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Informácie
o nakladaní
s odpadmi

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 16. 3. 2019 od 7.00 do 22.00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov
na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nad-
polovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude

sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 3. 2019

od 7.00 do 22.00 h.

Voľby prezidenta

Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

str. 3-4

Vážení spoluobčania !
Mestská polícia vám aj touto

cestou dáva na vedomie, že za-
bezpečuje nepretržitú 24-hodi-
novú službu pre obyvateľov v ob-
lasti poskytovania pomoci, a to
v rôznych oblastiach. Slúži na-
príklad ako útvar prvého kontak-
tu v prípade potreby riešenia si-
tuácií, ktoré zistí obyvateľ mesta
a ktorých riešenie neznesie od-
klad. Obyvateľ mesta sa na
mestskú políciu môže vždy obrá-
tiť o pomoc alebo nahlásiť mest-
skej polícii podnety alebo ziste-
nia a to aj v čase, kedy je naprí-
klad mestský úrad nefunkčný
(sobota, nedeľa a sviatok). Mô-
že ísť o nedostatky súvisiace
s poskytovaním mestských slu-
žieb (nevyvezený odpad, nepo-
riadok na verejných priestran-

stvách). Ďalej obyvateľ mesta
môže kontaktovať mestskú polí-
ciu ak je nefunkčné osvetlenie
na ulici, poškodené verejno-
prospešné zariadenie, dochá-
dza k zatápaniu mestských po-
zemkov po roztápaní snehu
a podobne.

Všetky takéto zistenia môžete
oznamovať na útvar mestskej
polície Pezinok. Tá pre rýchlosť
vyriešenia daného problému
buď problém vyrieši sama v rám-
ci svojej kompetencie, vec ozná-
mi štátnemu orgánu alebo vec
odstúpi úradným záznamom
s prípadnou fotodokumentáciou
alebo videozáznamom na vec-
ne príslušné oddelenie mest-
ského úradu.

Mestská polícia zároveň slúži
aj ako útvar pre tzv. „straty a ná-

lezy“. Na útvar mestskej polície
môže obyvateľ odovzdať nález,
rovnako ako v prípade straty ve-
ci si môže preveriť, či tá nebola
ako nález odovzdaná na útvar
mestskej polície.

Príslušníci mestskej polície
sú vám k dispozícii, ochotní
kedykoľvek pomôcť alebo po-
radiť buď :
- priamo na útvare mestskej
polície Pezinok so sídlom
Radničné námestie č. 7, bu-
dova Mestského úradu Pezi-
nok, prízemie vpravo;

- telefonicky – na telefónnom
čísle – Stála služba: 033/
6901 182, tiesňové volanie –
telefónne číslo – 159.

Ludovit Farbula

Aj počas víkendov a sviatkov

môžete nahlásiť problém v meste

Od 1. marca platí zmena stránkových hodín na Mestskom
úrade v Pezinku.

Pondelok ............................................................. 8.00 - 16.00 h
Utorok .................................................................. 8.00 - 16.00 h
Streda .................................................................. 8.00 - 17.00 h
Štvrtok ............................................................ nestránkový deň
Piatok .................................................................. 8.00 - 12.00 h

V čase od 11.30 do 12.30 hod. je obedňajšia prestávka.

Zmena stránkových hodín
na Mestskom úrade

Moji milý Pezinčané!
Tak sem naspátek jako

trestanec z basy. Verím, že aj
místo na stĺpek bude zachova-
né, páta strana napravo. Ale,
ket aj né, každý dosci trpezly-
vý múj stĺpek nájde. Dovolte,
abych týmto podzekoval Srcu
Pezinka za dočasný azyl a
dostatek nélen placu, ale hlav-
ne slobody na písaný. Fungl
nový rok sa nám rozbehél dos-
ci friško. Hádam bude lepší,
krajší a úspešnejší, jako ten
predešlý. To si prejem nélen
já, ale vinšujem to s celej duši
aj vám šeckým, čo toto čítate.
K temu ešče zdravý rozum a
rozumné zdraví. To aby ste vlá-
daly a vedzely jako tý želáná
naplnyt. Any zme sa nenazdá-
ly a vícej jako púlka januára je
fuč. Nekerý ludé si uš scihly za-
nadávat na snech, potom na
mesto, že ho neodhŕna, baraj
ze zákona tak má. Vačinu to
boly taký, kerým sa čáži zebrat
lopatu a metlu a spravit si ten
kúsek pret svojim barákem
schodným. To su tý, čo neod-
hŕnaly, any ket to bola ich po-
vinnost. Chápal bych našeho
suseda, kerý býva na rohu a
má teho trikrát vícej, jako
ostatný. Ale teho sem frflat ne-
očul. Firma, kerú mesto objed-
nalo téš nemóhla byt v jeden
moment na sto místach.
Chudáčisko snech. Ket to šec-
ko očúl, račej sa rostopil.
Nescel byt príčinu hádek. Fčúl
máme člapkanycu. Nygdo any
nepipne. Leda tak slépky ve
dvorku.

F takémto čase, jaký máme
v januári velyce ráda kukám z
okna, ket sneží. Šecko je čer-
stvo bílé, čisté, bes kúska špi-
ny. To následné topený také
pekné neny, tak sa kuknem do
televízora, gdze tý naše dzif-
čence vedzá na snehu naozaj
potešit. Na chvílu sa zastaví
človeku mozek a zostane len
tá čistá radost. Mozek zastavit
dokážu aj vácerý polytyci, ale
tý any zdaleka né s čistej ra-
dosci. Skúrej naopak. Na-
ščascí, televízor a rádijo majú
vypínač. Nekerý medijálny
magnáci, teda vlastnýci sa chy-
cily zdravého rozumu a vy-
myslely stanyce načisto bes
polytyky. Hraje len fajná hud-
ba a hotovo. Krátko na to lúš-
čim krížofku a f tajnyčke, že -
Hlúposť nie je v polytyke han-
dycap!

Fčúleky nevím, či to bolo
myslené ze srandy alebo váž-
ne. Víte, lebo pri nekerých vy-
stúpenách polytykú je mi ich
lúto. A pocichu si myslým, že
chúdato, šak teba teho f škole
moc nenaučily. Leda tak opi-
sovat, doma any len slušnosci
a ty tu plačeš f prýmem preno-
se, jako by si any preceda ne-
bol. Želám vám múdrych
ústavných sutcú!

Zúctu váš Strýco Lajo

Stĺpek po našem

Bežný život v januári na pár dní ovplyvnila bohatá nádielka snehu. Viac o tejto téme v člán-
ku na strane 7. K začiatku nové-Snehové kalamity môžu prekvapiť aj keď sa klíma otepľuje
ho roka však patria aj bilancie a štatistiky. Počet obyvateľov v Pezinku k 31. decembru
2018 bol 24 931. V minulom roku sa do Pezinka prisťahovalo 630 a odsťahovalo 594 obča-
nov. Zomrelo 203 Pezinčanov a narodilo sa 302 detí. Pezinské bábätká s dátumom narode-
nia 1. 1. 2019 sú chlapci. Všetkým prajeme veľa šťastia v roku 2019 aj v tých ďalších.
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Dovoľujeme si upozorniť všetkých dar-
cov a podporovateľov, že Účet Pro Bozen
na záchranu historických pamiatok,
podporu kultúry a umenia a revitalizáciu
prírody bol v decembri 2018 zrušený býva-
lým vedením.(IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024).

Ing. Alena Gusejnova,
vedúca oddelenia ekonomiky a miestnych daní

Účet Pro Bozen zrušený

Do 27. januára 2019 prebieha v priestoroch bratislavskej
Incheby 25. ročník Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu
ITF SLOVAKIATOUR. Ide o najväčší veľtrh cestovného ruchu
na Slovensku, kde sa návštevníci dozvedia novinky nielen o ces-
tovaní, dovolenkách, ale získajú aj informácie o domácich a za-
hraničných destináciách. Súčasťou je bohatý sprievodný prog-
ram. V spoločnom stánku KOCR Bratislava Region Tourism sa
predstavia aj členovia Oblastnej organizácie Malé Karpaty, kto-
rá zabezpečuje propagáciu nášho regiónu (Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku, Mesto Pezinok).

Otváracie hodiny pre odbornú verejnosť sú v piatok (9-13
hod.). Brány pre širokú verejnosť sa otvoria v piatok 25. januára
2019 (od 13-18 hod.), sobotu (9-18 hod.) a nedeľu (9-17 hod.).
Základné vstupné je 7 €, zľavnené vstupné 5 € (žiaci, študenti,
ZŤP). Peter Vlasák

ITF Slovakiatour 2019

MESTO PEZINOK
vyhlasuje výberové konanie na miesto

Vedúci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti
Mestského úradu v Pezinku

Miesto práce: Pezinok
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu:ASAP
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od

1 500 € do 2 000 €, v závislosti na pracovných skúsenostiach

Informácie o pracovnom mieste:
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: Manažment

všetkých pracovných činností zamestnancov oddelenia. �
Riadenie a koordinácia činnosti oddelenia školstva a sociál-
nej starostlivosti. Metodické riadenie zariadení sociálnych�

služieb, ktorých zriaďovateľom je Mesto Pezinok alebo kto-
ré Mesto Pezinok poskytuje. Koordinácia metodického�

riadenia škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Pezinok. Riadenie, koordinácia a kontrola�

práce vedúcich zariadení sociálnych služieb, a ostatných
druhov sociálnych služieb, ktoré zriadilo Mesto Pezinok,
alebo ktoré poskytuje Mesto Pezinok. Sledovanie aktuál-�

nych právnych úprav, rozhodnutí orgánov mestskej sa-
mosprávy a ich aplikovanie. Koordinácia, rozvoj a mo-�

tivácia zamestnancov. Riešenie úloh a odborných problé-�

mov, samostatné rozhodovanie a implementácia rozhod-
nutí.

Zamestnanecké výhody, benefity. Zázemie stabilného
mestského úradu. Príjemné pracovné prostredie a práca�

v profesionálnom kolektíve. Teambuildingové aktivity.�

� Päť dní dovolenky navyše. Výhody zamestnanca mesta.

Informácie o výberovom konaní:
Ste dynamická/ý s organizačnými schopnosťami? Máte

prax v požadovanej oblasti? Radi vás prijmeme do nášho
tímu. Ponúkame prácu v progresívne sa rozvíjajúcom Mest-
skom úrade.

Zašlite nám svoju žiadosť s profesijným životopisom a fo-
tografiou. Pripojte váš súhlas so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov.

Budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí v najväčšej
miere spĺňajú naše kritériá.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31. 1. 2019.

Požiadavky na zamestnanca:
– vysokoškol-Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

ské vzdelanie II. stupňa, vysokoškolské vzdelanie III. stupňa.
manažment, sociálna práca, peda-Vzdelanie v odbore:

gogického smeru

Požadovaná prax: prax na pozícii manažéra minimálne
2 roky, prax v predmetnej agende vítaná, anglický jazyk – zá-
klady

Ostatné znalosti: Microsoft Excel – základy, Microsoft
Word – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti: Orientácia
v problematike kompetencií samosprávy v oblasti sociálnej
starostlivosti a školstva. Plánovanie a koordinácia. Samo-
statnosť. Riadiace a organizačné schopnosti.

Počet zamestnancov: 153
Adresa spoločnosti: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7,

902 14 Pezinok, https://www.pezinok.sk Kontaktná oso-
ba: Viera Zvolenská, e-mail: podatelna@msupezinok.sk

Dňom 1. 1. 2019 vstúpila do
platnosti novelizácia Zákona
č. 544/2010 o dotáciách v pô-
sobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky. Novela zá-
kona upravuje najmä účel,
podmienky a spôsob posky-
tovania dotácií na podporu
výchovy k stravovacím návy-
kom dieťaťa, tzv. „obedy zdar-
ma“.

Dotácia sa poskytuje na za-
bezpečenie obeda a iného
jedla. Na dotáciu majú od
1. 1. 2019 nárok všetky deti
navštevujúce posledný ročník
materskej školy, a to aj deti, kto-

rým bola odložená povinná škol-
ská dochádzka, taktiež dieťa
navštevujúce materskú školu a
žiak navštevujúci základnú ško-
lu žijúci v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej nú-
dzi alebo ktorej príjem je najviac
vo výške životného minima.
Podmienkou je, aby materská
škola bola zapísaná v sieti škôl.
Výška dotácie je 1,20 Eur na
každý deň, v ktorom sa dieťa zú-
častnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole
a odobralo stravu. V prípade, že
výška príspevku zákonného zá-
stupcu dieťaťa je v zariadení

školského zariadenia vyššia
ako je výška dotácie, rozdiel
doplatí zákonný zástupca die-
ťaťa. Ak sa dieťa nezúčastní vý-
chovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole, prípadne vyu-
čovania na základnej škole a zá-
konný zástupca toto dieťa zo
stravy neodhlási podľa inter-
ných predpisov školského za-
riadenia, je zákonný zástupca
povinný uhradiť stravu v plnej
výške.

Zriaďovateľ materskej školy,
prípadne základnej školy pria-
mo uhradí dotáciu zákonnému
zástupcovi dieťaťa, ktoré je od-
kázané zo zdravotných dôvo-

dov na diétne stravovanie a škol-
ské zariadenie nezabezpečuje
diétne stravovanie. Zákonný zá-
stupca je povinný zriaďovateľo-
vi materskej školy, prípadne zá-
kladnej školy predložiť potvrde-
nie lekára-špecialistu, že dieťa
je odkázané na diétne stravova-
nie.

Od 1. 9. 2019 budú mať nárok
na dotáciu všetky deti, ktoré
navštevujú základné školy.

V prípade akýchkoľvek otázok
nás neváhajte kontaktovať na
telefónnom čísle 033 6901 304,
alebo na e-mail: milan.hyll@-
msupezinok.sk

(OŠaSS)

Novelizácia zákona o dotáciách

Mobilná aplikácia na hlásenie udalostí tvorí ďalší komunikačný
kanál so samosprávou, o čom svedčí každoročný nárast týchto
podnetov. Táto možnosť pomáha Mestu Pezinok operatívnejšie
riešiť problémy bez toho, aby museli občania fyzicky prísť na mest-
ský úrad.

Po štvorročnom období, k 31. 12. 2018, skončila zmluva s dote-
rajším prevádzkovateľom tejto služby – QBSW, a.s., s aplikáciou
City Monitor. Samospráva má záujem občanom aj naďalej umož-
niť používať takýto typ služby na nahlasovanie.

V novom prieskume bola vybraná výhodnejšia ponuka od spo-
ločnosti SGI – s aplikáciou Portál je projek-Odkaz pre starostu.

tom neziskovej mimovládnej organizácie Inštitútu pre dobre spra-

vovanú spoločnosť. Rozširovanie portálu je financované z projek-
tu Participácia, informovanosť a tvorba verejných politík na úrovni
samospráv. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho
fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Portál
Odkazprestarostu.sk raz ročne oceňuje najlepšie samosprávy, kto-
ré riešili podnety od občanov, ako aj tie čo s nimi najlepšie komuni-
kovali. Je to zároveň teda motivácia aj pre mesto byť aktívny v rie-
šení daných podnetov a byť ocenený.

Občania budú môcť upozorniť na problém resp. zaslať svoj pod-
net cez web alebo smartfón. Odkaz na túto mobilnú aplikáciu bude
aj na web stránke mesta www.pezinok.sk

Prevádzka nového portálu pre mesto Pezinok začala 23. 1.
2019. Občanom sa dáva do rúk nástroj, ktorý im umožní jednodu-

cho upozorniť samosprávy na neriešené problémy vo svojom oko-
lí, tak ako boli zvyknutí aj doteraz. Mesto Pezinok sa tak priradilo
k ďalším mestám ako Senec, Modra, Svätý Jur, Bratislava, Trnava
a ďalšie, ktoré využívajú Odkaz pre starostu.

Nahlasovanie cez bude možné ešte do konca janu-City Monitor

ára 2019. Doterajšie hlásenia ostanú pre mesto Pezinok v tejto mo-
bilnej aplikácii a na web stránke prístupné užwww.citymonitor.sk
iba v režime čítania.

APLIKÁCIA JE PRE OBČANOVODKAZ PRE STAROSTU

BEZPLATNÁ a takisto aj služba pre mesto je zadarmo.

Webová stránka Odkaz pre starostu

https://www.odkazprestarostu.sk/

inštalácia mobilných aplikácii:

Nahlasovanie udalostí pomocou novej mobilnej aplikácie

Mesto Pezinok začalo v októbri pracovať na zmenách a do-
plnkoch k územnému plánu. Tieto doplnky pozostávali z dvoch
hlavných skupín. Prvá skupina reprezentovala verejný záujem,
zosúladenie pamiatkovej zóny a drobné opravy a korekcie. Dru-
há skupina bola založená na základe žiadostí súkromných in-
vestorov, kde sa uvažovalo aj so stavbou rodinných domov či by-
tového domu v lokalite pri futbalovom ihrisku na juhu. Po zváže-
ní a preverení možností mesta sme pristúpili ku korekcii a dané
zmeny a doplnky sme skorigovali do podoby, aby reprezenten-
tovali iba verejný záujem.

