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Mesto Pezinok poctil v ponde-
lok 11. februára svojou návšte-
vou prezident SR Andrej Kiska.
Prišiel krátko pred 10. hodinou
dopoludnia pred budovu Mest-
ského úradu, kde ho privítal pri-
mátor mesta Igor Hianik spolu
so žiakmi ZUŠ a ďalšími občan-
mi. Prezident pozdravil prítom-
ných obyvateľov a absolvoval
rokovanie s vedením mesta.
Ďalšie kroky pána prezidenta
viedli na pezinské gymnázium
a do Domu kultúry, kde disku-
toval so študentmi stredných
škôl a vybratými žiakmi 9. roč-
níkov základnej školy. Poobed-
ný program obsahoval stret-
nutie prezidenta s primátormi
a starostami

Témou stretnutia, ako pripo-
menul portál teraz.sk, boli špe-
cifické problémy obcí a satelit-
ných sídel v okolí hlavného
mesta SR. V diskusii preziden-
ta Andreja Kisku so zástupcami
samospráv v okrese Pezinok re-
zonoval najmä narastajúci po-
čet obyvateľov v okolí hlavného
mesta a s tým spojené problé-
my s kapacitou školských zaria-
dení či dopravou.

Andrej Kiska v tejto súvislosti
zdôraznil, že pri riešení týchto
problémov musí byť aktívny
štát prostredníctvom systémo-
vých riešení. „Samotný primá-

tor Pezinka ťažko vyrieši to, že

mu z dôvodu rýchleho nárastu

obyvateľov chýba 100 miest

v základných školách, to je úlo-

ha pre ministerstvo školstva,

aby zavádzalo systémové rie-

šenia,“ povedal prezident podľa
portálu teraz.sk.

Kiska tiež vníma fakt, že štát
v súčasnosti nedokáže riešiť
problém prímestskej železnič-
nej dopravy, ktorá by aj v Pezin-
skom okrese s každodenným
presúvaním ľudí za prácou do
hlavného mesta mala zjedno-
dušiť prepravu a znížiť počet
áut na cestách. „Zo skúseností,

ktoré mi tu prezentovali, vyplý-

va, že ak vlaky prídu, meškajú

a sú preplnené a nemožno sa

do nich dostať. Ako chceme od-

bremeniť naše cesty, keď nedo-

kážeme zabezpečiť kvalitné

železničné spojenie?“ povedal
Andrej Kiska.

Témou diskusie s primátormi
a starostami boli tiež prenese-
né kompetencie samospráv
a ich realizácia aj v živote málo
početných obcí. „Vyzval som

starostov, aby sa spájali v niek-

torých činnostiach, aby zakla-

dali spoločné úrady,“ povedal
Kiska. S predstaviteľmi sa-
mospráv sa tiež zhodol na prob-
léme nedostatočného počtu
čistiarní odpadových vôd. „Ak

nedokážeme vymyslieť a finan-

covať čistiarne pre celé dediny,

musíme vymyslieť efektívny

spôsob čistiarní pre jednotlivé

domácnosti.“

Starostovia na stretnutí pou-
kázali na konkrétne problémy
svojich obcí. Napríklad vo vy-
stúpení starostu Šenkvíc Petra
Fitza rezonovala problematika
týkajúca sa sceľovania pozem-
kov, starosta Častej Robert Le-
derleitner upozornil na problém
s likvidáciou tuhého komunál-
neho odpadu a nevyhnutnosť
nahrádzať skládkovanie ekolo-
gickým spaľovaním.

Andrej Kiska sa počas pon-
delkovej návštevy Pezinka stre-
tol s vedením nášho mesta,
navštívil tiež miestne gymná-
zium a diskutoval so študentmi.
Z Pezinka si tiež odniesol dar-
ček v podobe publikácie Nedo-

povedané príbehy, ktorú napí-
sala riaditeľka Mestského mú-
zea Pezinok Petra Pospechová
spolu so svojou kolegyňou Hele-
nou Markuskovou. Kniha mapu-
je príbehy asi 110 židovských
rodín z Pezinka, pričom by už
čoskoro mala vyjsť v náklade
700 kusov. Prvý alebo možno
práve 701. reprezentačný vý-
tlačok dostal prezident Andrej
Kiska.

(kam)

Prezident Kiska navštívil Pezinok
a zaujímal sa o jeho problémy

Ludé moji!

Tak sem sa vám zjavil na pr-
véj strane. Načisto nečekane,
jako táčky na Záhorí. Jasné,
že je to fčúl aj omnoho vačá
zotpovednost. Vím, že nemó-
žem len tak drístat, jako je to
zvykem na fejzbuku. Mal bych
písat stručnejší, aby sa mohlo
trocha zvačit písmo. To pre lu-
dzí mojeho veku a starších.
Mlačí si to prečítajú v elektro-
nyckej podobe alebo vúbec.
Majú načisto inačé problémy.

Hnet, jako vyšlo januárové
číslo, ozvalo sa mi pár ludzí,
že čo je ze společenskú rubri-
ku? Tak sem to preveroval.
Chyba neny u nás, ale v Bru-
sely! Ide o ten zákon, kerý sa
skováva za tajuplnú skratku
GDPR. Ide tam o zverejnová-
ný osobných údajú. Keré to
sú? Ket sa to tak vezne, šecky.
Šak uš meno móže byt pre ne-
keho citlyvá informácija. A po-
tom uš rad radem šecko.Adre-
sa, počet dzecí, zamestnáný,
príjem a tak dálej, aš po číslo
botú.

Ket sa to tak vezne, uš ket sa
z nekým zeznamujete, tak by
ste si maly dat potpísat papír,
že súhlasý s tým, že ho po-
znáte. O to skúrej, o čo zná-
mejšá osoba to je. Čo by za
ten zákon dal jeden dosci zná-
my pezinčan, keby móhel po-
vedzet, že tý esemesky boly
len porušený GDPR ze strany
tej fešandy, čo ví tak dobre po
taliansky. Tý spátečné, to by
bol vačí problém, ale aj to by
sa v rámci oného časem
ututlalo.

No, ale spátky g našim ma-
lychernoscám. Tento mesíc sa
naša bapka z Božú pomocu
dožila devadesátky. Reku, to
je výročí hodné zverejnená.
Poslal sem fotky do Katolíc-
kych novín a do Pezinčana,
k temu krátku gratuláciju. Hnet
ráno telefonát, že společen-
ská rubrika sa gvúlyva GDPR
zrušila. Chápem, ket nejaká
zachovalá šedesátka nesce
prezradzit svúj vek. Šak víte ja-
ké drahé sú tý masci a operá-
cie, ale totok? Šak Pezinčan
bes společenskej rubriky je jak
velryba bes stoličky. Tak sem
sa obrácil na „konkurenciu.“
Tý s tým problém nemajú, any
rádijo. Tak fčúl nevím. Ste múd-
rejší? Poracte!

Zúctu váš Strýco Lajo
strycolajo@centrum.sk

Stĺpek po našem

FOTO: (pb)

I
Dátum a čas konania volieb

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej
republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7.00 do
22.00 h.

II
Právo voliť

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Sloven-
skej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň ko-
nania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského
štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky
trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.

Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Sloven-
skej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iné-
ho členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania
volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržia-
va na území Slovenskej republiky.

Voliť do Európskeho parlamentu v tých istých voľbách mož-
no len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie
osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Voľby do Európskeho parlamentu

na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Príchod prezidenta Andreja Kisku bol očakávaný
vedením mesta Pezinok. Pred Mestským úradom v Pezin-
ku ho privítal primátor mesta Igor Hianik i deti zo ZUŠ
Egena Suchoňa. Prezident napokon oslovil i okolosto-
jacich občanov.
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Slovenská republika sa pros-
tredníctvom Štatistického úra-
du SR zapojila do realizácie Zis-
ťovania o príjmoch a životných
podmienkach domácností (EU
SILC) v rámci projektu európ-
skych štatistických zisťovaní.
Svojím obsahom a zameraním
nadväzuje na predchádzajúce
zisťovania, ktoré boli uskutoč-
nené v domácnostiach už v ro-
koch 2005 až 2018 (EU SILC
2005 - 2018). Cieľom tohto pro-
jektu je vytvoriť spoločný rámec
na systematickú tvorbu štatistík
krajín Európskej únie o príj-
moch a životných podmienkach

Zisťovanie Štatistického úradu SR
domácností. Jeho realizáciou
sa získava harmonizovaný
zdroj údajov o príjmoch, úrovni
a štruktúre chudoby a sociál-
nom vylúčení v krajinách Eu-
rópskej únie. To umožňuje z dl-
hodobého hľadiska nielen ana-
lyzovanie životnej úrovne do-
mácností na Slovensku, ale
i medzinárodné porovnávanie
Slovenska v rámci Európskej
únie.

Na Slovensku bolo do zisťo-
vania pre rok 2019 vybraných
viac ako 350 obcí, medzi nimi aj
Pezinok. Do zisťovania je zara-
dených 6 760 domácností.

Zisťovanie sa uskutočňuje od
4. februára do 28. júna 2019.

V tomto období vybrané do-
mácnosti v Pezinku navštívi pra-
covník poverený funkciou opy-
tovateľa, ktorý je povinný preu-
kázať sa v domácnostiach oso-
bitným poverením. Všetky in-
formácie a názory, ktoré nám
v rámci tohto zisťovania do-
mácnosti poskytnú, sú chráne-
né, nezverejňujú sa a slúžia vý-
lučne pre potreby štátnej štatis-
tiky. Ochranu dôverných úda-
jov upravuje zákon č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení
neskorších predpisov a ochra-

nu osobných údajov zákon č.
18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. Za
ochranu dôverných aj osob-
ných údajov zodpovedá Štatis-
tický úrad Slovenskej republiky.
Podrobnejšie informácie sa mô-
žete dozvedieť na stránke ŠÚ
SR na adrese www.statistics.sk
alebo telefonicky na telefón-
nom čísle 02/ 69250 480 – Mgr.
Yveta Fodora.

Ing. Zlata Jakubovie, CSc.
generálna riaditeľka sekcie

Štatistický úrad SR
v Banskej Bystrici

Počas prázdnin (od 25. februára do 3. marca 2019) bude kry-
tá plaváreň otvorená iba pre verejnosť bez plaveckých klubov
nasledovne: pondelok 14.00 – 20.00 h a utorok až nedeľa
9.00 – 20.00 h. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu
návštevu. Ing. Dušan Varecha,

vedúci strediska správy športových zariadení

Zmena otváracích hodín Mestskej plavárne

Prvý výrub sa nachádza na
Seneckej ulici pred cintorínom.
Ide o 16 ks Sofory japonskej.
Výrub bude zrealizovaný na
základe povolenia zo dňa
13. 10. 2017 a odborného po-
sudku vypracovaného spoloč-
nosťou EKOJET, s.r.o., priemy-
selná a krajinná ekológia, Bra-
tislava (September 2016) –

„Tomografické posúdenie zdra-
votného stavu a stability 107 ks
stromov, Pezinok“. Termín zrea-
lizovania výrubu je do 31. 3.
2019. Daný priestor bude pre-
hodnocovaný komplexne tak,
aby sa zvýšila bezpečnosť
a kvalita priestoru pred cintorí-
nom, podporila pešia a cyklis-
tická doprava.

Druhý výrub sa týka škôlky na
Cajlanskej ulici v areáli amfi-
teátra. Vzhľadom k tomu, že
mesto rozbehlo vo veľmi krát-
kom čase projekt na vybudova-
nie nového pavilónu (prístavba
štyroch tried) a bude prehodno-
covať aj exteriérové plochy, po-
žiada o výrub viacerých stro-
mov (topole). Výrub sa presne

zadefinuje podľa štúdie prístav-
by MŠ.

V oboch prípadoch ide o ob-
menu starých alebo chorých
drevín, ktoré ohrozujú daný
priestor a bude tu riešená ná-
hradná výsadba, ktorá podporí
a skvalitní dané prostredie.

(OVaŽP)

Dva dôležité výruby, ktoré prinesú vyššiu kvalitu

MESTO PEZINOK
vyhlasuje výberové konanie na miesto

REFERENT STAVEBNÉHO ÚRADU MESTA PEZINOK

Miesto práce: Pezinok
plný úväzokDruh pracovného pomeru:

ASAPTermín nástupu:
odZákladná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

800 € do1.000 € v závislosti od pracovných skúseností

Informácie o pracovnom mieste:
Vykoná-Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 1.

vanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany
a tvorby životného prostredia, územného rozhodovania
a stavebného poriadku. Vykonávanie správy na úseku sta-2.
vebného poriadku na úrovni obce. Vykonávanie samo-3.
statnej odbornej činnosti na úseku štátnej stavebnej správy.
4. Zabezpečovanie komplexne všetkých činností na úseku
stavebného poriadku vymedzeného zákonom č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení noviel a doplnkov a súvisiacich vykonáva-
cích predpisov. Vedenie rokovaní, miestnych šetrení v ko-5.
naniach podľa stavebného zákona v súlade so zásadami zá-
kona o správnom konaní a súvisiacich predpisov. Pripra-6.
vovanie úplných návrhov rozhodnutí. Samostatná odbor-7.
ná práca pri výkone štátneho stavebného dohľadu.
Zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu,
navrhovanie spôsobu na odstránenie zistených závad
a navrhovanie opatrení. Prejednávanie a postihy v pries-8.
tupkových konaniach a v konaniach o správnych deliktoch
v zmysle príslušných ustanovení stavebného zákona a súvi-
siacich právnych predpisov. Vykonávanie pôsobnosti špe-9.
ciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie.

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

v profesionálnom kolektíve. Teambuildingové aktivity.� �

Päť dní dovolenky navyše. Flexibilný pracovný čas. Vý-� �

hody 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 svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov.

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

Predpokladaný termín ukončenia výberového kona-
nia 28. 2. 2019.

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

ské vzdelanie I. stupňa stavebného zamerania, vysokoškol-
ské vzdelanie II. stupňa stavebného zamerania, vyso-
koškolské vzdelanie III. stupňa stavebného zamerania.

vysokoškolské, stavebného zame-Vzdelanie v odbore:
rania.

prax v oblasti stavebníctva vítaná,Požadovaná prax:
znalosť územia Mesta Pezinok vítaná

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

Osobnostné predpoklady a zručnosti: bezúhonnosť,
vodičský preukaz skupiny B, samostatnosť, zodpovednosť,
komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, vysoké pracovné na-
sadenie

153Počet zamestnancov:
Adresa spoločnosti: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok, https://www.pezinok.sk Kontaktná oso-
ba: Viera Zvolenská, e-mail: podatelna@msupezinok.sk

Miestny spolok Slovenského červené-
ho kríža v Pezinku 18. februára orga-
nizoval darovanie krvi – Valentínska

kvapka krvi. Na odbere sa zúčastnilo 47 darcov medzi ktorými
bolo 7 prvodarcov a 11 bolo vyradených. Ďalší odber sa bude
konať 20. 6. 2019. (r)

Kvitnúce mesto plné motýľov

FOTO: GLOBAL 2000 / Dominik Linhard

Každý rok sa v rozpočte obja-
vuje nemalá položka na kose-
nie a polievanie zelených
plôch. Naše mesto má roz-
siahle plochy, ktoré v horúcich
letných dňoch vyprahnú, sú žlté
a teplo, ktoré z nich sála, je
vyššie ako zo spevnených
plôch. Preto sme pristúpili k no-
vej koncepcii ako narábať so ze-
lenými plochami.

