí aj býva-
lý riaditeľ odštepného závodu

Smolenice Ing. Stanislav Goga
CsC, ktorý sa prišiel pozrieť na
naše vystúpenie.

Vtipnými dialógmi, zápletka-
mi, hudobnými vstupmi a neza-
budnuteľným huncokárskym

dialektom sme im priblížili ťažký
život huncokárov v karpatských
horách pred vyše sto rokmi. Re-
akcie publika boli vysoko pozi-
tívne. Potleskom v stoji nás od-
menili nielen 7. novembra v Tr-
nave, ale aj o desať dní neskôr
v preplnenom kultúrnom dome
v Nižnej pri Piešťanoch.

Blíži sa koniec roka, a tak
v mene FS Obstrléze chcem
poďakovať všetkým našim
priaznivcom a milovníkom fol-
klóru za ich účasť na našich vy-
stúpeniach. Aj v budúcom roku
sa môžete tešiť na naše ďalšie
vystúpenia. Želáme vám krás-
ne Vianoce.

Mária Kopitková

Huncokárska jeseň s folklórny súborom Obstrléze

Pinnelova nemocnica je
už nejaký čas neoddeliteľ-
nou súčasťou Pezinka.
Okrem základného posla-
nia nemocnice „Pinelka“
v rámci nefarmakologickej
podpory liečby už roky pro-
dukuje aj bohatý kultúrny
program, ktorý organizujú
zamestnanci nezriedka

i s podporou pacientov. Skrátka nemocnica je odnepamäti
plná zaujímavých ľudí.

Jedným z nich bol aj maliar Jaroslav Knil, ktorý žil v Pezin-
ku od roku 1965. V „Pinelke“ je dodnes na stenách niekoľko
jeho obrazov a on ešte stále žije v spomienkach niektorých
pamätníkov.

Jaroslav Knil sa narodil v 14. 1. 1929 v Štěpánove v Če-
chách a zomrel 27. 2. 2012 v Pezinku. V rokoch 1951 –
1959 študoval na VŠVU v Bratislave v oddelení figurálnej
maľby. Od roku 1965 žil v Pezinku. Mesto Pezinok, Pinelo-
va nemocnica, v tých časoch ešte ako Krajská psychiatric-
ká liečebňa a vtedajší riaditeľ MUDr:Jozef Pogády, DrSc.,
stáli v sedemdesiatych rokoch minulého storočia pri polo-
žení základov arteterapie v psychiatri na Slovensku. Jaro-
slav Knil sa ako prvý maliar venoval arteterapii priamo
v priestoroch nemocnice v Pezinku. V tomto období vytvoril
Knil unikátne portréty pacientov trpiacich schizofréniou, sú-
časťou ktorých boli ich vlastné kresbičky zakomponované
do jednotlivých portrétov. Tieto diela sú v majetku bratislav-
ských galérií. Z tohto obdobia je tiež známa séria obrazov,
v ktorých zachytával prejavy opilcov v rôznych situáciách.
V sedemdesiatych rokoch sa začal viac venovať krajino-
maľbe. Zamestnanci nemocnice si ho pamätajú ako veľmi
pokojného človeka s veľkým zmyslom pre humor.

Dva jeho obrazy sa nachádzajú aj v zbierkach Malokar-
patského múzea v Pezinku a sú súčasťou výstavy Lapiť

umenie, ktorá môžete navštíviť do konca marca 2019. (ET)

Zázračný dátum v kalendári,
Vianoce k nám kráčajú.
Zasvieťte sviečku v našich srdciach,
nech pokoj, lásku vnášajú.

Vianočné prianie
od Obstrléze

Nech tisícky hviezd nám žiaria na tvári,
nech z našich očí radosť zažiari,
nech naše deti úsmev čaká,
pod stromčekom nádieľka veľká.

Nech život plynie ako rozprávka,
nech sa teší otec, mamka,
nech rodina sadne k sviatočnému stolu,
nech sa spoločne modlí k Bohu.

Nech Vianoce máme každý deň,
to všetkým popriať s láskou chcem
a v novom roku nech sme zdraví,
nech sa všetkým dobre darí!

Nech nie je to iba na papieri,
nech sa každý s každým zmieri,
nech v celom svete vládne mier,
tak v to dúfam, toto chcem!

Správa o stave duše (Premedia
2018) je názov knihy rozhovorov Deni-
sy Gura Doričovej so psychiatrom
Pavlom Černákom, riaditeľom Psy-
chiatrickej nemocnice Philippa Pinela
v Pezinku. V rozhovoroch sa čitateľ
môže zoznámiť s názormi odborníka
na choroby duše, depresiu, schizofré-
niu či závislosti formou, ktorá nám je
blízka. Témami rozhovorov sú aj vý-
chova detí, párové problémy či škodli-
vé nároky súčasnej doby. Skúsený

psychiater radí, ako si ho zachovať duševné zdravie ale aj kedy
navštíviť odborníka. (r)

Nové knihy

Pokojný človek
so zmyslom pre humor

V kaviarni bratislavského hotela Carlton sa uskutočnila 28.

novembra prezentácia novej knihy spisovateľa Juraja Bindzára

nazvaná ZVON. V podtitule autor uviedol, že je to román o ľud-

skej neznášanlivosti, o ľudskej zlobe, nenávisti a zášti, román

so zlým koncom. K každom prípade si ho treba prečítať, preto-

že je presne nastaveným zrkadlom našej najsúčasnejšej

súčasnosti. (OS)

Nový román Juraja Bindzára

Inzercia

Pezinská ZUŠ, ktorá nesie
čestné meno nášho vzácneho
rodáka – hudobného skladate-
ľa Eugena Suchoňa, pripravila
23. novembra 2018 slávnostný
koncert k 110. výročiu jeho naro-
denia. Pódium vyzdobené fa-
rebnými lietajúcimi vtáčikmi z
dielne žiakov výtvarného odbo-
ru dávalo tušiť, že sa na ňom ro-
zozvučia krásne melódie.

Koncert otvoril Talent or-
chester školy pod vedením Ma-
riána Mráza, ktorý predviedol
III. časť Sonatíny zo Suchoňov-
ho cyklu Obrázky zo Sloven-
ska. Rukopis tohto jedinečného
inštruktívneho cyklu pre deti a
mládež venoval majster Su-
choň našej škole. Z Obrázkov
zo Slovenska zazneli aj cykly

Maličká som a Keď sa vlci zišli v
skvelej interpretácii žiakov hu-
dobného odboru. Efektný cyk-

lus venovaný najmenším Varila
myšička kašičku choreografic-
ky veľmi citlivo stvárnili a so

žiakmi precízne naštudovali pe-
dagógovia tanečného odboru.

V programe koncertu zazneli
aj diela Suchoňových súčasní-
kov aj mladších slovenských hu-
dobných skladateľov: Ľudovíta
Rajtera, Dezidera Kardoša, Mi-
lana Nováka, Pavla Bagina, Igo-
ra Dibáka a Mariána Mráza.

Záver koncertu opäť patril Su-
choňovej hudbe. Vypočuli sme
si Valse lento pre husle, violon-
čelo a klavír, ktoré napísal Su-
choň ako 15-ročný v Pezinku.
Piesne z cyklu Nox et solitudo
zazneli v podaní opernej spe-
váčky Evy Šuškovej a klaviristu
Ivana Kosku, ktorý na záver
ako slávnostné vyvrcholenie
koncertu uviedol dynamickú vir-
tuóznu Toccatu. (ZA)

Koncert k 110. výročiu narodenia Eugena Suchoňa

Na svätého Martina zvyknú
vinohradníci oslavovať mladé
víno a predstavovať tak novú
čerstvú úrodu. Takouto čerst-
vou produkciou Malokarpat-
ského múzea v Pezinku je aj
kniha jeho riaditeľa Martina Hru-
balu Vinohradnícke lisy v Malo-
karpatskej oblasti – Európsky
unikát.

Ako vyplýva už z názvu, ide
o jedinečnú publikáciu o jedineč-
nej zbierke lisov. Autor Martin
Hrubala knihu slávnostne pokrs-
til 15. novembra večer, pričom jej
krstnými otcami sa stali doterajší
primátor Pezinka Oliver Solga a
bratislavský župan Juraj Droba.

„K napísaniu knihy ma pod-
nietilo rodinné striebro nášho
múzea a tým je najväčšia zbier-
ka vinohradníckych lisov v Eu-
rópe. Obsahuje 43 kusov a ne-
ustále sa rozrastá,“ povedal pre
časopis Pezinčan riaditeľ Malo-
karpatského múzea v Pezinku
Martin Hrubala. „Navyše sú ma-
lokarpatské lisy výnimočné v po-
rovnaní s lismi z Moravy alebo
povedzme z južného Sloven-
ska. Neboli to len obyčajné pra-
covné nástroje. Vyjadrovali tiež
spoločenský status svojich maji-
teľov. Boli veľmi pekne zdobe-
né, dekorované, ich výzdoba
obsahovala iniciály, dátumy
opráv, kvetiny, ruže či geo-
metrické tvary. Boli krásne tech-

nicky a remeselne prepracova-
né a už na prvý pohľad sa odli-
šovali od nástrojov z iných ob-
lastí. Spĺňali tak nielen pracov-
nú, ale aj estetickú a statusovú
funkciu. Dokonca sa hovorieva-
lo – aký veľký preš máš, taký si
vinohradník.“

Navyše sa za každým lisom
skrýval nejaký príbeh spojený
s rodinou, ktorá ho používala.
A práve táto skutočnosť inšpiro-
vala Martina Hrubalu a viedla ho
k napísaniu knihy. Jej prvá časť
mapuje vývoj používania vino-
hradníckych lisov v Európe ako
aj na našom území.

„Začíname doslova prapočiat-
kami, keďže tou najjednoduch-
šou metódou, akou sa lisovalo
hrozno, bolo šliapanie nohami.
Táto lapidárna metóda pretrvá-
vala až do 19. storočia, pretože
lisy vlastnili len tí zámožnejší vi-
nohradníci – a tí ostatní si ich
museli buď prenajímať, alebo
sa bez nich zaobísť,“ dodal Mar-
tin Hrubala.

V druhej časti sa kniha venuje
najväčšej zbierke vinohradníc-
kych lisov v Európe, ktorá sa na-
chádza v Malokarpatskom mú-
zeu v Pezinku.

„Je tam spomenutá typológia
lisov, tiež, kto lisy vyrábal, ne-
chýba ani technický opis,
z akých časti sa lis skladal
a kto ich používal. Popisujem

v knihe celý spôsob lisovania,
ktorý mal svoj prepracovaný
systém a skladal sa z troch čas-
tí. Hrozno sa využilo naozaj do
maxima, dokonca sa spracova-
la ešte aj šupka. Napokon má-
me aj pekné príklady a príbehy
k jednotlivým lisom – komu ten-
to nástroj patril, kde sme ho na-
šli,“ uviedol Martin Hrubala.

Najstarší a zároveň najväčší
kus z celej zbierky lisov pochá-
dza z roku 1608. Najnovší je z
50. rokov 20. storočia. Zbierka
teda zachytáva 400-ročný časo-
vý úsek.