Za najvýznamnejšiu pozitívnu zmenu považujeme to, že sa
nám podarilo pozemky mesta v lokalite Cajla – areál bývalých
CO skladov – zadefinovať pre potreby občianskej vybavenosti,
špecificky pre funkciu školstva. Pôvodný zámer hovoril o trans-
formácií na rodinné domy, čo by zvýšilo koncentráciu obyvate-
ľov v danej lokalite. Týmto krokom chceme postupne napĺňať
ideu budovania lokálneho centra pre severnú časť mesta až po
Kučišdorfskú dolinu, ktoré eliminuje nápor dopravy v iných čas-
tiach Pezinka, hlavne v okolí školských zariadení. Igor Hianik

Zmeny a doplnky územného plánu
Nový rok sme odštartovali zmenami, ktoré otvárajú samosprávu

smerom k ľudom a zapájajú ich do spolurozhodovania. Mestské za-
stupiteľstvo schválilo komisie, v ktorých sú vo väčšej miere zastú-
pení obyvatelia mesta a to v počte sedem až osem členov z devia-
tich. Okrem pôvodných komisií pribudla úplne nová komisia Smart
a IT riešení a téma životného prostredia sa odčlenila od výstavby.
Novovzniknuté komisie podčiarkujú oblasti, ktoré boli dlhodobo za-
nedbané. Za významný krok vpred považujem, že mestské zastu-
piteľstvo odsúhlasilo a schválilo mestskú radu. Po ôsmich rokoch
sme obnovili tento dôležitý inštitút. Mestská rada je zložená z po-
slancov zo všetkých volebných obvodov a je poradným orgánom
primátora. Okrem poradného orgánu, bude mestská rada zabez-
pečovať vzájomnú koordináciu komisií. Ideou je, aby bol tok infor-
mácií naprieč jednotlivými komisiami, zastupiteľstvom a MsÚ ply-
nulý. Pripravujeme aj zmeny, kde určité kompetencie zo strany pri-
mátora prejdú na mestskú radu. Vzhľadom k tomu, že do komisií
sa prihlásilo veľa šikovných ľudí a nemohli byť všetci prijatí do komi-
sií, z pozície primátora pripravujem zriadenie rady seniorov, rady
podnikateľov a rady mládeže. Som naozaj rád, že hneď zo začiat-
ku sa potvrdilo, že najväčší potenciál má mesto vo svojich obyvate-
ľoch. Ďakujem im všetkým za záujem o mesto. Igor Hianik

Otvorená samospráva, rady a komisie

Plánovaný výrub drevín na február a marec 2019
Stavba „Cyklotrasa Pezinok - Limbach“:
�na realizáciu menovanej stavby Mesto Pezinok dostalo grant
�už územné rozhodnutie na túto stavbu bolo podmienené právo-

platným povolením na výrub drevín v trase stavby
� výrub bol povolený rozhodnutím Mesta Svätý Jur zn.: 11944/-

1269/2017 zo dňa 7. 7. 2017
�účastník konania pán V. M. sa voči vyššie uvedenému rozhodnu-

tiu odvolal, povolenie bolo riešené v odvolacom konaní na
Okresnom úrade Pezinok, ktorý odvolanie p. V. M. zamietol a roz-
hodnutie Mesta Svätý Jur potvrdil: toto rozhodnutie vydal Okres-
ný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok dňa 22. 1. 2018 pod číslom:
OU-PK-OSZP-2017/011317-002-Do a nadobudlo právoplatnosť
dňa 5. 2. 2018

� rúbať sa má celkom 12 ks stromov a 1 252 m2 krovitých porastov
� za výrub bude vykonaná do konca roka 2019 primeraná náhrad-

ná výsadba.

Výrub 16 ks stromov – druh sofora japonská v stromoradí
pod starým cintorínom na Seneckej ulici v Pezinku:
� výrub bol doporučený Mestu v odbornom posudku vypracova-

nom v septembri 2016 spoločnosťou EKOJET, s.r.o., priemysel-
ná a krajinná ekológia, Bratislava pod názvom „Tomografické po-
súdenie zdravotného stavu a stability 107 ks stromov, Pezinok“

� výrub bol povolený rozhodnutím Mesta Svätý Jur zn.: 14421/-
1837/2016 zo dňa 12.12. 2016

� potreba uvedeného výrubu bola potvrdená i v odvolacom kona-
ní: rozhodnutie vydal Okresný úrad Pezinok, Odbor starostlivosti
o životné prostredie, M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok dňa
13. 10. 2017 pod číslom: OU-PK-OSZP/2017/25 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 18. 10. 2017

�dôvodom výrubu je život a majetok ohrozujúci stav týchto stromov
� za výrub bude vykonaná do konca roka 2019 primeraná náhrad-

ná výsadba.
Ing. Jana Gubániová
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Zimná údržba
Zimnú údržbu v rámci verejnoprospešných služieb pre Mesto

vykonáva firma Petmas s. r. o. Plán zimnej údržby sa vypraco-
váva na obdobie spravidla od 15. novembra do 15. marca na-
sledujúceho roku. V teréne je 9 vozidiel: 2 traktory, 3 multikáry,
2 UNC, 1 nákladné vozidlo a v prípade potreby aj teleskopický
manipulátor Manitou (napr. na odhŕňanie snehu z kontajnero-
vých stanovíšť, z parkovísk...). Ručná údržba a posyp: 8 ľudí
na 3 osobných autách (centrum, chodníky, prechody, zastáv-
ky...) Zabezpečuje sa zjazdnosť miestnych komunikácií v mes-
te a v rekreačných oblastiach Kučišdorf, Leitne, Slnečné údo-
lie, Stupy v dĺžke cca 56 km.

Pohotovosť je pre tento rok určená do 24. 2. 2019. Po týždni
sa striedajú štyria technici, ktorí riadia práce týkajúce sa zimnej
údržby. Čas 100 %-nej pohotovosti: platí pre jedno vozidlo.
Čas 50 %-nej pohotovosti (domácej): technik (dispečer) + 8 ks
techniky. Pondelok – piatok od 4.00 do 7.00 h a od 16.00 do
21.00 h. Sobota od 4.00 do 21.00 h. Nedeľa a sviatok od 6.00
do 21.00 h. Pohotovosť mesačne stojí cca 12 300 € a práce
mesačne stoja do cca 35 000 € v závislosti od počasia. (OM)

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba

4 (piatok), 17, 31
14, 28
14, 28

11, 26 (piatok)
10 (piatok), 23

6, 20
4, 18

1, 15, 30 (piatok)
12, 26
10, 24
7, 21
5, 19

Bio odpad
nádoba

16
13

13, 20, 27
3, 10, 17, 25 (štvrtok)

2 a 9 (štvrtok),15, 22, 29
5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 30

13, 27
11

Plasty
vrece

4 (piatok), 23
27
27

25 (štvrtok)
22
19

Papier
nádoba

4 (piatok)
20
–
3
15
26

Okruh IV – Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná,
Okružná. Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova,
Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezá-
budková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavová, Ružová, Štúrova, Trnková, Vini-
ce č. 1, Za Panskou záhradou, Železničná.

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2019

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba

3 (štvrtok),16, 30
13, 27
13, 27

10, 25 (štvrtok)
9 (štvrtok), 22

5, 19
3, 17, 31
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20
4, 18

Bio odpad
nádoba

16
13

13, 20, 27
3, 10, 17, 25 (štvrtok)

2 a 9 (štvrtok),15, 22, 29
5, 12, 19, 26

3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 30

13, 27
11

Plasty
vrece

4 (piatok), 23
27
27

25 (štvrtok)
22
19

Papier
nádoba

4 (piatok)
20
–
3
15
26

Okruh IIIB – Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudo-
va, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou.

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba

3 (štvrtok),16, 30
13, 27
13, 27

10, 25 (štvrtok)
9 (štvrtok), 22

5, 19
3, 17, 31
14, 28
11, 25
9, 23
6, 20
4, 18

Bio odpad
nádoba

15
12

12, 19, 26
2, 9, 16, 24 (streda), 30

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 29

12, 26
10

Plasty
vrece

3 (štvrtok), 22
26
26

24 (streda)
21
18

Papier
nádoba

3 (štvrtok)
19
–
2
14
25

Okruh IIIA – 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne,
Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta. Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska.

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba

2 (streda),15, 29
12, 26
12, 26

9, 24 (streda)
7, 21
4, 18

2, 16, 30
13, 27
10, 24
8, 22
5, 19

3, 17, 31

Bio odpad
nádoba

15
12

12, 19, 26
2, 9, 16, 24 (streda), 30

7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25

2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 29

12, 26
10

Plasty
vrece

3 (štvrtok), 22
26
26

24 (streda)
21
18

Papier
nádoba

3 (štvrtok)
19
–
2
14
25

Okruh IIB – Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenské-
ho, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M. R. Štefánika, Malokarpat-
ská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Po-
točná, Radničné námestie, Sama Chalupku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št. Polkorába, Za
hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel. stanica.

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba

2 (streda),15, 29
12, 26
12, 26

9, 24 (streda)
7, 21
4, 18

2, 16, 30
13, 27
10, 24
8, 22
5, 19

3, 17, 31

Bio odpad
nádoba

14
11

11, 18, 25
1, 8, 15, 23 (utorok), 29

6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 28

11, 25
9

Plasty
vrece

2 (streda), 21
25
25

23 (utorok)
20
17

Papier
nádoba

2 (streda)
18
–
1
13
24

Okruh IIA – Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnian-
ska cesta.

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Netriedený odpad
nádoba
14, 28
11, 25
11, 25

8, 23 (utorok)
6, 20
3, 17

1, 15, 29
12, 26
9, 23
7, 21
4, 18

2, 16, 30

Bio odpad
nádoba

14
11

11, 18, 25
1, 8, 15, 23 (utorok), 29

6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24

1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26

2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 28

11, 25
9

Plasty
vrece

2 (streda), 21
25
25

23 (utorok)
20
17

Papier
nádoba

2 (streda)
18
–
1
13
24

Okruh I – Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F. P. Drobiševa,
gen. Pekníka, gen. Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Ja-
roša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou,
Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova,
Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických.

Vzhľadom na to, že vývoz odpadu z rodinných domov na začiatku
roka neprebehol komplexne podľa harmonogramu, mnohí obyva-
telia sa potrebujú zbaviť netriedeného odpadu, ktorý sa nezmestí
do nádob ale aj separátov. Preto budú pracovníci firmy Marius Pe-
dersen, a. s. pri najbližších vývozoch brať aj odpad vyložený vo vre-
ci pri nádobe. Týka sa to zberu netriedeného odpadu v dňoch 28.
až 31. januára a zberu papiera 18. až 20. februára 2019.

Netýka sa to zberu objemného odpadu, na zber ktorého je vy-
hradený termín na jar a jeseň. Oľga Moťovská

Vývoz odpadu z rodinných domov
začiatkom rokaPo vianočných sviatkoch sa začal zber vianočných stromčekov

už v 2. a 4. týždni a pokračuje v 6., 8. a 10. týždni. Žiadame obyva-

teľov na sídliskách, aby svoje stromčeky dôkladne zbavili ozdôb

a háčikov a uložili ich ku kontajnerom. Stromčeky sa budú voziť do

firmy JV Intersad spol. s r.o. vo Svätom Jure, kde sa zoštiepkujú

a skompostujú.

Obyvatelia rodinných domov môžu odzdobené a posekané

stromčeky vložiť do svojich nádob na bioodpad. Dôležité je aby bo-

li nadrobno posekané, lebo sa odvezú do firmy EBA s.r.o., kde sa

skompostujú.

Stromčeky vcelku vyložené pri nádobách patriacich k rodinným

domom pracovníci firmy Marius Pedersen nezoberú, pretože vo fir-

me EBAs.r.o. sa neštiepkuje.

Ďaľšou možnosťou pre obyvateľov rodinných domov je stromče-

ky odniesť ku kontajnerovým stanovišťam na sídliskách.

Oľga Moťovská

Zber vianočných stromčekov

- Netriedený odpad (nádoba): 4, 18, 1, 15, 1, 15, 29, 12, 26,január február marec apríl máj
10, 24, 7, 21, 4 (štvrtok), 19, 2, 16, 30, 13, 27, 11, 25, 8, 22,jún júl august september október november de-
cember január február marec apríl máj jún6, 20. (vrece) (nádoba) 18, 15, 29, 26, 24, 21.Plasty a papier :

Okruh VINICE

Chcem sa veľmi pekne poďakovať dobrovoľníkom za doda-
točný roznos kalendárov odvozu odpadov do rodinných domov.
Ich iniciatívu a proaktívnosť si veľmi vážim.

Igor Hianik, primátor Mesta Pezinok

Poďakovanie dobrovoľníkom
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Inzercia

Vianočné posedenie v DSS a ZPS Pezinok
V utorok 18. 12. 2018 sme

pripravili pre obyvateľov DSS
a ZPS Hrnčiarska 37 vianoč-
né posedenie. V programe vy-
stúpili samotní obyvatelia, spe-
vácky súbor Radosť a žiaci zo
Základnej školy na Fándlyho
ul. v Pezinku.

S radosťou sme privítali pá-
na predsedu BSK Mgr. Juraja
Drobu a Mgr. Michaelu Šopo-
vú, ktorí sa prihovorili našim
obyvateľom a popriali im krás-
ne vianočné sviatky. Nasledo-

vali básne pani Márie Čema-
novej, po nej nás detí zo ZŠ
pod vedením p. uč. Alenky

Rozbeskej pozdravili piesňa-
mi a básňami o Vianociach.
Speváci zo súboru Radosť

zaspievali známe vianočné
koledy.

Na záver sme si všetci spolu
zaspievali najznámejšiu via-
nočnú koledu Tichá noc. Naši
seniori prežili krásne predvia-
nočné chvíle.

Ďakujeme speváckemu sú-
boru Radosť, deťom zo ZŠ
Fándlyho, p. učiteľke A. Roz-
beskej a našim obyvateľom
za vydarený vianočný prog-
ram.

Dana Hreusová

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na

Hrnčiarskej ul. v Pezinku ďakuje za pomoc a spoluprácu v ro-

ku 2018: Cirkevnej materskej škole sv. Jozefa, Základnej ško-

le Fándlyho ul.- p. uč. Mgr. Rozbeskej, Základnej škole Na

bielenisku – p. uč. Mgr. Goliášovej, Základnej škole Kupec-

kého v Pezinku, študentom pedagogickej školy v Modre,

Okresnej Malokarpatskej knižnici – celému kolektívu, Stred-

nej odbornej škole Komenského ul. v Pezinku – p. riaditeľke

Mgr. Natálii Kadúrovej, členom Mestskej polície v Pezinku,

Bratom kapucínom z pezinského Kláštora, sestrám spolo-

čenstva Máriinej Légie, p. Ing. Milanovi Pavelkovi, folklórne-

mu súboru Obstrléze, folklórnemu súboru Radosť, p. Mgr. Zu-

zane Šípošovej, pracovníkom Malokarpatského múzea v Pe-

zinku, p. Vincentovi Fekiačovi, kolektívu pracovníkov z firmy

Lyreco, redakcii Pezinčan a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek

spôsobom pomohli.

V roku 2019 prajeme veľa zdravia, Božieho požehnania,

osobných aj pracovných úspechov. Dana Hreusová

Poďakovanie za spoluprácu

Dňa 14. decembra 2018
o 16.00 h sa v jedálni SOŠ Pezi-
nok, Komenského č. 27 konala
výročná členská schôdza ZV
SR – Klub Pezinok (ďalej len
„VČS“). VČS sa zúčastnilo 75
členov z 98 a 4 hostia.

Primátor mesta Ing. arch. Igor
HIANIK sa ospravedlnil. Pri pod-
pisovaní prezenčnej listiny
všetci zúčastnení členovia
a hostia dostali písomnú formu
informačného spravodajcu klu-
bu, ktorý stručne zahrňuje pôso-
benie protilietadlového raketo-
vého vojska v posádke Pezinok
a informačného spravodajcu
o činnosti klubu v roku 2018.

VČS sa niesla v slávnostnom
duchu, členovia klubu sa pri-
pravovali nielen na najkrajšie
sviatky roka, ale aj na oslavy
25. výročia vzniku klubu, ktoré
budú tento rok.

V správe o činnosti v roku
2018 boli vysoko ocenené akti-
vity klubu pri organizovaní
spoločensko-kultúrnych akcií
a podiel rady klubu pri organi-
zovaní pietnych aktov pri výro-
čiach historických udalostí
v meste Pezinok. Zároveň bolo
riadiacim a výkonným orgánom
klubu – Radou klubu zdôrazne-
né, že rada si vysoko váži sku-
točnosť, že hoci časť členov tr-

vale býva niekedy stovky kilo-
metrov od Pezinka vrátane
Českej republiky, neváhajú in-
vestovať svoje finančné pros-
triedky a čas, aby sa stretli so
svojimi kolegami. Rada klubu
za pozitívnu považuje i skutoč-
nosť, že traja členovia klubu boli
počas aktívnej vojenskej služ-
by menovaní do generálskych
hodností. Zároveň, a to vyzdvi-
hol i hosť pplk. v.v. Ing. Mojmír
HLOCH, predseda Zväzovej ra-
dy, klub, ktorý bol začiatkom ro-
ka 2016 pred zánikom, sa
rozrástol z 12 na 98 členov a pa-
trí medzi najaktívnejšie kluby
v rámci ZV SR.