Chceme priniesť do obytného
prostredia mestské lúky, ktoré
nemajú negatívny dopad na
alergikov, zadržujú vodu a vy-
tvárajú priestor pre biodiverzitu.
V spolupráci s Bratislavským re-
gionálnym ochranárskym zdru-

žením BROZ a s mimovládnou
neziskovou organizáciou Živi-
ca, pripravujeme spoluprácu,
kde by sme chceli zrealizovať aj
za účasti obyvateľov pilotný pro-

jekt – prvú kvitnúcu lúku na ve-
rejnom priestranstve o výmere
565 m2 v časti „nového parku“
medzi Svätoplukovou ulicou
a ulicou L.Novomeského. Tí naj-

menší (veríme, že nielen oni),
budú môcť pozorovať mikroži-
vot v tomto osobitom priestore,
nakoľko pestrá paleta lúčnych
kvetov pritiahne na sídlisko mo-
týle, včielky a drobný hmyz. Ak
bude mať lúka úspech, tak v bu-
dúcich rokoch by sme chceli po-
kračovať so zakladaním podob-
ných plôch aj v iných častiach
nášho mesta.

Ušetrené prostriedky z kose-
nia a polievania zelených plôch
budeme investovať do skvalit-
nenia obytného prostredia, aby
tam mohli obyvatelia tráviť svoj
voľný čas, športovať a rozvíjať
susedské vzťahy. (OVaŽP)

Vplyvom zmeny zákona a
vstupom Organizácie zodpo-
vednosti výrobcu (OZV), ktorý
zákonom riadil a financoval trie-
dený zber na území mesta,
prišlo od 1. 1. 2019 k zmene
spoplatnenia a zberu triede-
ných komunálnych zložiek (pa-
pier, plasty, sklo) od právnic-
kých subjektov.

Od 1. 1. 2019 triedený komu-
nálny odpad od právnických
osôb nepatrí do systému zberu

mesta Pezinok a nie je spoplat-
nený Mestským úradom Pezi-
nok. Z toho dôvodu je potrebné,
aby si právnická osoba za-
zmluvnila zberovú spoločnosť
na zber triedených zložiek ko-
munálneho odpadu, ktoré pro-
dukuje.

Od 1. 2. 2019 vám bez zmluv-
ného vzťahu nie je realizovaný
vývoz triedených zložiek komu-
nálneho odpadu. Nádoba, kto-
rú momentálne využívate na

triedený zber je vlastníctvom
spoločnosti Marius Pedersen
a.s. V prípade, ak nepríde k pod-
pisu zmluvy medzi vašou spo-
ločnosťou a spoločnosťou Ma-
rius Pedersen a. s, budeme
vám nútení pozastaviť a ukon-
čiť vývoz.

Predmetom tejto zmluvy sú
vzťahy medzi zmluvnými stra-
nami pri poskytovaní komplex-
ného zabezpečenia odpadové-
ho hospodárstva objednávate-

ľa, vrátane prevzatia odpadov
od objednávateľa a ich násled-
ného zhodnotenia alebo zne-
škodnenia (ďalej len služby)
a to v súlade s platnými pred-
pismi na ochranu životného
prostredia. Vzťahy neupravené
touto zmluvou sa riadia sloven-
ským právnym poriadkom, ob-
zvlášť ustanoveniami Obchod-
ného zákonníka.

Marius Pedersen, a.s.

Informácia o zmene v odpadovom hospodárstve v Pezinku od 1.1.2019

Za dráhou pri stanici ŽSR sa
ide budovať veľkokapacitné zá-
chytné parkovisko. Počas vý-
stavby bude najviac vyťažená
križovatka Drevárska a Bra-
tislavská. V tom istom čase sa
plánuje rekonštrukcia cesty
502 – Bratislavská ulica od spo-
mínanej križovatky – Drevárska
až po križovatku Holubyho. Re-
konštrukcia bude prebiehať po-
dobne ako vo Viničnom. Mesto
sa pripravuje a rokuje s BSK
a regionálnymi cestami na zosú-
ladenie týchto aktivít a bude
pristupovať k danému priestoru
koncepčne.

Vzhľadom k tomu sme otvorili
aj projekt križovatky Moyzeso-
va – pri poliklinike. Zistili sme,
že pripravený projekt neobsa-
hoval cyklotrasu a navrhnuté
parkoviská bránili plynulosti do-

pravy na hlavnej ceste. Z tohto
dôvodu korigujeme projekt tak,
aby sa mohla vybudovať cyklo-
trasa od Holubyho ulice, okolo
polikliniky a až po cintorín. Majú
pribudnúť širšie chodníky a ze-
leň, malé námestie pred polikli-
nikou s fontánkou na pitie, la-
vičkami, stromami a dažďovou
záhradou.

S úpravou križovatky úzko sú-
visia aj parkovacie miesta. Pri
cintoríne sa nachádza plocha,
ktorá bola už v minulosti určená
na výstavbu komunikácie a ne-
skôr pre potreby rozšírenia cin-
torína. V súčasnosti normy ne-
dovoľujú toto rozšírenie, preto
plánujeme v tejto lokalite vybu-
dovať väčšie parkovisko so stro-
mami a stojanmi pre bicykle.
Parkovisko by malo byť urče-
né pre návštevníkov polikliniky

a cintorína ako krátkodobé par-
kovanie zadarmo do približne
troch hodín. Určitá časť bude
vyhradená pre rezidentov okoli-
tých bytových domov a zvyšok
môže byť využitý ako platené
parkovisko.

Ďalším významným projek-
tom je skvalitnenie školských
a predškolských zariadení. Ide
o rozšírenie MŠ na Cajlanskej
pod amfiteátrom a prinavráte-
nie dvoch tried na ZŠ Na biele-
nisku. Dve elokované pracovis-
ká MŠ sa tak spoja a pribudne
aj jedna nová trieda. Na ZŠ Na
bielenisku sa nebudú krížiť pre-
vádzky ZŠ a MŠ a pribudnú dve
triedy.

Týmto riešením získame na-
sledovné: v septembri otvoríme
na tejto základnej škole tri trie-
dy pre prvákov a získame väč-

šiu exteriérovú plochu na hra-
nie pre ZŠ. Dve elokované pra-
coviská MŠ spojíme do jedné-
ho, pribudne ešte jedna trieda
a súčasne s tým vybudujeme
novú jedáleň a kuchyňu, čím vy-
riešime aj stravovanie nielen
pre túto škôlku, ale aj pre MŠ na
Vajanského. Týmto spôsobom
odbremeníme ZŠ Fándlyho
a ZŠ Na bielenisku od prípavy
stravy pre MŠ. Celá investícia
sa predpokladá v podobnom až
nižšom rozsahu ako bola plá-
novaná prístavba na ZŠ Na bie-
lenisku, kde sa počítalo s ďal-
ším navýšením počtu tried pri
súčasnom chode a kapacite
školskej kuchyne, ktorá by v bu-
dúcom školskom roku bola už
nedostačujúca.

Igor Hianik

Významné investície a projekty

Po právnej analýze sa ukázalo, že odsúhlasenie zvýhodne-
ných nájmov v Kultúrnom centre v Pezinku, je v kompetencii pa-
ni riaditeľky KC a nie primátora Mesta Pezinok. Preto chcem
usmerniť žiadateľov, aby zasielali svoje žiadosti na KC a nie na
kanceláriu primátora. Ďakujem za pochopenie. Igor Hianik

Oznam
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Mesto Pezinok sa aj tento rok zapojí

do medzinárodnej kampane Vlajka
pre Tibet 2019, organizovanej na

Slovensku mimovládnou organizá-

ciou Tibetská asociácia. Cieľom kam-

pane je upozorniť na porušovanie ľudských práv v Tibete vyve-

sením tibetskej vlajky v deň 60. výročia tibetského národného

povstania proti okupácii Čínou – Viac na10. marca 2019.
http://www.vlajkapretibet.sk/o-akcii (pv)

Vlajka pre Tibet

ROZHODNUTIE
primátora mesta Pezinok

zo dňa 21. 1. 2019

o určení volebných okrskov a voleb-
ných miestností vo volebných okrs-
koch, miesta a času konania volieb
prezidenta Slovenskej republiky

Primátor mesta Pezinok podľa zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, v súlade s rozhodnutím
predsedu NR SR č. 8/2019 Z. z. o vy-
hlásení voľby prezidenta Slovenskej
republiky 10. 1. 2019,

UTVORIL volebné okrsky na odo-
vzdávanie hlasovacích lístkov a na
sčítanie hlasov a URČIL volebné
miestnosti vo volebných okrskoch na
území mesta Pezinka takto:

A) Volebné okrsky a volebné miest-
nosti

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Rad-

ničné námestie 7 (I. poschodie č. dv. 19)
ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesen-

ského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné
námestie, Potočná, Farská, Mladobole-
slavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna,
Drevárska, Svätojurská ulica, vrátane
občanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pe-
zinok

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum

(Klub dôchodcov), Kollárova 1
ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollá-
rova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Se-

necká 2
ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou,

Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesníc-
ka, Natalin dvor, Šancová, Sama Cha-
lupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka,
Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus,

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

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola,

Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovi-

čova, Šenkvická cesta, Panholec, Ru-
landská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola,

gen. Pekníka 2
ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafari-

kova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova,

Švermova, Markušova, gen. Svobodu,
kpt. Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa,
Ulica gen. Goliana, Ulica gen. Viesta

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum

(Klub dôchodcov), Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr.

Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská
dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová,
Pod kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice,
dona Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola,

Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského 36 - 64, dona

Sandtnera 9-37, dona Sandtnera 22-26,
Šteberlova, Schaubmarova, Richarda Ré-
tiho, Krížna, Kutuzovova, Zumberská,
Najmarova, Sasinkova, Jamnických, Žar-
novických

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola,

Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého,

Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malo-
karpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku,
Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Ku-
kučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhor-
ská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka,
Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na

bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na

bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola, Na

bielenisku 2
ulice: L. Novomeského 1 - 27 a 2 - 34

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola,

Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova,

SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum

(Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub,

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

Fándlyho

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť – Internátna škola,

Komenského 29
ulice: Majakovského, Gorkého, Puškino-
va, Tolstého, Saulakova, Komenského,
Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej,
Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola,

Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola,

Orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Druž-

stevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurba-
nova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská
cesta, Matuškova, Myslenická, Nová,
Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice,
Železničná, Glejovka, Černicová, Lies-
ková, Mlynárska, Za panskou záhradou,
Nezábudková, Ružová, Púpavová, Pri
mlyne, Trnková

B) Čas konania volieb:

V súlade § 20 ods. 3 zákona č. 180/2014
Z.z a rozhodnutia predsedu NR SR č.
8/2019 Z.z. sa voľby prezidenta Slo-
venskej republiky, vo všetkých volebných
okrskoch na území mesta Pezinka, budú
konať v sobotu 16. marca 2019 od 7.00
hod. do 22.00 hod.

C) Upozornenie pre voličov

Voličské zoznamy sú k dispozícii k na-
hliadnutiu a vykonaniu zmien na Mest-
skom úrade, Radničné námestie 7, v kan-
celárii č. 19 P (prízemie).

Všetky zmeny je možné vykonať do
15. 3. 2019 do 12.00 hod.

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

Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prí-
tomní v mieste svojho trvalého pobytu,
môžu si na Mestskom úrade vyžiadať
voličský preukaz, na čas voľby budú
dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu
voličov a s voličským preukazom môžu
voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na
celom území Slovenskej republiky.

Preukazovanie totožnosti

Volič hlasuje osobne. Po príchode do
volebnej miestnosti je povinný preukázať
svoju totožnosť predložením preukazu
totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný
voličský preukaz, je povinný predložiť aj
voličský preukaz.

D) Druhé kolo voľby prezidenta

Ak v prvom kole voľby prezidenta
nezíska ani jeden z kandidátov nadpolo-
vičnú väčšinu platných hlasov voličov,
koná sa druhé kolo volieb v sobotu
30. marca 2019 od 7.00 hod. do 22.00
hod.

Pre druhé kolo volieb platia v plnom
rozsahu body A, B, C, D tohto rozhodnutia
primátora mesta Pezinok zo dňa.

Ing. arch. Igor Hianik, primátor

MESTO PEZINOK

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019

1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady
Slovenskej republiky, Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezi-
nok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky, Bratislava
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vyso-
koškolský pedagóg, Galanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec
Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystri-
ca
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky, Bratislava

MESTO PEZINOK
vyhlasuje výberové konanie na miesto

REFERENT MIESTNYCH DANÍ
PezinokMiesto práce:

plný úväzokDruh pracovného pomeru:
1. 4. 2019Termín nástupu:

odZákladná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:
850 € do1 000 €, v závislosti na pracovných skúsenostiach

Informácie o pracovnom mieste:
správaNáplň práce, právomoci a zodpovednosti:

miestneho poplatku za komunálne odpady v rozsahu vyru-
bovania rozhodovania o žiadostiach, námietkach, odvola-�

niach zisťovacia a vyhľadávacia činnosť inventarizácia� �

stavu daňových pohľadávok predkontácia účtovných prí-�

padov poplatku za komunálne odpady v podsystéme
„banka“ zastupovanie referenta miestnych daní a poplat-�

ku za komunálny odpad

Zázemie stabilnéhoZamestnanecké výhody, benefity.
mestského úradu. Príjemné pracovné prostredie a prá-�

ca v profesionálnom kolektíve. Teambuildingové aktivity.�

� �5 dní dovolenky navyše. Flexibilný pracovný čas.
� 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
Mestskom 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 osob-
ných údajov.

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

Predpokladaný termín ukončenia výberového kona-
nia 28. 2. 2019.

Požiadavky na zamestnanca:
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním – úplné stre-

doškolské vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie I stupňa, vy-
sokoškolské vzdelanie II stupňa, vysokoškolské vzdelanie
III. stupňa.

ekonomika a daňovníctvo vítané.Vzdelanie v odbore:
prax v oblasti daňového a správnehoPožadovaná prax:

konania vítaná (zákon č. 563/2009 Z. z.) – znalosť územia
Mesta Pezinok vítaná

Microsoft Excel – základy, MicrosoftOstatné znalosti:
Word – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý.

bezúhonnosť,Osobnostné predpoklady a zručnosti:
flexibilita, komunikatívnosť, zodpovedný prístup k práci, dô-
slednosť pri plnení zverených úloh, odolnosť voči stresu, vy-
soké pracovné nasadenie

153Počet zamestnancov:
Adresa spoločnosti: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7,
902 14 Pezinok, https://www.pezinok.sk Kontaktná oso-
ba: Viera Zvolenská, e-mail: podatelna@msupezinok.sk

8. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predse-
da politickej strany, Vrakúň
9. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bra-
tislava
10. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredse-
da Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podni-
kateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpeč-
nostný analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský
pedagóg, Bratislava

I
Dátum a čas konania volieb

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

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezi-
denta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú 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
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RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

� Hľadám pani na hodinovú vychádzku denne v pracovné dni
s 95 ročnou babkou na vozíku v centre Pezinka. Odmena je
5€/vychádzka. Tel.: 0903 345 054

Inzercia

Pozývame všetkých členov ZO JDS Pezinok na výroč-
nú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 13. marca
2019 (streda) o 14.00 hod. v Dome kultúry Pezinok.