„Práve s tým najstarším lisom
sa napríklad spája zaujímavý
príbeh. Objavili sme ho čírou ná-
hadou v Svätom Jure a zacho-
val sa len vďaka tomu, že bol
v pivnici, v ktorej sa zrútila klen-
ba. Ostal teda zasypaný a za-
konzervovaný. Podarilo sa ho
odkryť a previezť k nám do mú-
zea. Ďalší sa objavil v družstve
na Dubovej... Naozaj, čo preš,
to iný príbeh. Lisy teda rozprá-
vajú aj o histórii nášho malokar-
patského kraja,“ vysvetľuje Mar-
tin Hrubala.

Na knihe pracoval dlhší čas,
asi rok si vyžadovala jej odbor-
ná príprava – a napríklad aj via-
cero ciest do zahraničia, aby sa
dali lisy z iných oblastí, naprí-
klad aj z Rakúska a Nemecka,
porovnať s tými slovenskými.

Napokon samotná finálna fáza
prác na publikácii trvala asi tri
až štyri mesiace. Lisy sú v knihe
elegantne nafotené, takže pub-
likácia je nielen odborne precíz-
na, ale aj profesionálna a repre-
zentatívna po grafickej i estetic-
kej stránke.

„Okrem odborných kvalít mô-
že byť takáto kniha aj pekným
darčekom. Pri každom lise sme
sa snažili zvýrazniť jeho jedi-
nečnosť. Naša zbierka lisov ale-
bo tiež prešov, ako sa tu hovorí,
je najväčšia v Európe a pred-
stavuje unikátne hmotné aj kul-
túrne historické dedičstvo po na-
šich predkoch. Chceli sme toto
dedičstvo zadokumentovať
a ukázať, že máme byť na čo hr-
dí. To je základná idea knihy,“
dodal Martin Hrubala.

Na knižke sa po grafickej po-
dieľal Bedřich Schreiber, fi-
nančne ju podporil Bratislavský
samosprávny kraj. Vydalo ju
Malokarpatské múzeum. Kniž-
ku je možné kúpiť v Malokar-
patskom múzeu, v kníhkupec-
tve Artforum a bude sa distribu-
ovať aj do ďalších kníhkupec-
tiev napríklad aj do sietí Marti-
nus či Panta Rhei.

Rozprávanie lisov zachytené
v knihe Martina Hrubalu tak mô-
že byť vhodným vianočným da-
rom ale aj pozvánkou do Malo-
karpatského múzea. (kam)

Martin Hrubala: Za každým lisom sa skrýva príbeh
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MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA január

SCHAUBMAROV MLYN
Z kruhu von. Moderná a súčasná slovenská keramika –

16. 5. 2018 – 27. 1. 2019 . Kurátorka: Viera Kleinová.
Slovenská keramika si status vitálneho a otvoreného výtvar-

ného média sústredene buduje od 50. rokov 20. storočia.
Výstava Z kruhu von túto cestu sleduje jednak z charakteristicky
keramických pozícií – témami ako nádoba, tanier, figúra, ale aj
prienikmi do polohy objektu či inštalácie. Základom výberu je
zbierka keramiky SNG, ktorá je koncentrovaným náhľadom
hlavne do ateliérovej tvorby uplynulých dekád. Protagonistom
modernej slovenskej keramiky okrem toho na výstave sekun-
dujú mladí, nastupujúci aktéri domáceho keramického dizajnu a
umenia.

Pochodom v chod mlynom! Nedeľa 16. decembra 2018,
16.00 - 17.00 h Schaubmarov mlyn v Pezinku. Vstupné: 4 €. Ro-
dinné vstupné (2 deti, 2 dospelí): 8 €.

Prechádzka Schaubmarovým mlynom ako ho nepozná-
te. Špeciálna komentovaná prehliadka pod taktovkou Baše
a Veroniky z EduDrama! Rátajte s prítmím a prekvapeniami
v zákutiach mlyna.

Od 17. 12. do 12.1.2019 bude Schaubamrov mlyn pre ve-
rejnosť zatvorený. Využite tento víkend na návštevu
Schaubmarovho mlyna.

Schaubmarov mlyn v Pezinku, Cajlanská 255,Kontakt:
902 01 Pezinok-Cajla. Tel.: 033/640 40 35, 0908 729 459,
www.sng.sk/pezinok, FB: schaubmarovmlyn, Instagram:
schaubmarov_mlyn

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.

Malokar-Sprievodné podujatie k výstave Lapiť umenie.
patské múzeum v Pezinku s Majou Hanuskovou, majsterkou
UĽUVu – – maľba farbami na hodvábTECHNIKY 19. 1. 2019
od 13.00 do 16. 00 h Maľba na sklo– odídeš so šatkou. 26. 1.
2019 od 13.00 do 16.00 h odídeš s obrázkom v ráme. Popla-–
tok na osobu 15 €. Kurz otvoríme v prípade naplnenia počtu
osôb (13).

Pre študentov a verejnosť:
Literatúra v Radnici: Felice 60. Termín: 28. 1. 2019 o 19.00 h.
Hostia: spisovateľ Pišta Vandal Chrappa, kapucín Felix Tkáč, mo-
deruje Veronika Šikulová. Miesto konania: Radnica – cafe bar res-
taurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok
Modranská stopa Samuela Zocha. Termín: 15. január 2019 o
17.00 hod. Hostia: PhDr. Agáta Šikulová Petrakovičová. Miesto
konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Horí nám pod zadkom? – beseda o globálnom otepľovaní
s Máriusom Kopcsayom a jeho hosťami. Termín: 22. január
2019 o 17.00 hod. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižni-
ca v Pezinku, Holubyho 5

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Literárno-výtvarná súťaž: téma na január: Nakresli mi ko-
miks – literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca me-
siaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská
knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– polročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameranýEko-oko
na ochranu životného prostredia. Termín: september 2018 – ja-
nuár 2019. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpat-
ská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Kto je Hana Naglik? – beseda so spisovateľom Silvestrom
Lavríkom. Termín: 23. január 2019. Miesto konania: odd. pre deti
a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5
Horí nám pod zadkom? – beseda o globálnom otepľovaní
s Máriusom Kopcsayom a jeho hosťami. Termín: po dohode
so školami. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Holubyho 5

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvo-
ní, Čítanie je IN: besedy o knihách, Hodiny informačnej výchovy,
Veľké vítanie prváčikov. Termíny: po dohode so školami. Miesto
konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezin-
ku, Holubyho 5.

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

Podľa niektorých historikov
to bola revolúcia bez jediného
výstrelu. Podľa iných dokonca
o žiadnu revolúciu nešlo. Zaují-
mavé porovnanie v súvislosti so
vznikom Československej re-
publiky ponúka český historik
Jan Rychlík. Podľa neho uda-
losti, ktoré sa odohrali v ponde-
lok 28. októbra 1918 v Prahe, pri-
pomínali 17. november 1989.

„Jednoznačne to nebola revo-
lúcia, bolo to odovzdanie moci
ako 17. novembra,“ tvrdí Jan
Rychlík. „Zaplať pánboh za to.
Žiadny rozumný človek, ak nie
je šialenec, si totiž nemôže priať
revolúciu. To je krajný prostrie-
dok. Predstava, ktorú máme od
francúzskej revolúcie a v ktorej
komunisti prijali revolúciu ako
očistný oheň, v ktorom zhorí
všetko zhnité a zlé a vzíde nový,
krásny svet, je celkom scestná.“
Podľa historika sa v roku 1918
ozbrojenému stretu podarilo za-
brániť vďaka ústretovému po-
stoju rakúskych úradov a tiež
vďaka osobe cisára Karla I. a je-
ho pochopeniu pre ambície
českých a slovenských politi-
kov. Keď totiž Karol I. videl, že
sa Rakúsko už nedá zachrániť,
sám sa zaručil, že ak odo-
vzdanie moci prebehne disci-
plinovane, bez straty na živo-
toch, rakúska armáda neza-
siahne.

Riziko, že sa „niečo zomelie“
pritom bolo značné. Keď sa 28.
októbra ráno rozchýrila správa
o kapitulácii Rakúska-Uhorska,
mnohí ľudia prepadli eufórii. Za-
čali strhávať emblémy monar-
chie, orly a orlice, dokonca aj vý-
ložky vojakov. Na soche Sväté-
ho Václava zaviala českoslo-
venská vlajka.

V pražských uliciach boli 28.
októbra prítomní českí dobro-
voľníci. Na druhej strane tu bolo
veľa ozbrojených cisárskych vo-
jakov, v pohotovosti bolo aj se-
demsto maďarských a nemec-
kých žandárov. V tom čase bolo
zvykom rozmiestňovať vojakov
a žandárov tak, aby pôsobili na
miestach, ku ktorým nemali
osobný vzťah, preto boli v Prahe
aj Maďari.

Dianie malo v rukách päť mu-
žov 28. októbra – Vavro Šrobár,
Alois Rašín, František Soukup,
Antonín Švehla a Jiří Stříbrný.
Už v ranných hodinách Švehla
a Soukup obsadili Obilný ústav,
ktorý rozdeľoval potraviny. Pred-
stavitelia Národného výboru tiež
začali rokovať s veliteľstvom po-
sádky rakúskych vojsk v Prahe.
Eskalácii napätia zabránila
rozvaha jej veliteľa a tiež fakt, že
cisársky miestodržiteľ gróf Max
von Coudenhove nebol v Prahe
prítomný, keďže odcestoval do
Viedne po inštrukcie.

Keď sa večer rakúski velitelia
dozvedeli, že bola vyhlásená re-
publika, dostavili sa okolo 20. ho-
diny do Obecného domu a odo-
vzdali Národnému výboru do
rúk moc a zodpovednosť za ve-
rejný poriadok. „Armáda sa jed-
noducho neutralizovala a velite-
lia čakali, ako všetko dopadne,“
vyjadril sa emeritný riaditeľ Ar-
chívu hlavného mesta Prahy
Václav Ledvinka.

A aby udalosti nevyústili do
násilností, drancovania obcho-
dov alebo konfliktov s nemec-
kou menšinou, pozvala pražská
radnica na podnet Národného
výboru do ulíc dychovky, hudob-
né súbory, aby sa ľudia radšej
veselili. „Naozaj sa už večer 28.

októbra vyhlasovanie samostat-
nosti podobalo skôr na ľudovú
veselicu,“ dodal Ledvinka s tým,
že niektorí kapelníci potom ne-
zabudli poslať na magistrát fak-
túry za svoje vystúpenia. Teda
miesto bojov sa spievalo. Vo ve-
černých hodinách potom vydal
Národný výbor prvý zákon o zria-
dení samostatného štátu česko-
slovenského, zverejnené tiež bo-
lo známe zvolanie „Lide česko-

slovenský...“

Svojskú spomienku na tento
deň má herec Jan Werich. Ako
13- ročného chlapca ho prekva-
pilo, že v meste nechodili elek-
tričky, boli zatvorené obchody
a do centra prúdili davy ľudí. We-
rich povedal: „Míňal som ob-
chod, na dverách bolo zavese-
né papierové vrecúško a na
ňom krásne vypísaným kupec-
kým písmom stálo: Zatvorené
za účelom prevratu.“

Ako sme však napísali už v pr-
vej časti spomienok na udalosti
spred sto rokov, ďalšie dni pri-
niesli aj dramatické chvíle, a to
najmä na Slovensku, kde ma-
ďarskí vojaci len postupne a neo-
chotne odovzdávali moc. Kraji-
na bola poznačená rabovačka-
mi, drancovaním aj ozbrojenými
konfliktmi. Pomery na Sloven-
sku bolo nejasné, kým sa čes-
koslovenská vláda nerozhodla
riešiť vec politiky aj vojensky
a nezačala s obsadzovaním slo-
venského územia.