Štyria členovia klubu boli oce-
není vyznamenaním „Hviezda
Zväzu vojakov SR“ a členovia
klubu, ktorí od poslednej člen-
skej schôdze oslavovali životné

jubileá si prevzali vecné dary.
Na záver schôdze schválili

členovia klubu Plán práce na
rok 2019 a uznesenie z VČS.
Odstupujúci predseda klubu
predniesol slávnostný prípitok
a poprial všetkým príjemné pre-
žitie sviatkov, pevné zdravie
a šťastie v roku 2019.

V priebehu oficiálnej časti
VČS sa predseda klubu plk. v.v.
Ing. Julián PITOŇÁK vzdal funk-
cie predsedu, členovia si za no-
vého predsedu zvolili plk. v.v.
Ing. Milana VIGLASKÉHO. Zá-
roveň boli do rady zvolení dvaja
noví členovia a kontrolór.

Po prerokovaní bodov pro-
gramu bola ukončená oficiálna
časť VČS, členovia klubu po-
kračovali v neformálnych roz-
hovoroch a spomínaní na špe-
cifický vojenský život. Neoficiál-

na časť bola spestrená podáva-
ním regionálneho vína.

Po slávnostnej večeri sa na
krátkej pracovnej porade stretli
členovia rady, ktorí si na návrh
novozvoleného predsedu roz-
delili funkcie a úlohy.

1. Predseda: plk. v.v. Ing. Mi-
lan VIGLASKÝ, 2. Podpredse-
da: plk. v.v. Ing. Stanislav ŠI-
MON, 3. Tajomník: plk. v.v. Ing.
Jaroslav GARAJ, 4. Hospodár:
pplk. v.v. Ing. Štefan HUDÁK,
5. Styk s verejnosťou: pplk. v.v.
Ing. Ján BODOR, 6. Pokladník:
nprap. v.v. Antonín JEDLIČKA,
7. Člen: plk. v.v. doc. Ing. Sta-
nislav PREČUCH, CSc., Kon-
trolór: plk. v.v. Ing. František PA-
RIŠEK.

pplk. v.v. Ing. Ján BODOR
plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON

Bilancovanie činnosti Zväzu vojakov SR – Klub Pezinok

V Pezinku sa už tradične oko-
lo sviatku sv. Valentína koná
oslava výborného miestneho
vína. Nebude tomu inak ani te-
raz. Organizátori zabezpečili
už po jedenástykrát zaujímavú
ponuku strávenia sobotňajšie-
ho popoludnia vínnou turistikou
po širšom centre mesta a jeho
pivniciach. Okrem dobrého vín-
ka, veríme, že upútajú aj lokál-
ne farmárske produkty, hudob-
né vystúpenia či ponuka hand-
made výrobkov.

Srdečne preto pozývame
všetkých v sobotu 16. februá-
ra 2019 v čase od 13.00 do

21.00 h. na jedenásty ročník
Pezinských vínnych pivníc
2019. V pripravených pivni-
ciach a stanovištiach ponúkne
svoje vína na ochutnanie okolo
40 domácich vinárov, členov
Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov či pozva-
ných vinárov z najbližšieho oko-
lia.

Hodnota vstupenky je 33 €.
V štartovacom balíčku sa na-
chádza 55 kusov degustač-
ných žetónov (každý v hodnote
0,25 €, spolu v sume 13,75 €),
bonusový kupón na nákup ľubo-
voľného vína v cene 6 €, taštič-

ka, degustačný pohár s logom
a ryskou, sprievodca degustá-
tora s mapou pivníc a pero.

Za jednu degustačnú vzorku
s objemom 0,03 l sa vinárovi
odovzdá jeden degustačný že-
tón. Výnimkou sú prírodne slad-
ké vína a vzácne biele, červené
či šumivé vína, kde sa za ich de-
gustáciu môže pýtať väčší po-
čet žetónov, max. však štyri.
V praxi to znamená, že každý
návštevník má možnosť v piv-
niciach ochutnať až 55 vzoriek
vína. Koho by lákalo oddegus-
tovať ešte väčšie množstvo, na
vyznačených miestach bude

možnosť dokúpenia žetónov
počas celého priebehu poduja-
tia.

Vstupenky na Pezinské vín-
ne pivnice 2019 si môžete osob-
ne zakúpiť v Malokarpatskom
múzeu v Pezinku, M. R. Štefá-
nika 4 či elektronicky prostred-
níctvom .www.wisomm.com
Kapacita pivníc je limitovaná.
Príďte si spraviť sviatok v duši
a potešte svojich najbližších
originálnou valentínkou. Všet-
ky potrebné info nájdete na
www.pvp.sk. Tešíme sa na vás.

Martin Hrubala

Pozvánka na Pezinské vínne pivnice 2019

Inzercia

V rámci projektu Gesto pre mesto Raiffeisen banka podporila
projekt, za ktorý ľudia najviac hlasovali počas celého decembra
na , a to v celkovej sume 1 000 €. Z vy-www.gestopremesto.sk
braných 5 projektov najväčší počet hlasov v Pezinku získal pro-
jekt CESTY K SEBE, benefičný koncert (AD UNACORDA).

V roku 2019 prichádza Raiffeisen banka s novými témami na
podporu projektov, ktoré budú zamerané postupne na prírodné
a sociálne prostredie (január-marec), vzdelávanie (apríl-jún),
šport (júl-september) a kultúru (október-december). Víťazný
projekt bude znova podporený sumou 1 000 €. Oprávnenými
subjektmi na prihlásenie sú:

�Mimovládne organizácie poskytujúce všeobecné prospešné
služby, občianske združenia, neziskové organizácie a neinves-
tičné fondy
�Materské, základné a stredné školy
�Mestá, obce, vyššie územné celky

V každom meste, v ktorom má Raiffeisen banka pobočku, vy-
berú minimálne 2 a maximálne 5 projektov, ktoré postúpia do
hlasovania verejnosti. Aktuálna téma podpory projektov je za-
meraná na prírodné a sociálne prostredie (prihlasovanie pre-
bieha od januára do marca 2019). Podporené budú:

�aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plo-
chy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho
susedstva,
� iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene,
a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné
priestranstvo v meste,
�obstaranie materiálno-technického vybavenia, ktoré bude slú-
žiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skvalitnenie sociál-
neho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci
alebo v škole).

Viac informácií na www.gestopremesto.sk
Referát VO a PR

Gesto pre mesto s Raiffeisen bank
– Víťazný projekt – CESTY K SEBE
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V utorok 4. decembra sa kino-
sálou pezinského Domu kultúry
niesli čarovné tóny anjelských
huslí Marca Rajta a jeho kapely.
Bolo to výnimočné podujatie pl-
né krásnej, dojímavej vianočnej
atmosféry, radosti a pokoja.
Koncert sa uskutočnil ako spo-
mienka na uznávaného učiteľa
hudby a virtuózneho akordeo-
nistu Miroslava Rajta, Marcovho
otca, ktorý v rokoch 2012 až
2016 pôsobil aj ako umelecký
vedúci Folklórneho speváckeho
súboru RADOSŤ. My, Radost-
níci, sme s potešením prijali po-
zvanie vystúpiť na tomto podu-
jatí ako hosť a prišli tak vzdať úc-
tu svojmu učiteľovi, umelecké-
mu vedúcemu a priateľovi, ktorý

nás všetkých, žiaľ, v minulom ro-
ku navždy opustil a na ktorého
všetci s láskou spomíname. Fol-
klórny spevácky súbor RA-
DOSŤ v oboch svojich vstupoch
dokázal, že za jeho spevácky vý-

kon by sa jeho bývalý učiteľ a
umelecký vedúci nemusel han-
biť. V prvom vstupe Radostníci
zaspievali pesničky z okolia My-
javy a Brezovej, ktoré pre nich
vybral a s nimi naštudoval Miro-

slav Rajt a v druhom vstupe
odzneli piesne naštudované
pod vedením súčasného ume-
leckého vedúceho Štefana Šalá-
ta, ktorý spevákov sprevádzal
na akordeóne. Hodnotiac celko-
vý dojem zo spomienkového
koncertu Vianočných huslí a Fol-
klórneho speváckeho súboru
RADOSŤ a.h., možno konštato-
vať, že publikum si vo vianočnej
atmosfére nabitej emóciami
náležite a vďačne vychutnalo
prekrásne vianočné skladby
v podaní virtuózneho huslistu
Marca Rajta a jeho kapely aj
krásne ľudové piesne v podaní
Folklórneho speváckeho súboru
RADOSŤ.

Mária Miškeriková

Anjelské husle Marca Rajta a FS RADOSŤ
V dňoch 4. a 5. de-

cembra 2018 sa konal
v ZUŠ Miloša Ruppeld-
ta v Bratislave 10. roč-
ník celoslovenskej
súťaže ZUŠ v hre na
dychových nástrojoch
a v sólovom klasickom
speve „Dni Miloša
Ruppeldta“. Pezinská
ZUŠ E. Suchoňa opäť potvrdila profesionalitu práce peda-
gógov a talent svojich žiakov.

Z triedy Mgr. Evy Rosenberger, DiS. art. bola ocenená
v I. kategórii klasického spevu čestným uznaním Sára
Danielová Nela Ančicová.a 3. miestom Z triedy Mgr. Iva-
ny Fülöpovej súťažila v II. kategórii v hre na zobcovej flaute
Katarína Smolková, ktorá získala čestné uznanie, a v I. ka-
tegórii v hre na drevených dychových nástrojoch (na prieč-
nej flaute) ktorá si vybojovala krásneGabriela Ježíková,
2. miesto. Úspešné žiačky na klavíri sprevádzali Mgr. art.
Mária Fedorová a Eliška Pútecová. Všetkým patrí srdečná
gratulácia!!! ZuzanaAndelová

Úspech žiačok ZUŠ E. Suchoňa

Nadácia REVIA pôsobí od ro-
ku 1996. Je druhou najstaršou
komunitnou nadáciou nielen
na Slovensku, ale aj v kraji-
nách V4. Prerozdeľuje finan-
cie pre ľudí a podporuje množ-
stvo rôznorodých projektov.
Takých rozmanitých, ako je
sám život.

Aký bol pre nadáciu uplynulý
rok 2018? „Podporili a pracovali

sme na viacerých projektoch

a ťažko sa z nich vyberá jeden,

ktorý je najviac ‚super‘,“ pove-
dala pre Pezinčana správkyňa
nadácie Drahoslava Finková.
„Takže ak by som mala spome-

núť aspoň niektoré, konal sa už

druhý ročník charitatívneho cez-

poľného behu s názvom Be-

hám a pomáham – Fair cross.

Oproti prvému ročníku prišlo

nielen viac účastníkov, ale

prihlásila sa nám aj firma, ktorej

zamestnanci sa ako tím zúčast-

nili na pretekoch a ktorá nás na-

vyše podporila aj finančne, teda

dala nám príspevok nad rámec

štartovného. Budeme sa tešiť

na tohtoročné opakovanie vyda-

renej akcie.“

Nadácia mala dve kolá v rám-
ci grantového programu, ktorý
v minulom roku prešiel inová-
ciou a čiastočne sa zmenili jeho
podmienky. „Vďaka tomu sa

nám vyššou sumou podarilo

podporiť subjekty, ktoré sme

v minulosti nepodporili. Vyslali

sme im teda signál, aby tiež nie-

čo robili a aby sme z toho mali

viacerí radosť a úžitok,“ dodala
Drahoslava Finková.

So študentmi Obchodnej aka-
démie nadácia dotiahla projekt,
ktorý sa rozhodli realizovať
v rámci svojej cvičnej komunit-
nej nadácie. Povedali si, že je
dosť teórie a revitalizovali kru-
hový ostrovček pri svojej škole,
takže už počas blížiacej sa jari
by sa mal zazelenať.

Vyšlo tiež tretie vydanie knihy
Františky Čechovej – Tragédia
pezinských židov v pamäti oby-
vateľov mesta. Predošlé vyda-
nie bolo vypredané a nadácii sa
podarilo nájsť darcu, ktorému
záležalo na tom, aby si tieto spo-
mienky mohli prečítať ďalší ľu-
dia. Napokon koncom roka pri-
šiel úspešný projekt Otvor srd-

ce, daruj knihu, ktorý potešil
276 detí.

„Akurát som bola trochu smut-

ná, že sme na Vianočných tr-

hoch v Pezinku nemohli mať

svoj vlastný stánok, pretože sa

nenašli dobrovoľníci. Ale dôle-

žité je, že sme počas 14-tich ro-

kov boli dobrým príkladom, že

sme to naučili robiť iných, aby

vyrábali výrobky a aby ich po-

tom napríklad aj na vianočných

trhoch predávali a mohli si takto

na svoje vlastné aktivity zaro-

biť,“ uviedla Drahoslava Finko-
vá. „Po celý rok sme tiež mana-

žovali projekty darcov, teda

darca nám zveril finančné pros-

triedky s dôverou, že s nimi na-

ložíme správne a jeho odbre-

meníme. Poskytovala som po-

radenstvo ako sa píšu projekty,

na koho sa obrátiť, kde by sa

dali nájsť peniaze.“

Ačo čaká Nadáciu REVIAv ro-
ku 2019? Podarilo sa jej získať
zo zahraničia finančné pros-
triedky a s mestom Modra tak
bude spolupracovať na envi-
ronmentálnom projekte s ná-
zvom Cie-Odpad sa nevyparí.

ľom projektu je najmä medzi
obyvateľmi bytoviek zlepšiť se-
paráciu odpadu, osloviť ľudí,
aby si uvedomili, že by mal kaž-
dý priložiť ruku k dielu, aby sa
naše prostredie nemenilo na
smetisko. Ide o pilotný projekt,
ktorý bude nadácia robiť spo-
ločne s odborníkmi z Inštitútu
pre cirkulárnu ekonomiku, so
samosprávou mesta a s ďalší-
mi dobrovoľníkmi. „Veľmi rada

by som ho potom rozšírila do

ďalších miest a obcí nášho regi-

ónu. Mala som myšlienku, aby

ľudia, ktorí dobre separujú, pla-

tili menej za odvoz odpadu. Le-

gislatíva na to ešte nie je cel-

kom nastavená, ale možno sa

to v budúcnosti bude dať,“ hovo-
rí Drahoslava Finková.

Opäť aj v roku 2019 sa bude
konať podujatie Behám a pomá-
ham. „A samozrejme, keďže sa

už začal prvý štvrťrok a blíži sa

termín podávania daňových

priznaní, nie je na škodu pripo-

menúť, že aj Nadácii REVIA

možno venovať percentá z da-

ní. Na rozdiel od iných adresá-

tov tejto podpory máme výhodu

– nie sme zameraní na kon-

krétnu vekovú, sociálnu či pro-

fesijnú skupinu, ale podporuje-

me veľmi rozmanité projekty,

takže aj ten, kto nás podporí,

vlastne podporí túto rozma-

nitosť,“ dodala Drahoslava
Finková, správkyňa Nadácie
REVIA.

Finančné prostriedky vyzbie-
rané z asignácie percenta z da-
ní Nadácia REVIA zvykne dopl-
niť aj o iné dary, ktoré získa.
Každé získané euro tak dokáže
zúročiť niekoľkonásobne, pri-
čom výsledkom sú aj aktivity,
ktoré spájajú komunity pre spo-
ločné ciele, prinášajú osoh mno-
hým, učia ľudí žiť aktívne a zod-
povedne. (kam)

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia
má za sebou úspešný rok, teší sa na ďalšie projekty

Štedrý koniec roka pod Malými Karpatmi aj vďaka vám

Radosť z darovania je vraj

ešte väčšia, ako radosť byť ob-

darovaným. Veríme, že je to

tak a s nami všetci tí, ktorí pred

Vianocami prispeli k tomu, že

276 detí opäť dostalo vytúženú

knihu, ktorú by možno inak ne-

dostali. Nie sú to len samotní

darcovia, ktorí knihy kúpili (spo-

lu za 2 671€). Sú to aj všetci tí,

ktorí každú knihu sprevádzali

celou cestou až k adresátovi.

Učitelia na školách, sociálni

pracovníci, predavačky v kníh-

kupectvách aj tí, čo knihy zaba-

lili a dopravili k malému nádej-

nému čitateľovi spravili Viano-

ce krajšími deťom a tým iste

trochu aj sebe. Všetkým chce-

me opäť poďakovať v mene

detí, Nadácie REVIA a am-

basádorov projektu Otvor srd-

ce – daruj knihu (Veroniky Šiku-

lovej a Máriusa Kopcsaya).

Ďakujeme, že už 14 rokov šíri-

te s nami dobro.

Radosť sebe a návštevní-

kom modranského Vianočné-

ho zastavenia sa rozhodli uro-

biť ďalší naši dobrovoľníci zo

združenia Amavet. Na nádvorí

historickej radnice opäť pred-

viedli Živý vianočný orloj, ktorý

sa už stáva tradičnou súčas-

ťou tohto predvianočného ob-

dobia v Modre. Aj im ďakuje-

me.

Verím, že nielen koniec ro-

ka bol pod Malými Karpatmi

štedrý. Budeme sa tešiť na va-

šu priazeň a podporu aj v roku

2019. Šťastný nový rok všet-

kým, priatelia.

Za Nadáciu REVIA,

Lucia Finková

Krátke ohliadnutie za koncom roka 2018 v Nadácii REVIA

Máte dobrú myšlienku, či
nápad, ktorý prinesie radosť,
niekomu pomôže, alebo
skrášli naše prostredie a po-
trebujete finančné prostried-
ky? Nadácia REVIA už 23.
rok vyhlasuje svoj Grantový
program pre komunitu. Tlači-
vá pre žiadosti nájdete na
www.revia.sk a posielajte ich
na revia@revia.sk do 28. 2.
alebo do 28. 4. 2019. Po-
môžeme vám posielať dobro
ďalej.

REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia

Pošli dobro ďalej

Pezinský chrámový zbor Ad Una Corda
pozýva všetkých svojich priaznivcov

a milovníkov chrámovej hudby
na ďalší koncert z cyklu CESTY K SEBE.

V nedeľu 10. februára 2019 o 16.00 hodine v kláštor-
nom kostole v Pezinku budete mať opäť možnosť prežiť

nezabudnuteľný zážitok z koncertu, na ktorom sa vám zbor

predstaví s orchestrom.

Zaznejú diela velikána viedenského klasicizmu
Ludwiga van Beethovena: predohra Coriolan op. 62
a oratórium Kristus na hore Olivovej op. 85.

Beethoven vo svojom jedinom oratóriu s biblickou temati-

kou zhudobňuje emocionálne rozpoloženie Ježiša Krista

pred jeho ukrižovaním. Hoci bolo oratórium v 19. storočí

často uvádzané, v súčasnosti patrí k zriedkavo uvádzaným

Beethovenovým dielam.

Výťažok benefície už tradične venujeme na podporu čin-

nosti detskej psychiatrickej kliniky na bratislavských

Kramároch, kde skvelý tím špecialistov pomáha deťom

s psychickými poruchami.

Sprievodným podujatím projektu Cesty k sebe je aj tento
rok výstava obrazov, deti vytvorili v rámci artete-ktoré

rapie. Obrazy budú vystavené v dňoch 25. januára – 3. mar-

ca, na dvoch miestach v Pezinku – v čokoládovni Mlsná
Emma v reštaurácii Vinum Galeria(Štefánikova ulica), a

Bozen, (auc)rodinnej značky Matyšák (Holubyho ulica).

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 KaFe Band

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

na adreseVstupenky si možno zakúpiť v predpredaji
František 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

XVIII. ročník benefičného koncertu
pre deti s psychickými poruchami
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SCHAUBMAROV MLYN

Zima 2018/2019 sa so zimou
spred 32 rokov nemôže porov-
návať. A to aj napriek tomu, že
na niektorých miestach Sloven-
ska, Európy a sveta riadne pritu-
huje a aj snehu je viac než dosť.

Snežilo na Balkáne, v Srb-
sku a v Čiernej Hore, dokonca
aj v Izraeli, so skutočnými ná-
valmi snehu a s niekoľkometro-
vými závejmi zápasia v Alpách
v Rakúsku, Nemecku i Švaj-
čiarsku. A ak by sme sa pre-
niesli na Slovensko, sneh zasy-
pal najmä severné Slovensko.
Mimoriadna situácia bola v Ždia-
ri, v okresoch Čadca, Námesto-
vo či Kysucké Nové Mesto. Na
strednom Slovensku ostalo bez
elektriny 15 000 odberateľov.

Podľa Slovenského hydro-
meteorologického ústavu od
1. do 16. januára spadlo na Ky-
suciach, Orave a zo severnej
strany Tatier okolo 100 mm zrá-
žok. V Oravskej Lesnej bol cel-
kový úhrn zrážok 181 mm, pri-
čom priemerný januárový úhrn
za celý mesiac je tu 80 mm,
teda spadlo viac než dvojná-
sobné množstvo priemerných
mesačných zrážok už za prvú
polovicu mesiaca. V porovnaní
s tým pôsobí Bratislava akoby
bola v celkom inom svete.APe-
zinčania môžu vidieť sneh už
iba na svahoch Malých Karpát.

Ešte 8. januára však mesto
zažilo kalamitný stav.Ako na so-
ciálnej sieti napísal primátor Pe-
zinka Igor Hianik, technika vyrá-
žala do ulíc už o 4. hodine ráno
a odpratávala sneh do 20. ve-
čer. „Ďakujem ešte raz všetkým

ľuďom, za každú ruku, lopatu,

frézu. Ďakujem zamestnancom

– telefonátov bolo veľa. Zháňa-

li, čo sa dalo,“ napísal primátor
8. januára večer po 22. hodine
krátko predtým, než išiel do teré-
nu skontrolovať situáciu.

Zimy v minulosti boli
oveľa tuhšie

Samozrejme, zimy v minu-
losti vyzerali celkom inak, čo by
mohol potvrdiť aj klimatológ a li-
terárny historik Pavel Matejo-
vič, autor publikácie Zima AD
1500-2010, história a podoby
zím v Európe a na Slovensku.
Pôsobil 15 rokov v Slovenskom
hydrometeorologickom ústave,
dnes prednáša na Pedagogic-
kej fakulte Trnavskej univerzity.
Zatiaľ čo o počasí z dávnejšej
minulosti sa dozvedáme skôr
iba z kroník a náhodných záz-
namov, od 18. storočia sa na
jednotlivých miestach Európy
postupne začínalo so systema-
tickým pozorovaním počasia.
Napríklad v neďalekej Viedni
od roku 1775, z čoho sa vďaka
veľmi príbuzným klimatickým
pomerom dali odvodiť záznamy
o teplotách aj pre Bratislavu.

V Hurbanove na juhu Sloven-
ska sa s meteorologickým pozo-
rovaním začalo v roku 1871.

Práve v 18. storočí boli na-
toľko tuhé zimy, že napríklad
7-krát zamrzla lagúna v Benát-
kach: podľa archívnych zázna-
mov sa tak stalo počas zím v ro-
koch 1549, 1709, 1716, 1740,
1755, 1758, 1789, 1795, 1864,
1929, 1956 a 1985.

K najtuhším patrí napríklad
zima 1829/1830, celkovo však
prevládali studené zimy počas
celého 19. storočia. Posledným
takýmto obdobím bola dekáda
okolo roku 1890. „V rokoch

1885-1895 boli s výnimkou jed-

ného roka mimoriadne tuhé

zimy s výraznou zápornou

teplotnou odchýlkou oproti

priemeru. Studené zimy sme za-

znamenali aj neskôr, v 20. sto-

ročí, no takýto počet tuhých

zím za sebou sa už nikdy viac

nevyskytol,“ povedal Pavel Ma-
tejovič.

Práve toto obdobie naprí-
klad v detstve ovplyvnilo české-
ho maliara Josefa Ladu a pomo-
hlo tak dotvoriť ideál bielych Via-
noc a zimných zasnežených
krajiniek, ktoré výtvarník tak pre-
svedčivo zvečňoval. Naopak,
začiatkom 20. storočia prevlá-
dali zimy mierne. Až prišla zima
1928/29 a s ňou aj mimoriadne
silné mrazy. Na Slovensku vo
Vígľaši-Pstruši neďaleko Zvo-
lena namerali 11. februára
teplotu – 41 stupňov, čo je do-
siaľ neprekonaný rekord.

Mimoriadne studené zimy
boli aj v rokoch 1940-43, čo pod-
ľa niektorých historikov prispelo
k porážke Hitlera, ktorého voj-
ská po útoku na Sovietsky zväz
s takýmto počasím vôbec ne-
rátali. Je však zaujímavé, že
výskyt tuhých zím začína poma-
ly klesať. Do histórie sa ešte za-
písala zima 1962/63, kedy na-
príklad zamrzol Dunaj až po
Čierne more.

Uhoľné prázdniny
a kalamita

Dnešná stredná a staršia ge-
nerácia si pamätá predovšet-
kým na ochladenie po Novom
roku 1979, v dôsledku ktorého
mali školáci až trojtýždňové mi-

moriadne tzv. uhoľné prázdniny.
Ochladenie prišlo bleskovo

po teplom Silvestri 1978. V Hur-
banove napríklad vystúpila
teplota 31. decembra až na
11,7 stupňa Celzia. Už v priebe-
hu 1. januára však klesla na
– 13,2 stupňa Celzia, čo pred-
stavuje ochladenie o takmer 25
stupňov v priebehu niekoľkých
hodín.

Zamrzlo niekoľko sto vlakov
naložených uhlím a koksom ur-
čenými na vykurovanie, aj ako
palivo do tepelných elektrární.
Prestávala fungovať doprava.
Štát na krízu zareagoval úspor-
nými opatreniami. V piatok 5. ja-
nuára sa začali uhoľné prázdni-
ny, teda na základných, stred-
ných aj vysokých školách sa
prestalo učiť. Keďže po ochla-
dení napadol aj sneh, prázdni-
ny sa predĺžili až do 29. januára
1979.

Napokon sa ešte do histórie
zapísala kalamita 11. januára
1987, ktorá bola zaujímavá aj
z meteorologického hľadiska.

„Obvykle sa pri snežení pohy-

buje teplota okolo nuly, v januári

1987 však bolo aj mimoriadne

chladno,“ hovorí Pavel Matejo-
vič. „Napríklad 12. januára o 7.

hodine ráno na bratislavskom le-

tisku namerali popri snežení

teplotu - 18 °C, navyše fúkal se-

verný vietor. Počas dňa maxi-

málna teplota nevystúpila nad -

15 °C. Len počas štyroch dní od

9. do 12. januára 1987 snežilo

na juhozápadnom Slovensku do-

kopy 68 hodín. V dôsledku sil-

ného vetra sa vytvárali niekoľko-

metrové záveje, ktoré odrezali

mnohé obce od sveta a v Bra-

tislave spôsobili dopravný ko-

laps. Ulice, chodníky, koľajnice

aj autá boli v pondelok 12. janu-

ára ráno zaviate takým množ-

stvom snehu, na ktorý nestačili

pluhy ani lopaty. Ľudia sa ne-

mohli dostať do práce či do škôl,

a tak sa napokon vybrali do mes-

ta pešo. Mnohí cestujúci uviazli

v nevykúrených vlakoch.“

Sneh nás ešte môže
prekvapiť

Cestovanie v kalamite zažil
aj Pavel Matejovič: „V tom čase

som učil v Petržalke a na víken-

dy som chodil k rodičom do Mo-

ravského Jána. Ráno som šiel

do práce, prišiel dokonca aj

vlak, ale bol posledný, po ňom

už ostatné uviazli. Podarilo sa

mi na hlavnej stanici nastúpiť

do autobusu, na každej zastáv-

ke sme všetci muži vystúpili

a autobus roztláčali, tak sme sa

krokom dostali až do Petržalky.

Na jednej z frekventovaných kri-

žovatiek uprostred cesty však

stál skrížený autobus v záveji

a tam končil svet. Odtiaľ som

kráčal pešo a brodil sa v záve-

joch, ktoré siahali až po pás. Ľu-

dia však boli oveľa disciplinova-

nejší a veľa z nich nastúpilo do

práce aj za takýchto extrém-

nych podmienok. Z kolektívu

učiteľov prišla v pondelok ráno

do práce asi polovica, no deti

neprišli, rodičia sa ich báli po-

slať do školy, aby niekde v záve-

ji nezamrzli. Pri teplote -18 °C,

keď snežilo a silne fúkalo, bolo

na pocit nejakých - 45 °C, to si

dnešná mladá generácia ani ne-

dokáže predstaviť.“

V samotnom hlavnom meste
mala kalamita aj vľúdnejšiu
tvár: autá a električky ostali za-
sypané v závejoch a v Bratisla-
ve zavládlo ticho, v ktorom sa
rozliehalo len vržďanie snehu.

Práve zimy 1984/85 a 1986/
87, kedy bola aj spomínaná ka-
lamita, zapísali sa do histórie
ako mimoriadne studené, resp.
chladnejšie oproti dlhodobému
priemeru. Zápornú teplotnú od-
chýlku mala tiež zima 1995/96.
A to bola posledná „poriadna zi-
ma“, keď v novembri napadol
sneh a s prestávkami vydržal
do februára resp. marca. Teda
zima studená ako celok.

Od začiatku 90. rokov 20. sto-
ročia už jednoznačne prevláda-
jú zimy s teplotou zodpovedajú-
cou priemeru alebo nadprie-
merne teplé. Samozrejme, aj
potom sa vyskytli meteorologic-
ké situácie s výdatným sneže-
ním. Na Malom Javorníku do-
siahla napríklad 25. februára
2009 hrúbka snehovej pokrýv-
ky až 107 cm, čím bol prekona-
ný rekord v oblasti Malých Kar-
pát. Na sneh bola bohatá zima
2012/13, keď spadlo asi 120 až
190 % zrážok oproti priemeru,
pričom išlo z veľkej časti o zráž-
ky snehové.

Veľa snehu sa môže vyskyt-
núť aj napriek tomu, že zimy sa
v dôsledku globálneho otepľo-
vania zmierňujú. Pri vyššej
teplote môže atmosféra absor-
bovať väčšie množstvo vodnej
pary, teda za vhodných podmie-
nok môže v krátkom čase spad-
núť aj veľké množstvo snehu.

„Napríklad v Pádskej nížine

v severnom Taliansku majú

miernejšie zimy ako u nás, no

pri určitých situáciách tam mô-

že napadnúť aj viac ako pol

metra snehu. Podobné situá-

cie, teda aj kalamity sa môžu vy-

skytovať aj v budúcnosti,“ dodá-
va klimatológ Pavel Matejovič.

Mimochodom, aj napriek vý-
datnejšiemu sneženiu skončila
prvá polovica zimy na juhozá-
pade ako teplotne nadnormál-
na, pretože neboli silnejšie mra-
zy. Podľa predpovedí však zi-
ma ešte nepovedala posledné
slovo. (kam)

JANUÁR
25. 1. od 18.30 do 19.30 h. Mesto!?. Pezinok ako ideálne
miesto pre život – diskusia. Cyklus mestských debát s Mo-
nikou Kompaníkovou a hosťami.Aké je ideálne mesto pre život?
Je takým mestom Pezinok? Kde sú jeho rezervy a ako môže
mestu pomôcť občianska participácia? Debata o tom, ako budo-
vať zdravé, moderné, otvorené a príjemné mesto so zakladateľ-
kou niekoľkých lokálnych iniciatív a poslankyňou za Raču Len-
kou Antalovou Plavuchovou a s urbanistom, aktivistom a novým
primátorom Pezinka Igorom Hianikom. Vstupné dobrovoľné.
27. 1. od 15.30 do 17.00 h. Ušité na mieru / rodinný program.
Majú keramikárstvo, mlynárstvo a krajčírstvo niečo spoločné?
Všetky tieto tri staré remeslá spoločne preskúmame a nakoniec
ich tvorivo spojíme výrobou vlastných šitých vrecúšok na chlieb.
Program je vhodný pre deti od 4 rokov. Vstupné: 4 € 1 dieťa, 1
rodič; 7 € rodinné vstupné.

FEBRUÁR
3. 2. od 15.30 do 17.00 h. Transfer / rodinný program. Práca
s glazúrami, maľovanie keramiky či prenos dizajnu na jej povrch
je alchýmiou, technicky i časovo náročným procesom. Naša
dizajnérka Niki vás naučí „domácu“ techniku trasferu obráz-
ku na keramiku a lektorka Danka vás prevedie výstavou

na ktorej preskúmame rôzne spôsoby povrchovejZ kruhu von,

úpravy keramických diel a predmetov. Vstupné: 4 € dieťa; 7 €
rodinné vstupné.
6. 2. od 17.00 do 19.00 h. Na kus reči o Schaubmarovom
mlyne – rozhovor. Chcete vedieť viac o tom, na čom pracu-
jeme a čo plánujeme v Schaubmarovom mlyne? Príďte sa nás
opýtať! Na kus reči je pravidelný formát, počas ktorého sa
priamo od nás môžete dozvedieť o našich aktivitách – rekon-
štrukcii, programoch alebo o našom sade. Vo februári bude
k dispozícii nielen tím Schaubmarovho mlyna, ale aj architekti
z ateliéru JRKVC.
10. 2. od 15.30 do 17.00 h. Zimné mini záhradky – workshop.
Zmestí sa les do fľaštičky? Celý nie, no kúsok, ktorý nám bude
robiť počas zimy radosť, určite áno. Príďte si s nami vytvoriť jed-
noduchú zimnú záhradku, ktorá sa vojde aj na písací stôl.
Prejdeme sa sadom, porozprávame sa o ekosystéme našej pla-
néty a jeden miniatúrny si vyrobíme. Workshop je vhodný pre
deti od 6 rokov. Vstupné: 4 € dieťa; 7 € rodinné vstupné. Na pro-
gram nie je potrebné sa prihlasovať, stačí len prísť.
16. 2. od 17.00 do 20.00 h. Detská noc literatúry. Mlynica, po-
vala, sýpka či stará kuchyňa skrývajú množstvo príbehov.
Niektoré sú zábavné, iné záhadné a niektoré neuveriteľné.
Vezmite si baterky a lampáše a príďte spolu s deťmi objavovať
zabudnuté príbehy a bežne nedostupné priestory nášho mlyna.
Vstupné: 5 € dieťa; každé ďalšie dieťa 4 €.
24. 2. od 16.00 do 17.30 h. Príbeh slovenskej keramiky – lek-
torský výklad. Lektorský výklad vám predstaví príbeh sloven-
skej keramiky od 50. rokov 20. storočia až po súčasnosť, od kľú-
čových protagonistov slovenskej modernej keramiky po mla-
dých, súčasných aktérov keramického dizajnu a umenia. Priblíži
vám médium hliny, jeho archaický pôvod i vysokú technickú ná-
ročnosť. Výstavou vás prevedie Marcela Kvetková, dlhoročná
lektorka SNG. Vstupné: 3 €/1,5 €.
26. – 28. 2. od 9.00 do 12.00 h. 3×3 Micro:bit – prázdninový
kurz programovania. Hotové hračky vaše deti nebavia?
Zoberte ich k nám. Poskladajú a dotvoria si svoju vlastnú hračku
a pomocou mikropočítača Micro:bit sa ju naučia rozpohybovať.
3×3 Micro:bit je prázdninový kurz programovania. Počas troch
dní a dokopy 12 hodín sa pod vedením dizajnérky Zuzany
Liptákovej deti priučia základom programovania, navrhnú a vyro-
bia vlastnú hračku. Vhodné pre deti od 8 do 12 rokov. Kapacita
kurzu: 8 detí. Je potrebné, aby mali deti svoj vlastný tablet alebo
smart phone. Cena za kurz: 25 € dieťa (cena zahŕňa lektora, ma-
teriál a drobné občerstvenie. V cene nie je zahrnutý samotný
micro:bit, je však možné si ho v prípade záujmu po kurze odkú-
piť.) Potrebná rezervácia. Viac info a prihlasovanie: zuzana.pali-
cova@sng.sk

Otváracie hodiny mlyna a kaviarne
ŠTV – PIAod 9.00 do 16.00 h a SO – NE od 10.00 do 18.00 h.
Počas víkendov pozývame na prehliadky mlynskej expozície,
ktoré sa konajú každú celú hodinu. Posledný vstup do mlyna je
o 17.00 h. Vstupné: 2 € dospelí, 1 € študenti SŠ, VŠ, seniori,
ZŤP. Vstup voľný – deti do 15 rokov

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

Zimy už nie sú čo bývali.
Ale vedia nás ešte prekva-
piť aj potrápiť. Potvrdzuje
to aj prípad snehovej ná-
dielky, ktorá zaskočila Pe-
zinčanov hneď po zimných
prázdninách, zhodou okol-
ností v dňoch, kedy si pa-
mätníci pripomínali 32. vý-
ročie legendárnej kalamity
v roku 1987.