Tešíme sa na vašu účasť! PS: Na schôdzi je možné zaplatiť

členské v sume 3 €, ak si prinesiete preukaz ZO JDS.

Eva Zouzalíková, predsedníčka ZO JDS Pezinok

Pozvánka na výročnú
členskú schôdzu ZO JDS

Sociálna starostlivosť v meste Pezinok – na
januárom stretnutí Živeny odznela táto dlho-
očakávaná téma. Nie každý vie, ako má po-
stupovať, ak je sám odkázaný na sociálnu sta-
rostlivosť alebo má doma ťažko chorého prí-
buzného. Živeniarky si pozvali na túto roz-
siahlu oblasť odborníčku Mgr. Alenku Černá-
kovú, pracovníčku oddelenia sociálnej sta-
rostlivosti pri MsÚ Pezinok, ktorá im podrob-
ne vysvetlila postup žiadateľa o posúdenie so-
cialnej odkázanosti a ukázala všetky žiadosti
o sociálnu službu. Podrobne o každej službe
hovorila, čo všetko pre svojho občana Mesto
zabezpečuje, niekedy aj nad rámec zákon-
ných povinností. Mesto Pezinok v rozsahu
svojej pôsobnosti stanovenej zákonom po-
skytuje resp. posudzuje svojich občanov pre
nasledovné sociálne služby: Zariadenie pre
seniorov (ZpS), Zariadenie opatrovateľskej
služby (ZOS), Denný stacionár, Opatrovateľ-
ská služba, Prepravná služba.

Živeniarky o sociálnej starostlivosti

Podľa najnovších informá-
cii, 1 zo 4 úmrtí v rámci Eu-
rópskej únie je zapríčinené
rakovinou. 4. februára sa už
tradične koná v rámci EÚ
Svetový deň proti rakovine.
Jeho organizátorom je Únia
pre medzinárodnú kontrolu
rakoviny (UICC), ktorá chce
spoločne so svojimi členský-
mi organizáciami z celého
sveta upriamiť pozornosť mi-
liónov ľudí na možnosti, ako
znížiť riziko vzniku rakoviny
prostredníctvom včasnej pre-
vencie a zdravého životného
štýlu. K tejto iniciatíve sa pra-
videlne pridáva aj Liga proti
rakovine.

V roku 2019 je heslom kam-
pane ku Svetovému dňu proti
rakovine „I am and I will – Ja
som a ja budem.“ Cieľom je
vzbudiť v jednotlivcoch za-
myslenie nad tým, ako môžu
oni sami konať v záujme pre-
vencie vzniku rakoviny a šíriť tú-
to myšlienku ďalej.

Najrozšírenejšie
onkologické ochorenia

Na Slovensku pribudne kaž-
doročne približne 34 000 ľudí
s rakovinou. Dnes už ťažko náj-
deme rodinu, v ktorej sa ne-
stretli s onkologickou diagnó-
zou. Medzi najrozšírenejšie on-
kologické ochorenia u žien aktu-

álne na Slovensku patrí rakovi-
na prsníka, rakovina hrubého
čreva a konečníka a rakovina
krčka maternice. U mužov domi-
nuje rakovina prostaty, rakovi-
na hrubého čreva a konečníka,
rakovina pľúc.

Ako môžeme predchádzať
vzniku rakoviny

Zvyšujúci sa počet onkolo-
gických pacientov na Sloven-
sku je dôvodom, prečo chce
Liga proti rakovine počas Sve-
tového dňa proti rakovine
upriamiť pozornosť na mož-
nosti, ako môžeme predchá-
dzať alebo znížiť riziko vzniku
onkologických ochorení:

EURÓPSKY KÓDEX
PROTI RAKOVINE

12 spôsobov, ako si znížiť
riziko rakoviny

1. Nefajčite. Neužívajte tabak
v žiadnej forme.

2. Zo svojho domova spravte
nefajčiarske prostredie. Pod-
porujte nefajčiarske opatrenia
na pracovisku.
3. Udržujte si zdravú telesnú
hmotnosť.
4. Hýbte sa každý deň. Ob-
medzte čas strávený sedením.
5. Zdravo sa stravujte. Jedzte
veľa celozrnných potravín, stru-
kovín, zeleniny a ovocia. Ob-
medzte vysokokalorické potra-
viny (s veľkým obsahom cukru
a tuku) a vyhýbajte sa slade-
ným nápojom. Vyhýbajte sa mä-
sovým výrobkom; obmedzte
spotrebu červeného mäsa
a potravín s vysokým obsahom
soli.
6. Ak pijete akýkoľvek druh al-
koholu, obmedzte jeho množ-
stvo. V záujme prevencie rako-
viny je lepšie alkohol nepiť.
7. Vyhýbajte sa prílišnému sl-
nečnému žiareniu – platí to naj-
mä pre deti. Chráňte sa pred
slnkom. Nepoužívajte soláriá.

8. Na pracovisku sa chráňte
pred rakovinotvornými látkami
dodržiavaním pokynov bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri
práci.
9. Zistite, či ste doma vystavení
silnému prírodnému žiareniu
z radónu. Postarajte sa o to,
aby sa nadmerné hodnoty žia-
renia znížili.
10. Pre ženy. Dojčenie znižuje
riziko výskytu rakoviny u matky.
Ak je to možné, dojčite. Substi-
tučná hormonálna terapia zvy-
šuje riziko určitých typov rako-
viny. Obmedzte jej používanie.
11. Zabezpečte, aby sa vaše de-
ti zúčastnili na programe očko-
vania proti hepatitíde typu B (no-
vorodenci) a ľudskému papilo-
mavírusu (HPV) (dievčatá).
12. Zúčastňujte sa na organizo-
vaných programoch skríningu
rakoviny: hrubého čreva (muži
aj ženy), prsníka (ženy), krčka
maternice (ženy).

Európsky kódex proti rakovi-

ne sa zameriava na opatrenia,

ktoré môžu v rámci prevencie

rakoviny podniknúť samotní

občania. Úspešná prevencia

rakoviny si vyžaduje, aby tieto

jednotlivé opatrenia boli podpo-

rené vládnymi politikami a opa-

treniami. Viac o Európskom

kódexe proti rakovine nájdete

na webovej lokalite: http://can-

cer-code-europe.iarc.fr (AS)

Svetový deň proti rakovine 2019

Inzercia

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa
vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Pe-
zinku 24. januára konala ekumenická bohoslužba za
účasti rímskokatolíckeho farára Jána Ragulu, evanje-
lického zborového farára Vladimíra Kmošenu, rímsko-
katolíckeho kaplána Štefana Smetanu, kapucína brata
Mikuláša Mariána Veselského a zástupcu primátora
Mariána Šipoša. Peter Sandtner

Emumenická bohoslužba v kostole
Nanebovzatia panny Márie

Ďakujeme Mgr. Černákovej za vyčerpáva-
júce vysvetlenie a zhrnutie, čo ktorá sociálna
služba obsahuje ako napr. stravovanie, pra-
nie, prepravu k lekárovi a pod. Je chvályhod-
né, že Mesto Pezinok nezabúda na seniorov
a snaží sa im zabezpečiť dôstojnú starobu
i keď stále v Pezinku chýbajú miesta v zaria-
dení pre seniorov. Alžbeta Strapáková

„Strýcova prevencija“
Ludé moji! F správach sem sa dozvedzel nedobré zvesci

o chrípkovej epidémiji. To po našem znamená, že nadmerný
a intenzívny výskyt tejto choroby.Aket ste šeci taký, že to nemá-
te čas a hlavne chut vyležat, vypocit a zrehabilytovat, tak by há-
dam najlepší bolo tútok nemoc any nechycit a nemat. Já vím
o takej malej, ale účinej prevenciji. Na nu ale téš treba pokojnú
hlavu a chvílu času.

Najprf otparkujte auto a povypínajte šecky mobily. Potom sa
pohrapte medzi kvircama (kvirce sú z nemeckého gewűrze – ko-
rený) a vytáhnyte pet klinčekú a kúsek celéj škorici (cca 3 cm
štvercové). Do plechového hrnka nalejte deco vody a dajte ju ze-
vret na šporhelt. Ket zevre, hocte tam tý kvirce a pridajte za luži-
cu, dve cukru. Fčúl to mosíte míšat, nech vám to s teho hrnka ne-
vypený. Ket to púl minuty aš minutu povre, zalejte to bílým, kyse-

lým vínem, jaké doma máte. Najlepší je mladý Műller, Veltlýn,
Rizlyng... nyšt vonavé. Na to deco vody cirka púl litra vína. Ny-
kam nebehajte, nyšt, okrem teho vína nesledujte!!! Áno, móžete
to aj inhalovat (vdechovat), velyce pekne to voný. Ket sa na okra-
joch začne tvorit bílá pena, tak chvílku dočkajte, kým bude hus-
tejšá. Hrích prirovnat ge kapučínu. Potom to prelejte do hrnka.
Vysŕkajte to najvrelšé, jako zvládnete. Ket to zvládate, sŕkajte
(dýchajte) zhlboka a prečiščá sa vám plúca. Bacha, víno by ne-
malo prevret, ináč to stráca silu a účinek. Bohačí móžu cukr na-
hradzit kvalytným medem. Ket vám je to moc slatké, dochucte
citrónem alebo mesíčkem kyselého jablka.

Ket sa vám to podarí vysŕkat celé (teda, okrem tých kvircú a já-
derek s citróna), vypnyte telku, šuchnyte sa pot najvačú duchnu
a spite aš do rána. Ráno mi napíšte, či to zabralo.

Nevím, jaké bude počasí za mesíc. Ale pýtal sem sa farára
a ten mi povedzel, že ket tý hrnky nebudú tri denne, móže sa me-
dycína aplykovat aj v púsce. Zdraví vás strýco Lajo
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Vyhlásenie XXVII. ročníka literárnej súťaže
Mesto Pezinok v spolupráci

s Pezinským kultúrnym cen-

trom a Malokarpatskou knižni-

cou vyhlasuje tradičnú literár-

nu súťaž „O cenu primátora

mesta Pezinok“ (XXVII. roč-

ník). Cieľom súťaže je inicio-

vať, podporovať a propagovať

literárnu tvorbu detí a mladých

ľudí.

Do súťaže sa môžu prihlásiť

žiaci a študenti, ktorí študujú

v Pezinku resp. tu majú trvalé

bydlisko. Súťaž je vyhlásená

v dvoch vekových kategó-

riách, a to pre žiakov základ-

ných škôl a študentov stred-

ných škôl. Téma v oblasti PO-

ÉZIA a PRÓZA je ľubovoľná,

rovnako rozsah prác. Pod-

mienkou je odovzdať súťaž-

né práce v 3 počítačom (stro-

jom) písaných exemplároch

(kópiách).

Práce musia byť doručené

do 1. mája 2019 na adresu Pe-

zinského kultúrneho centra,

Holubyho č. 42, 902 01 PEZI-

NOK, resp. osobne u pani Dan-

ky Debnárovej, ktorá je orga-

nizačnou tajomníčkou súťaže

a poskytne tiež všetky ďalšie

informácie. Kontakt na tel. č.

033/641 39 33, 033/641 20 93.

Vyhlásenie výsledkov lite-

rárnej súťaže bude v júni

2019. Víťazné práce z každej

kategórie budú publikované

v zborníku a časopise Pezin-

čan. Peter Vlasák

FSS Obstrléze vás pozýva na Fašiangovú zábavu spojenú

s tradičným pochovávaním basy do veľkej sály Domu kultúry

v Pezinku dňa .5. marca 2019 o 17. hodine

Program: Akt pochovávania basy o 20.30 h, Tombola, Bu-

fet. Do tanca a na počúvanie bude hrať HS Jano z Budmeríc.

Masky sú vítané! Príďte si užiť posledný fašiangový deň pred

40-dňovým pôstom. FS Obstrléze

Pozvánka na pochovávanie basy

O malokarpatskom regió-
ne sa často hovorí ako o ma-
lebnom. V Nadácii REVIA dú-
fame, že mu aj tento rok dodá-
te jeho farby a spoločne ho
namaľujeme.

Každý z nás raz v živote držal
štetec a pokúsil sa maľovať. Že
iba stenu? A nie je dnes aj to
umenie? Je pravda, že nie kaž-
dý je umelec, ale každý vie tvo-
riť veľké diela. To naše „revial-
ne“ tvoríme vďaka vám a hneď
niekoľkými spôsobmi. Prvým
sú vaše skvelé nápady preta-
vené do projektov, ktoré posie-
late do výziev Grantového pro-
gramu Nadácie REVIA. Minulý
rok sme dostali niekoľko desia-
tok žiadostí a podarilo sa nám
podporiť 26 originálnych pro-
jektov a medzi nimi Pezinskú
ligu v orientačnom behu, Deň
otvorených modranských zá-
hrad, Drumfest 2018, Bike Trail
Biely kríž, Vajnorský širáček,
Obnovu kruhového objazdu
v Pezinku a ďalšie. Tento rok sa
opäť snažíme rozšíriť paletu
ideí v regióne, a preto vás pozý-
vame zapojiť sa do grantových
kôl s uzávierkou 28.2., či 28.4.,

s možnosťou financovania až
do 2 000 €.

Ďalej si u nás zakladáte fon-
dy, kde na vopred určený účel
vkladajú darcovia prostriedky.
My sa staráme o administratívu
a vy tak máte priestor na tvore-
nie. Minulý rok 7 projektov cez
REVIU vyzbieralo financie
v hodnote pozoruhodných
22 135 €.

„Keď sa spoja dokopy malič-
kosti vznikajú veľké veci“ pove-
dal Vincent van Gogh. 33 va-
šich projektov sme domaľovali
našimi 7 komunitnými projekta-
mi v celkovej sume 40 470 €

a vznikol úspešný rok 2018, kto-
rého sa zúčastnilo 1 089 dobro-
voľníkov a 69 060 obyvateľov
nášho regiónu. Každé 1 euro
poskytnuté Nadáciou REVIA
sa tak znásobilo 5-krát o iné
zdroje.

Avšak posledný dielik nášho
malokarpatského obrazu dodá-
vate opäť vy prostredníctvom
darov a poukázaním percenta
z dane. Nadácia REVIA svojou
činnosťou podporuje široké
spektrum aktivít v regióne, tým
pádom sa už nemusíte rozho-
dovať a priorizovať. Šport, kul-
túra, zdravie či tradície sú len

vzorky z celku, ktorými pomá-
hame najmä rozvoju dobrovoľ-
níctva a zvyšovaniu kvality živo-
ta v Malých Karpatoch. Plánu-
jeme pokračovať „v maľovaní“
menšími projektami a hlavne
s vašou podporou vytvoriť veľ-
ké dielo na nezaplatenie. Ďaku-
jeme, že poukážete percentá
z dane z príjmu Nadácii RE-
VIA. Informácie nájdete na
www.revia.sk.