Na mnohých miestach doze-
rali na poriadok dobrovoľníci, čo
potvrdzuje aj autentický zápis
z Modry, kde na podnet evanje-
lického biskupa a neskoršieho
župana Samuela Zocha zriadili
dočasnú stráž a až od nej pre-
vzal 14. februára 1919 žandár-
sku stanicu nový veliteľ stráž-
majster Václav Chládek. Zápis
zo stanice v Modre hovorí:

„Služba bezpečnostná bola
najprv veľmi obtiažna a nebez-
pečná, keďže medzi obyvateľ-
stvom bolo ešte veľa zbraní –
zvlášť vojenských pušiek – a ľud
bol po veľkom plienení rozváš-
nený. Prvou a hlavnou úlohou
četníctva bolo ľud zbaviť zbraní,
pričom sa tejto úlohe dostatočne
vyhovelo a bolo odovzdané veľ-
ké množstvo rôznych zbraní
zvlášť vojenských pušiek vojen-
skému zbrojnému skladisku v Tr-
nave a policajnému riaditeľstvu
v Bratislave. Postupne šiel ľud
za svojím denným zamestnaním
a bezpečnostná služba prechá-
dzala do normálneho štádia.“

V prvých mesiacoch novej
ČSR četníci riešili naozaj roz-
manité situácie, dokonca aj bi-
zarnú kauzu, akou bol pokus
o atentát na Vavra Šrobára, mi-
nistra pre správu Slovenska.

„V mesiaci júli dozvedela sa
stanica, že zosnovaný je niekoľ-

kými miestnym študentmi aten-
tát na ministra pre Slovensko
Dr. Šrobára, ktorý často do Mod-
ry z Bratislavy automobilom do-
chádzal a kde toho času v Har-
mónii býval. Pri pátraní za spo-
lupôsobnosti detektívov a poli-
cajných úradníkov z policajného
riaditeľstva v Bratislave bolo
zatknutých 12 mladíkov z Modry
a tým sa atentátu predišlo. Mla-
díci však neboli odsúdení pre ne-
dostatok dôkazov,“ možno nájsť
v četníckych záznamoch ulože-
ných v Štátnom archíve.

Popri zachovaní verejného
poriadku bolo ďalšou úlohou
škôl aj úradov dbať na používa-
nie slovenského jazyka. Čerstvo
vymenovaný bratislavský župan
Samuel Zoch adresoval školám
vo svojej pôsobnosti hneď 5. ja-
nuára 1919 list v tomto duchu:

„Oznamujem Vám, že výluč-
nou vyučovacou rečou vo Vašej
škole je reč slovenská. Vyzý-
vam pánov učiteľov, aby v škole
výlučne slovensky učili a škol-
skú stolicu upravujem, aby prís-
ne dozerala na prevádzanie toh-
to nariadenia. Za každé previ-
nenie voči tomuto zákonu bude
i učiteľ ale aj každý úd školskej
stolice za zodpovednosť bratý.
Nariaďujem ďalej, aby v škol-
ských dietkach bolo budené slo-
venské národné povedomie,
aby dietkam bolo vysvetlené, že
Česi a Slováci tvoria jednotný
československý národ a jednot-
nú Československú republiku,
že sme členmi veľkej všesla-
vianskej rodiny.“

Aby bolo podľa čoho vyučo-
vať, bola hneď poruke učebnica
Slovenský pravopis pre neuče-
ných v 20 lekciách a 50 úlohách.
Napísal ju Ján Zigmundík, škol-
ský inšpektor v Bratislave. Svoje
„druhé opravené 7 skloňovací-
mi a časovacími tabuľkami
rozmnožené vydanie“ uviedol
slovami: „Svetovým prevratom,
buď Bohu chvála, prišli sme my
Slováci ku svojej samospráve.
Pomaly otváraním slovenských
škôl prestane príčina k predmlu-
ve k I. vydaniu spomenutá, pre
ktorú u nás tak málo ľudí vie
správne, bezchybne po sloven-
sky písať. Teraz, na začiatku no-
vej doby, však táto príčina ešte
nie je odstránená, preto sú kniž-
ky, prítomnej podobné, veľmi po-
trebné. Spisovateľ je šťastný, že
môže v tomto ohľade svojím diel-
kom milému slovenskému náro-
du preukázať malú službu.“

V prvom roku existencie bola
Československá republika vy-
stavená aj vážnym bezpečnost-
ným hrozbám. Hneď v januári to
bola sedemdňová vojna s Poľ-
skom o územie Tešínska v
Sliezsku. V lete roku 1919 zasa
obsadili územie Slovenska voja-
ci Maďarskej červenej armády.

V oboch prípadoch sa mladá re-
publika úspešne ubránila.

Popri zápasoch o hranice no-
vého štátu však bola na drama-
tické chvíle bohatá aj každoden-
ná realita. Že udržiavanie verej-
ného poriadku v týchto časoch
nebola ľahká úloha, potvrdzujú
opäť četnícke záznamy, tento
raz zo stanice Bratislava-vidiek:
„Dňa 12. 10. 1920 bol četníc-
tvom zo stanice Dynamitova to-
várna zatknutý nebezpečný lu-
pič Jan Fiala, ktorý sa v nestrá-
ženom okamihu na stanici strelil
z četníckej pušky a privodil si
ťažké zranenie. Veliká neopatr-
nost četnictva!“

Dráma sa namiesto osláv
odohrala 28. 10. 1920 v Devín-
skej Novej Vsi, kde sa zdržoval
nebezpečný lupič Ján Štefka,
proti ktorému v zabarikádova-
nom dome zakročila četnícka
hliadka vedená strážmajstrom
Bedřichom Horníčkom. „Štefka
zastrelil pri tejto príležitosti čet-
níctvu asistujúceho úradníka
Františka Hejla a strážmajstra
Horníčka tromi ranami z revol-
veru ťažko zranil. Nato sa sám
zastrelil.“

A napokon: Strážmajster
František Kadlec zo stanice Stu-
pava v službe zdržiaval sa dňa
30. januára 1921 v hostinci Ja-
na Nováka v Mariatáli. Pri vznik-
nutej hádke zastrelil zo svojej
služobnej pušky Josefa Kristíka
a ťažko zranil 18-ročného Jose-
fa Jánoša, oboch z Mariatálu.
Bol lekársky uznaný slabomy-
seľným a zo zboru prepustený.

Incident, ktorý predznamenal
oveľa väčšie problémy, sa však
stal 4. marca 1919 v Kadani na
severozápade Čiech. Demon-
štrácia sudetských Nemcov, kto-
rí sa dožadovali práva zúčastniť
sa na rakúskych voľbách, vyús-
tila do násilností, pri ktorých za-
hynulo 25 ľudí. Celkovo po nepo-
kojoch na piatich miestach po-
hraničných oblastí Čiech a Mora-
vy ostalo 54 mŕtvych. Aj keď sa
spolužitie takmer 3-miliónej ne-
meckej komunity s obyvateľmi
českej národnosti zlepšilo, is-
kričky ostali tlieť a čakali na roz-
bušku, ktorá prišla o dvadsať ro-
kov neskôr.

Pri spätnom ohliadnutí sa za
týmito časmi možno len súhlasiť
s historikom Rychlíkom a jeho
slovami zo začiatku článku –
áno, vznik Československa bol
v roku 1918 prevrat „zamatový“.
No Československá republi-
ka aj celá Európa, si už od
konca 1. svetovej vojny niesli
vo vienku problémy, ktoré v ča-
soch eufórie a radosti nebolo vi-
dieť alebo ostali nedocenené.
V každom prípade tieto problé-
my koncom tridsiatych rokov vy-
ústili do ďalšieho dejstva ka-
tastrofy. (kam)

Prvé dni ČSR: Bolo treba nastoliť poriadok a zaviesť slovenčinu

Pezinok 1918



8 MESTSKÁ POLÍCIA DECEMBER 2018 PEZINČAN

Obyvatelia mesta v ostat-
nom období čoraz častejšie re-
gistrujú na verejných pries-
transtvách a verejne prístup-
ných miestach pohyb divej
zveri, a to predovšetkým líšok.
Jav v minulosti nevídaný, sa
dnes stáva častou realitou vo
viacerých mestách. Zver sa čo-
raz častejšie sťahuje z lesov
priamo do centier miest a stá-
va sa nechcenou súčasťou ži-
vota ich obyvateľov.

Množia sa oznamy od obča-
nov, najmä rodičov detí nav-
števujúcich materské a zá-
kladné školy, kde bol pohyb
líšky spozorovaný, a to aj
v denných hodinách. Nakoľko
sa zvýšili oprávnené obavy
o ohrozenie zdravia detí, vzni-
kol zo strany mestskej polície
dôvod na prijatie potrebných
bezpečnostných opatrení.

Mestská polícia Pezinok vy-
konáva na základe úlohy usta-
novenej vo všeobecne záväz-
nom nariadení mesta Pezi-
nok len odchyt psov. Na od-

chyt iných zvierat a zveri má
obmedzené právomoci a kom-
petencie. V prípade naplnenia
podmienok krajnej núdze, ke-
dy je nutné odvrátiť hroziace
nebezpečenstvo, je bezpros-
tredne ohrozené zdravie ale-
bo život, môže vo výnimoč-
ných prípadoch vykonať určité
bezpečnostné opatrenia. Na-
príklad odchytom líšky v parti-
cipácii s kompetentnými štát-
nymi orgánmi zabezpečí o-
chranu zákonom chránených
spoločenských vzťahov, aký-
mi sú život alebo zdravie oby-
vateľov mesta. Na odvrátenie
hroziaceho nebezpečenstva,

ktoré divá zver predstavuje, za-
kúpila mestská polícia Pezi-
nok v mesiaci október dve živo-
lovné odchytové zariadenia,
určené na odchyt líšok. Tie ná-
sledne rozmiestnila v areáloch
materských a základných škôl
a v ich bezprostrednom okolí.
Dňa 28. októbra bola do jed-
ného zariadenia odchytená líš-
ka. Nakoľko mestská polícia
nemá kompetencie po odchy-
te manipulovať so zverou, od-
chyt líšky bol bezodkladne na-
hlásený poľovníkovi z prísluš-
ného poľovného združenia.
Ten si v súlade so zákonom za-
riadenie aj s odchytenou líš-

kou od mestskej polície pre-
vzal a líšku vypustil do voľnej
prírody.

V odchyte líšok pohybujú-
cich sa v intraviláne mesta Pe-
zinok bude mestská polícia
priebežne pokračovať a uve-
dený problém konzultovať
s Pozemkovým a lesným od-
borom na úseku poľovníctva
Okresného úradu Pezinok.

V tejto súvislosti žiadame
obyvateľov mesta, aby sa vo
vlastnom záujme nezdržiavali
v bezprostrednej blízkosti živo-
lovných odchytových zariade-
ní, a nemanipulovali s nimi.
V prípade, spozorovania pohy-
bu líšky na verejnom pries-
transtve alebo verejne prí-
stupnom mieste je potrebné
kontaktovať Mestskú polí-
ciu Pezinok: telefónne číslo
- tiesňová linka: 159, stála
služba mestskej polície:
033 690 11 82 alebo Karan-
ténnu a odchytovú stanicu :
0911 831 528.