Snehové kalamity môžu prekvapiť
aj keď sa klíma otepľuje

Február 2009

Január 2019

Inzercia

FOTO: Pavel Matejovič
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V ostatnom období pezinskí policajti prichytili na
cestách 2 vodičov pod vplyvom alkoholu. Na kon-
ci roka 2018 48-ročná vodička zišla s osobným
motorovým vozidlom zn. Volkswagen Polo v obci
Slovenský Grob mimo cestu a narazila do betó-

nového plota rodinného domu. Po príchode policajnej hliadky
bola vodička podrobená dychovej skúške na zistenie prítom-
nosti alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok (1,8 promile).

V januári bol na ceste vo Svätom Jure policajnou hliadkou za-
stavený a kontrolovaný 41- ročný vodič osobného motorového
vozidla zn. Ford Focus, ktorému policajti v dychu namerali 1,3
promile alkoholu.

Obom vodičom bolo vznesené obvinenie pre prečin ohrozenia
pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného záko-
na. V prípade preukázania viny hrozí v zmysle Trestného záko-
na trest odňatia slobody až na jeden rok každému vodičovi, kto-
rý v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorú si privodil vplyvom
návykovej látky, vykonával činnosť, pri ktorej mohol ohroziť život
alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

Polícia opätovne apeluje na všetkých vodičov, aby si
v žiadnom prípade po požití alkoholu nesadali za volant
auta. Takýmto nezodpovedným konaním ohrozujú nielen
seba, ale všetkých účastníkov cestnej premávky a hneď sa
môže stať nešťastná udalosť, ktorej sa mohli vyvarovať.
Alkohol znižuje schopnosť vodiča sústrediť sa a spomaľuje
jeho reakčný čas na situácie v cestnej premávke.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová,

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA február

Pre študentov a verejnosť:
Vernisáž výstavy Jane Beata - AKVARELA. Termín: 1. feb-
ruár 2019 o 17.00 h, výstava potrvá do 28. februára 2019. Mies-
to konania: výstavné priestory, Malokarpatská knižnica v Pezin-
ku, Holubyho 5.
Zvárala Kačenka, zvárala šaty – beseda s autorkou knihy Mgr.
Sylviou Hrdlovičovou o knižke Ľudový odev, tradície a zvyky
v Modre Kráľovej. Termín: 12. február 2019 o 17.00 h. Miesto ko-
nania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Literatúra v Radnici: Hra je literatúra, inscenácia a divadlo.
Termín:18. február 2019 o 19.00 h. Hostia: prozaik, dramatik, re-
žisér Silvester Lavrík, moderuje Veronika Šikulová. Miesto kona-
nia: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Skvelá veda: Zimy v čase globálneho otepľovania. Termín:
26. február 2019 o 17.00 h. Hostia: klimatológ zo SHMÚ Pavel
Faško, moderuje novinár a spisovateľ Márius Kopcsay. Miesto
konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Literárno-výtvarná súťaž: téma na február: Pamodaj šťas-
tia, lavička. Literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do
konca mesiaca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malo-
karpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

– ročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný naEko-oko
ochranu životného prostredia. Termín: po dohode. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.
Pamodaj šťastia, lavička! – ročný cyklus pre školákov a škôl-
karov, ktorý sa venuje problematike ľudovej tvorby – rozpráv-
kam, povestiam, hádankám. Termín: po dohode. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.
Never každej volovine – ročný cyklus pre školákov zameraný
na rozvoj kritického myslenia. Termín: po dohode. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
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,

Alkohol za volant nepatrí

Vyzdobený stromček a pod ním darčeky ste mohli nájsť kon-
com decembra aj v klubovni u pezinských skautov. 22. decem-
bra zorganizovali Vianočný večierok pre svojich skautov, rodi-
čov a ich priateľov. Začiatok programu si zobrali na starosť
skautky. Tie predviedli divadielko, v ktorom úporne hľadali svoju
dobrú kamarátku, avšak nakoniec sa publikum mohlo tešiť zo
šťastného konca. Nasledujúci program bol pretkaný viacerými
aktivitami pre malých i veľkých. Každý si prišiel na svoje. Zlatý
klinec programu bolo rozdávanie darčekov. Už peknou tradí-
ciou sa stalo, že každý mohol priniesť vlastnoručne vyrobený
darček. Tí, ktorí ho aj priniesli, boli zaradení do losovania a z ve-
čierka odchádzali s iným darčekom.

Pezinskí skauti si užili aj tento rok spoločné chvíle pred
Vianocami a už sa tešia na rok 2019 plný dobrodružstiev.

Marián Lezo

Ako skauti oslavovali Vianoce?

Malokarpatské múzeum
v Pezinku pripravilo pre svo-
jich návštevníkov viacero no-
viniek. Publikácia Vinohrad-
nícke lisy v Malokarpatskej
oblasti – európsky unikát je
len jednou z nich. O samotnej
expozícii aj o ďalších poduja-
tiach, ktoré múzeum plánuje
na rok 2019, hovoríme s riadi-
teľom múzea Martinom Hru-
balom.

Pripomeňme, že Malokarpat-
ské múzeum zriadené v roku
1960 otvorilo brány pre svojich
návštevníkov 22. septembra
1961. Od začiatku sa zameria-
valo na oblasť vinohradníctva a
jeho bohatých tradícií v regió-
ne. Zbierka lisov sa rozrástla v
60. a 70. rokoch zrejme aj vďa-
ka postupujúcej mechanizácii,
keď stroje vytláčali ručné liso-
vanie hrozna. Zásluhu na tom
mal najmä vtedajší riaditeľ mú-
zea Dušan Ježík. Malokarpat-
skému múzeu zapožičalo a ne-
skôr aj darovalo lisy aj Sloven-
ské národné múzeum.

Martin Hrubala nastúpil do mú-
zea 1. apríla 2003, jeho riadite-
ľom je od 1. januára 2013. Hoci
pochádza z Trnavy, stretol sa
tiež s vinohradníckym prostre-
dím – napríklad v Suchej nad
Parnou, teda v obci, kde sa odo-
hrával legendárny slovenský ro-
mán Červené víno.

„V Malokarpatskom múzeu mi

hneď udrela do očí krásna

zbierka lisov. Zaujali ma svojou

výpravnosťou, technickou zruč-

nosťou s akou boli vyhotovené,

dekoratívnosťou či farebnosťo-

u, takže som bol aj zvedavý,

ako sa tu exponáty ocitli. Pustil

som sa do revízie vinohradníc-

keho fondu a zistil som, že o

mnohých lisoch neboli žiadne

záznamy. Pritom išlo o naozaj

majestátne kusy, ktoré by si za-

slúžili nejakú dokumentáciu.

Vtedy som aj dostal nápad zistiť

o lisoch viac – ako sa používali,

komu patrili,“ spomína na stret-
nutie s lismi Martin Hrubala.

Po jeho nástupe malo múzeum
32 lisov. Napokon sa zbierka
rozrástla až na súčasných 43
kusov.

„Rozostavili sme ich trochu

inak, aby niektoré lisy vítali

návštevníkov už pri vstupe do

objektu, a takisto aby ich krása

vynikala aj v pivničných priesto-

roch zo 17. storočia. Neskôr

sme sa zameriavali už nielen

na Malokarpatskú oblasť, ale aj

na ďalšie regióny, aby sme za-

chránili exponáty z okolia Sere-

de, Hlohovca, Levíc. Predsa

len sme jediná inštitúcia na Slo-

vensku, ktorá sa venuje syste-

maticky vinohradníckej techni-

ke. Pár lisov nájdete aj v iných

múzeách, ale my sme jediní s

takouto komplexnou zbierkou

exponátov, navyše medzi nimi

nie sú dva rovnaké, teda sa za-

meriavame na kvalitu, nie na

kvantitu,“ vysvetľuje riaditeľ mú-
zea.

Lisy vzhľadom na svoju veľ-
kosť zaberajú veľa miesta, tak-
že múzeum má niektoré expo-
náty vystavené mimo svojich
priestorov. Zapožičalo ich napr.
Pezinskému zámku, ďalší kus
je vystavený v obci Dubová, je-
den sa dostal dokonca do Nové-
ho Mesta nad Váhom. Mono-
grafia Vinohradnícke lisy
v Malokarpatskej oblasti – eu-
rópsky unikát, ktorú zostavil
Martin Hrubala, tak predstavuje

jedinečnú virtuálnu prehliadku,
vďaka ktorej si možno všetky
exponáty prezrieť na jednom
mieste.

„Lisy plnili technickú úlohu, te-

da ako z hrozna dostať čo naj-

viac šťavy, ale aj dekoratívnu a

odrážali spoločenské postave-

nie svojho majiteľa. Vyplývalo

to aj z praktických okolností –

ak mal niekto veľký vinohrad a

potreboval spracovať väčšie

množstvo hrozna, potreboval

mať aj lepšiu techniku. Vino-

hradníctvom sa živila viac než

polovica obyvateľstva. Bývalo

tiež zvykom tým chudobnejším

vinohradníkom lisy požičiavať,“

dodal Martin Hrubala.
Zaujímavosťou je, že sa malo-

karpatské lisy značne odlišujú
od lisov v iných oblastiach, na-
príklad na Morave, v Rakúsku
či Nemecku. Sú na prvý pohľad
dekoratívnejšie a farebnejšie,
majú inú typológiu košov, teda
priestoru, kde sa hrozno ukla-
dá. V niektorých oblastiach lisy
ani nepoužívali – kladové sa ne-
vyskytujú vôbec, vretenové len
okrajovo – pretože sa hrozno
donedávna spracovávalo tým
najtradičnejším spôsobom: šlia-
palo sa nohami.

Až do 19. storočia vyrábali lisy
špecializované rodiny tesárov.
Remeslo sa často prenášalo
z otca na syna. Po nástupe prie-
myselnej revolúcie v 2. polovici

19. storočia sa začali vyrábať li-
sy priemyselne. Boli cenovo
dostupnejšie a trvácnejšie.

„Od 20. storočia sa s celodre-

venými lismi nestretávame. Ľu-

dia začali používať mlynčeky

a od 50. rokov 20. storočia na-

stúpili veľké pneumatické lisy,

ktoré dokážu šetrným spôso-

bom spracovať veľké objemy

hrozna – šetrným z toho hľadis-

ka, aby triesloviny a horčiny

ostali tam kde majú a získaný

mušt aby mal čo najvyššiu kva-

litu. Tu niekde v 50. a 60. rokoch

sa naša zbierka zastavila, lebo

súčasná technika viac pripomí-

na výrobnú linku než vinohrad-

nícky preš, hoci aj táto etapa by

si zaslúžila samostatné spraco-

vanie,“ hovorí riaditeľ múzea
Martin Hrubala.

Samozrejme, múzeum ponú-
ka návštevníkom nielen pre-
hliadku lisov, ale aj novú inte-
raktívnu expozíciu a ako novin-
ku aj vlastný predajný priestor,
kde sa dajú kúpiť knihy o vino-
hradníctve, suveníry či kvalitné
víno.

Už v sobotu 16. februára sa
pripravuje podujatie Pezinské
vínne pivnice. Počas jarných
prázdnin múzeum plánuje prvý
raz urobiť týždeň tvorivých diel-
ní, kde by sa deti aj ich rodičia
mohli učiť starým remeselníc-
kym a umeleckým technikám.
Akcia s názvom Prázdniny s re-
meslom sa koná od 25. februá-
ra do 1. marca. V marci sa bude
múzeum podieľať na filmovom
festivale Créme de la Créme,
súčasťou čoho by mal byť aj
kvíz v znalosti filmov. Tradičná
Noc múzeí a galérií pripadá na
18 máj. No a už čoskoro, od
7. do 9. júna, sa bude konať
16. ročník Keramických trhov.

„Chceme, aby múzeum bolo

živým otvoreným priestorom

pre rôzne platformy kultúry,

umenia a spoločenského života

v našom meste,“ dodal riaditeľ
Malokarpatského múzea Mar-
tin Hrubala. (kam)

Múzeum, ktoré ponúka zážitky

Poškodili
predajný stánok

Dňa 16. 12. v čase
o 4.15 h spozorovala

hliadka mestskej polície na Rad-
ničnom námestí dvoch nezná-
mych mužov, z ktorých sa jeden
správal hrubo, pričom jeho sprá-
vanie vyústilo do fyzického na-
pádania druhej osoby. V dôsled-
ku protiprávneho konania tejto
osoby došlo k poškodeniu stán-
ku na vianočných trhoch. Hliad-
ka vyzvala muža, aby upustil od
protiprávneho konania. Nakoľko
sa agresivita tejto osoby stup-
ňovala aj voči zasahujúcej
hliadke, museli mestskí policajti
použiť donucovacie prostriedky
a v putách bola predvedená na
útvar mestskej polície. Šetrením
bolo zistené, že sa jedná o 27-
ročného Pezinčana, ktorý bol za
priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu doriešený poku-
tou v blokovom konaní. Majiteľ-
ka stánku bola vyrozumená
o udalosti a s páchateľom sa do-
hodla o náhrade spôsobenej
škody.

Konzumácia alkoholu
dievčatami z Pezinka

Dňa 31. decembra v čase o
21.20 h bola prostredníctvom

kamerového systému spozoro-
vaná skupinka mladých ľudí,
ktorí prechádzali cez Radničné
námestie smerom na Meisslovu
ulicu. Osoby v skupine do seba
strkali a hlasno po sebe pokri-
kovali. Nakoľko vzniklo dôvod-
né podozrenie, že sa uvedená
skupina bude dopúšťať proti-
právneho konania, bola na mies-
to vyslaná hliadka mestskej polí-
cie. Tá sa na miesto dostavila v
čase o 21.40 h. Na ulici Záhrad-
ná pri areáli detského ihriska
spozorovala dve osoby, ako po-
žívajú alkoholické nápoje na ve-
rejnom priestranstve. Uvedené
osoby sa po spozorovaní hliad-
ky dali na útek. Hliadka ich do-
behla približne po 100 metroch
na konci Záhradnej ulice. Kon-
trolou totožnosti bolo zistené,
že sa jedná o dve 13-ročné Pe-
zinčanky. Na mieste boli vyzva-
né, aby nasledovali hliadku
mestskej polície na útvar za úče-
lom privolania ich zákonných zá-
stupcov a doriešenia veci. Malo-
leté osoby hliadke vyhoveli. Na
útvare mestskej polície bola
u dievčat v súlade so zákonom
vykonaná prístrojom Dräger Al-
cotest dychová skúška na ziste-
nie obsahu alkoholu v dychu.
U obidvoch dievčat bola zistená

konzumácia alkoholických ná-
pojov s nameranou hodnotou u
jednej a u0,18 mg/l – 0,38 ‰
druhej z dievčat 0,47 mg/l –
0,98 ‰. Súčasne bol zistený te-
lefonický kontakt na zákonných
zástupcov maloletých dievčat.
Tí boli informovaní o skutočnos-
ti a požiadaní, aby sa dostavili
na útvar mestskej polície za úče-
lom prevzatia si svojich dcér. Za
prítomnosti zákonných zástup-
cov boli maloleté dievčatá vy-
zvané k podaniu vysvetlenia, pri-
čom uviedli, že požívali alkoho-
lické nápoje, ktoré im údajne po-
dal neznámy chlapec. Ďalej
uviedli, že tento chlapec, keď za-
registroval prichádzajúcu hliad-
ku mestskej polície, utiekol sme-
rom do centra mesta. Obaja zá-
konní zástupcovia boli zo strany
mestskej polície poučení. O ko-
naní maloletých bude informo-
vaný orgán sociálnoprávnej o-
chrany detí a sociálnej kurately.