Lucia Finková,
Nadácia REVIA

Keď sa maličkosťami tvoria veľké veci

Malokarpatské múzeum v Pezinku v sobotu 26. januára umož-
nilo spoznávať umelecké techniky, ktoré si mohli odvážlivci vy-
skúšať pod vedením lektorky Maje Hanúskovej.

Maľovanie na hodvábny šál a maľba na sklo boli spojené
s možnosťou prezrieť si historické maľby na skle z depozitára
Malokarpatského múzea. Účastníčky si odniesli domov dva
vlastnoručne vyrobené výrobky a dobrý pocit. Akcia jbola jed-
ným zo sprievodných programov k výstave kto-Lapiť umenie,

rá je prístupná do 31. 3. 2019. (ET)

Vyskúšali si výtvarné techniky

FOTO: Eva Amzler

Tanečníci KST PETAN Pezinok sa uplynulý víkend zúčastnili
Majstrovstiev SR v 10 tancoch v Poprade. Najväčšie zastúpe-
nie mali v kategórii Juniori I, kde sa do finále prebojovali hneď
dva tanečné páry. (hosťu-Marco Kmeťka – Sofia Zubčáková
júci VŠK FTVŠ UK BA) sa víťazstvom vo všetkých tancoch stali
zaslúžene Majstrami Slovenskej republiky. Veľmi tesne o pol bo-
du utiekol bronz páru a obsadiliOliver Kasa – Viki Polláková
4. miesto. Oba páry si týmto vyslúžili miesto v Slovenskom re-
prezentačnom tíme. ob-Igorko Dobrotka – Vanessa Bútorová
sadili semifinálové 10. miesto a Šimonko Melničák – Timka
Valent 19. miesto.

V kategórii Juniori II mal KST PETAN Pezinok tanečný pár
(hosťujúci TK VIVADavid Szekeres – Anetka Vrablanská

NZ), ktorý v semifinále obsadil pekné 8. miesto. V jednej
z najťažších súťaží dňa v kategórii Mládež spravil radosť pár
Samuel Kmeťka – Sára Dobšovičová, ktorý sa v kvalitnými
pármi nabitej súťaži nestratil a obsadil pekné 11. miesto.

Zdroj: TV Pezinok

KST PETAN Pezinok v Poprade

Inzercia

Jar máme za rohom a všetci
sa už tešíme z dlhších dní,
priaznivejších aj pre bicyklova-
nie.Akeďže my z CKPK sa teší-
me skutočne najviac, tak sme
sa rozhodli priniesť pre vás zo-
pár noviniek, plánov a informá-
cií na tému cyklodopravy a cyk-
loturistiky v našom meste.

Dňa 4.2.2019 sa uskutočnilo
prvé zasadnutie komisie UP-
VaD, kde náš zástupca prezen-
toval návrhy, žiadosti a pripo-
mienky dobrovoľníkov z OZ
Cyklokoalícia Pezinok. Spo-
ločným menovateľom nášho
uznesenia je väčšia angažova-
nosť kompetentných v smere
zlepšovania podmienok a zvy-
šovanie bezpečnosti pre cyklis-
tov a peších.

Mesto Pezinok doposiaľ ne-
má vytvorený koncepčný doku-
ment cyklotrás, cyklochodní-
kov, stojanov a verejných pries-
torov vhodných pre obyvateľov.
Neďaleké Malacky našli spô-
soby, ako sa to dá. Ako uviedol
novozvolený primátor J. Říha:

„Malacky, ako aj iné mestá na-

prieč Slovenskom, nemajú

vybudovanú základnú infra-

štruktúru, ktorá by spĺňala poža-

dované parametre na bezpeč-

nosť, pričom našou spoločnou

zodpovednosťou je myslieť na

najzraniteľnejších účastníkov

dopravy, tými sú chodci a cyk-

listi.“

V prípade Malaciek to nie sú
len reči o tom, čo si treba uve-
domiť a čo je dôležité. Inves-
tícia v tomto smere je adekvát-

na na všetkých úrovniach fun-
govania mesta. Preto navrhuje-
me vypracovanie Generelu
cyklistickej dopravy pre mes-
to Pezinok. Niet pochýb o tom,
že naše mesto má ideálne para-
metre na vybudovanie ucelenej
siete bezpečných koridorov pre
cyklistov.

Napojenie Pezinka a Sv.
Jura je stará pesnička, žiaľ eš-
te stále aktuálna. Prostred-
níctvom komisie žiadame vy-
členiť prostriedky a v spolupráci

s BSK realizovať vybudovanie
cyklochodníka medzi Grina-
vou a Sv. Jurom. Od realizácie
napríklad neďalekej JuRaVy
ubehlo už vyše päť rokov. Ve-
ríme, že nebude potrebných ďal-
ších desať, kým sa obdobného
projektu dočkáme aj u nás.

Vyzývame poslancov MsZ a
vedenie mesta na podporu na-
šich odprezentovaných návr-
hov. Cyklodoprava a cykloturis-
tika patria medzi tie oblasti, kto-
ré majú opodstatnene silnú pod-
poru z EŮ a národných zdrojov.
Je potrebné tento potenciál vyu-
žiť skôr, ako sa prostriedky vy-
čerpajú.

Ak máš tiež chuť zapojiť sa,
myslíš si, že viac bicyklov v uli-
ciach Pezinka jednoznačne
zlepší a zkvalitní jeho fungova-
nie, pridaj sa k nám. Realizuje-
me zaujímavé projekty, poduja-
tia a spoločné cyklojazdy.
Kontaktuj nás na: info@cyklo-
koalicia-pezinok.sk alebo tel:
0905 609 315

Emil Cino

Cyklodianie v úvode roku 2019
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Všetkých milovníkov krát-
kych filmov pozývame už na
15. ročník Pezinského alter-
natívneho filmového festivalu
– PAFF. Konať sa bude od 15.
do 16. marca 2019 v Dome kul-
túry v Pezinku. A keďže 15.
ročník je malé jubileum, môže-
te sa tešiť na viaceré špecia-
litky a novinky.

PAFF dáva tradične priestor
hlavne nezávislým, nízkoroz-
počtovým prípadne študent-
ským filmom a sme radi, že aj
tento rok bolo z čoho vyberať.
Máme viacero zaujímavých hos-
tí zo Slovenska a Česka, ktorí
prídu osobne predstaviť svoje fil-
my. A keďže festival je medziná-
rodný, diváci sa môžu tešiť aj na
kvalitné zahraničné zastúpenie.

Neodmysliteľnou súčasťou fes-
tivalu a sobotného programu sú
prednášky filmového kritika Pet-
ra Konečného, tento rok na té-
mu „Dizajn vo svetovom filme“.

Prednášok a workshopov bude
ale tento rok viac. Chceme
návštevníkom, možno práve za-
čínajúcim filmárom, viac pood-
haliť zákulisie výroby filmu. Tešiť
sa môžete napríklad na pred-
nášku čoraz známejšieho Mi-
chala Orsavu z Česka, ktorý po-
rozpráva o svojej práci a vizuál-
nych efektoch alebo na zosku-
penie Grandbits, ktorí naživo
predvedú ukážky zvukových
efektov, prípadne na stand-

upistov Stana Staška a Kuba Lu-
žinu, ktorí predvedú live dabbin-
g, ale tiež na Sama Štefanca

z Bulp, ktorý bude naživo hu-
dobne improvizovať do krátkeho
filmu. Nebude chýbať ani sekcia
Best of FestAnča.

Pripravený je už tradične aj
sprievodný program ako kon-
certy, Djs, výstavy, kresliarsky
battle a afterparty. Zahnať smäd
môžete v našom bare, kde vás
budú čakať aj kulinárske po-

chúťky. A keď toho bude na vás
už veľa, možete zregenerovať
v chillout zóne. Moderátorom
akcie bude aj tento rok Ludvig
Bagin.

Festival má tento rok opäť dve
súťažné sekcie: hlavná súťaž
bez obmedzenia témy a dĺžky fil-
mu a súťaž 15-sekundových fil-
mov. Diváci a filmári sa do nich
môžu zapojiť zaslaním svojich
filmov, stačí originálny nápad
a odvaha ukázať sa. Víťazov ča-
kajú rôzne zaujímavé ceny sú-
visiace s filmom a nehynúca
sláva.

Viac informácií o programe fes-
tivalu, prihlásení filmu a uzávier-
kách sa dozviete na stránke
www.festivalpaff.sk alebo na so-
ciálnych sieťach.

Tak sa neondzi a dondzi 15

a 16. Marca do Pezinka. Budeš

z toho PAFF!

Andrej Frič

Pezinský alternatívny filmový festival – PAFF 2019

Vážení rodičia a priatelia Základnej umeleckej školy Euge-
na Suchoňa v Pezinku!

Dovoľujeme si uchádzať sa o vašu podporu, keď venuje-
te 2 % z vašich daní za rok 2018.

Získané finančné prostriedky použijeme na:
- potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technické-
ho vybavenia školy

- podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spo-
jených so vzdelávaním,
prezentáciou a propagáciou žiakov.

2 % pre pezinskú ZUŠ Eugena Suchoňa

Drumfest Slovakia 2019
sa v našom meste opäť stretnúV sobotu 6. apríla 2019

bubeníci a milovníci rytmov z rôznych kútov Európy. Tretie

pokračovanie festivalu DRUMFEST SLOVAKIA sa usku-
toční v priestoroch Domu kultúry.

Podľa slov hlavného organizátora z ob-Pettra Bittnera
čianskeho združenia P.R.D. (Pezinské rozprávkové di-

vadlo) sa návštevníci opäť môžu tešiť na bohatý program.

Nebudú v ňom chýbať vystúpenia a workshopy špičkových

hráčov, výstava bubnov, debaty, už tradičná spomienka na

bubeníkov, ktorí nie sú medzi nami... Po menách ako Ben-

ny Greb, Anika Nilles, či Martin Valihora bude tohtoročným

headlinerom jeden z momentálne najväčších svetových ta-

lentov z Izraela. Pôsobí v inštrumentálnej skupi-Dan Mayo
ne Tatran a svojou kreatívnou hrou zaujal aj Mike Shinodu

z kapely Linkin Park, s ktorým je na celosvetovom turné.

Ďalšie mená a aktuality o festivale nájdete na www.feel-

me.sk/drumfest-slovakia, resp. na facebooku – v udalosti

a na stránke DRUMFEST SLOVAKIA.

Benny Greb. FOTO: Braňo Poláček

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU marec

Celý mesiac – Chrobáčiky. Výstava výtvarných prác detí na té-
mu Chrobáčiky.
1.3. Jarný tábor. Jarný tábor je určený pre školopovinné deti
a uskutoční sa počas jarných prázdnin. Zmysluplný čas plný zá-
bavy a súťaží.
7.3. Mama, ocko – poď sa hrať: Plastelína. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
14.3. Mama, ocko – poď sa hrať: Slimáčik z papiera. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
16.3. Rozprávková sobota – Dúhový autobus. Rozprávkové
popoludnie pre rodiny s deťmi so začiatkom o 16.00. Cena na
osobu je 2,5 €.
21.3. Mama, ocko – poď sa hrať: Zlatý dážď. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
22. – 23. 3. Jarná noc v centre.Tábor s prespaním v Centre voľ-
ného času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.
28.3. Mama, ocko - poď sa hrať: Vtáčik – búdka. Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
29.3. Vítanie jari – vynášanie Moreny. Akcia pre rodiny s deť-
mi v Zámockom parku, pri ktorej si spevom a súťažami pripo-
menieme ľudové zvyky a symbolicky sa rozlúčime so zimou.
Začiatok o 17.00 hod.
Zverejnenie ponuky: Letné tábory. Od 1.apríla začíname prijí-
mať prihlášky na letné tábory. Prihlásiť sa treba osobne v CVČ.

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

Danú sumu môžete poukázať na naše „Občianske združe-
nie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa
v Pezinku.“ Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa, M.R. Štefánika
9, 90201 Pezinok.
IČO: Č. účtu:42259207. SK 76 0200 000 000 3085569258

Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

s vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na stránke
www.zuspezinok.sk

Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu
s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2019 daňovému
úradu v mieste bydliska. Ďakujeme!!!

Cesty k sebe?

V Malokarpatskom múzeu očas jarných
prázdnin pre záujemcov pripravili kurzy tra-
dičných remesiel so skúsenými lektormi
priamo v múzeu.

Začína sa kurzom keramiky pod vede-
ním MgA. vedúceho Odbo-Milana Hanka,
ru keramický dizajn na ŠÚV Josefa Vydru
v Bratislave. Kurz keramiky sa koná
v dňoch 26. a 27.februára 2019 v priesto-
roch Malokarpatského múzea v Pezinku.
Počas kurzu sa dozviete informácie o ŠÚV
Josefa Vydru, o keramike a dizajne, získate
praktické poznatky a ukážky liatia do sadro-
vých foriem či práce s farebnými hlinami.

Prihlasovanie na e-mail: monika.chvoste-
kova@muzeumpezinok.sk

Osobný prístup pedagóga podľa schop-
ností a zručností účastníka je zaručený.

Cena kurzu je 15 €/1 deň, alebo 30 €/2 dni
kurzu. Platba na mieste v hotovosti. Nájde-
te nás aj na Instagrame: Remeslo v kurze

MgA. Milan Hanko
Keramickej tvorbe sa začal naplno veno-

vať na ŠÚV Josefa Vydru v Bratislave. Po
absolvovaní štúdia pokračuje na Pražskej
UMPRUM pod vedením Václava Šeráka a
Pavla Knapka. Škola úzko spolupracovala
s porcelánkami, jeho záverečná práca bola
realizovaná v jednej z Karlovarských fabrík
na porcelán. Za túto prácu s názvom
OKAMIH získal 1.miesto na Grand Prix Mo-
bitex v Brne v roku 2007. Po škole dostal po-
nuku učiť na oddelení keramiky na ŠÚV
v Bratislave, ktoré vedie od roku 2009. Po-
pri pedagogickej činnosti spolu s bývalými
spolužiakmi bol jedným z členov zoskupe-
nia umelcov, architektov, dizajnérov pod ná-
zvom INSPI.