JUDr. Ľudovít Farbula,
náčelník mestskej

polície Pezinok

Líšky v meste

O b e c n é a
mestské polí-
cie ako ne-
štátne, verej-
né, policajno-
-bezpečnost
né služby (po-
riadkové útva-

ry obcí a miest) sa svojou čin-
nosťou výrazne podieľajú na eli-
minovaní uličnej kriminality, na
zabezpečovaní ochrany verej-
ného poriadku a bezpečnosti
v obciach a mestách. Pri plnení
úloh zasahujú aj do ľudských
práv a slobôd osôb z dôvodov a
spôsobom, ktoré upravuje zá-
kon. Najmä výkon služobných
zákrokov priamo v aplikačnej
činnosti stavia príslušníkov
obecných a mestských polícií
do situácií, kedy sú priamo kon-
frontovaní s reálnym porušova-
ním zákona a vystavení skúške
svojej profesionálnej (odbornej,
psychickej) pripravenosti,
zvládnuť taktiku a techniku slu-
žobných zákrokov.

Napriek uvedenému odborná
služobná príprava príslušníkov
obecných a mestských polícií
na Slovensku v školiacich za-
riadeniach v trvaní 520 vyučo-
vacích hodín nedokáže plno-
hodnotne pripraviť policajtov na
výkon policajnej praxe. Proces
profesionalizácie mestských
policajných poriadkových útva-
rov je preto veľakrát postavený
na osobnom prístupe náčelníka
obecnej alebo mestskej polície
v zmysle nepretržitého zabez-
pečovania odborného výcviku
a školenia policajtov. Je to pro-
ces dlhodobý a ťažký.

Mesto Pezinok už v minulosti
spolupracovalo so Strednou od-
bornou školou Policajného zbo-
ru v Pezinku, a to konkrétne pri
realizácii odbornej prípravy prí-
slušníkov obecných a mest-
ských polícií Slovenska a v ob-
lasti odbornej služobnej prípra-
vy (telesná a strelecká prípra-
va) príslušníkov mestskej polí-
cie Pezinok.

V mesiaci december 2017 sa
uskutočnilo pracovné stretnutie
náčelníka mestskej polície Pezi-
nok JUDr. Ľudovíta Farbulu a
riaditeľa Strednej odbornej ško-
ly Policajného zboru v Pezinku
plk. Mgr. Ladislava Demoviča,
na ktorom sa dohodla spo-
lupráca, a to v zmysle zabezpe-
čenia, respektíve vykonania od-
borného výcviku a školenia prí-
slušníkov mestskej polície Pezi-
nok. V rámci požadovanej spo-
lupráce mestská polícia Pezi-
nok potrebovala pomôcť pri
skvalitnení odbornej prípravy
príslušníkov mestskej polície
v Pezinku; konkrétne v oblasti
školenia a výcviku metodiky,
taktiky a techniky služobných

zákrokov kvalifikovanými peda-
gógmi a v školiacich zariade-
niach Strednej odbornej školy
Policajného zboru v Pezinku.

V mesiaci október 2018 v
zmysle dohodnutej spolupráce
príslušníci mestskej polície Pezi-
nok absolvovali metodické ško-
lenie, výcvik taktiky a techniky
služobných zákrokov. Odbornej
služobnej prípravy sa zúčastnilo
25 príslušníkov mestskej polície
Pezinok. Školitelia zvýšenú po-
zornosť venovali dodržiavaniu
zásad zákonnosti a primeranos-
ti pri vykonávaní služobných zá-
krokov, ktorými sa bezprostred-
ne zasahuje do základných ľud-
ských práv a slobôd, prešli po-
stup hliadok mestskej polície Pe-
zinok pri zákrokoch s použitím
donucovacích prostriedkov. Ďa-
lej bola odborná príprava zame-
raná na kvalifikovaný výklad zá-
kona o priestupkoch, trestného
zákona, zákona o policajnom
zbore a ich aplikáciu v praxi so
zreteľom na spoluprácu hlia-
dok Obvodného oddelenia PZ
Pezinok a mestskej polície Pezi-
nok.

Mesto Pezinok a mestská polí-
cia chce aj touto cestou úprimne
poďakovať riaditeľovi Strednej
odbornej školy Policajného zbo-
ru v Pezinku plk. Mgr. Ladisla-
vovi Demovičovi, ktorý umožnil
vykonať odbornú prípravu prí-
slušníkov mestskej polície Pezi-
nok v priestoroch SOŠ PZ v Pe-
zinku, ako aj vedúcemu oddele-
nia služby poriadkovej, hranič-
nej a cudzineckej polície pplk.
PhDr. Milanovi Garajovi, peda-
gógovi mjr. Mgr. Bohumilovi Hra-
nicovi a vedúcemu oddelenia
telesnej prípravy mjr. Mgr. Ma-
rekovi Cicákovi za kolegiálny prí-
stup počas celej etapy odbornej
prípravy, ktorá bola na veľmi vy-
sokej profesionálnej úrovni.

Vzhľadom na rozsiahlosť
a problematiku preberaných tém
bude odborná príprava prísluš-
níkov mestskej polície Pezinok
pokračovať na Strednej odbor-
nej škole Policajného zboru v Pe-
zinku aj v nasledujúcom roku.

JUDr. Ľudovít Farbula,
náčelník mestskej

polície Pezinok

Odborná príprava príslušníkov mestskej polície Pezinok

KOLEKTÍV MESTSKEJ POLÍCIE VÁM ŽELÁ
PRÍJEMNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV,

ŠŤASTIE, POKOJ A LÁSKU.

V NADCHÁDZAJÚCOM ROKU 2019
NECH SÚ VAŠE DNI NAPLNENÉ ZDRAVÍM,

RADOSŤOU A ÚSPECHMI.

Snem náčelníkov mestských polícií

Každoročne na Sneme Združenia náčelníkov obecných a
mestských polícií Slovenska vedenie združenia oceňuje
medailami „Za záchranu života“ príslušníkov mestských a
obecných polícií, ktorí sa pričinili o záchranu ľudských ži-
votov. Na tohtoročnom XIX. sneme, ktorý sa konal v dňoch
29. a 30. novembra na Štrbskom plese, bolo medzi ocene-
nými 13 príslušníkov.

Z Mestskej polície Skalica si ocenenie prevzali Róbert Blaha
a Ondrej Cigánek. Obaja v ranných hodinách dňa 21. októbra
preverovali oznam o fyzickom útoku. Výsledkom bolo zaistenie
56-ročného útočníka a odovzdanie záchranárom 77-ročnej že-
ny, na tele ktorej bolo 40 bodno rezných rán.

Z Mestskej polície Svit si ocenenia prevzali Peter Čech a Pa-
vol Chalúpka, ktorí vyslobodili z prehriateho auta dieťa.

Ocenenie Za záchranu života si z rúk prezidenta Združenia ná-
čelníkov obecných a mestských polícií Slovenska Jána Andrej-
ka prevzali aj st. inšpektor Miroslav Šebo a strž. Tomáš Lávečka
z Mestskej polície Modra. Tí v ranných hodinách dňa 11. júla
preverovali telefonický oznam týkajúci sa rušenia nočného po-
koja v mestskom parku na ulici Ľudovíta Štúra. V parku obaja
spozorovali neznámeho muža, stojaceho na smetnom kontaj-
neri a pridržiavajúceho sa rukou drevenej konštrukcie altánku.
Okolo krku mal neznámy omotané lano so slučkou pričom bolo
zjavné, že chce zoskočiť. Policajti s ním začali okamžite komu-
nikovať, pomaly sa dostali do jeho blízkosti a dostali ho do bez-
pečia. Mládenec z Modry bol následne prevezený do nemoc-
ničného zariadenia.

Medzi ocenenými bola aj trojica hipológov z Mestskej polície
hl. mesta SR Bratislavy - inšp. Blanka Gurová, ml. inšp. Soňa
Marečková a st. inšp. Martin Banič. Tí pri výkone hliadkovej služ-
by dňa 29. mája so služobnými koňmi v centre hlavého mesta
zachránili život 32-ročnému mužovi.

Ocenenia Za záchranu života patria aj štvorici mestských poli-
cajtov z Kežmarku, a to Mariánovi Frankovičovi, Márii Šoltéso-
vej, Tiborovi Rakovi a Ľubomírovi Pacanovskému. Tí vo večer-
ných hodinách dňa 7. júla zasahovali pri bitke v bare a napokon
zranených odovzdali do rúk zdravotníkom.

Na Sneme Združenia náčelníkov obecných a mestských polí-
cií Slovenska boli zároveň odovzdané trinástim náčelníkom
mestských a obecných polícií Čestné odznaky ZNOMPS za mi-
moriadne aktívny prístup v oblasti spolupráce a rozvoja obec-
ných a mestských polícií Slovenskej republiky. Medzi ocenený-
mi bol aj náčelník mestskej polície Pezinok JUDr. Ľudovít Far-
bula, ktorý je zakladateľom a aktívnym členom prezídia združe-
nia a ktorý stál pred 27 rokmi aj pri zrode mestskej polície v na-
šom meste. (MsPP)

Nové projekty Mestskej polície Pezinok na úseku prevencie
Mestská polícia Pezinok už dlhé roky participuje v oblasti pre-

vencie prostredníctvom osvety, vzdelávania či výchovy prostred-
níctvom besied, prednášok, voľnočasových aktivít. V súčasnosti
boli preto vytvorené 4 nové projekty s obsiahnutím rôznorodých
a hlavne najviac ohrozených vekových kategórií:

Projekt „ je určený pre deti predškol-Veď to už aj škôlkar vie ☺“
ského veku. Projekt je zložený z viacerých samostatných tém
a aktivít, ktoré tvoria celok preventívneho programu. Už v tomto
veku je dôležité dieťaťu vštepovať, že svoje zdravie si treba chrá-
niť a vážiť, že svet, v ktorom žijeme, skrýva aj rôzne nástrahy a ne-
bezpečenstvá. Deti by sa teda mali v rámci svojich možností a po-
mocou našich preventívnych programov naučiť, ako takýmto ná-
strahám a nebezpečenstvám predchádzať.

Projekty a sú určené pre žia-Šikovní školáci I. Šikovní školáci II
kov I. a II. stupňa na základných školách. Projekty sa skladajú
z viacerých tém a cieľom je hlavne eliminácia sociálno-patologic-
kých javov. Deti získajú nové informácie, vybudujú si správny po-
stoj, dokážu premyslene regulovať vlastné konanie a správanie,
budú zvládať ochranu vlastného zdravia a vedieť sa orientovať
v danej problematike či ohrozujúcich situáciách.

Projekt „Mať pocit bezpečia“ je určený pre seniorov. Jeho cieľom
je zvýšenie informovanosti a možnosti ochrany proti najčastejšie
sa vyskytujúcemu druhu kriminality s preventívnymi zásadami
bezpečného správania pri kontakte s rizikovými skupinami obyva-
teľov a bezpečnosťou cestnej premávky.