Mužovi poskytli na
mestskej polícii prvú pomoc
Dňa 9. 1. v čase o 21.05 h sa

na útvar mestskej polície dosta-
vil muž, ktorý sa dožadoval pri-
volania sanitného vozidla a ná-
sledného prevozu do psychiat-
rickej nemocnice. Službukona-

júcemu príslušníkovi uviedol, že
trpí depresiami a už v minulosti
bol preto niekoľkokrát hospitali-
zovaný. Ďalej uviedol, že zdra-
votnú pomoc si nevie sám privo-
lať. Počas komunikácie ďalej
uviedol, že užil silné antidepre-
síva, ktoré zapíjal alkoholom
a svoju ťažkú životnú situáciu
chce vyriešiť samovraždou. Na-
koľko bolo zrejmé, že osoba svo-
je úmysly myslí vážne, bola
prostredníctvom stálej služby
privolaná záchranná služba. Po-
čas čakania sa zdravotný stav
menovaného zhoršil a následne
prerástol do epileptického zá-
chvatu. Do príchodu záchrannej
zdravotnej služby, bola mužovi
poskytnutá prvá pomoc. (MsP)

Zo zvodiek Mestskej polície Pezinok

Poškodený stánok
na vianočných trhoch
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Inzercia

Meno Štefan Kriser bolo v pr-
vorepublikovom Pezinku poj-
mom a dodnes je pre znalcov
dejín mesta synonymom tehel-
ne. Vieme však o ňom viac?

Viedenský podnikateľ Štefan
Kriser (*30.9.1880) bol synom
Ľudovíta a Emílie Politzerovej.
Jeho manželkou bola Vieden-
čanka Emília Sternová (*12. 10.
1882). Manželia mali dvoch sy-
nov: Pavla Jozefa (*12. 10.
1907) a Jána Joachima (*4. 2.
1912). S Pezinkom Krisera spo-
jili jeho podnikateľské aktivity.
V októbri 1909 kúpil od Imricha
Rösslera tzv. hornú tehelňu,
v roku 1912 k nej pripojil dolnú
tehelňu dr. Kahlenbergera. Tá
pre nedostatok kvalitnej surovi-
ny čoskoro ukončila svoju čin-
nosť a jej budovy odkúpila firma
Bratia Mayer, ktorá tu zriadila to-
váreň na sudy. Spolu s Krisero-
vou tehelňou patrili v roku 1919
k najväčším podnikom v meste.
Okrem podnikania je Kriserovo
meno späté aj s pôsobením pe-
zinskej pobočky nemocnice
Červeného kríža v rokoch 1914
– 1918. Továrnik ju zriadil vo
vlastnej budove v auguste 1914
krátko po vypuknutí Veľkej voj-
ny. Šesťdesiatposteľovú ne-
mocnicu vybavil nevyhnutným
mater iá lnym vybavením,
z vlastných zdrojov zabezpečil
vo všetkých miestnostiach upra-
tovanie, kúrenie a osvetlenie.
Zároveň platil jeden záprah pre
potreby lekárov, sestier a na ne-
mocničné účely a úradníka, kto-
rý vykonával potrebnú admi-
nistratívu. Vďaka jeho finančnej
podpore dokázala nemocnica
od svojho otvorenia do 15. júna
1916 zabezpečiť ošetrenie 463
pacientov. V roku 1918 pred-
sedníčka pezinskej pobočky
Červeného kríža Berta Jamnic-
ká v liste hlavnému županovi
navrhla, aby bol Štefan Kriser
za svoju obetavú prácu a horli-
vosť odmenený adekvátnym
ocenením.

V roku 1925 pristúpil Kriser
k rozsiahlej rekonštrukcii a mo-
dernizácii podniku, výstavbe no-
vého 60-metrového komína, li-

sovne s poloautomatickou lin-
kou na výrobu tehál, nadpecnej
sušiarne a kruhovej Hoffmano-
vej pece. Po dokončení mala te-
helňa jednu z najmodernejších
technických prevádzok svojej
doby. V roku 1927 požiadal Kri-
ser o povolenie výstavby robot-
níckeho domu. V Kriserovej te-
helni sa vyrábala tehla, škridla,
tenkostenný tovar a špeciálne
výrobky pre moderné stavby.
Jej produkty sa rozvážali po ce-
lom území Slovenska a expor-
tovali na Moravu, do Rakúska a
Poľska. V roku 1933 bola hod-
nota tehelne vyčíslená na 16 mi-
liónov korún. Vedúcim podniku
bol riaditeľ Otto Kubie. Štefan
Kriser mal s rodinou trvalé byd-
lisko v Pezinku. Zdržiaval sa tu
jeden – dva dni v týždni, zvyšný
čas trávil vo Viedni, kde pôsobil
v správnej rade viacerých účas-
tinných priemyselných podni-
kov. Zastával tiež vedúce mies-
to v kancelárii svojho svokra Jú-
liusa Sterna vo Viedni, ktorý bol
majiteľom tkáčskej dielne v Sta-
rej Pake v Čechách.

Prvá organizovaná protiži-
dovská akcia, ktorá neobišla
ani Pezinok, sa dotkla i Krise-
rovcov. Počas postrku v no-
vembri 1938 im zhabali hoto-
vosť vo výške 119 115 korún a
niekoľko vkladných knižiek, na
ktorých mali uložených 494 598
korún. 11. mája 1939 oznámil
Štefan Kriser, že sa vzdáva živ-
nosti továrenskej výroby tehál,

pretože svoju tehelňu predal.
Kriserovci opustili Pezinok a
v júli 1939 prišli do Francúzska.
Obaja synovia tam vstúpili do
československej armády. V júni
1940 ich spolu s ostatnými vo-
jakmi evakuovali do Anglicka
bez toho, aby stihli informovať
príbuzných. Od augusta 1940
sa s pomocou ministerstiev sta-
rostlivosti, zahraničných vecí
a obrany exilovej vlády pokúšali
dostať svojich rodičov a Jánovu
manželku Máriu z Francúzska.
Tí sa spočiatku nachádzali v La
Baule, ktoré od leta 1940 patrilo
k okupovanej časti Francúzska.
V auguste 1941 vydalo mi-
nisterstvo starostlivosti príkaz
na evakuáciu Márie Kriserovej
z francúzskeho mesta Pau. Na
jej prípad poskytlo štátnu ga-
ranciu a žiadalo, aby jej mi-
nisterstvo zahraničných vecí za-
bezpečilo potrebné tranzitné ví-
zum. V októbri 1941 dostal Ján
správu z ministerstva zahranič-
ných vecí o leteckom lístku za-
kúpenom pre jeho ženu z Lisa-
bonu do Anglicka. V rovnakom
období intervenovalo minister-
stvo starostlivosti opäť, tento-
krát v prípade Štefana a Emílie,
ktorí sa v tom čase zdržiavali už
v Paríži. Kladnému vybaveniu
žiadosti malo napomôcť aj sve-
dectvo, podľa ktorého bol čatár
Pavol Kriser dostatočne finanč-
ne zaistený, aby mohol uhradiť
výdavky spojené s evakuáciou
rodičov. Navyše „čs. armáde

v r. 1938 pri mobilizácii zvlášť
otec menovaného bol veľmi
obetavý pre čs. myšlienku
a vec. Všetkému vojsku ubyto-
vanému v Pezinku v roku 1938
bol veľmi naklonený, pre ubyto-
vanie poskytol aj jeho vlastný
dom, takže naozaj si zasluhuje
pomoc čsl. úradov.“ Kriserov-
com mala byť v prípade potreby
vyplácaná až do uskutočnenia
evakuácie pravidelná podpora.
Presunu do Anglicka sa už Šte-
fan Kriser nedožil. Zomrel v ja-
nuári 1942 v Paríži. Synovia
však svoju snahu zachrániť mat-
ku nevzdávali. V lete 1942 po-
žiadali ministerstvo národnej
obrany o udelenie anglického
víza pre Emíliu, ktorá zostala vo
Francúzsku úplne sama, bez
priateľov a podpory. Dostala sa
síce z Paríža na neokupované
územie, i tam bol však podľa sy-
nov jej život stále v nebezpe-
čenstve. Žiadali preto o urých-
lené vybavenie žiadosti a za-
viazali sa uhradiť všetky výdav-
ky. Nevieme, či sa Emíliu napo-
kon podarilo dostať do Anglic-
ka. Vojnu však prežila a v júni
1947 pricestovala aj so synom
Jánom na lodi SS Mauretania
z Paríža do New Yorku.

(Príbeh Štefana Krisera a je-
ho rodiny je súčasťou pripravo-
vanej publikácie Nedopoveda-
né príbehy)

Helena Markusková,
Petra Pospechová

Mestské múzeum v Pezinku

Nedopovedané príbehy – Štefan Kriser

Rok 2018 zavŕšilo Mestské múzeum v Pezinku uzatvorením

dlhodobého projektu, mapujúceho minulosť miestnej židovskej

komunity, rodín a jednotlivcov, ktorí ju tvorili a ktorú sa poda-

rilo podchytiť v časovom rámci polovice 19. až polovice 20. sto-

ročia.

Výsledkom je 376 stranová publikácia s názvom Nedopove-

dané príbehy autoriek Heleny Markuskovej a Petry Pospecho-

vej. Úvodná kapitola práce prináša základnú informáciu

o pezinskej židovskej komunite a náboženskej obci, ktorá ju re-

prezentovala dovnútra i navonok. Ponúka pohľad na témy, kto-

ré hýbali predovšetkým komunitou samotnou. Tie sa týkali vý-

stavby novej synagógy, cintorína či vzdelávania. Druhá časť je

zameraná na zmapovanie osudov jednotlivých rodín.

Knižná novinka
Mestského múzea v Pezinku

Rok 2018 bol pre Fss Obstrléze veľmi úspešný.Absolvova-
li sme rad vystúpení, o ktorých sme vás pravidelne informovali
v časopise Pezinčan.

Aj vďaka vám, milí čitatelia a priaznivci folklóru, sme ho pre-
žili plný krásnych zážitkov a stretnutí. A tak, ako nás sprevá-
dzal váš potlesk a podpora, nech nás po celý rok 2019 sprevá-
dzajú naše krásne ľudové piesne.

V rámci koncertu Lúče pezinského slnka, ktorý sa konal
v posledný novembrový deň, Fss súbor pozval hostí z DSS
pre dospelých z Báhoňa, ktorí sa predviedli divadelným pred-
stavením Spolu s nimi vystúpili aj zamestnanky-Ach, tá láska!

ne zo sociálno-terapeutického úseku. Cieľom ich vystúpenia
bolo dokázať, že aj ľudia s ťažkými zdravotnými postihom ma-
jú svoje sny, svoje túžby a majú veľký potenciál dokázať svetu,
že aj oni sú užitoční.

Dobrá nálada panovala aj 10. decembra v reštaurácii Ja-
gerka, kde si pri dobrej hudbe, speve a večeri dali bodku za od-
chádzajúcim rokom.

Držme sa nášho hesla: „Kým žiješ, spievaj, smej sa a zabá-
vaj!“ Nech je to motivácia pre všetkých seniorov, aby nerátali
roky, dni svojej staroby, ale aby každý deň prežili hodnotne
a šťastne. Mária Kopitková

Takí sme boli – a takí budeme!

Celkovo sa autorkám podarilo podchytiť príbehy 110 pezin-

ských rodín, ktoré sa od polovice 19. storočia viac či menej

zapájali do života nášho mesta a ich aktivity našli odraz v ar-

chívnych prameňoch. Východiskovým bodom pre spracovanie

skúmaných mien je súpis obyvateľov Pezinka z roku 1857, kto-

rý pomohol identifikovať rodinu v priestore mesta a zároveň bol

základom pre tvorbu genealógií, ktoré otvárajú príbeh každej ro-

diny. Suma získaných informácií sa meno od mena líši, niekedy

vystačila na pár riadkov, inokedy zaplnila niekoľko strán.

Publikácia disponuje podrobným poznámkovým aparátom, od-

kazujúcim na použitú literatúru, zdroje a archívne pramene a bo-

hatou obrazovou prílohou (tabuľky, fotografie, ukážky ko-

rešpondencie a archívne dokumenty). Dôležitou súčasťou kni-

hy je fotodokumentácia zvyškov pezinského židovského cinto-

rína, posledného hmatateľného dôkazu existencie tunajšej ná-

boženskej obce. Fotografie 160 náhrobných kameňov dopĺňa

schematický pôdorys cintorína a legenda s menami, umožňujú-

ca orientáciu v pôdoryse i samotnej fotodokumentácii.

Časovo a finančne náročný projekt mohol byť premietnutý do

knižnej podoby len vďaka pomoci a podpore jednotlivcov a in-

štitúcií. Veríme, že všetci sa nájdu na stránkach knihy.

Vznik publikácie finančne podporilo Mesto Pezinok, z verej-

ných zdrojov poskytol podporu Fond na podporu umenia a zo

svojej dotačnej schémy poskytol prostriedky Bratislavský sa-

mosprávny kraj.

Po uvedení do života bude publikácia Nedopovedané príbe-

hy ponúknutá vo februári 2019 do predaja. (msm)

FOTO: archív Mestského múzea v Pezinku
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Do pôsobnosti Okresného ria-

diteľstva Hasičského a záchran-

ného zboru v Pezinku patria

okresy Pezinok (17 obcí) a Se-

nec (29 obcí). V uplynulom roku

vykonali hasiči v týchto dvoch

okresoch spolu 643 výjazdov

k rôznym udalostiam. Pri požia-

roch zasahovali 138 krát v okre-

se Pezinok a 135 krát v okrese

Senec. K dopravným nehodám

bolo spolu 183 výjazdov (58

v okrese Pezinok a 125 v okrese

Senec). Zásahov, pri ktorých

bola poskytnutá technická po-

moc – odstraňovanie padnutých

stromov, asistencia polícii, otvá-

ranie bytov, bolo spolu 149. Pri

úniku nebezpečných látok zasa-

hovali hasiči 6 krát. Pre zvýše-

nie odborných znalostí a fyzic-

kej zdatnosti uskutočnili a zú-

častnili sa 16 taktických a pre-

vierkových cvičení.

Celková priama škoda pri po-

žiaroch bola 360 400 €. Rých-

lym a profesionálnym zásahom

uchránili hasiči pri požiaroch

5 720 700 €.

Medzi časté príčiny vzniku po-

žiarov patria aj naďalej vypaľo-

vanie trávy a suchých porastov,

spaľovanie odpadov a odpad-

kov.

O tom, že profesionálni hasiči

sú v dobrej fyzickej kondícii,

svedčia aj ich úspechy v kraj-

skom kole v hasičskom športe,

kde získali prvé miesto v celko-

vom poradí a postúpili na Maj-

strovstvá Slovenska v hasič-

skom športe.

Súčasťou okresného riaditeľ-

stva je oddelenie požiarnej pre-

vencie, ktoré vykonáva kontrol-

nú činnosť u právnických a fy-

zických osôb – podnikateľov,

v obciach vo veciach zvereného

výkonu štátnej správy na úseku

ochrany pred požiarmi, posu-

dzuje projektové dokumentácie

stavieb z hľadiska požiarnej bez-

pečnosti, zúčastňuje sa kolau-

dačných konaní, prejednáva

priestupky voči fyzickým oso-

bám a ukladá pokuty za po-

rušenie predpisov na úseku

ochrany pred požiarmi.

Za obdobie roka 2018 bolo vy-

konaných spolu 206 protipožiar-

nych kontrol, pri ktorých bolo

zistených 891 nedostatkov. Hlav-

ným zameraním kontrolnej čin-

nosti v uplynulo roku boli subjek-

ty, zaoberajúce sa poľnohospo-

dárskou výrobou. V súvislosti

s týmto zameraním bolo vyko-

naných 25 tematických protipo-

žiarnych kontrol, pri ktorých bolo

zistených 40 nedostatkov. Pri

kontrolách boli uložené 2 pokuty

právnickým osobám a 3 bloko-

vé pokuty občanom. V oblasti

stavebnej prevencie (územné,

stavebné, kolaudačné konania)

vydalo okresné riaditeľstvo

1452 stanovísk. Na obciach bo-

lo vykonaných 5 komplexných

a 7 následných kontrol.

V preventívno - výchovnej ob-

lasti okresné riaditeľstvo zabez-

pečilo rôzne akcie pre deti, mlá-

dež a verejnosť. V spolupráci

s Dobrovoľným hasičským zbo-

rom Pezinok – mesto, Policaj-

ným zborom SR, Mestskou polí-

ciou Pezinok a Malokarpatským

múzeom v Pezinku boli zorga-

nizované oslavy svätého Floriá-

na – patróna hasičov, ktoré sa

uskutočnili na námestí v Pezin-

ku, kde bola prezentovaná prá-

ca hasičov, technika a ukážky

polície. V priebehu celého roka

vykonávali príslušníci okresné-

ho riaditeľstva besedy so žiakmi

spojené s ukážkami práce hasi-

čov a techniky a exkurzie na ha-

sičských staniciach v Pezinku

a v Senci..