Posledné roky sa venuje budovaniu vlast-
nej značky. Jeho portfólio zahŕňajú dizajny
autorských váz, mís a drobných úžitkových
predmetov. www.milanhanko.com

Kurz keramiky s lektorom Milanom Hankom

HA-MLS-NOS – stretnutie ľudových rozprávačov – „Jožkové smiechoty“
V spolupráci s novým vedením mesta a Pezinským kultúrnym

centrom a ďalšími sme sa rozhodli usporiadať podujatie HA –
MLS – NOS ako spomienku na ľudových rozprávačov. V tomto ro-
ku je to už 4. ročník. Pridali sme pomenovanie JOŽKOVE SMIE-
CHOTY napríklad preto, že to býva v marci, kedy je Jozefa, ale aj
preto, že je to na počesť Jozefa Hanúska a Jozefa Nosáľa. Pozý-
vame vás týmto v nedeľu, 3. 3. 2019 o 15.00 hod. do Malej sály
Domu kultúry v Pezinku. Myslíme si, že naši ľudoví rozprávači,
ktorí už nie sú medzi nami, si zaslúžia, aby sme tu mali takéto
podujatie. V tomto roku vystúpi 16 ľudových rozprávačov takmer
z celého Slovenska. Tiež pozývame všetkých, ktorí majú radi hu-
mor a smiech, aby prišli povzbudiť vystupujúcich ako diváci. Teší-
me sa na vás. Vstupné ľubovolné.

Jozef Pták, člen prípravného výboru
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� Okrem samostatných ak-
cií, ktoré pripravujete, prešla
istou premenou aj vaša stála
expozícia. Môžete nám o tom
niečo prezradiť? A poviete
nám o svojich plánoch na rok
2019?

V minulom roku prešla naša
stála expozícia výraznejšou
zmenou. Obnova sa týkala hlav-
ne panelov s textovými a obra-
zovými informáciami. Nová gra-
fika a nanovo pripravené texty
podávajú informáciu o archeo-
logických výskumoch a pribli-
žujú jednotlivé historické etapy
v dejinách nášho mesta, dávajú
ich do širších súvislostí i do kon-
textu miestnej histórie. Snažili
sme sa základnú expozíciu kon-
cipovať ako príbeh, pre zahra-
ničných návštevníkov je pripra-
vená v anglickom preklade. Ten-
to rok by sme chceli stálu expo-
zíciu rozšíriť o ďalšie prvky, kto-
ré by ju ozvláštnili. Takýmto prv-
kom je napríklad vedomostné
pexeso, ktoré vychádza zo stá-
lej expozície a ktoré spája
obrázky s textovými informá-
ciami. Môže byť testom pozor-
nosti návštevníka pri prehliad-
ke stálej expozície, alebo rých-
lym zdrojom nových informácií
pre tých menej trpezlivých. Na
podobnom princípe chceme vy-
pracovať vedomostnú hru o deji-
nách mesta. Zmenami prešla aj
naša webová stránka. Súhrnné
informácie o múzeu, o našich
doterajších výstavných a publi-
kačných výstupoch či doplnko-
vých sprievodných aktivitách
sme rozšírili o novinku v podo-
be katastrálnej mapy mesta. Tá
prináša množstvo rôznorodých
dát. Po kliknutí na konkrétnu
parcelu, ulicu alebo názov v ma-
pe sa nám ukáže časová os a
na nej textová a obrazová infor-
mácia naviazaná na sledované
miesto – chronológia domu a je-
ho majiteľov, stavebné preme-
ny zachytené fotografiami, chro-
nológia ulice a udalostí, ktoré
sa k nej viažu či chronológia
mesta ako takého.
� Dlhodobejším projektom
je aj opevnenie mesta.

Áno, ďalší okruh aktivít súvi-
sí s opravou a rekonštrukciou
mestského opevnenia a so sta-
rostlivosťou oň. Mesto Pezinok
pristúpilo k tejto otázke syste-
maticky. Na Krajský pamiatko-
vý úrad išla ešte v roku 2017
žiadosť o vydanie rozhodnutia
o zámere obnovy hradieb. Sú-
časťou projektu obnovy je
okrem geodetického zamera-
nia, ktoré už je zrealizované, aj

dôsledný pamiatkový, architek-
tonicko-historický a archívny
výskum. Na tomto výskume sa
podieľa aj naše múzeum. Cie-
ľom je zdokumentovať čo naj-
lepšie a najdôkladnejšie súčas-
ný stav mestského opevnenia
tak, aby výsledkom mohol byť
materiál, ktorý bude slúžiť ako
metodika na opravu a obnovu
hradieb, ktoré sú národnou kul-
túrnou pamiatkou.
� Už v minulom čísle Pezin-
čana sa objavila zmienka
o pripravovanej knihe Nedo-
povedané príbehy. Priblížite
nám túto publikáciu?

Knihu Nedopovedané príbe-
hy sme s kolegyňou Helenou
Markuskovou pripravovali tak-
mer tri roky. Mapuje osudy asi
110 pezinských židovských ro-
dín i komunity, ktorá ich repre-
zentovala. Podarilo sa nám za-
chytiť príbehy rodín v rozmedzí
viac než 100 rokov, čiastočne
zmapovať minulosť tých, ktorí
boli od polovice 19. storočia až
do polovice 20. storočia súčas-
ťou tohto mesta a jeho života.
Kniha má takmer 400 strán, vy-
jde v náklade 700 kusov a k dis-
pozícii bude od 28. februára. Mu-
sím však priznať, že jeden výtla-
čok sme už v predstihu venovali
prezidentovi Andrejovi Kiskovi
počas jeho návštevy Pezinka.
� Aj v tomto prípade však
ide o nadväznosť na staršiu
akciu, nie?

Áno, naša kniha vychádza
z výstavy Tí, ktorí zmizli – Prí-
beh pezinskej židovskej komu-
nity 1938 – 1945, ktorá bola
otvorená v novembri 2016 a kto-
rej predchádzal polročný ar-
chívny výskum. Jeho výsled-
kom bolo množstvo materiálu,
ktoré nás nabádalo k tomu, aby
sme ho využili nielen pre potre-
by výstavy, ale aj pre publikáciu
– pôvodne sme zamýšľali pri-
praviť štúdiu, výsledkom je na-
pokon 376-stranová kniha.
� Takýto typ kníh však zauj-
me nielen faktografiou, ale aj
príbehmi, ktoré sa za faktami
skrývajú.

Práve o to nám išlo, podať
túto časť histórie ako príbehy.
Kniha je plná historických fak-
tov, citácií archívnych doku-
mentov, o ktoré sme sa opierali,
ale predovšetkým sme sa chce-
li opierať o príbeh jednotlivcov,
aj skupín a rodín. Snažili sme
sa zmapovať rodiny naozaj od
A po Z, teda od Adlera po Zer-
koviča, čo bol aj pôvodný pra-
covný názov knihy. Napokon
sme sa rozhodli pre Nedopove-

dané príbehy, pretože v mno-
hých prípadoch takými naozaj
sú – ostali len v archívnych ma-
teriáloch alebo v spomienkach
rodín, ktoré dnes už v Pezinku
nenájdeme a ktoré sa rozpŕchli
do sveta. Niektoré rodiny, na-
príklad spomínaníAdlerovci ale-
bo Diamantovci, sú známe, pre-
tože sú spojené s obchodnými
aktivitami v našom meste. Šte-
fana Krisera, ktorého sme pred-
stavili v predchádzajúcom čísle
Pezinčana ako malú ukážku
z pripravovanej knihy, toho si
Pezinčania spájajú s činnosťou
pezinskej tehelne, keďže bol jej
majiteľom. Práve vďaka knihe
sa nám aj o ňom podarilo získať
nové informácie, ktoré doteraz
neboli publikované a ktoré sme
zakomponovali do knihy. Do-
pátrali sme sa viac o jeho osu-
de v čase, keď už v Pezinku ne-
žil, keďže mesto opustil aj v dô-
sledku protižidovských aktivít,
ktoré v závere 30. rokov 20. sto-
ročia naberali na intenzite.
� Aké výstavy na tento rok
pripravujete?

Kolega už aktuálne pracuje
na výstave diel výtvarníka Jaro-
slava Knila, čo je meno v Pe-
zinku veľmi známe. Nedávno,
14. januára, sme si pripomenuli
90. výročie jeho narodenia,
27. februára 2012 zomrel, takže
si pripomenieme aj 7. výročie
jeho úmrtia. Otvorenie výstavy
plánujeme na piatok 1. marca
Výstava nadväzuje na cyklus
Návšteva po rokoch, ktorý sme
už niekoľko ráz opakovali a kto-
rý pripomína už nežijúcich umel-
cov s väzbou na Pezinok.
� Akých umelcov ste pred-
stavili v minulosti?

Mali sme tu napríklad výsta-
vu Jána Kupeckého, Jozefa
Baláža, Ondreja Šteberla či
Fridricha Moravčíka. Práve Mo-
ravčíkova výstava bola podľa
mňa jedna z najkrajších výstav,
aké sme v rámci cyklu usporia-
dali. Kolegovi Eduardovi Zvari-
kovi sa podarilo z rodinného ar-
chívu vytiahnuť veci, ktoré nik-
dy neboli vystavené a pohľad
na Moravčíka, ktorý nám výsta-
vou ponúkol, bol úplne iný, než
ľudia čakali a než boli zvyknutí
z predchádzajúcich výstav.
� Plánujete niečo aj na po-
vestné a obľúbené Keramic-
ké trhy?

Na Keramické trhy máme na-
plánovanú výstavu v spolupráci
s Cechom slovenských kerami-
kov, ktorý oslavuje 25. výročie
a bude sa prezentovať v našich
priestoroch.

� A čo bude nasledovať
v druhej polovici roka?

Už teraz začíname pracovať
na najväčšej tohtoročnej vý-
stave. Keďže sa snažíme, aby
najvýznamnejšie podujatie ma-
lo zároveň prepojenie k neja-
kej historickej téme či dejinnej
etape Pezinka, vymysleli sme
si na tento rok prvú zo série
výstav, ktorými chceme priblížiť
predchádzajúcich majiteľov,
resp. záložných pánov mesta
Pezinok a pezinského pan-
stva. Začíname prvými, ktorí
vlastnili Pezinok takmer 350 ro-
kov, grófmi zo Svätého Jura
a Pezinka. Na september teda
pripravujeme výstavu venova-
nú tomuto mimoriadne vý-
znamnému uhorskému stredo-
vekému šľachtickému rodu,
ktorý vlastnil Pezinok od roku
1208 až do smrti posledného
mužského potomka rodu v roku
1543.
� Významný bol aj rok 1918.
Práve vlani sme si pripome-
nuli 100. výročie vzniku Čes-
koslovenskej republiky a keď-
že sa mnohé udalosti diali aj
počas roku 1919, bude zrej-
me príležitosť pokračovať
v mapovaní tohto historické-
ho obdobia.

Dúfam, že neprezradím veľa
vopred, ak poviem, že v mod-
ranskej pobočke štátneho ar-
chívu pripravujú projekt s ná-
zvom Muži roku 1919 o formo-
vaní Československa a o za-
čleňovaní Slovenska do novej
republiky.
� Súvisí to aj s rokom 2019,
ktorý má byť rokom M. R. Šte-
fánika vzhľadom na 100. výro-
čie jeho úmrtia?

Áno, práve touto myšlienkou
to začalo a Štefánikovo meno
padlo ako prvé. Sú známe jeho
väzby na mesto Pezinok, jeho
priateľstvo s rodinou Zigmundí-
kovcov, ktorá v Pezinku žila.
Krátko po vzniku republiky bol
Ján Zigmundík vymenovaný za
inšpektora, teda podľa vtedaj-
šej terminológie škôldozorcu
pre Bratislavu, Svätý Jur, Pezi-
nok a Modru. Ďalšími menami,
ktoré sa nám v rámci regiónu
spájajú so vznikom Českoslo-
venska, sú napríklad Samuel
Zoch, Ferdinand Písecký... Pro-
jekt je ešte len v úplnom začiat-
ku, ale veľmi sa mi táto myšlien-
ka páči a budem rada, ak sa na
nej budeme podieľať. Teda ak
sa nám podarí pripomenúť
osobnosti tohto obdobia a uká-
zať ich význam.
� Zameriate sa pritom aj na
mladú generáciu, ktorá na
tom s poznaním histórie nie
je najlepšie?

Určite chceme približovať na-
šu históriu aj deťom, aby ju lep-
šie chápali, aby vnímali histo-
rické súvislosti a aby sa viac do-
kázali stotožniť s priestorom,
kde žijú, poznajúc jeho minu-
losť. Aby aj túto časť našej his-
tórie spoznali cez osobnosti,
ktoré ju formovali tu, v regióne.
Chceme približovať konkrétne
príbehy konkrétnych ľudí, ktorí
sa prechádzali našimi ulicami.
A medzi nimi bol aj Milan Ras-
tislav Štefánik. (kam)

Vedomostná hra o meste
Pezinok, výstava venovaná
rodu svätojurských a pezin-
ských grófov či publikácia o prí-
behoch pezinských židov-
ských rodín, to sú len niektoré
z projektov, ktoré pripravuje
pre verejnosť Mestské mú-
zeum Pezinok. O kúskoch
histórie, s ktorými sa tu môžu
návštevníci stretnúť, hovorí
čitateľom časopisu Pezinčan
riaditeľka múzea Petra Pospe-
chová.

Petra Pospechová: Pripomeňme si časy,
keď sa Štefánik prechádzal Pezinkom

Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová, Jirko Vitáloš
a Pezinské kultúrne centrum vás pozývajú na

ORBIS HARMONIAE 20. ročník
(Svet harmónie)

v dňoch 23. a 24. marca 2019
Dom kultúry, Holubyho 42, Pezinok

Program
SOBOTA 23. marca

Spoločenská sála:
9.00 - 10.30 h Cesta k prameňu. Kniha životného príbehu

Swamiho. Daniel Krupaji Máčovský. Dayanan-

du na ceste k prameňu poznania, k prameňu ži-

votnej sily, k prameňu rieky Gangy.

10.45 - 12.15 h Kvantová sila mysle. Pavel Vondrášek, ČR.
1 , - 12 30 4.00 h Kto vlastne sme. Ing. Veneta Macková.
14.15 - 15.45 h Anjeli v našich životoch – súčasných, minulých

aj budúcich. Monika Jakubeczová.
16.00 - 18.00 h Lucidné snívanie a práca so snami. Mgr. Peter

Barica.
Salónik:
9. - 10.30 h00 Duša – moje tajomstvo, moja sila. Mgr. Ing. Šte-

fan Šrobár, Csc.
10.45 - 12. h15 Prečo nestačí pozitívne myslenie a čo je

„AHAA“ efekt a jeho dôležitosť. Práca s podve-
domím, ako funguje mozog. Darina Szabo.

12.30 - 14.00 h Hravo zdravo. Čo nám odkázali predkovia v rie-
kankách. Mária Blehová.

14.15 - 15.45 h Metamorfná technika - keď zmeníme svoje pre-
svedčenia, zmeníme svoj život. Darina Balková

1 . - 17. h6 00 30 Šliapeme si po šťastí - reflexná masáž chodi-
diel. Magdaléna Cabanová.

Zrkadlová sála - Tvorivé dieľne:
9.00 - 1 . 0 h1 0 Rodinné konštelácie.Anna Gažovičová.
11.15 - 12.00 h Joga smiechu. Martin Cifrík.
1 - 12.15 3.45 h Farby ako súčasť života. Osloboďte svoje

vnútro od negatívnych postojov. Martina Tót-
hová.