Informácie o týchto projektoch: lucia.Korytarova@msupezinok.sk

Odchytený pes sa nachádza v karanténnej a odchytovej sta-
nici MsP Pezinok na Fajgalskej ceste v Pezinku. V prípade, že
občan spoznal svojho psa alebo pozná majiteľa psa prípadne
má akékoľvek informácie, ktoré by napomohli zistiť majiteľa od-
chyteného psa, môže volať na tel. č. 0911 831 528 – KaOS (033
690 11 82 – stála služba), alebo tiesňové volanie 159 MsP
Pezinok. Občania nás taktiež môžu kontaktovať v prípade záuj-
mu o adopciu psa alebo dočasnú opateru pre psa.

Pomôžte nájsť majiteľa

1. Dňa 26. 10. o 23.15 h bol na Šenkvic-
kej ulici hliadkou MsP Pezinok odchyte-
ný pes bez identifikačných známok.
Na krku mal hnedý kožený obojok.
Rasa: Nemecký ovčiak. Pohlavie: sa-
mec. Farba: čierno-hnedá. Výška: cca
60 cm. Váha: cca 35 kg. Vek: cca 1,5 r.

2. Dňa 4.10. o 11.05 h bol na ulici
Glejovka hliadkou MsP Pezinok od-
chytený pes bez identifikačných zná-
mok. Rasa: kríženec. Pohlavie: sa-
mec. Farba: čierna-biele znaky. Výš-
ka: cca 45 cm. Váha: cca 20 kg. Vek:
cca 1,5 r. (MsPP)
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NOVEMBROVÉ AKTIVITY JEDNOTY DÔCHODCOV

Inzercia

Keďže v novembri počasie
veľmi nepraje turistike, pre-
chádzkam a zájazdom, naša
Pezinská Jednota dôchodcov
si naplánovala okrem 2 diva-
delných predstavení v novom
SND opera (Tosca a Projekt

1918) navštíviť aktuálne výsta-
vy. Boli sme v Mestskom mú-
zeu v Pezinku na výstave
„Fragmenty Veľkej vojny“, v Ma-
lokarpatskom múzeu na pred-
náške „My a Československo“,
v Modre na výstave „Modra, hl.
mesto vína“, v dennom centre
na Cajle sme si boli pozrieť vý-
stavku jesenných plodov, ktorú
veľmi pekne pripravili cajlan-
ské seniorky.

Na 27. novembra sme mali v
pláne exkurziu na Bratislavský
hrad, kde sú inštalované 2 nové
výstavy. Na 2. poschodí výsta-

va „ Zlaté časy Peterhofu“ a na
3.poschodí výstava obrazov M.
Benku. Aj napriek nepriaznivé-
mu počasiu stretlo sa nás v do-
hodnutý čas na železničnej
stanici 18 skalných poznania-
-chtivých seniorov, ktorí absol-
vovali okrem prvej snehovej
metelice aj tieto dve zaujímavé
výstavy.

Výstava Zlatý vek Peterhofu
predstavuje súbor predmetov
patriacich ruským panovníkom
od Petra I. po Katarínu II. Sú me-
dzi nimi odevy, sošky,porcelán,
obrazy a ďalšie artefakty. Uni-
kátom medzi vystavenými pred-
metmi je trón, ktorý bol vystave-
ný mimo Ruska iba v USA. Veľ-
ký ruský imperátor Peter I. svo-
jou politikou otvoril Rusko Eu-
rópe. Jeho najväčším dielom
bolo založenie nového hlavné-

ho mesta St. Petersburgu, kto-
ré sa stalo príslovečným oknom
do Európy, živým kotlom mie-
šania ruskej a západoeuróp-
skej kultúry. V okolí nového
hlavného mesta vyrástli nové
paláce a jedným z nich bol aj Pe-
terhof. Na politiku Petra Veľké-
ho nadviazala aj Katarína II.

Obdobie vlády týchto dvoch
panovníkov pozdvihlo Rusko
ako európsku veľmoc, ktorá za-
sahovala v neskorších obdo-
biach aj do osudov slovenských
dejín.

Výstava obrazov Martina Ben-
ku je o osobnosti, živote a diele
Martina Benku pri príležitosti
130. výročia umelcovho naro-
denia“.Umelcovi pôvodom zo
Záhoria, ktorý precestoval Eu-
rópu, najviac prirástla k srdcu
severoslovenská horská kraji-

na. V rámci svojej tvorby si vy-
tvoril neopakovateľný rukopis,
ktorým citlivo zachytil obraz slo-
venskej prírody, dediny a ľudí.
V správe SNM sa nachádza
okolo 5200 výtvarných diel a
množstvo osobných vecí, ktoré
sú prezentované na tejto výsta-
ve.

V decembri nás čaká ešte ope-
ra „Rigoletto“ a adventné kon-
certy, ktoré nám privodia do na-
šich bežných dní stíšenie, za-
myslenie a duševnú prípravu
na najkrajšie sviatky roku.

Prajeme všetkým Pezinča-
nom pokojné, ničím nerušené
Vianočné sviatky a v novom ro-
ku veľa zdravia a šťastia.

Za výbor JDS Pezinok
E. Zouzalíková

a  L. Štelmachovičová

Pre našich žiačikov prvého stupňa bol piatok neobyčajný.
Do školy sme si zbalili karimatky, spacáky i obľúbenú hračku.
Čakala ich rozprávková noc plná zábavy a dobrodružstva.
Stretli sme sa o pol siedmej. Po odložení vecí v triede sme za-
čali na jednotlivých stanovištiach lúštiť tajničky a hľadať správ-
ne riešenia úloh. Potom sme si dobrou pizzou zaplnili hladné
brušká. Po zotmení nastala dlho očakávaná chvíľa. Ocitli sme
sa v rozprávkach o Perníkovej chalúpke, Červenej čiapočke
a v Žabom princovi. Na najstarších štvrtákov čakali Staroveké
grécke dejiny. Deti v triedach plnili rôzne zaujímavé úlohy. Na-
koniec vytvorili za pomoci pani učiteliek a vychovávateliek návr-
hy na obaly rozprávkových kníh. Po sladkej odmene nasledo-
vala hygiena a obliekanie do pyžamiek. Noc sa ešte nekončila.
Nasledovala pyžamová párty. Všetko sme oslávili tancom až do
neskorých hodín. Po zakuklení do spacákov čakala deti roz-
právka na dobrú noc. Deťom sa pomaly zatvárali očká a posled-
né zaspalo krátko po polnoci. Ráno po raňajkách čakala na deti
sladká odmena, certifikáty. Nasledovalo balenie a rozlúčka.
Deti celú akciu zvládli na výbornú. Unavení, ale s rozžiarenými
očkami odchádzali domov. Iveta Kapraňová,

ZŠ Kupeckého

Rozprávková noc v škole

V zmysle plánu činnosti sa po-
dobne ako i v minulých rokoch sa
v tomto roku uskutočnilo pravi-
delné zasadnutie Komisie histó-
rie CTIF (Svetová organizácia ha-
sičov založená v roku 1900 v Parí-
ži) a medzinárodného pracovné-
ho združenia hasičov historikov v
meste Celle v Spolkovej republi-
ke Nemecko. Historické mesto
Celle v Dolnom Sasku je tiež síd-
lom Špeciálnej vyššej odbornej
hasičskej školy, ktorá bola hosti-
teľom tohto podujatia už po druhý
raz po roku 2000. Zišlo sa tu vyše

sto delegátov z jednotlivých členský krajín CTIF i zo Slovenska.
Popri organizačných, právnych, technických otázkach riešili zú-
častnení delegáti i problematiku certifikácie hasičských múzeí i
historickej hasičskej techniky. Riešili sa tiež otázky plánu čin-
nosti organizácie do budúceho obdobia.

Ako každý rok, všetci zúčastnení delegáti i zúčastnení hostia
s napätím očakávali predstavenie novej publikácie vydanej
CTIF na rok 2018, ktorej ústredná téma i názov je „OSOB-
NOSTI V POŽIARNEJ OCHRANE – BIOGRAFIE VÝZNAM-
NÝCH OSOBNOSÍ HASIČSTVA“. Táto publikácia predstavuje
jednotlivé osobnosti, ktoré sa zaslúžili o založenie, budovanie
hasičských zborov v jednotlivých členských krajinách CTIF
a pracovali na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
a za svoju záslužnú prácu boli i ocenené na národnej i medziná-
rodnej úrovni. Obdobne ako niekoľko rokov dozadu i v tomto ro-
ku mali autori z jednotlivých členských krajín právo do svojho
príspevku zapracovať i krátke rezumé vo svojom rodnom jazy-
ku alebo v angličtine. Za Slovensko sa zúčastňuje týchto roko-
vaní už od roku 2006 vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec.
Vo svojom príspevku do publikácie predstavil osobnosti, ktoré
zakladali organizované hasičstvo od prvej polovice 19. storočia
Rakúsko – Uhorskej ríši a hlavne na území súčasnej SR. Medzi
mnohými aktívnymi funkcionármi hasičstva prezentovanými
v novej publikácii nechýba ani zakladateľ hasičstva mesta Pezi-
nok. V roku 1874 to bol pezinský občan Ferdinand Meissel. Me-
novaný mal viaceré zásluhy o mesto Pezinok: bol prvým velite-
ľom hasičov a tiež okresným predstaviteľom hasičstva. Za tieto
zásluhy o hasičstvo i ďalšiu záslužnú prácu bol cisárskym veli-
čenstvom povýšený do rytierskeho stavu. To bol i hlavný dôvod
jeho zaradenia do tejto publikácie.

Počas slávnostného ceremoniálu v Celle boli udelené význam-
né ocenenia prezidenta Hasičského zväzu hasičov nemeckým
autorom jednotlivých príspevkov a trom zahraničným autorom
boli udelené nemecké medaily“ Za medzinárodnú spoluprácu
hasičov“. Toto významné ocenenie si v Celle osobne z rúk vice-
prezidenta DFV prevzal i Vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec
autor, slovenského príspevku, ktorý predstavil v tejto publikácii
zaslúžilých slovenských hasičských funkcionárov . (r)

Nová hasičská publikácia

Milí Pezinčania, dovoľte mi v mene celej Dychovej hudby Grinavanka
úprimne sa vám poďakovať za vašu priazeň, ktorú ste nám venovali účasťou
na našich vystúpeniach počas celého roka.

Vďaka patrí aj našim priateľom a podporovateľom, bez ktorých by sme len
ťažko mohli zorganizovať podujatie Grinavanka FEST a svojimi vystúpeniami
úspešne reprezentovať mesto Pezinok na festivaloch dychových hudieb
na Slovensku a v Čechách.

Prajeme vám Šťastné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu
najbližších, a tešíme sa na stretnutie s vami pri našich vystúpeniach
v roku 2019. Peter Feder, kapelník

Dychová hudba Grinavanka - Poďakovanie
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V sobotu 10. novem-
bra 2018 sa uskutočnili
v športovej hale v Šali
Majstrovstvá Sloven-
ska v karate a kobudo.
Pretekári z Karate-kick-
box klubu Pezinok sa
na vrcholnom podujatí
sezóny predviedli v
dobrej forme a dosiahli
výborné výsledky. Bla-
hoželáme! Veľká vďaka
za dosiahnuté výsledky

počas celej sezóny patrí aj trénerom za skvelú prípravu! Tiež ďa-
kujeme rodičom a fanúšikom za podporu!