Preventívno – výchovnými ak-

ciami by sme chceli prispieť

k informovanosti detí a občanov

o náročnej práci hasičov aj v ro-

ku 2019.

Profesionálni hasiči prajú ob-

čanom v novom roku veľa zdra-

via, šťastia, lásky a porozumenia

a aby sa s hasičskou technikou

stretávali iba na ukážkach, cvi-

čeniach a súťažiach a aby po-

moc hasičov potrebovali čo naj-

menej. pplk. Ing. ,Eva Orlická
vedúca oddelenia

Okresné riaditeľstvo

HaZZ v Pezinku

Hasiči a rok 2018

Téma vzdelávania a získa-
vania nových zručností v zre-
lom veku, súvisiaca s aktivizo-
vaním seniorov v osobnej, pra-
covnej a spoločenskej rovine
je jednou z nosných tém sú-
časnosti. Od septembra do
decembra 2018 prebiehalo
v troch mestách (Pezinok, Se-
nec a Bratislava) niekoľko
vzdelávacích kurzov, urče-
ných pre ľudí nad 50 rokov, kto-
ré boli organizované v rámci
projektu „Silver Economy“ rea-
lizovaného cez program CBC
Interreg SK-HU.

Celkovo sa do vzdelávania
(kurzy anglického jazyka, ma-
ďarského jazyka, využívania
inteligentných zariadení a e-
-administrácie) zapojilo viac

ako 120 účastníkov vo vekovej
kategórii 50+. Všetky kurzy bo-
li nastavené na úroveň začia-
točníkov a postupovalo sa pod-
ľa možností a potrieb samot-
ných účastníkov tak, aby zís-
kali čo najlepšie základy a aby

po celý čas zostali motivovaní.
Pre účastníkov boli na záver
pripravené a odovzdané ab-
solventské certifikáty. Absol-
venti boli s priebehom kurzov
a výsledkami vedomostí, ktoré
počas kurzov získali veľmi spo-

kojní, preto by sme radi v tejto
aktivite pokračovali aj v budúc-
nosti. Budeme hľadať riešenia,
aby kurzy mohli pokračovať
aj naďalej v čo najvhodnejšej
forme.

Projekt implementuje Regi-
onálna rozvojová agentúra
Senec- Pezinok v spolupráci
s Európskym zoskupením
územnej spolupráce Rába –
Dunaj – Váh, Regionálnou
rozvojovou agentúrou Komár-
no a Nadáciou Kisaföldi, za
podpory programu CBC Inter-
reg V-A Slovenská republika –
Maďarsko.

Eva Lovasikova,
Projektova manazerka

RRA Senec-Pezinok

Podporujeme striebornú ekonomiku
– úspešné ukončenie vzdelávacích kurzov

V októbri sa Materská ško-
la na Vajanského ulici v Pe-
zinku zúčastnila výtvarnej
súťaže s názvom Aj ja som

záchranár. Deti s veľkým
nadšením kreslili, ako si
predstavujú záchranárov,
hasičov, lekárov. Natálka
Brezinová získala v súťaži
za svoju kresbičku „Cenu
prednostu“ s ktorou repre-
zentovala škôlku. Veď po-
súďte sami, ako sa jej to po-
darilo. Veľká gratulácia, Na-
tálka. Katarína Petrášová

Úspech na výtvarnej súťaži

V predvianočnom období všetko dýcha dobrotou a láskou.

Tento čas však prináša do našich životov aj veľa stresu a zho-

nu. Na Štedrý večer nadíde ten čas, kedy sa všetko upokojí,

celá rodina si sadne za stôl a spoločne oslávia príchod Ježiška

na tento svet. Samozrejme, súčasťou každej rodinnej tradície

je aj rozbaľovanie darčekov. Každý sa určite poteší, keď si pod

vianočným stromčekom nájde čo i len maličkosť a vie, že na ne-

ho rodina nezabúda... No tieto dni pokoja a radosti nie sú len

o dostávaní, ale najmä o dávaní... Nie je predsa väčšia radosť,

keď vidíme, ako sa niekto teší z darčeka, ktorý sme mu daro-

vali my?

Práve z tohto dôvodu sa v pondelok 17. 12., ako každý

rok, na Gymnáziu v Pezinku konala dobročinná akcia Vianočná

kométa. Usporiadali ju žiaci 5. A. kvinty pod vedením pani pro-

fesorky Mgr. Anny Koprdovej. Žiaci gymnázia si mohli v jedálni

školy kúpiť koláče a vianočný punč za symbolické ceny. Sa-

mozrejme, nesmieme zabudnúť na vianočné trhy, ktoré sa ko-

nali v pondelok 3.12. a 10.12. 2018, kde žiaci jednotlivých tried

predávali koláče alebo doma vyrobené produkty. Spolu sa vy-

zbieralo niečo vyše 700 eur, z toho na Vianočnej kométe sa vy-

zbieralo cca 430 eur. Výťažok z týchto akcií patrí rodine chlap-

čeka, ktorý ich potrebuje na liečbu. Týmto by sme sa tiež chceli

poďakovať všetkým kupujúcim a aj tým, ktorí darovali dobro-

voľné príspevky, lebo práve vďaka nim sme mohli darovať

takú neuveriteľne vysokú sumu. Ďakujeme.

Rebeka Gottschallová
a Alexandra Baksová

Vianočná kométa

Riaditeľstvo Gymnázia v Pezinku oznamuje,
že v školskom roku 2019/2020 otvára jednu
triedu päťročného bilingválneho štúdia v an-
glickom jazyku pre absolventov ôsmeho a de-
viateho ročníka základnej školy, jednu triedu
osemročného štúdia pre absolventov piateho
ročníka ZŠ, a jednu triedu štvorročného štúdia
pre absolventov deviateho ročníka ZŠ.

Viac info na stránke školy, resp. osobne.

Gymnázium v roku 2019/2020

„Dlho sme čakali kedy parlament SR uzákoní, že nie

sme veci, ale živé bytosti. A to sa stalo 1. septembra 2018.

Už nie sme vec. Máme svoje práva a naši majitelia povin-

nosti. Máme právo na slušné zaobchádzanie, právo na čis-

tú misku s vodou, právo na primeraný priestor a hlavne

chceme byť chcení. Naši majitelia by nás nemali trápiť smä-

dom,hladom,zarezaným obojkom v krku a krátkou reťa-

zou, v malej špinavej búde, mať nás ako stroje na množe-

nie a keď sa im zachce, vyhadzovať nás. Svet nepatrí len

ľuďom, ale aj nám, zvieratám. Chceme mať milujúcich maji-

teľov, ktorí sa k nám budú slušne správať a my ich budeme

nezištne a bezhranične milovať.“ Danica Tyková

Zviera nie je vec

Dobrovoľní hasiči Pezinok
(DHZ Pezinok) mali aj začiat-
kom roku 2019 plné ruky prá-
ce. Nasnežilo veľa snehu a pri
jeho topení vznikali oblastné
problémy so zatopením.

Dňa 14. 1. 2019 sme mali 4 vý-
jazdy. Členovia DHZ Pezinok –
Daniel Slaný, Peter Mikuš, Ma-
tej Kučera a Branislav Pisarík
vo svojom voľnom čase pomá-
hali obyvateľom Pezinka. Boli
na čerpaní vody z pivnice na
Bottovej ul v Pezinku, následne
ich povolali na odstránenie pad-
nutého stromu na cestu v Kuči-
dorfe, kde použili motorové píly,
laná a háky. Ihneď po príchode
na zbrojnicu, počas parkovania
auta boli zavolaní na odstráne-
nie spadnutého bilbordu na ces-
tu do Malého raja. Ani tu neza-
váhali a cestu zprejazdnili. Na-

koniec vykonali výjazd na síd-
lisko Muškát, kde stekajúca
voda vytvorila na ceste pri gará-
žach obrovskú mláku zasahu-
júcu aj chodník.

Dňa 18. 1. 2019 prišla výzva
DPO a HaZZ na pomoc obyva-
teľom na Orave s odstraňova-
ním snehovej kalamity. V sobo-
tu skoro ráno odchádzali auto-

busy, v ktorých sedeli aj naši
dvaja členovia Jozef Poláček
a Matej Kučera. Šli pomáhať na
celý víkend. Sami boli prekva-
pení z množstva snehu, ktorý
ich tam čakal. Prácu dobrovoľ-
níkov ocenila aj ministerka
vnútra SR Denisa Saková a pre-
zident HaZZAlexander Nejedlý.

Okrem požiaru môžu obyva-
telia kontaktovať DHZ Pezinok
aj v prípade vytopenia (min. 10
cm), kalamity a rôznej inej po-
moci.

Kto by chcel rozšíriť naše ra-
dy, kontakty nájde na www.dhz-
pezinok.webnode.sk, alebo na
FB - OZ DHZ Pezinok.

Všetkým členom srdečne ďa-
kujem za ich odvedenú prácu
a pomoc obyvateľom.

Milan Čech,
predseda DHZ Pezinok.

Začiatok roka v DHZ Pezinok
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Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VYHRA-

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

Cenník vstupeniek 2 D 3 D FK
dospelí 5,00 € 6,00 € 4,00 €
deti,študenti,seniori 4,00 € 5,00 € 4,00 €
ZŤP/ ZŤP-S 3,00 € 4,00 € 3,00 €
členovia Fk 3,00 €

1. ......................................... USASerenity: Ticho pred búrkou
2.-3. ................................ ........... USAĽadová sezóna 2 . 17.00 h .
2.-3. ................................................................... ČRŽeny v behu .
5. ...................................................... DánFk: Jack stavia dom
6. .................................................. ČR,SRVšetko bude
7. ............................................................................ SRTrhlina
8. ...... USASchindlerov zoznam ...............................................
9.-10. ............................................................... USAPotomok ........
12. .............................................. USAMária, kráľovná škótska
13. ČR,SRNa streche ..........................................................................
14.-15. ČRLeto s gentlemanom ...............................................................
16. . USALego príbeh 2 .............................3 D ... 17.00 h ..........
17. ............................................. .......... USALego príbeh 2 . 17.00 h .
16.-17. ......................................................... USAAlita: Bojový anjel
19. ............................................. FraFk: Striedavá starostlivosť
20.-21. .............................................................. USANedotknuteľní
23. ............... ... ........ USAAko si vycvičiť draka 3 ...3 D . 17.00 h .
24. ............................ ........ USAAko si vycvičiť draka 3 . 17.00 h .
23.-24. ................................................................ SROstrým nožom
26.-27. ........................................................... USAMrazivá pomsta
28. ......................................................... USAVšetko najhoršie 2

KINO DOMU KULTÚRY február CENTRUM VOĽNÉHO ČASU február

Od 1.2. do 17.2. zápis na jarný prázdninový tábor. Prihlásiť sa
môžete v Infocentre CVČ v čase úradných hodín. Jarný tábor je ur-
čený pre školopovinné deti a uskutoční sa počas jarných prázd-
nin. Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží.
1.2. Prázdninová klubovňa. Jednodňový detský tábor.
7.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Karnevalová maska. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
14.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Valentínske srdce. Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
16.2. Fašiangová sobota. Fašiangové popoludnie pre rodiny
s deťmi spojené s divadielkom a občerstvením.
21.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Tvorenie z plastelíny. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.
2.2. Mama, ocko- poď sa hrať: Maľujeme prstami. Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
25.2.- 1.3. Jarný prázdninový tábor. Jarný tábor je určený pre
školopovinné deti a uskutoční sa počas jarných prázdnin.
Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží. Bližšie informácie na dolu-
uvedených kontaktoch.

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

V decembri uply-
nulo 19 rokov od-
vtedy, čo nás opus-
til náš drahý otec
a dedko

Rudolf MARKE
z Grinavy. S úctou

a láskou si spomínajú dcéra Eva
s rodinou.

Dňa 5. 1. 2019 uplynulo 8 rokov,
čo nás opustila naša drahá
mama a 17. 1. 2019 uplynulo 15
rokov, čo nás opustil náš drahý
otec. Na obidvoch rodičov, sta-
rých rodičov a prarodičov

Františku a Jána NOVÁKA
s láskou spomínajú syn a dcéra
s rodinami. Ďakujem všetkým,
ktorí im spolu s nami venujú tichú
spomienku.

Dňa 4. 1. 2019
uplynulo 10 rokov,
čo nás vo veku 63
rokov opustil náš
drahý

František
VIRGOVIČ

z Grinavy. S láskou naňho spo-
mína manželka Anna, deti Rená-
ta, František, Marián, nevesty
a vnučky Paťka, Veronika, Domi-
nika a ostatná rodina a priatelia.
Venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. Ďakujem.

Dňa 27. 1. sme si
pripomenuli 3 roky
od úmrtia nášho
drahého

Jána LUNÁKA.
S láskou a úctou
spomínajú súroden-
ci a ostatná rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie

byť, ale v našich

srdciach budeš stá-

le žiť. Dňa 22. 1.
2019 sme si pripo-
menuli 9. výročie
úmrtia našej milo-
vanej

Marty PROKEŠOVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Manžel s deťmi.

Keby naše srdcia
vedeli hovoriť, roz-
právali by len o te-
be. Keby vedeli
kráčať, utekali by
za tebou. No srdce
vie iba biť a preto
bije iba pre teba. More lásky si so
sebou vzal, hory bolesti zanechal.
Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.
Dňa 30. 1. 2019 si pripomenieme
15. výroče úmrtia nášho drahého
syna

Romana BLAHUŠIAKA.
Smútiaca rodina.

Chýbaš nám každú

minútu, každučký

deň, už celý rok

snívaš svoj večný

sen. Len kytičku

kvetov na hrob mô-

žeme ti dať, zapáliť

sviečku a s láskou na teba spomí-

nať. Dňa 18. 2. 2019 si pripome-
nieme 1. výročie, kedy nás opustil
náš drahý manžel, otec, dedko
a pradedko

ŠTEFAN KERN.
S úctou a láskou spomína man-
želka Oľga a deti s rodinami. Kto
ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Dňa 8. 2. 2019 uply-
nie neuveriteľných
15 rokov, čo nás vo
veku nedožitých 50
rokov navždy opus-
til drahý manžel,
láskavý otec a dob-
rý kamarát a priateľ

Severín SANDTNER.
S láskou, vďačnosťou a úctou si
na neho spomínajú manželka,
deti, najbližšia rodina, kamaráti
a priatelia.Dňa 10. 10. 2018

uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš otec, dedko
a pradedko

Jozef
JANKOVIČ.

Dňa 20. 1. 2019
sme si pripomenuli jeho nedožité
85. narodeniny. S láskou spomí-
name.

Dňa 3. 2. 2019
uplynú 3 roky, čo
nás navždy opustil

Ján ADÁMEK.
S láskou spo-

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

Dňa 31. 1. 2019
uplynú 2 roky, čo
nás opustila moja
drahá mamička

Hedvika
ZÁRUBOVÁ.

Ďakujem všetkým
za tichú spomien-

ku. Dcéra Lýdia s rodinou.

Dotĺklo srdce, ktoré

sme tak milovali,

klesli ruky, čo pre

n á s p r a c o v a l i ,

zhasli oči, stíchol

hlas, vďaka ti ma-

mička za všetkých

nás. Dňa 23. 1. 2018 uplynul rok,
čo nás navždy opustila naša drahá
mamička, babka a prababka

Mária BOLGÁČOVÁ
S láskou spomína celá rodina.

Osud už nevráti, čo

nám vza l . Len

jedno nám vždy

vráti – spomienky

a v srdci žiaľ. Dňa
13. 1. 2019 sme si
pripomenuli 20. vý-

ročie, keď nás navždy opustil náš
drahý

František VARGA
a dňa 18. 2. 2019 si pripome-
nieme jeho nedožitých 96 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku spolu
s nami. S láskou spomína dcéra
s rodinou.

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

Petra
KRASŇANSKÉHO.

S láskou spomína manželka
a deti s rodinami a vnučka Dian-
ka.

Dňa 13. 1. 2019
uplynuli 3 roky od
smrti nášho man-
žela, otca, dedka
a pradedka

Jána KLAMA.
S láskou spomí-

najú manželka, dcéra Daniela
a synovia Roman a Martin s rodi-
nami, pravnuci Samko, Šimonko
a ostatná smútiaca rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Ďakujeme.

Dňa 18. 12. uplynuli
štyri roky, čo nás
navždy opusti la
naša milovaná man-
želka, matka a bab-
ka,

Mária STRÁŽAYOVÁ,
rod. Kovačovská.

S úctou spomína manžel, syn
a vnuk. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.

Dovoľujeme si poďakovať za celoročnú podporu a po-
moc pri podujatiach v roku 2018 našim spolupracovníkom
a obchodným partnerom: GENERÁLNY SPONZOR –
VINOHRADNÍCTVO PAVELKAASYN, s.r.o., Pezinok.

SPONZORI: RAIFFEISEN BANK SK – pobočka Pezi-
nok, GASTROM – Pezinok, AVON COSMETICS SLOVA-
KIA, ORIFLAME SLOVAKIA, spol. s.r.o., PROMO ACTIVI-
TY, s.r.o., PENZIÓN POD KLÁŠTOROM – Pezinok, Reš-
taurácia LALIA, Holubyho ul. 42, Pezinok, Kvetinárstvo
MAGDALÉNKA v OC Plus – Pezinok, GOcopy – Peter
Follrich, Svätý Jur, FIALKA – Tatiana Fričová, M. R. Štefá-
nika 26, Pezinok, Dobrovoľný hasičský zbor.