14.00 15.30 h- Návrat k múdrosti tela.Alla Kovácsová.
15.45 17 45- . h Cesta srdca. Tanečný workshop pre ženy.

Preciťovanie jedinečnej esencie na úrovniach
čakier. Eva Babiaková.

NEDEĽA 24. marca
Spoločenská sála:
9.00 - 10.30 h Aké možosti nám ponúka rok 2019. Eva Bako-

vá, ČR.
10.45 - 12.15 h Partnerstvo a hviezdy - astrológia vzťahov. On-

dřej Habr, ČR.
1 . 0 - 14.30 h2 3 Čínska medicína v každodennom živote. Moni-

ka Kampošová Beňová.
14.45 - 16. h45 Okultné korene nacizmu a profanácia árijskej

idey. Dôsledky pre súčasnosť. RNDr. Emil Pá-
leš, Csc.

1 - 17.00 8.30 h Kvantový regres. Monika Sperlik.

Salónik:
9.00 - 10.30 h Transformácia vedomia – prebudenie duchov-

nej podstaty v každom z nás. Žiť vnútorný stav
lásky, harmónie a šťastia. Veronika Šibalíková.

10.45 - 12.15 h Zdravá komunikácia vo vzťahoch. Diana
Chmelařová.

12.30 - 14.00 h Dar karmy. Eva Baková, ČR.
14.15 - 15.45 h Liečenie traumy z pohľadu šamanizmu. Eva

Babiaková.
16.00 - 17.30h Výživou a inými trikmi k dlhovekosti a pevné-

mu zdraviu. Monika Korísteková.

Zrkadlová sála - Tvorivé dielne:
9 00 - 11 00. . h Starodávne cvičenie Tai Ji Quan pre uvoľne-

nie, relax a koncentráciu po celý deň. MVDr.
Jana Širjovová.

11 15 - 13 15. . h Pohybová meditácia. Juraj Melicherčík .
13 30 - 15. .00 h Joga z pohľadu moderného Európana, pre ko-

ho je a čo od nej možno očakávať. Marián Kle-
páč.

15 45 - 1 45. 6. h Akordy duše alebo Tri oriešky pre kohokoľvek.
Jiří Kesner , ČR. Hudobná prednáška frontma-
na kapely Nebe na Zemi.

Sprievodné podujatia v priestoroch :Domu kultúry Čajovňa
Tibet Park, terapie, masáže, poradenstvo, konzultácie, zdravá
výživa, čínska diagnostika, výklad tarotu, mandaly, astrológia, nu-
merológia, feng shui, falun gong, predaj prírodných prípravkov,
drahých kameňov, čajov. Zmena programu vyhradená!

Vstupné: 10 eur/deň, 15 eur/dva dni
deti do 15 rokov zdarma

Kontakt:
Mgr. Dária Fehérová: 0905 387 230 www.astro-relax.sk

ORBIS HARMONIAE 2019
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Dobrovoľný hasičský zbor Pe-
zinok SOU patrí medzi naj-
mladšie zbory nielen v okrese
Pezinok, ale i na Slovensku.
Bol založený v roku 1986 na
SOU Pezinok. Pri jeho založení
si dali členovia – dospelí i žiaci
SOU za úlohu preventívno-vý-
chovnú prácu s mládežou nie-
len z SOU, ale i na ďalších ško-
lách v Pezinku.

Mladí sa zapájali do športo-
vých súťaží dobrovoľných hasi-
čov i výtvarnej súťaže PO OČA-

MI DETÍ, ktorá sa v Pezinku za-
čala organizovať pod patroná-
tom MSV ZPO Pezinok od roku
1983 a postupne sa rozšírila
z mestskej súťaže na celo-
okresnú. Neskôr sa k tejto súťa-
ži, ktorú dodnes organizuje
DHZ Pezinok SOU, pridalo i or-
ganizovanie medzinárodnej vý-
stavy HASIČSKÉ HOBBY. Bolo
tomu tak i v roku 2018.

V prvom polroku uskutočnili
členovia DHZ Pezinok SOU
v spolupráci so ZŠ Fándlyho Pe-
zinok a podporou mesta Pezi-
nok ďalší ročník súťaže PO
OČAMI DETÍ 2018, do ktorej bo-
li pozvané školy z okresu a kto-
ré predložili vyše 200 prác žia-
kov. Víťazom boli udelené
diplomy i vecné ceny.

Pri príležitosti 130. výročia za-
loženia DHZ Vysoká pri Morave
usporiadalo DHZ Pezinok
SOU výstavu H. HOBBY 2018
v priestoroch kultúrneho centra
tejto obce. Počas otvorenia vý-
stavy odovzdal zástupca za-
hraničných vystavovateľov Wer-
ner Satra z Rakúska darček
predsedníčke DHZ Vysoká pri
Morave. V mene slovenských
vystavovateľov pozdravil prí-

tomných a zablahoželal k 130.
výročiu založenia DHZ v obci
kurátor výstavy Peter Ronec.
Výstava H. HOBBY 2018 bola
prístupná verejnosti viacero
dní.

V druhom polroku 2018 sa
uskutočnilo športové stretnutie
hasičskej mládeže z Česka,
Maďarska, Rakúska a Sloven-
ska v Dolnom Rakúsku a vo Vy-
sokej pri Morave. V rámci orga-
nizačného štábu v roku 2018
pracovali predsedovia dvoch
DHZ z Pezinka – Ing. Milan
Čech, predseda DHZ Pezinok
mesto a predseda DHZ Pezi-
nok SOU Peter Ronec.

DHZ Pezinok SOU v druhej
polovici roku 2018 ako i v mi-
nulých rokoch uskutočnilo i dru-
hú medzinárodnú výstavu Ha-
sičské Hobby 2018 v Kežmar-
ku. V spolupráci s mestom Kež-
marok, OU Kežmarok, OV
DPO Kežmarok, DHZ z Kež-
marku a ďalších obcí bola
v priestoroch mestskej knižnice
pripravená za účasti domácich i
zahraničných vystavovateľov
výstava predstavujúca históriu

hasičstva na Slovensku i v za-
hraničí. Za účasti vzácnych hos-
tí privítal prítomných predseda
OV DPO Kežmarok Peter Du-
da, poinformoval o histórii ha-
sičstva a požiadal prítomného
prezidenta DPO SR Pavla Ceľu-
cha o spoločné slávnostné otvo-
renie výstavy. Prezident DPO
SR vo svojom príhovore poďa-
koval organizátorom i vystavo-
vateľom za odvedenú prácu.

Z mesta Pezinok sa ako vy-
stavovatelia prezentovali expo-
náty od Rudolfa Turanského,

JUDr. Aleny Polakovičovej
a Petra Roneca. Osobitné po-
ďakovanie bolo vyslovené za-
hraničným kolegom Wernerovi
Satrovi z Rakúska a Josefovi
Kozákovi z Českej republiky,
ktorí ako exponáty pripravili his-
torické rovnošaty.

Výstavu ktorú lektorovali vy-
stavovatelia i členovia DPO SR
z okresu Kežmarok, navštívilo
počas jej trvania niekoľkosto
návštevníkov zo SR i zahrani-
čia a tiež žiaci a študenti škôl
z okolia. (PR)

Aktivity DHZ Pezinok – SOU v roku 2018

Hore výstava Hasičské hobby v Kežmarku a jej otvorenie.
Dolu prezentácia výtvarnej súťaže PO očami detí.

Internet možno považovať za jeden z najväčších
fenoménov súčasnej doby, a to predovšetkým
v oblasti komunikácie a informácií. Veľa ľudí vy-
užíva internet denne a čoraz viac sa znižuje veko-
vá hranica jeho užívateľov. Internet je už aj pre

deti bežnou súčasťou života. Treba mať však na pamäti, že deti
sú veľmi citlivé a zraniteľné, veľmi veľa negatívnych javov vní-
majú intenzívnejšie, a preto je ich potrebné chrániť nielen v bež-
nom živote, ale aj vo virtuálnom svete, ktorý prináša množstvo
rizík a nástrah.

Pri príležitosti medzinárodného dňa pre bezpečnejší internet,
ktorým je 8. február 2019, príslušníci Policajného zboru vyko-
návali v týždni od 4. – 8. februára 2019 preventívne aktivity pre
žiakov základných a stredných škôl k problematike bezpeč-
ného používania internetu. Cieľom stretnutí bolo poukázať na ri-
ziká, hroziace deťom vo virtuálnom svete, a ako sa pred nimi
chrániť. kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Deň bezpečného internetu

OZ Fórum pre pomoc starším každoročne oceňuje aktív-
nych seniorov, ktorí sa zapájajú do spoločenského života,
resp. pomáhajú iným. Tento rok slávnostné odovzdávanie
cien prebehlo v pondelok 4. februára v ZlatejSENIOR ROKA
sále Bojnického zámku, kde udelili ceny zlatého, strieborné-
ho a bronzového V rámci udeľovania oceneníSeniora roka.

prezidentkou fóra spomedzi viac ako dvoch desiatok laureá-
tov bol ocenený i občan nášho mesta Pezinok pán Peter
Ronec, ktorý získal ocenenie Medzi oce-Senior roka 2018.

nenými bol aj bývalý olympijský víťaz z Helsínk v boxe Ján
Zachara. V rámci tohtoročného oceňovania pomoci starším
bola udelená i nová Cena Mariána Ondáša študentom, ktorí
pomáhajú svojim starším spoluobčanom. Všetci spolu s kyti-
cou obdržali pekné vecné ceny. Srdečne Petrovi Ronecovi
blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov v jeho aktívnom
živote. Peter Vlasák

Ocenený Pezinčan Peter Ronec

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA február

Týždeň slovenských knižníc (4. 3. – 10. 3. 2019)

Stratené knihy v Pezinku – hľadajte knihy s nálepkou SOS
stratila som sa ukryté v našom meste počas Týždňa sloven-
ských knižníc, odmena vás neminie! Termín: 4. - 10. marec
2019 v čase výpožičných hodín knižnice. Miesto konania: zaují-
mavé miesta v Pezinku, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Ho-
lubyho 5.
Rozprávka má krídla – beseda s básnikom a spisovateľom pre
deti Ľubomírom Feldekom, moderuje Veronika Šikulová. Ter-
mín: 4. marec 2019 o 10.00 hod. Miesto konania: odd. pre deti
a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Literatúra v Radnici: Najlepšie príbehy vymyslí život. Hosť:
spisovateľka Andrea Coddington, moderuje Veronika Šikulová.
Termín: 4. marec 2019 o 19.00 hod. Miesto konania: Radnica
cafe & wine bar, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Pamodaj šťastia, lavička – Veronika Šikulová číta deťom.
Termín: 5. marec 2019 o 14.00 hod. Miesto konania: odd. pre
deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Život je stupídny a plný pochybností – beseda so spisovateľ-
kou Iris Kopcsayovou, moderuje Veronika Šikulová. Termín: 5.
marec 2019 o 17.00 hod. Miesto konania: čitáreň, Malokarpat-
ská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Vyhodnotenie Literárno-výtvarnej súťaže za účastí laureá-
tov a porotcov. Termín: 6. marec 2019 o 10.00 hod. Miesto
konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku, Holubyho 5.
My už vieme všeličo – beseda so spisovateľkou a prekladateľ-
kou Máriou Štefánkovou. Termín: 7. marec 2019 o 10.00 hod.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.
Pohyb k nehybnosti – vernisáž výstavy spojená s besedou
s autorom rovnomennej knihy Vladimírom Barboríkom, mode-
ruje Veronika Šikulová.Termín: 7. marec 2019 o 17.00 hod.
Miesto konania: výstavné miestnosti, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.

V rámci Týždňa slovenských knižníc odpúšťanie poplat-

kov za upomienky!

Riziko vzniku závislostí u človeka – prednáška MUDr. Ele-
ny Žigovej v rámci Týždňa mozgu. Termín: 12. marec 2019
o 17.00 hod. Miesto konania: čitáreň, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.
Noc s Andersenom. Hosť: spisovateľ Pišta Vandal. Termín:
29. – 30. marec 2019. Miesto konania: odd. pre deti a mládež,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Pravidelné cykly podujatí pre deti a mládež

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,

Vod ičov na
území hlavné-
ho mesta ča-
ká náročné ob-
dobie. Správ-
covi cestnej

komunikácie – Magistrátu hlav-
ného mesta SR Bratislavy v pl-
nom rozsahu poskytne spo-
luprácu Krajské riaditeľstvo PZ
v Bratislave, a to v súčinnosti
s rezortnými útvarmi Minister-
stva vnútra Slovenskej republi-
ky, konkrétne Hasičským a zá-
chranným zborom a Sekciou krí-
zového riadenia. Občanom bu-
deme nápomocní počas celé-
ho trvania rozsiahlych doprav-
ných obmedzení, a to predo-
všetkým v rannej a poobednej
špičke. Našou snahou je na-
pomáhať občanom bezpečne
a plynule dostať sa do práce
a domov.

Aj za týmto účelom zriadilo
Krajské riaditeľstvo Policajné-
ho zboru v Bratislave novú face-
bookovú stránku Polícia SR –

Bratislavský kraj. Prostredníc-
tvom nej budeme napríklad in-
formovať verejnosť o aktuálnej
dopravnej situácii a to aj formou
živých prenosov. Vždy v ponde-
lok v ranných hodinách a v pia-
tok v popoludňajších hodinách
budeme pre občanov zabezpe-
čovať priamy prenos na vstup-
ných a výstupných trasách do a
z Bratislavy. Okrem týchto ži-
vých prenosov bude možné do-
pravnú situáciu sledovať aj
prostredníctvom statických ka-
mier, ktorých prenos bude za-
bezpečený cez stránku Mi-
nisterstva vnútra SR. Na návrh
Krajského riaditeľstva PZ v Bra-
tislave bola Magistrátom hlav-
ného mesta SR Bratislavy zria-
dená bezplatná telefónna linka
0800242000, ktorá bude slúžiť
občanom na poskytovanie in-
formácií o aktuálnom dianí v
cestnej premávke a aktuálnych
obchádzkových trasách v Bra-
tislave. Účelom tejto linky je zá-
roveň aj odbremenenie tiesňo-

vej linky 158, ktorá slúži obča-
nom na nahlásenie udalostí, tý-
kajúcich sa ochrany ich života,
zdravia a majetku. Na facebo-
okovej stránke Polícia SR – Bra-

tislavský kraj sme pripravili pre
verejnosť videá a príspevky, kto-
ré občanom ozrejmia správny
spôsob používania tiesňovej
linky 158 a správny postup
v prípade, že sa stanú účast-
níkmi škodovej udalosti. Ob-
zvlášť upozorňujeme občanov
na zverejnenie videa, ktoré
vysvetľuje dôležitosť rešpekto-
vania dočasného dopravného
značenia, ktoré bude osade-
né počas dopravných ob-
medzení. Z uvedeného dôvodu
odporúčame občanom pravi-
delne sledovať facebookovú
stránku Polícia SR – Bratislav-

ský kraj.