Výsledkový sumár:
- KATAchlapci 9-10 rokov do 6.KYU,1. miesto Jakub Hitka

1. miesto Katarína Klučárová - KATA dievčatá 11-12 rokov do
5.KYU, - KUMITE chlapci 9-10 rokov,1.miesto Daniel Ryška
1.miesto Daniel Štrbka - KUMITE chlapci 15-17 rokov -65 kg,
1.miesto Katarína Klučárová, Gajane Križanová, Radoslav
Klučár 1. miesto Daniel- KATAdievčatá 13-15 rokov družstvá,
Štrbka,Alex Buček, Tomáš Šefčík - KUMITE chlapci 15-17 ro-
kov družstvá, - KOBUDO chlapci do2.miesto Maxim Sarkocy
13 rokov LONG, - KUMITE diev-2. miesto Tamara Kanková
čatá 13-14 rokov -160cm, - KUMITE2. miesto Tomáš Šefčík
chlapci 15-17 rokov - 65kg, 2. miesto Šimon Majerčík, Jakub
Hitka, Anička Udičová - KATA chlapci 10-12 rokov družstvá,

- KATA dievčatá 9-10 rokov do3. miesto Sofia Hujbertová
6.KYU, - KATA chlapci 11-12 rokov3. miesto Maxim Sarkocy
od 4.KYU, - KATA chlapci 11-12 ro-3. miesto Šimon Majerčík
kov od 5.KYU, - KATA muži nad 213. miesto David Moškovič
rokov, - KUMITE dievčatá 9-10 ro-3. miesto Sofia Hujbertová
kov, - KUMITE muži nad 21 ro-3. miesto Martin Tomaškovič
kov OPEN, 3. miesto Tomáš Čúzy, Daniel Ryška, Adam
Krasňanský 3. mies-- KUMITE chlapci 10-12 rokov družstvá,
to Daniel Štrbka, Alex Buček, Tomáš Šefčík - KUMITE chlap-
ci 15-17 rokov družstvá-rotácie, 4. miesto Michelle Džoga-
níková - KATA dievčatá 9-10 rokov do 6.KYU, 4. miesto
Alberto Herera Miroslav Horák- KATAod 21 rokov.

Majstrovstvá SR
v karate a kobudo 2018

V Kostole Povýšenia sv. Kríža

v Pezinku – Cajle v nedeľu 14.

októbra 2018 slúžil gréckokato-

lícku svätú liturgiu bratislavský

gréckokatolícky farár o. Ras-

tislav Čižik. Odvtedy sú sv. litur-

gie v každú druhú nedeľu v me-
siaci o 16.00 h, teda najbližšie
13. januára 2019.

V tomto kostole sa však neslú-

žila svätá liturgia po prvýkrát.

Prvýkrát ju totiž slúžil neznámy

gréckokatolícky kňaz počas pre-

chodu frontu v roku 1945, keď

utekal z Ukrajiny pred Soviet-

skou armádou. Prišiel na nalo-

ženom voze spolu s ďalšími ľuď-

mi a niekoľko dní býval u Kani-

chovcov. Svätú liturgiu slúžil

v cajlanskom kostole, ktorý mu

otvorila kostolníčka pani Jáno-

šová. Keď prichádzal front, ute-

kal ďalej na západ.

Na Cajle sa nachádza aj psy-

chiatrická liečebňa. V nej bol

hospitalizovaný aj dnes už bla-

žený hieromučeník biskup Vasiľ

Hopko počas svojho väznenia.

Pamätá sa na neho posledná ži-

júca sestra vincentka, ktorá pô-

sobila v Pezinku – sr. Nonnáta

Vŕbová DKL.

Najviac sú však gréckokato-

lícki kňazi spojení s kláštorom

kapucínov v Pezinku, kde boli

v rokoch 1950-1951 internovaní

v internačnom kláštore za úče-

lom presviedčania na prestup

na pravoslávnu vieru, čo všetci

odmietli. Boli tu o. Michal Fitz,

o. Mikuláš Aurel Keresztényi,

o. Vladimír Molčányi, o. Franti-

šek Haluška, o. Štefan Haluška,

o. Aurel Mihalič, o. Pavel Mar-

ťák, o. Dionýz Rokický, o. Imrich

Jesenský, o. Ján Jurko, o. An-

drej Karczub, o. Michal Ďurišin,

o. Michal Juchnovič, o. Ján Lac-

ko, o. Eugen Dohovič, o. Štefan

Zima a o. Gabriel Kopčay. Civil-

ní zamestnanci kláštora spros-

tredkovávali tajné stretnutia in-

ternovaných kňazov s ich man-

želkami.

Keď sa kláštor zmenil na cha-

ritný domov, žili tu na odpočinku

tiež viacerí gréckokatolícki kňa-

zi a niektorí tu aj zomreli. Boli to:

o. Andrej Andor, o. Štefan Goj-

dič, o. Zoltán Ujhelyi, o. Michal

Tkáčik CSsR a o. Cyril Ján Zako-

pal CSsR, ktorý bol duchovným

správcom charitného domova

a zaslúžil sa o jeho rekonštruk-

ciu. Pamiatkou na o. Zakopala

je vyrezávaný betlehem v Kapu-

cínskom kostole v Pezinku. Po-

hyblivý drevený betlehem, ktorý

tam bol predtým, tiež vyrezal

o. Zakopal a dnes je umiestnený

v gréckokatolíckej Katedrále sv.

Jána Krstiteľa v Prešove. Počas

pobytu v Pezinku o. Štefan Goj-

dič (brat blaženého hieromuče-

níka biskupa Pavla Petra Gojdi-

ča) slúžil sv. liturgie pri oltári Mat-

ky Ustavičnej pomoci v bočnej

spovednej miestnosti kostola.

Z Pezinka vybavoval súdnu re-

habilitáciu a prevoz tela svojho

brata z väzenského cintorína

v Leopoldove do Prešova. Svä-

tá liturgia sa v Kapucínskom kos-

tole v Pezinku slúžila aj pri po-

hreboch týchto kňazov. Na cin-

toríne v Pezinku je z nich pocho-

vaný len o. Zoltán Ujhely, spolu

s ktorým je pochovaný jeho brat

o. Štefan Ujhelyi, gréckokatolíc-

ky farár v Bratislave.

Okrem spomínaných grécko-

katolíckych kňazov žil v Charit-

nom domove v Pezinku aj gréc-

kokatolícky redemptorista br.

Konštantín Juraj Čepa CSsR.

Do charitného domova cho-

dievali na prax bohoslovci

kňazského seminára v Bratisla-

ve, v ktorom boli v 70.-80. ro-

koch aj gréckokatolícki boho-

slovci.

Na praxi v Pezinku bol ako bo-

hoslovec aj súčasný bratislav-

ský eparcha, vladyka Peter Rus-

nák. Ten bol aj slávnostným ka-

zateľom na svätej omši v Kapu-

cínskom kostole v Pezinku pri

príležitosti Dňa nespravodlivo

stíhaných 18. 4. 2009. Svätú li-

turgiu v Kapucínskom kostole

v Pezinku slúžil aj 8. 1. 2012 bra-

tislavský gréckokatolícky farár

o. Rastislav Čižik v rámci spo-

mienky na gréckokatolíckych

kňazov, ktorí boli v Pezinku in-

ternovaní.

Peter Sandtner

Gréckokatolícki kňazi a sväté liturgie v Pezinku

o. Cyril Zakopal CSsR v charitnom domove v Pezinku

Oltár v Kapucínskom kostole,
kde slúžil sv. liturgiu o. Štefan
Gojdič

N a d á c i a
REVIA hľa-
dá knižných
p a t r ó n o v,
ktorí venujú
k n i h y d e-
ťom 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 Kollárovej

ulici a Panta Rhei v OC Plus

v Pezinku či v Archbooks na

Námestí slobody 19 v Brati-

slave. Prostredníctvom Nadá-

cie REVIA budú knihy doruče-

né do rúk mladých čitateľov.

„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

Úradujúca vicemajsterka Európy v karate, Pezinčanka
Michaela Čukanová v sobotu vybojovala v Trnave titul maj-
sterky Slovenska, čím si aj opäť zabezpečila nomináciu
na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia vo februári
v Dánsku. (r)

Michaela Čukanová majsterkou Slovenska

Počas víkendu 24. – 25. 11. 2018 sa konali vo Schwechate
medzinárodné plavecké preteky. Na pretekoch sa stretli plavci
z Rakúska, Maďarska, Rumunska a Slovenska. Plavecký klub
Pezinok reprezentovalo 30 detí vo veku 10 – 14 rokov. Plavci na-
berali nové skúsenosti a napriek veľmi teplej vode v bazéne si
zlepšili svoje osobné rekordy.

(2005) vyplávala 4 medaily a to 3 xVERONIKA BEHALOVÁ
2. miesto v disciplíne 100m voľný spôsob ( 1:01,93), 100 metrov
motýlik (1:08,88), 100 metrov polohové preteky (1:11,47) a 3.
miesto na 400 metrov voľný spôsob (4:47,05)

(2004) 3. miesto v disciplíne 100MIŠKA KOŠŤÁLOVÁ
metrov prsia (1:23,18)

(2007) 3. miesto 100 metrov znakKATKA SZABÓOVÁ
(1:20,48)

Preteky prebiehali ako 5-boj, teda pretekár musel odplávať 4
stometrové trate + 400 metrov voľný spôsob. Na základe súčtu
bodov za určené disciplíny plavci v jednotlivých kategóriách po-
stúpili v nedeľu poobede do finále. Za PKPK to boli 4 pretekár-
ky: MIŠKA KOŠŤÁLOVÁ (2004), KRISTÍNA FECKOVÁ (2004),
REBEKA GAŠPAROVIČOVÁ (2004) a VERONIKA BEHALO-
VÁ (2005). Vo finále sa plávala ťažká disciplína 400m polohové
preteky. Na tejto trati MIŠKA KOŠŤÁLOVÁ (2004) získala 3.
miesto. VERONIKABEHALOVÁ (2005) a MIŠKAKOŠŤÁLOVÁ
(2004) si domov odniesli okrem medailí aj finančnú výhru.

Všetkým deťom gratulujeme a držíme palce na Majstrov-
stvách Slovenska, ktoré sa konajú v decembri. (NK)

Plavci z Plaveckého klubu Pezinok
na medzinárodných pretekoch v Rakúsku
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KULTÚRNE PROGRAMY SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

DECEMBER 2018 PEZINČAN

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 €

2. Fk: Teheránske tabu .............................................. Nem,Aut.
3.-4. Návrat Mary Poppins .................................................... USA
5.-6. Snehová kráľovná: Krajina zrkadiel ........... Rus....... 17.00 h .
5.-6. Nová šanca ................................................................... USA
8. Zrodila sa hviezda ......................................................... USA
9. Bohemian Rhapsody .............................................. USA,VB
10.-11. Escape Room . ...... USA.........................................................

KINO DOMU KULTÚRY január

12.-13. Ralph búra internet ... USA................................. 17.00 h ........
12.-13. Pašerák ........................................................................ USA
15. Fk: Beautiful boy USA.....................................................................
16. Hovory s TGM ČR,SR...................................................................
17. Kursk Bel,Lux.........................................................................
19. Asterix a tajomstvo čarovného nápoja ....... ......... Fra. 17.00 h .
19.-20. Glass ............................................................................ USA
22.-23. Cena za šťastie ............................................................... ČR
24.-25. Trhlina .............................................................................. SR
27. Návrat domov ........................................... ...... USA. 17.00 h .
27. Trhlina ............................................................................. SR
29. Zložka 64 ....................................................................... Dán
30. Favoritka ....................................................... USA
30.-1. Serenity: Ticho predbúrkou ............................................ USA

Dňa 21. 11. 2018
uplynie 10 rokov,
čo nás opustil náš
milovaný manžel,
otec a dedko

František
SOBOLČÍK.

Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku. Man-
želka a deti s rodinami.

Dňa 17. 12. 2018 si
s láskou pripome-
nieme nedožité 71.
narodeniny nášho
drahého manžela,
ocka a dedka
Petra SLAMKU.

Ďakujeme všetkým, ktorí mu ve-
nujú tichú spomienku. Smútiaca
rodina.

Čas plynie, zabud-
núť sa nedá. Dňa
28. 12. 2018 si pri-
pomíname 10. vý-
ročie úmrtia nášho
otca, dedka a pra-
dedka

Jána SITÁRA.
S láskou a vďakou spomína smú-
tiaca rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

Dňa 6. 12. 2018
sme si pripomenuli
nedožité 80. naro-
deniny otca a man-
žela

Viliama
KRAJČOVIČA.

Kto ťa poznal, ten ťa mal rád.

Odišiel si tíško a niet
ťa medzi nami, v srd-
ciach našich žiješ
spomienkami. Dňa
3. 12. 2018 sme si
pripomenuli 14 rokov
od úmrtia

Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodi-
nami a ostatná rodina.

Dňa 17. 12. 2018
uplynú 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec a
dedko

Ľudovít
PRANDORFY.

S úctou a láskou apomína man-
želka Anna, syn Tibor a dcéra
Dana s rodinou.

Dňa 19. 12. 2018
uplynie 44 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mama a babka

Božena
FEDERLOVÁ.

S láskou spomína dcéra Boženka
s rodinou. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej s nami tichú spomienku.

So smútkom v srd-
ci sme si dňa 25.
11. 2018 pripome-
nuli 4. výročie, čo
nás navždy opus-
tila naša milovaná
Eva KLAMOVÁ.

S láskou a úctou spomíname.

Dňa 3. 12. 2018
sme si pripomenuli
nedožité 68. naro-
deniny našej dra-
hej

Oľgy
VAGAČOVEJ.

Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 18. 12. 2018
si pripomenieme
22 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov o-
pustil náš syn,
manžel, otec a brat

Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomína otec, deti Mar-
celko, Monika a ostatná rodina.

Dňa 10. 1. 2019 si
pripomenieme 14.
výročie úmrtia na-
šej drahej mamy,
babky a prababky

Agneši
TRNKOVEJ.

S láskou a vďakou spomína smú-
tiaca rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím, tichú spo-
mienku.

Dňa 30. XII. 2018
si pripomenieme
druhý smutný rok,
keď nás navždy
opustil a naveky
zaspal večným
spánkom náš syn,
brat a strýko

Ambróz PAŽITNÝ.
Pripomíname si tento smutný deň
tichou spomienkou: mama a ses-
tra s rodinou.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU január

Celý január: „O čisto papierovej krajine.“ Interaktívna vý-
stava pre deti.
10.1. Mama, ocko- poď sa hrať: Zimná čiapka. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
17.1. Mama, ocko - poď sa hrať: Snehuliak. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
18.1. Šaliansky Maťko - súťaž pre ZŠ. Okresná kolo celoštát-
nej súťaže v prednese slovenských povestí pre žiakov ZŠ.
19.1. Rozprávková sobota. Rozprávkové popoludnie pre rodi-
ny s deťmi so začiatkom o 16.00 hod. v Zámockom parku. Cena
na osobu je 2,5 €.
21.1.- 31.1. Zápis do krúžkov - II. polrok. Prihlásiť sa môžete
v Infocentre CVČ v čase úradných hodín.
24.1. Mama, ocko - poď sa hrať: Biela zima. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
25. - 26. 1. Noc v Centre: „Na povale s Marfušou“. Tábor
s prespaním v Centre voľného času. Chvíle plné napätia, hier,
súťaží a tvorivosti.
31.1. Mama, ocko- poď sa hrať: Vtáčiky v zime. Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Bližšie informácie o podujatiach na alebowww.cvcpezinok.sk
na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena prog-
ramu vyhradená. Karolína Magnusová, CVČ

Odišiel tíško, niet
ho medzi nami, no
v našich srdciach
žije stále spomien-
kami. Dňa 29. 12.
2018 uplynie 6
rokov, čo nás

navždy opustil náš drahý otec
Ján JANÁS.

S láskou a úctou na neho spomí-
najú dcéry a synovia s rodinami.

Úspešné múdre kozliatka
V sobotu 17.11. si asi päťde-

siatka detí užila príjemné popo-
ludnie v Centre voľného času
v Zámockom parku, kde pre nich
bolo pripravené interaktívne diva-
delné predstavenie O múdrych
kozliatkach. Inscenácia plná pes-

ničiek, hier a zábavy sa stretla s veľkým úspechom. Deti ocenili
najmä interaktivitu predstavenia, vďaka ktorej mohli do veselej
rozprávky o múdrych kozliatkach, hlúpom vĺčkovi a zdravom
mliečku priamo zasahovať. Vyskúšali si tak svoje herecké a spe-
vácke schopnosti, a zároveň pomohli kozliatkam prekabátiť zlé-
ho vlka. Na základe diváckeho ohlasu preto pripravujeme ďal-
šiu rozprávkovú sobotu na 19. januára 2019. (CVČ)

Dňa 13. 12. 2018
sme si pripomenuli
6. výročie úmrtia
nášho otca, dedka
a pradedka
Jána BLAŽEKA.
Spomína syn s ro-

dinou. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.To, že sa rana zaho-

jí, je len klamné
zdanie. V srdciach
nám bolesť zo-
stáva a tiché spo-
mínanie. Dňa 3. 1.
2019 si pripome-
nieme 12. výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý

Karol LISÝ.
S úctou spomína smútiaca rodi-
na. Nezabúdame!

Dňa 7. 1. 2019 si
pripomenieme ne-
dožité 80 narode-
niny, ktoré by mala
naša drahá ma-
mička a babička
Anna PÓČOVÁ,

ktorá nás predišla do večnosti
ako 53 ročná. S láskou na ňu
stále spomíname a nezabúda-
me.

► 6.1. VÝROČNÁ(nedeľa) o 15.00 h v spoločenskej sále DK –
SCHÔDZADOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU.
► 11.1. VÝROČNÁ(piatok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –
SCHÔDZADIABOZIN.
► 13.1. ( ) o 17.00 h v historickej sále Starej radnice DK –nedeľa
NOVOROČNÝ KONCERT. SPEVÁCKY ZBORANIMATUS.
► 18.1. CHLIEB S MAS-(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
LOM. Súčasná komédia veľmi vtipne zachytáva mužsko –ženský
svet, ktorý ponúka riešenie základnej otázky celého ľudstva.
Účinkujú: Branislav Deák, Juraj Loj, Martin Mňahončák, Domini-
ka Žiaranová. Réžia: Alena Lelková. DARUJTE ZÁŽITOK! Mož-
nosť zakúpiť vstupenky ako vianočný darček v pokladni DK Pezi-
nok.
► 19.1. PROJEKT CHAN-(sobota) o 19.00 h v malej sále DK –
SONS & SONGS 2019. DOROTA NVOTOVÁ A HOSTIA : SIL-
NÉ PIESNE. Exkluzívny koncert pesničkárky Dorotky Nvotovej
a jej hostí. Okrem vybraných kompozícií a pesničiek z jej vlastné-
ho repertoáru zaznejú hlavne skladby z tvorby svetových hudob-
níkov.
►20.1. AHOJ ROZPRÁV-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
KA. Dnes: ZIMNÁ ROZPRÁVKA. Nové predstavenie pre deti
o zajačikoch a ľuďoch. Účinkuje: Divadlo AGAPÉ. Pokračovanie
cyklu rozprávok s detskou súťažou.
►21.1. SMEJKO A TAN-(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
CULIENKA. HIP. HIP, HURÁ! Predstavenie s novými pesničkami,
rozprávkami s autogramiádou. Predaj vstupeniek prostredníctvom
www.ticketportal.sk
► 26.1. X. MALO-(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
KARPATSKÝ VINÁRSKY PLES. Organizátor: QUICK Produc-
tion SK, s.r.o.
► 28.1. FINISÁŽ: SILVIA(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
HRDLOVIČOVÁ – ROZKVITNUTÝ HODVÁB. Slávnostné ukon-
čenie výstavy za účasti autorky.

Stretnutia birmovancov: 15. 1. a 29. 1. 2019 v malej sále DK.

Dňa 18. 12. 2018
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
nášho manžela,
otca a dedka

Milana
DUGOVIČA.

Spomína manželka, mama, deti
s rodinami, súrodenci a vnúčok
Christián.

Vďaka dotácii Mesta Pezinok zorganizovala Živena MO
Pezinok výlet pre rómske deti navštevujúce Špeciálnu zá-
kladnu školu na Komenského ul., ktoré so svojimi spolužiak-
mi a učiteľkami navštívili BIOFARMU v Stupave.

Postupne si popozerali celý veľký areál so zvieratkami. Na
farme majú kone, kravičku, ovce, domácu hydinu, prasiatka
a holuby. O všetkých zvieratkách im pútavo porozprával ba-
ča, ktorý sa o celý hospodársky dvor stará. Na záver prehliad-
ky ich bača povozil na koči. Alžbeta Strapáková

Výlet s rómskymi deťmi

Domáci cirkevný zbor ECAV
v Pezinku bol hostiteľom 12. val-
ného zhromaždenia Spoločen-
stva evanjelických žien.

Zúčastnili sa ho zástupkyne
všetkých seniorátov, aby zhod-
notili svoju dvojročnú činnosť za
účasti biskupa ZD Mgr. Jána
Hroboňa a hostí zo zahraničia:
Poľsko: Aleksandra Blahut Ko-
walczyk, Rakúsko: Inge Schintl-
meister, Nemecko: Christina
Hoerning, Christine Mai, Brigitte
Rachel, Gertrud Dorn a z Českej
republiky Natalie Klusová, De-
nisa Čopová, Miriam Szoe-
keová, Miroslava Hodáňová.

Valné zhromaždenie sa
nieslo v duchu Božieho slova
„Smädnému dám prameňa
vody života“ (Zj. 21,6)

V úvode prítomných privítal
primátor mesta a zborový do-
zorca domáceho CZ.

Nechýbali ani pozdravy zo za-
hraničia.Úvodnú pobožnosť vie-
dol zborový farár, konsenior
Mgr. Vladimír Kmošena. V pro-
grame vystúpil domáci detský
spevokol Hrozienka a spevokol
dospelých Stafides.Účastníci si
vypočuli podrobnú správu pred-
sedníčky SEŽ Mgr. Daniely
Horínkovej, správy o hospodá-

rení, rozpočte, o uskutočne-
ných projektoch SEŽ a o plá-
noch na ďalšie roky. Taktiež sa
uskutočnili voľby novej celoslo-
venskej predsedníčky Spolo-
čenstva evanjelických žien
(SEŽ). Do funkcie bola zvolená
modranská pani farárka Mgr.
Eva Oslíková, ktorá vystrieda
vo funcii Mgr. Danielu Horín-
kovú.