MEDIÁLNA SPOLUPRÁCA: Časopis PEZINČAN, TE-
LEVÍZIAPEZINOK.

Poďakovanie Pezinského
kultúrneho centra

Dňa 1. 1. 2019 sme
si pripomenuli 6.
výročie úmrtia náš-
ho drahého man-
žela, otca a dedka

Jána BEDEČA.
Kto ste ho poznali,

venujte mu tichú spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Dňa 6. 1. 2019
uplynulo 20 rokov,
čo nás opustil náš
otec, dedko a pra-
dedko

Milan MATIS.
S láskou spomí-
najú deti s rodinami.

Dňa 10. 1. 2019
uplynulo 20 rokov
od tragickej smrti

Kataríny
TYKOVEJ

rod.
Hajmaszyovej.

Spomínajú manžel s deťmi a svo-
kra s manželom.Kto ju poznal, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Dňa 4. 2. 2019 uply-
nie rok, čo nás
navždy opustil náš
milovaný

Ján
TONHAJZER.

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú mama, Miro,
bratia Štefan, Stanislav, Miroslav
a priateľka Iveta.

Z úprimného srdca a lásky ďakujem pani riaditeľke

z DSS Hrnčiarska 37 – PaedDr. Viole Schmidtovej
za jej veľkú starostlivosť, ktorú robí s láskou a veľkým

srdcom a citom. Moja drahá mamička Mária vďaka

nej a jej kolektívu sa dožíva krásnych a šťastných

95 rokov, za čo je úprimne a zo srdca ďakujeme.

dcéra a zaťOľga Votavová, Karel Votava,

Veľké poďakovanie
Inzercia

► 2.2. PEZINSKÝ(sobota) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
candrBÁL. (FUNKIEZ, FUNNY FELLOWS, HELENA KRAJČIO-
VÁ) Hl. organizátor: Karpatská muška.
► 4.2. VERNISÁŽ: EDITA(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
HARČOVÁ – EMÓCIE NA PLÁTNE. Výstava obrazov. Trvanie
výstavy: 4.2. – 3.3.2019.
► 6.2. INDOOR ORIENTAČ-( ) o 9.00 h v priestoroch DK –streda
NÝ BEH. Súťaž žiakov ZŠ a SŠ v orientačnom behu v rámci škol-
skej ligy interiérom DK Pezinok. Organizátor: Klub orientačného
behu SOKOLPezinok
► 9.2. MASKA(sobota) o 12.00 h vo veľkej sále DK – a o 15.30 h
Polročné vystúpenie Tanečnej akadémie SUNNY DANCE.
► 10.2. AHOJ ROZPRÁV-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
KA. Dnes: SNEHULIAČIKOVIA. Účinkuje: Divadlo ŽIHADLO.
Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
►11.2. RADOŠINSKÉ(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
NAIVNÉ DIVADLO: BESAME MUCHO. Pestré osudy a spletité
príbehy ľudí zo súčasnosti neďaleko anonymnej slovenskej sta-
nice. Účinkujú: S.Štepka, M. Nedomová, N. Puklušová/M. Maťo-
vá, K. Mikulčík/R. Štúr a ďalší. Réžia: O. Spišák
►15.2. PLES GYMNÁ-(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
ZIAPEZINOK.
► 18.2. VALENTÍNSKA(pondelok) o 8.00 h v salóniku DK –
KVAPKA KRVI. Odber krvi. Organizátor: Slovenský červený kríž
MO Pezinok.
► 18.2. SVET OKOLO(pondelok) o 10.00 h vo veľkej sále DK –
NÁS a o 11.00 h kultúrno-vzdelávací projekt pre žiakov ZŠ a štu-
dentov SŠ. Téma: Hl. garant: CREA-KUBA – dve tváre slobody.
EDU Martin.
► 19.2. MEDZNÍKY II. SVE-(utorok) o 9.00 h vo veľkej sále DK –
TOVEJ VOJNY. Súťaž s prednáškou a besedou pre žiakov ZŠ a
študentov SŠ. Organizátor: SZPB Pezinok
► 20.2. SMELÝ ZAJKO V(streda) o 8.45 h vo veľkej sále DK –
AFRIKE, ONLINE divadelné predstaveniao 10.15 h a o 12.00 h
pre žiakov a študentov v anglickom jazyku. Hl. organizátor: Di-
vadelné centrum Martin
► 22.2. XXV. PLES(piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
FARNOSTI PEZINOK. (DH VIŠTUČANKA, HS MILKIVEJ,, BU-
KASOVÝ MASÍV, KA-FE BAND - Katka Feldeková) Hl. organizá-
tor: František Féder – info: ferofederfff@gmail.com
► 23.2. FRANTIŠEK(sobota) o 19.00 h v malej sále DK –
Z ASSISI. V hlavnej úlohe Matej Zbranek. Námet a réžia:
Martin Borkovský. Divadelné predstavenie v podaní Kapucínov
– Bratislava.

PRIPRAVUJEME:
25.3. (pondelok) o 19.00 h – KomédiaKLIMAKTÉRIUM ... a čo ?
s pesničkami – variácie na chúlostivú tému „ženského dozrieva-
nia“ a účtovanie s ňou. Účinkujú: Gizka Oňová, Zuzana Kocúri-
ková/Zuzana Tlučková, Zuzana Vačková/Jeannete Švoňavská,
Katarína Brychtová/Daniela Kuffelová/Jana Valocká. Réžia: Sve-
tozár Sprušanský.
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Na „Štefana“, druhý sviatok
vianočný sa uskutočnil IV. roč-
ník HALIGANDA CUP 2018
v hokejbale. Turnaja sa zúčast-
nilo 8 mužstiev, ktoré boli roz-
delené do dvoch skupín. Zastú-
pené ligové mužstvá boli pezin-
ské, a to Haliganda, Draci, Pa-
vúci, Jokerit, HC Chilli, Lions.
Zvyšnými dvomi boli turnajový
celok Morgans a bratislavský
Ziegelfeld.

Hralo sa 2x10 min. každý
s každým v skupinách. Do
štvrťfinále postupovali všetky
tímy a stretli sa vyraďovacím
spôsobom z protiľahlej skupiny.
Postupujúcimi do semifinále bo-
li Ziegelfeld, Pavúci Pezinok,
HC Chilli a Haliganda Pezinok.

V prvom semifinále porazili
Pavúci bratislavský Ziegelfeld
3-1 a postúpili do finále. V dru-
hom semifinále si zmerali sily
Haliganda a HC Chilli. Vo vyrov-
nanom zápase sa tešili z výhry
2-1 hráči Chilli. Vo finále, v kto-
rom dominovali pozorné obrany
a výkony brankárov, rozhodol
len jeden gól a po výsledku 1-0
sa tešili z víťazstva na turnaji
HC Chilli, ktoré takto porazili Pa-

vúkov. Na 3. mieste skončila Ha-
liganda Pezinok, ktorá uspela
po výhre 3-1 nad Ziegelfeldom.
Najlepší strelec: Matej Po-
krývka (Haliganda Pezinok)
Najlepší hráč: Juraj Somorov-
ský (HC Chilli)
Najlepší brankár: Mikuláš Fe-
der (HC Chilli)
Celkové poradie: 1. HC CHIL-
LI, 2. Pavúci Pezinok, 3. Hali-
ganda Pezinok, 4. Ziegelfeld,
5. Draci Pezinok, 6. Morgans,
7. Jokerit Pezinok, 8. Lions.

Výsledky: štvrťfinále
Ziegelfeld – Lions 2-1
Morgans – Pavúci 1-3
HC Chilli – Draci Pezinok 3-0
Jokerit PK – Haliganda PK 3-4
Semifinále
Ziegelfeld – Pavúci Pezinok 1-3
Haliganda Pezinok – HC Chilli 1-2
Zápas o 3. miesto
Ziegelfeld – Haliganda Pez. 1-3

FINÁLE
HC Chilli – Pavúci Pezinok 1-0

Peter Vlasák

HC CHILLI víťazom HALIGANDA CUP 2018

Pred jarnou časťou účastník najvyššej súťaže FORTUNA
LIGY, Futbalový klub AS Trenčín angažoval do svojich radov
Pezinčana Richarda Slezáka na pozíciu asistenta trénera. Ten
v predchádzajúcich rokoch pracoval v Interi Bratislava, s ktorým
sa mu podarilo postúpiť do druhej najvyššej súťaže. V minulosti
pôsobil v Rakúsku ale aj v Pezinku. Na novom pôsobisku mu dr-
žíme palce a želáme veľa úspechov v jeho napredovaní. (pv)

Richard Slezák trénerom v AS Trenčín

Pezinskí futbalisti zažili naj-
lepšie odohranú jeseň od po-
sledného postupu do tretej ligy.
Mali najlepší štart do súťaže za
posledné štyri roky, keď po sied-
mom kole boli dokonca na prie-
bežnom štvrtom mieste.

Tím podával v prvej polovici
sezóny oveľa stabilnejšie výko-
ny ako tomu bolo oproti minu-
lým rokom. Aj vďaka zlepše-
ným výkonom si do tabuľky pri-
písali viac bodov, vďaka ktorým
prezimujú na ôsmom mieste.
Zlepšené výkony i výsledky
ovplyvnili aj zmeny v kádri po-
čas letnej prestávky. Najvýraz-
nejšou posilou bol Richard Hu-
lák, ktorý okrem funkcie kapitá-
na tímu bol aj vo funkcii hrajú-
ceho asistenta trénera. Okrem
neho sa k tímu pripojili aj stred-

PŠC Pezinok sa stabilizoval v 3. lige,
mužstvo prezimuje na ôsmom mieste

ný obranca Dominik Kratochvíl,
krídelník Kristián Guľaš, útoč-
ník Kristián Wurst a brankár
Martin Radoský.

Vstup do súťaže bol pre Pe-
zinčanov ako z rozprávky. Dôle-
žité víťazstvo proti Lozornu na-
štartovalo mužstvo k výhre aj
nad Bernolákovom. Po zavá-
haní s Rohožníkom, jedným
z adeptov na postup, prišli troj-
bodové zisky z Rovinky i Vaj-
nor. Séria štyroch rovnakých ne-
rozhodných výsledkov 1:1 proti
Malackám, Tomášovu, Báhoňu
a Dunajskej Lužnej bola naru-
šená iba najtesnejšou prehrou
0:1 v Devínskej Novej Vsi. Ná-
sledne však mužstvo zabralo,
zaslúžene zvíťazilo v Ivanke pri
Dunaji a pozitívne sa naladilo
pred najatraktívnejším zápaso-

m. Najväčším ťahákom jesen-
nej časti bol domáci duel proti
„B“ tímu Slovana Bratislava,
v ktorom Pezinčania ťahali za
kratší koniec. Za peknej divác-
kej kulisy padlo až sedem gó-
lov, ale až päť z nich strelili Bela-
sí. Zelenobielym však nevyšli
ani posledné dva zápasy, keď
najprv na domácom trávniku
podľahli Mostu pri Bratislave
a v závere nestačili na Raču.

Mužstvo cez jeseň odohralo
15 zápasov, počas ktorých si na
svoje konto pripísalo 22 bodov
za šesť výhier, štyri remízy a
päť prehier. Pezinčania inkaso-
vali iba 17 gólov, čo ich radí na
piate miesto v rámci počtu obdr-
žaných gólov spomedzi všet-
kých tímov v súťaži. Medzi pozi-
tíva patrí aj zlepšená hra, ktorú

diváci viackrát ocenili. Napriek
tomu, že slabinou tímu bolo prá-
ve strieľanie gólov, tak viacero
dôležitých zápasov sa mu po-
darilo dotiahnuť do víťazného
konca.

Tím pod vedením trénera Da-
niela Federlu začne zimnú prí-
pravu už 15.januára 2019 a v
počas nej odohrá hneď niekoľ-
ko priateľských zápasov. Po-
stupne sa stretne so Šaľou, My-
javou, Sencom, Bolerázom, Ga-
lantou, Interom Bratislava, No-
vým Mestom nad Váhom, Šu-
ranmi a generálkou pred jarnou
častou bude duel proti Dominu
Bratislava. Prvý majstrovský zá-
pas v roku 2019 odohrajú Ze-
lenobieli 10.marca s výkopom
o 14:30 v Lozorne.

PŠC Pezinok

V sobotu 12. januára posledným 7. kolom skončila základná
časť Mestskej minifutbalovej ligy v Pezinku, ktorá určila pora-
die mužstiev v skupinách a aj osemfinálové dvojice play off.
Najúspešnejším mužstvom sa stalo mužstvo ktoréSelavy,
nestratilo ani bod. Medzi ašpirantov na tohtoročný titul teda
okrem najväčšieho favorita Selavy patria aj obe mužstvá
Banco Casina, mužstvo Brothers, Nový Dvor, RB7, FC Naostro
a SC Palermo, čo svedčí o veľkej vyrovnanosti a kvalite muž-
stiev. V sezóne 2018/19 nastúpilo v MMFL rekordných 234 hrá-
čov. Najlepším strelcom a aj najproduktívnejším hráčom zá-
kladnej časti sa stal najlepším nahrávačomLadislav Márics,
Erik Nagy, obaja z mužstva Banco Casino W, najlepším bran-
károm z mužstva Selavy.Dušan Maluniak Martin Gaal

Mestská minifutbalová liga

V sobotu 15. 12. 2018 sa konal už tradičný 6. ročník nere-
gistrovaných hráčov v stolnom tenise v športovej hale v Pezin-
ku. Po slávnostnom privítaní účastníkov prebehlo rozlosovanie
hráčov do jednotlivých skupín. V skupinách sa začali neľútost-
né boje o každú jednu loptičku a víťazstvo. Po skončení zápa-
sov v oboch skupinách prišlo na záver nevyspytateľné playoff,
kde sa už chyba nedala napraviť. Po takmer štvorhodinovom zá-
polení sa nakoniec na stupne víťazov dostali len tí najlepší.

Poradie: 1. miesto Vištuk, 2. miestoPeter Štellár Dušan
Belošic Miroslav KavjakPezinok, 3. miesto Pezinok.

Nestor podujatia Miroslav Kavjak svojou bojovnosťou a špor-
tovým výkonom patril medzi najlepších hráčov turnaja a je
dobrým príkladom pre mladšie generácie. Záver turnaja po odo-
vzdaní ocenení a víťazných pohárov sa niesol v dobrej už pred-
vianočnej atmosfére. Účastníci turnaja sa už teraz tešia na ďal-
ší ročník v roku 2019. Roman Farkaš

Stolnotenisový predvianočný turnaj

Inzercia

Pezinčan na MS vo FootGolfe
V marockom Marakéši sa 9.-16. decembra 2018 uskutočnili

3. majstrovstvá sveta vo FootGolfe, na ktorých mal po prvý raz za-
stúpenie aj Pezinok. V jednej z troch individuálnych kategórií sa
medzi seniormi – muži nad 45 rokov predstavil slovenský senior-
sky vicemajster Rastislav Blaško z pezinského klubu 1. SFGK
Carpathians Slovakia. Pre Blaška je to už tretia účasť na sveto-
vom šampionáte v ostatných troch rokoch v kombinovaných špor-
toch spojených s futbalom. V roku 2016 hral v Nemecku na MS
vo futbalgolfe a v roku 2017 v Česku na MS vo futbalpoole dvojíc.

Rastislav Blaško na 3. MS vo FootGolfe obsadil v kategórii se-
niori – muži nad 45 rokov celkové 55. miesto. Slovensko v súťaži
33 prebojovalo medzi najlepších osem štátov sveta. V osemfiná-
le porazilo Japonsko 4:3 a v boji o štvoricu najlepších podľahlo
Veľkej Británii 1:3. V tíme hrali aj bývali futbaloví reprezentanti
Ján Kozák ml. a Robert Vittek. Najlepším zo Slovákov v kategórii
mužov bol 22-ročný Martin Šimončič zo Slovenského Grobu
a v kategórii žien 16-ročná Rebeka Režná zo Svätého Jura, oba-
ja skončili na 6. mieste. SFGK Carpathians Slovakia

Bežci KOB Sokol Pezinok ovládli nedávne preteky západnej ob-
lasti v orientačnom behu, keď získali až 19 pódiových umiestnení.

Preteky sa konali v nedeľu 6.1.2019 v okolí Kejdy. Išlo už
o 20. ročník Trojkráľových pretekov. Okrem pretekárskych úspe-
chov boli preteky aj organizátorským úspechom,keďže sa zú-
častnilo až 210 pretekárov z celej západnej oblasti. Pripravených
bolo 8 tratí v dĺžke 1,2-4,9 km (vzdušnou čiarou).

Pretekári KOB Sokol Pezinok využili výhodu domáceho
prostredia na zisk 19 pódiových umiestnení vrátane elitnej ženskej
kategórie – 2. miesto Lenka Jablonovská a 3. miesto Katarína
Fedorová. Výnimočný je aj úspech dorastencov,ktorí v kategóri-
ách 15-16 ročných vybojovali dokonca všetky tri prvé miesta v muž-
skej aj ženskej kategórii vďaka výkonom Emy Havlíkovej, Kláry
Fedorovej, Natálie Ježíkovej, Šimona Šipoša, Andreja Mikloša
a Nicholasa Ditri. KOB Sokol PezinokVeronika Vachová,

Pódiová žatva pezinských
orientačných bežcov