Verejnosti odporúčame sle-
dovať informačné zdroje, kto-
ré budú aktuálnu situáciu
v cestnej premávke monito-
rovať. Všetkým vodičom zá-

roveň dávame do pozornosti,
že aj počas trvania doprav-
ných obmedzení je potrebné
dodržiavať ustanovenia záko-
na o cestnej premávke. Ešte
viac je potrebná maximálna
sústredenosť vodičov na dia-
nie v cestnej premávke. Do-
pravné obmedzenia budú
mať za následok spomale-
nie dopravy, preto na vodi-
čov opätovne apelujeme,
aby sa plne venovali vedeniu
motorového vozidla a sle-
dovali situáciu v cestnej
premávke. Aj malá nepozor-
nosť môže spôsobiť nepatr-
nú udalosť v cestnej pre-
mávke, ktorá môže mať,
vzhľadom na rozsah doprav-
ných obmedzení, negatívny
dopad.

Lucia Mihalíková,
oddelenie komunikácie

a prevencie
Krajského riaditeľstva

Policajného zboru
v Bratislave

Zabezpečenie informačného servisu pre verejnosť
o plánovaných rozsiahlych dopravných obmedzeniach
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Inzercia

Dňa 2.2.2019 uplynulo 100 ro-
kov od narodenia významnej
osobnosti spojenej nielen s Pe-
zinkom, profesora Karola Gáb-
riša.

Narodil sa v liptovskej dedin-
ke Palúdzka. Po maturite v Lip-
tovskom Mikuláši študoval na
Slovenskej evanjelickej boho-
sloveckej fakulte (SEBF) Slo-
venskej univerzity v Bratislave.
Po skončení zostal hneď ako
asistent na fakulte. V roku 1942
získal titul ThDr. Za evanjelic-
kého kňaza bol vysvätený v ro-
ku 1944 a za profesora bol vy-
menovaný v roku 1950.Ako pro-
fesor prednášal do roku 1998.

Ako novo-zmluvný teológ bol
odborníkom na Biblickú posta-
vu apoštola Pavla. Venoval sa
mu celý život. Je autorom ko-
mentárov takmer ku všetkým
knihám Nového zákona. Jeho
publikačná činnosť je rozsiahla.

Ako dekan SEBF, ne-
skôr premenovanej na
EBF UK, vychovával
množstvo kňazského
dorastu.

No je známy nielen
vo vedeckej činnosti.
Od roku 1959 do roku
1996 pôsobil ako farár
v Pezinku a v určitých
obdobiach aj ako seni-
or Bratislavského seni-
orátu evanjelickej cirk-
vi. Aj v časoch nepraj-
ných formoval vieru via-
cero generácií pezin-
ských evanjelikov. Po-
pritom bol milujúci man-
žel a otec dvoch synov.

V súkromnom živote mal rád
hudbu a umenie, dokonca hral
na violončelo. No jeho najväč-
šou vášňou bola teológia.

Medzi svetovou verejnosťou
sa stal známy aj objavom tzv:

Codex Maurocordatianus. Išlo
o grécky rukopis 4 evanjelií
z 11. a 12. st., rokmi zabudnutý
v Lycejnej knižnici. Pracoval
v medzinárodnom mierovom
a ekumenickom hnutí. Tak polo-

100. výročie narodenia Prof. Karola Gábriša

SPOJENÁ ŠKOLA
Komenského 25, Pezinok

www.szspk.sk

Spojená škola otvára od 1. 9. 2019 triedy prípravné-
ho ročníka v Pezinku a v Modre pre deti so zdravotným
znevýhodnením (napr. rôzne poruchy reči) a so špeciálny-
mi výchovno-vzdelávacími potrebami. (narodené 1. 1.
2013 – 31. 8. 2013, aj staršie.)

Edukácia grafomotorických zručností zrakovej a slu-� �

chovej diskriminácie hlások matematických predstáv�

� �sebaobslužných a pracovných zručností samostat-
nosti v školskej práci reči a komunikačných schopností�

� �zdravého telesného vývinu pravidelná intervencia logo-
péda, psychológa a špeciálneho pedagóga

V prípade záujmu kontaktujte:
0902 173 524 – riaditeľka Mgr. Gabriela Kováčová

komenského@szspk.sk
0905 495 001 – psychológ CŠPP

csppporadnapk@gmail.com

Dňa 18. januára 2019 sa
mesto Nitra stalo mestom, kde
sa sústredilo najviac neviest
a ženíchov. V rámci výstavy
Svadobné dni & Beauté sa
v priestoroch Agroomplexu ko-
nal 8. ročník kaderníckej súťa-
že, ktorú organizujú manželia
Lencešovci pre kreatívnych a
šikovných študentov, budúcich

Súťaž kaderníkov

kaderníkov z celého Slovenska. Súťažilo sa v niekoľkých kate-
góriách podľa študijného odboru: kaderník, barber, vizážista.
Strednú odbornú školu, Myslenická 1, Pezinok reprezento-
vali 2 žiačky nadstavbového študijného odboru vlasová koz-
metika.

V disciplíne NAJ NEVESTA súťažila Miriam Hanáková s mo-
delkou Natáliou Majbovou.

V disciplíne NAJ ŽENÍCH súťažilaAlexandra Schwantnerová
s modelom Dominikom Koníkom. A práve ona, vo veľkej konku-
rencii, získala III. miesto. Zo súťaže si tak odniesla nielen ďalšiu
skúsenosť vo svojom odbore, ale aj diplom.

Pre našu školu to je veľký úspech a na obidve žiačky sme
hrdí. Dúfame, že v budúcnosti sa nám opäť podarí s našimi žiak-
mi na podobných súťažiach uspieť. Dagmar Olgyajová

žil aj dobré základy pre ekumé-
nu v Pezinku. Ako prekladateľ
z pôvodných biblických jazykov
mal veľký podiel na evanjelic-
kom preklade Biblie. Bol pred-
sedom Ekumenickej komisie
prekladu Biblie do slovenčiny.
Popri množstve náročných
prác ako farár v Pezinku,
v osemdesiatych rokoch začal
s domácimi so stavbou novej
fary, ktorá bola posvätená 27.
novembra 1988 na 1. nedeľu
adventnú.

Svoje kňazské pôsobenie
v Pezinku ukončil 20. augusta
1996. O dva roky na to, 26.
decembra 1998, si ho Pán ži-
vota odvolal z tejto časnosti vo
veku nedožitých 80 rokov.
S vďačnosťou si na neho spo-
míname.

Mgr. Vladimír Kmošena,
evanjelický farár.

Prof. Karol Gábriš

Evanjelický cirkevný zbor pozýva verejnosť na pred-
nášku Samuel Zoch – evanjelický farár, biskup, prvý bra-

tislavský župan a autor Martinskej deklarácie, ktorá sa bu-
de konať 26. 3. 2019 o 18.00 h v zborovej miestnosti
evanjelického cirkevného zboru Potočná 2 Pezinok.

Pozvánka na prednášku

Spevácky zbor ANIMATUS
má tri roky od svojho založe-
nia. Tak ako boli verní zboru
ANIMATUS členovia, boli mu
verní i jeho poslucháči, pre kto-
rých sme pripravili dva sláv-
nostné koncerty v Dome kultú-
ry: ku Dňu Európy a k storočni-
ci vzniku Československa. Tre-
tí bol predvianočný benefičný
koncert v evanjelickom kosto-
le, ktorého výťažok bol veno-
vaný pezinskej rodine na reha-
bilitáciu ich syna. Spolu so spe-
váckym zborom ANIMATUS
spievali členovia spevokolu
STAFIDES, pod vedením me-
dzinárodnej organizácie LION-
S. Účasťou na vinobraní a na

speváckej súťaži o Banícku
karbidku sme podporili dve
významné letné pezinské ak-
cie. Všetkými svojimi vystúpe-

niami sme prinášali radosť na-
šim poslucháčom, či už to bo-
lo v Dome sociálnych služieb,
alebo v Pinelovej nemocnici

v Pezinku, pre seniorov v Bud-
mericiach a na ďalších našich
vystúpeniach.

Všade sa nám podarilo obe-
censtvo roztlieskať a nie je-
denkrát aj rozospievať. Ďaku-
jeme všetkým našim priazniv-
com za účasť na našich kon-
certoch a vystúpeniach a za
priazeň ktorú nám preukazujú.

V roku 2019 pripravíme opäť
pod vedením umeleckej vedú-
cej pani Gabriely Tichej kon-
certy, na ktoré sa iste oplatí
prísť. Začali sme v januári
2019 Novoročným koncertom
v Starej radnici v Pezinku.

Alžbeta Jedličková,
vedúca OZ ANIMATUS

Animatus v roku 2018

V druhom februárovom týždni päťdesiatka detí z pezinských
materských škôl na Vajanského a Svätoplukovej ulici absolvo-
vala lyžiarsky výcvik na Zochovej chate. Deti pod vedením skú-
sených trénerov sa naučili lyžovať alebo sa ešte viac zdokonalili
v technike lyžovania. Vedenie MŠ Vajanského ulica v spoluprá-
ci s rodičmi vytvára celoročne podmienky na rozvoj schopností
detí organizovaním vzdelanostných, kultúrnych a športových
aktivít. V priestoroch školy sa deti učia anglický jazyk a tanco-
vať, mimo školy podľa záujmu navštevujú športové krúžky so za-
meraním na futbal, džudo, tenis a iné. (mo)

Lyžiarsky kurz MŠ 2019
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V nedeľu 20. januára sa čle-
novia Športového triatlonového
klubu Pezinok zúčastnili atletic-
kých pretekov – Majstrovstvá

Atletického zväzu Bratislavy,

ktoré sa konali v športovej hale
Elán v Bratislave.

Preteky otvorili najmladší at-
léti z miniprípravky, ktorí súťaži-
li v behu na 50 metrov, skoku do
diaľky z miesta do piesku, hode
1 kg medicinbalom a štafetách.
V tejto kategórii miniprípravky
sa na 2. mieste medzi dievčata-
mi umiestnila Kristínka Adam-
číková v skoku do diaľky a na
3. mieste sa medzi chlapcami
umiestnil v dis-Boris Mihaľov
ciplíne hod 1 kg medicinbalom.
V kategórii najmladšie žiačky si
zlatú aj striebornú medailu od-
niesla a toEma Koleníková,
za 1. miesto z behu na 600 m
a 2. miesto z behu na 60 m.

Medzi najmladšími žiakmi sa
presadil aj kto-Maxim Mihaľov,
rý sa umiestnil na 2. mieste v ho-
de 1 kg medicinbalom. V kate-
górii mladšie žiačky sa v behu
na 60 m umiestnila Nela Kollá-
rová na 3. mieste a v hode 1 kg
medicinbalom obsadila 1. mies-
to. Darilo sa aj Nine Koleníko-

vej, ktorá sa umiestnila na 3.
mieste v hode 1kg medicinba-
lom. Dve zlaté medaily získal
v kategórii mladší žiaci Martin
Uhlár, keď obsadil 1. miesto
v behu na 60 m a 1. miesto v ho-
de 1 kg medicinbalom. V kate-
górii starší žiaci sa v behu na
3000 m umiestnil na 1. mieste

Marek Romančík a na 2. mies-
te Medzi juni-Jakub Jánošík.
ormi sa presadil Matej Machá-
ček, ktorý sa umiestnil na
1. mieste v behu na 200 m, na
1. mieste v behu na 1500 m
a rovnako 1. miesto získal aj
v behu na 3000 m.

Silvia Švecová

Sezóna 2018/2019 pre starších žiakov BK Pezinok úspešne
odštartovala. Naši basketbalisti odohrali prvé zápasy sezóny
v Piešťanoch proti domácemu družstvu Družba Piešťany.

Obe stretnutia sa skončili výrazným víťazstvom pre BK Pezi-
nok a to v pomere: Družba Piešťany: BK Pezinok 19: 77 (polčas:
10:35), Družba Piešťany: BK Pezinok 17: 71 (polčas: 7:39).

Bodovo sa presadili z BK Pezinok; Juráček 35 b, Slimák 29 b,
Nemec 26 b, Šebo 19 b, Baláž 12 b, Václavík 11b, Šulka 10 b,
Čech 7 b, Focko 7 b, Čermák 4 b, Zápražný 2 b.

Mládežnícky klub BK Pezinok ďakuje mestu Pezinok, Brati-
slavskému samosprávnemu kraju a Guvernér poistenie s. r. o. za
podporu a rozvoj mládežníckeho basketbalu v Pezinku. (BKP)

Úspešný štart novej sezóny pre Pezinských basketbalistov

V dňoch 26. a 27. januára sa
Pezinčanka Ľubica Toporová
premiérovo zúčastnila extrém-
neho vytrvalostného závodu na
Lysej Hore RENAULT KILPI 24

HODIN – LH24 WINTER EX-

TREME RACE. Bol to jej prvý
pretek tohto druhu. Je to okruh,
ktorý meria 12 km s prevýšením
800 m. Ľubica tento okruh ab-
solvovala 5-krát, čiže 60 km
a nastúpaných 4 000 metrov.
Štart bol ráno o 10. hodine
teplota vzduchu - 10 stupňov
celzia v Ostraviciach. Na Lysej
Hore bolo - 15 stupňov, pocito-
vo ešte menej a silný vietor.
Postupne sa počasie zlepšova-
lo. Na štart sa postavilo 680 od-
vážlivcov. V premiére vo svojej
ženskej kategórii obsadila 23.

LH24 WINTER EXTREME RACE – extrémny 24 hodinový závod

FOTO: WWW.GALFY.SK

VERTICAL GRAND TOUR

– Ľubica Toporová na stupni
víťazov vpravo.

Majstrovstvá Atletického zväzu Bratislavy

miesto zo 61 žien a celkovo zo
680 pretekárov 274 miesto.

Týždeň pred absolvovaním
tohto extrémnho preteku sa
zúčastnila v Tatranskej Lomnici

behu do vrchu VERTICAL

GRAND TOUR, kde obsadila
v ženskej kategórii 3. miesto.
Na rozbeh extrémneho preteku
to bol dobrý základ.

Za zmienku stoja aj úspechy
Ľubice Toporovej z konca mi-
nulého roka. Dňa 10. 11. 2018
sa zúčastnila Krossu Lamač –

Stupava – 18 km, kde sa u-
miestnila na 2. mieste. Dňa 17.
11. sa zúčastnila v Rači na Me-

moriáli Juraja Jakubca – 8 km,
kde sa umiestnila na 2. mieste.
1.12. sa na Hôreckej šesťke

v Hôrkach pri Žiline umiestnila
na 4.mieste. 8. 12. 2018 sa zú-
častnila v Pezinku Mikuláš-

skeho krosu, kde skončila opäť
na 4. mieste. Potom sa presu-
nula do Štrby, kde absolvovala
ešte v ten deň druhý pretek
a skončila na 3. mieste. Deko-
roval ju náš úspešný biatlonista
Pavol Hurajt.