V závere doobedňajšieho ro-
kovania nová predsedníčka po-
ďakovala domácemu CZ za pri-
jatie VZ a občerstvenie a poďa-
kovala prítomných hosťom aj
delegátom, pozvala všetkých

na slávnostné Služby Božie a
rokovanie 12. VZ SEŽ ukončila.

Službami Božími s Večerou
Pánovou a slávnostným úvo-
dom do funkcií nových koordi-
nátoriek poslúžil biskup Západ-
ného dištriktu ECAV Mgr. Ján
Hroboň. Kazateľkou Božieho
slova bola Aleksandra Blahut –
Kowalczyk z Poľska v zastú-
pení regionálnej koordinátorky
práce žien Svetového luterán-
skeho zväzu (Text Sv. Písma
Izaiáš 49, 1-6).

Alžbeta Strapáková

Spoločenstvo evanjelických žien
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V novembrovom termíne sa
mladí Pezinčania predstavili na
pôde Vrútok, kde odohrali 2 zá-
pasy v rámci 3. extraligového
turnaja U16 a taktiež dohrávky
v Martine.

Najprv si zmerali sily s domá-
cou Kometou Vrútky. Po výbor-
nom výkone v prvom polčase
sa Jokeritu podarilo na začiatku
druhej časti zvýšiť na 3-1 a mali
zápas pod kontrolou. Lenže
chvíľková nepozornosť Pezin-
čanov stála vedenie, keď sa do-
mácim podarilo behom 10 s vy-
rovnať na 3-3. Šancí bolo na
oboch stranách viacero, ale už
sa skóre nemenilo. V závere
nás viackrát podržal brankár
a tak sme si odniesli bod.

Na druhý zápas sme nastúpi-
li proti nováčikovi z Trebišova
a výsledok hovorí jasnou rečou,
nič sme nepodcenili a tešili sme
sa z vysokého víťazstva.

Na posledný zápas sme sa
presunuli do neďalekého Marti-
na, kde sme s Medokýšom Mar-
tin odohrali vyrovnaný a kvalitný

zápas. Hoci po polčase sme pre-
hrávali o gól, bojovali sme a ujali
sa vedenia 2-1 a neskôr 3-2. Sú-
perovi sa podarilo znova vyrov-
nať, ale 90 s pred koncom sme
strelili gól na 4-3. Pri záverečnej
power play domácich sa nám
podarilo skórovať do prázdnej
brány a upravili sme na koneč-

ných 5-3 pre nás. Po jeseni Pe-
zinčanom zatiaľ patrí výborné
3. miesto so zápasom k dobru.
Najbližší turnaj odohrá U16 vo
februári v Žiline.

25.novembra 2018
Jokerit Juniors Pezinok – HBK
Kometa Vrútky 3-3 (2:1). Góly:
2 g Král, Kováč.

Jokerit Juniors Pezinok –
HBK Adler Trebišov 10-1 (7:1)
Góly: 3 g Blaho, 2 g Šoka, Král,
Kováč, Petráš, Drobný, Ondrej-
kovič.
Jokerit Juniors Pezinok – HBK
Medokýš Martin 5-3 (0:1) Góly:
2 g Kováč, Vereš, Šoka, Král.

Jokerit Pezinok Juniors

Zvládnutá jeseň mladých hokejbalistov Jokeritu

Pezinskí džudisti bodovali
na súťaži v Rakúsku

V nedeľu 25. novembra 2018 sa členovia 1. JUDO Clu-
bu Pezinok zúčastnili medzinárodných pretekov v Ra-
kúsku a opäť boli viacerí pre-Nachwuchscup Berger Krems

tekári úspešní.

1. miesto získali:
Patrícia Tománková – kategória do 12 rokov – do 32 kg
Filip Buzinkay – kategória do 14 rokov – do 38 kg
Matej Klobúčnik – kategória do 14 rokov – do 42 kg
Samuel Háger – kategória do 14 rokov – do 50 kg
Karol Dubský – kategória do 16 rokov – do 73 kg

2. miesto získali:
Andrej Markovics – kategória do 12 rokov – do 27 kg
Emma Markovicsová – kategória do 12 rokov – do 40 kg
Ella Markovicsová – kategória do 14 rokov – do 40 kg

3. miesto získali:
Marek Macejka – kategória do 12 rokov – do 33 kg
Michal Tomáš – kategória do 12 rokov – do 34 kg
Anton Dubský – kategória do 14 rokov – do 46 kg
Ján Letz – kategória do 16 rokov – do 66 kg

Jokerit Pezinok Juniors U16

Zápasy MHL Pezinok

XIII.ročník Štefanského turnaja
v stolnom tenise

o putovný pohár mesta PEZINOK

ktorý sa bude konať dňa 26.12.2018
v telocvični a stolnotenisovej hale

ZŠ Na bielenisku.

Pozývame všetkých registrovaných,
neregistrovaných a rekreačných hrá-
čov, aby sa prišli zabaviť a pokúsili sa
získať putovný pohár mesta Pezinok.

- Štartovné: 5 EUR/osoba
- Prihlášky: Prihlášky je potrebné za-
s ie la ť e lek t ron i cky na e -ma i l :
pavol.alexy@stuba.sk do 22. 12. 2018
do 20.00 h. Do prihlášky je potrebné
uviesť meno, priezvisko, rok narodenia,
klub a (v prípaderegistračné číslo hráča
reg. hráčov) resp. mesto (v prípade

nereg. hráčov). Registrovaní hráči, pokiaľ
nie sú z BA kraja a nie sú v rebríčku SR
dospelých uvedú aj aktuálne umiestnenie
v príslušnom krajskom rebríčku.
- Časový plán:

7.30 – 8.30 hod prezentácia
8.30 – 9.00 hod – vyžrebovanie
9.00 hod – otvorenie turnaja a začiatok
súťaží.

- Súťaže:
– registrovaní hráči (zú-Kategória A

častniť sa môžu hráči všetkých líg)
- registrovaní hráči, ktoríKategória B

nepostúpia zo základných skupín v ka-
tegóriiA

- neregistrovaní hráčiKategória C
- neregistrovaní hráči, kto-Kategória D

rí nepostúpia zo základných skupín
v kategórii C

- starší žiaci a dorast (na-Kategória E
rodení 2000 a mladší)

Kategória F - najmladší a mladší žiaci
(narodení 2005 a mladší)

Vo všetkých kategóriách sa hrá len
súťaž dvojhier

Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste
získajú diplomy, medaily, darčekové ba-
líčky, poháre + mená víťazov v kategórii
Aa C budú vyryté do putovných pohárov.

- Informácie: P.Alexy, tel: 0903 461 734,
email pavol.alexy@stuba.sk

- Občerstvenie: V štartovnom je 1 x
občerstvenie (teplé jedlo + nealko).
Počas turnaja bude k dispozícii bufet.

- Usporiadateľ: OZ stolnotenisový klub
ZŠ Na bielenisku Pezinok, ZŠ Na
bielenisku Pezinok, mesto Pezinok,
http://www.stkpk.sk/

(PA)

Pozvánka na Štefanský turnaj

V sobotu 17.11.2018 sa začal 6. ročník obnove-
nej Mestskej minifutbalovej ligy v Pezinku. Zúčas-
tňuje sa ho rekordných 17 mužstiev z Pezinka a šir-
šieho okolia. Stabilných účastníkov doplnili nové
mužstvá, ktoré zvýšili prestíž súťaže (napr. FC Se-
lavy - 5 násobný majster interligy Šenkvice).

Liga je rozdelená do dvoch skupín. Po odohraní
základnej časti sa mužstvá stretnú v play off. Zá-
pasy sa hrávajú v športovej hale na Komenského
ulici v Pezinku v sobotu, vstup pre verejnosť
je voľný. Rozhodujú ich dvaja rozhodcovia, nakrú-
cajú sa z nich zostrihy, ktoré sa dajú ihneď online
pozrieť. Tipnúť si víťaza tohto ročníka bude veľmi
ťažké, nakoľko mužstvá sú veľmi vyrovnané a kva-
litné.

S každým divákom bojovnosť mužstiev rastie,
a tak príďte povzbudiť chlapcov z vášho okolia a od-
menou vám bude ešte kvalitnejší minifutbal. Všetky
informácie o lige nájdete na stránke www.mmfl.sk

Martin Gaal

Mestská minifutbalová
liga Pezinok

Výsledky:
Základná časť 2018/2019 – 2. kolo
Slávia Senec – RB7 ..................... 5-5
Morgans – ................ 5-11Nový Dvor
Banco Casino W – FC Naostro ... 7-4
SC Palermo – ... 6-8Banco Casino R
Ubermannschaft – ....... 5-7Bonbony
Expendables – ......... 1-21FC Selavy
ŠK Čataj – ................. 2-15Brothers
Kalamáre – ................... 5-6Grinava

Základná časť 2018/2019 – 3. kolo
RB7 – ............... 2-5Banco Casino R
Nový Dvor – FC Kalamáre ........ 13-5
Bonbony – ..... 5-16Banco Casino W
ŠK Čataj – .............. 4-19FC Naostro
Slávia Senec – ....... 5-11SC Palermo
Rakeri – ................... 2-13FC Selavy
Ubermannschaft – ....... 4-8Brothers
Morgans – ..................... 0-5Grinava

ŠK Liptovský Mikuláš usporiadal
v miestnej Liptov aréne v sobotu 1.
decembra Majstrovská Slovenska
v modernej gymnastike v spoloč-
ných skladbách, dvojiciach a troji-
ciach. Na podujatí sa tentoraz pred-
stavilo sedem slovenských klubov
so 42 skladbami. V kategórii junio-
riek dvojíc a trojíc štartovali aj
gymnastky ŠK Juventa Bratislava
Timea Oravcová a Tamara Oblo-
žinská v cvičení so stuhou. Diev-
čatá si vybojovali zlaté medaily a stali sa majsterkami Slo-
venska pre rok 2018. Pezinčanka Timea Oravcová (na fotogra-
fii vľavo) je žiačkou Základnej školy na Kupeckého ulici
v Pezinku. (mo)

Juniorky majsterkami Slovenska

10. kolo 24.-25.11. 2018
CSKASenec – ..................... 0-5 kont.Haliganda Pezinok
HC Chilli – Jokerit PK ................................................... 8-0
Pavúci Pezinok – Gl. Hrnčiarovce ............................... 1-10
Watberg Senec – Savages Petržalka .......................... 9-2
Lions – ................................................. 4-6Draci Pezinok
Diabli Reca – Račištorf ...............................................11-1
Voľno – Vitamíny Pezinok

11. kolo 1.-2.12. 2018
Diabli Reca – Vitamíny Pezinok ................................... 4-2
Račištorf – ......................................... 1-4Watberg Senec
Pavúci Pezinok – ......................... 4-9Savages Petržalka
HC Chilli – Gl.Hrnčiarovce ........................................... 7-2
Draci Pezinok – Haliganda Pezinok .................... 5-0 kont.
CSKASenec – Jokerit Pezinok .................................... 1-4
Voľno – Lions

12. kolo 8.-9.12. 2018
Račištorf – CSKA Senec ............................................. 6-2
Draci Pezinok – Savages Petržalka ............................ 4-2
HC Chilli – Vitamíny Pezinok ..................................... 10-2
Haliganda Pezinok – Jokerit Pezinok ........................ 13-2
Lions – ............................................... 3-9Gl. Hrnčiarovce
Diabli Reca – Pavúci Pezinok ...................................... 6-5
Voľno – Watberg Senec