(r)

Atletický klub ZŠ Jána Kupeckého
na Majstrovstvách Bratislavy

V nedeľu 20. januára sa konali atletické Majstrovstvá

Bratislavy v športovej hale Elán. Tohto podujatia sa zúčastnil aj

atletický klub ZŠ Jána Kupeckého. Žiaci súťažili v jednotlivých

atletických disciplínach, v trojbojoch. Najúspešnejším z miniprí-

pravky, teda z tých najmladších súťažiacich sa stal Filip Nagy,
ktorý vyhral disciplínu skok do diaľky. V trojboji si Matej
Knapčok v kategórii najmladší žiaci vybojoval v behu na

60 m striebornú medailu a v behu na 600 m bronzovú. V kate-

górii starších žiakov striebornú medailu si v behu na 60 m vybo-

joval Lukáš Lošonský. Monika Fintorová

V dňoch 2. a 3. februára sa odohral v Pezinku v hale SOŠ
Komenského medzinárodný turnaj PEZINOK HANDBALL
CUP 2019. Počas víkendu sa bojovalo v dvoch kategóriách –
mladší a starší žiaci. Starší žiaci hrali systémom každý s kaž-
dým, mladší systémom dvoch skupín a potom sa hrali zápasy
o umiestenie.

V starších žiakoch boli zápasy vyrovnané a skoro vždy sa roz-
hodovalo o víťazovi až na konci stretnutia. Prvé miesto obsadila
SK HÁZENÁ POLANKA nad ODROU, 2. miesto SPORT KLUB
SENEC, 3. miesto domáci celok ŠKH AGROKARPATY
PEZINOK, 4. miesto HBC TRNAVA a 5. miesto TJ STROJÁR
MALACKY. Najlepším hráčom v kategórií staršieho žiactva sa
stal Adrián Gábriš z družstva SPORT CLUB SENEC a najlepší
brankár bol z tímu SK HÁZENÁ POLANKA nad ODROU
Koštálek Vojtech.

Pezinok v kategórií mladšieho žiactva predstavil až dve druž-
stvá. Áčko ukázalo svoju kvalitu a obsadilo tak isto ako aj starší
žiaci 3. miesto. Béčko veľmi pekne reprezentovalo bojovnosťou
v každom zápase.

V oboch kategóriách v skupinovej fáze prebiehali veľké boje
o prvú priečku v skupine. Po odohratí skupinovej fázy sa celky
umiestnili nasledovne: na 1. priečke sa usadilo družstvo HK KU-
PELE BOJNICE po dramatickom finále s HO SLOVAN
MODRA. Zápas sa v riadnom hracom čase skončil nerozhod-
ne. Došlo na sedemmetrové hody, kde sa až v 9. sérií rozhodlo
že HO SLOVAN MODRA obsadí 2. priečku. Na 3. mieste skon-
čilo družstvo domácich ŠKH AGROKARPATY PEZINOK A. Ďa-
lej 4. miesto MHC PIEŠŤANY, 5. miesto HBC TRNAVA, 6. mies-
to SPORT CLUB SENEC, 7. miesto SK HÁZENÁ POLANKA
a na poslednej priečke sa uhniezdilo domáce Béčko ŠKH
AGROKARPATY PEZINOK B. V tejto kategórii sa stal najlep-
ším strelcom hráč Jakub Bese z družstva HBC Trnava a najlep-
ším brankárom Lukáš Masarovič z celku MHC PIEŠŤANY.

Pri tejto príležitosti boli ocenení Ing. Milan Šimovič a Dušan
Baďura starší za svoju celoživotnú obetu a mimoriadny prínos
pre pezinskú hádzanú, za ktoré im bola odovzdaná plaketa
a krátky film z ich života s hádzanou. Ocenenie im odovzdali pe-
zinskí muži, ktorých spoločne vychovali a dotiahli až do dnešnej
kategórie. Krátky film si pozreli všetky družstvá, diváci a členo-
via klubu.

Dušan s Milanom sa v roku 1958 prebojovali do celku do-
rastencov. V roku 1960 začali hrať za klub SLOVAN MODRA
PEZINOK. V roku 1965 sa po kvalitných výkonoch prebojovali
do mužskej zložky. Rok 1970 – LOKOMOTÍVA PEZINOK
Slovenská národná liga. Koniec 70-tych rokov bol trochu smut-
ný pre našu dvojicu, ale aj pre hádzanú, prichádza zostup do li-
gy majstrovstiev kraja. V roku 1980 sa Milan Šimovič stáva tré-
nerom svojho prvého družstva. V roku 1988 Dušan Baďura tak-
tiež zasadá na trénerskú lavičku. Od roku 1993 do roku 2018 sa
Milan Šimovič venoval mládeži, ale aj dobrému chodu klubu.
V roku 1995 sa obaja pričinili o založenie klubu ŠKH AGRO-
KARPATY PEZNOK, ktorý ich zásluhou funguje až dodnes.

Ešte raz ďakujeme za celoživotnú obetu a prínos do pezin-
skej hádzanej týmto dvom legendám. Taktiež ďakujeme všet-
kým rodičom, sponzorom, mestu Pezinok a primátorovi mesta
Pezinok. Katarína Féderová

PEZINOK HANDBALL CUP 2019

Vľavo Dušan Baďura starší a vpravo Milan Šimovič.

30 .11 – 2.12.2018 sa konali v Spišskej Novej Vsi Majstrová
Slovenska v plávaní starších žiakov. Z Plaveckého klubu
Pezinok sa kvalifikovalo 10 plavcov vo veku 12 -14 rokov (diev-
čatá od 12 – 13 rokov, chlapci od 13 - 14 rokov). Veronika
Behalová (2005) si v silnej konkurencii v disciplíne 200m voľný
spôsob časom 2.13,86 vyplávala bronzovú medailu. Od
1.1.2019 sa (2005) zaradila do slovenskejVeronika Behalová
plaveckej reprezentácie - mladšie juniorky. Svojou dôslednou
prácou na tréningoch splnila náročné podmienky reprezentácie
a 25. -31.1.2019 ju čaká reprezentačné sústredenie v Poprade.
Veríme, že bude motiváciou pre ďalších šikovných plavcov v klu-
be. Gratulujeme a držíme palce. 7. – 9. 12. 2018 sa konali
v Nových Zámkoch Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov.
Kvalifikáciou prešli 4 plavci vo veku : dievčatá 10 – 11 rokov
a chlapci 11 – 12 rokov. Najviac sa darilo Kataríne Szabóovej
(2007) , ktorá získala striebornú medailu v disciplíne 200m znak
časom 2:41:85, okrem toho pridala bronzovú medailu na 100m
znak časom 1:16:87. V celkovom hodnotení žiačok z celého
Slovenska narodených 2007 na MSR mladších žiakov sa Katka
umiestnila na krásnom 4.mieste. Gratulujeme.V tomto období
sa plavci pripravujú na letnú sezónu. (nk)

Zimné majstrovstvá Slovenska v plávaní

V nedeľu 3. februára 2019 sa členo-
via Športového triatlonového klubu
Pezinok zúčastnili 1. kola Slovenské-
ho pohára v akvatlone. Preteky sa ko-
nali na Myjave. Plavecká časť prebie-
hala v krytom bazéne a bežecká po
prestávke vonku v blízkosti plavárne.
Bežecká časť sa štartovala tzv. Gun-
dersenovou metódou, čo znamená
podľa dosiahnutého času v plávaní.

Najviac sa darilo nášmu mladšie-
mu žiakovi ktorý sa umiestnilJakubovi Miklenčičovi, na 3. mies-
te .na trati 200 metrov plávania a 1km behu Srdečne blaho-

želáme. (ŠTK Pezinok)

Zimný akvatlon v Myjave
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POĎAKOVANIE

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť. Dňa
6. 2. 2019 sme si
pripomenuli 1. výro-
čie, čo nás navždy
opustil milovaný syn, brat, krstný
otec

Marek ŠKRÍP
z Grinavy. S láskou na neho spo-
mína celá rodina.

Dňa 2. 2. 2019 uply-
nulo 26 rokov, čo
nás navždy opustil
náš otec

Ján PONIŠT.
Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu

tichú spomienku. S láskou spomí-
najú dcéry Jana a Mária s rodina-
mi.

Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami, ale
v našich srdciach
žiješ spomienkami.
Dňa 5. 2. 2019 uply-
nulo 6 rokov, čo nás
navždy opustil náš

drahý a milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko

Jozef SLIMÁK.
S láskou spomína manželka Má-
ria, dcéry Mária, Viera, Katarína
a syn Jozef s rodinami.

► 3.3. HA-MLS-NOS – JOŽ-(nedeľa) o 15.00 h v malej sále DK –

KOVE SMIECHOTY IV. ročník. Súťaž ľudových rozprávačov ako

spomienka na Jozefa Hanúska, Milana Mlsnu, Jozefa Nosáľa.

Organizátori: Jozef Pták, Mesto Pezinok, PKC.

► 4.3. VARIÁCIE - OZ GE-(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

NESIS Z HOLÍČA. Vernisáž výstavy obrazov, keramiky a drevo-

rezby. Trvanie výstavy: 4.3. – 8.4.2019.

► 5.3. POCHOVÁVA-(utorok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

NIE BASY. Spoločenská zábava spojená s ľudovými tradíciami

a programom. Organizátori: FSS Obstrléze, a DC Hrnčiarska.

► 6.3. CESTOU NECES-(streda) o 18.00 h v malej sále DK –

TOU. Najväčší cestovateľský festival na Slovensku. KU GIBRAL-

TÁRU CEZ NORDKAP. 7 TÚR V KARAKORAME A HIMALÁ-

JACH. Organizátori: OZ CESTOU NECESTOU – Michal Knitl

v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom.

► 7.3. EXPEDIČNÁ KAME-(štvrtok) o 18.00 h v malej sále DK –

RA. Medzinárodný festival cestovateľských filmov. Organizátori:

OZ CESTOU NECESTOU – Michal Knitl v spolupráci s Pezin-

ským kultúrnym centrom.

►8.3. MEDZINÁRODNÝ DEŇ(piatok) o 17.00 h v salóniku DK –

ŽIEN – Únia žien. Podujatie je len pre členky Únie žien – MO Pe-

zinok.

►9.3. VEĽKÁ CENAPE-(sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK –

ZINKA. Slovenská extraliga vo volenom mariáši. Hlavný organizá-

tor: Mariášový klub Pezinok.

► 10.3. ÚCTAŽENE.(nedeľa) o 18.00 h v malej sále DK – Koncert

pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

► 13.3. ONE DAY IN LON-(streda) o 8.00 h vo veľkej sále DK –

DON. Predstavenie v anglickom jazyku pre študentov SŠ. Účinku-

je: The Easy English Theatre.

► 13.3. VÝROČNÁ(streda) o 14.00 h v spoločenskej sále DK –

SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV. Organizátor: Jednota dô-

chodcov na Slovensku – MO Pezinok.

► 15.-16.3. PAFF – PE-(piatok-sobota) vo veľkej a malej sále DK –

ZINSKÝ ALTERNATÍVNY FILMOVÝ FESTIVAL. XV. ročník.

Podrobný program bude uvedený na plagátoch. Organizátori: OZ

Priatelia divadla a filmu.

► 17.3. AHOJ ROZPRÁV-(piatok) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

KA. Dnes: SOFIAZ PREDMESTIA. Účinkuje: Divadlo Na hojdač-

ke. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

► 19.3. NAJMENŠÍ FESTI-(utorok) o 9.00 h vo veľkej sále DK –

VAL. Prehliadka tvorivosti detí MŠ. Hl. garant: PKC.

► 21.3. JARNÝ KON-(štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

CERT ZUŠ E. SUCHOŇA.

► 23.-24.3. ORBIS HAR-(sobota-nedeľa) všetky priestory DK –

MONIAE. Dni zdravého života XX. ročník. Hlavní organizátori:

Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová, Jiří Vitáloš. Spoluor-

ganizátor: PKC. Podrobný program je na strane 7.

► 25.3. KLIMAKTÉ-(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

RIUM...A ČO?. Komédia s pesničkami o neľahkom údele dnešnej

ženy. Účinkujú: G.Oňová, Z. Kocúriková alt. Z. Tlučková, K. Brych-

tová alt. D. Kuffelová, Z. Vačková alt. J. Švoňavská alt. J. Valocká.

Réžia: Svetozár Sprušanský.

► 28.3. (štvrtok) o 19.00 h veľká sála, spoločenská sála a foyer DK

– Ocenenie pre pedagógov mesta PezinokDEŇ UČITEĽOV.

a kultúrny program: a capella group OTTO VOCE Hlavný garant:

MsÚ Pezinok a spoluorg. PKC. Pre verejnosť nepredajné.

► 29.-30.3. (piatok-sobota) o 18.00 h malá, veľká a spoločenská

sála DK – Krajská prehliadkaDIVADELNÉ KONFRONTÁCIE.

amatérskeho divadla dospelých. Hlavný organizátor: MOS Modra.

► 30.3. OTVORENÉ(sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK –

MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁ-

ŠI. Organizátor: Mariášový klub Pezinok.

► 31.3. MAŠKARNÝ(nedeľa) o 15.30 h v zrkadlovej sále DK –

KARNEVAL PRE NAJMENŠÍCH. Karneval detí v maskách. Orga-

nizátor: PKC. POZOR! Karneval je pre deti do 6 rokov.

Akadémia tretieho veku: 6.3. - 2x, 13.3., 20.3.-2x

PRIPRAVUJEME:

9.4. ANETALANGEROVÁ.(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Koncert úspešnej českej speváčky a hudobníčky, víťazky súťa-

že Česko hľadá SuperStar so skupinou a sláčikovým triom. Pred-

predaj vstupeniek v DK Pezinok a na www.ticketportal.sk

Dňa 18. 2. 2019
uplynul rok, čo nás
opustila naša milo-
vaná mama

Mária
GERŠIČOVÁ.

S láskou v srdci na
ňu spomínajú deti Mária, Jozef,
Jaroslav, Viera, Ladislav s rodina-
mi.

Dňa 18. 2. 2019
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša milovaná
mama

Mária
ŠARMÍROVÁ.

S láskou v srdci na ňu spomínajú
deti Štefan, Anna, Ľudmila, Mária
s rodinami.

Dňa 24. 2. 2019
sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

Ladislav
VIRGOVIČ.

S láskou naňho spomína manžel-
ka, dcéry a syn s rodinami. Ve-
nujte mu tichú spomienku.

Dňa 5. 2. 2019 uply-
nulo 9 rokov od
ú m r t i a n á š h o
d r a h é h o o t c a ,
dedka

Jozefa
HRANICKÉHO.

S láskou spomína najbližšia rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Od života pre seba
si nič nežiadala,
všetko len pre svoje
deti a rodinu. Svoje
zlaté srdce si nám
dala, večný kľud
nech máš za odme-

nu. Dňa 22. 2. 2019 uplynulo 17
rokov, čo nás navždy opustila
naša milovaná maminka, babinka
a prababinka

Brigitka BALÁŽOVÁ.
Čas rýchlo letí, čo tu s nami nie si.
Kto ťa poznal spomenie si, kto ťa
mal rád, nezabudol. S láskou
a vďakou spomíname a za tichú
spomienku ďakujeme. Smútiaca
rodina.

Dňa 31. 1. 2019
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka a pra-
babka

Magdaléna
VYDROVÁ.

S láskou spomínajú dcéry Ruže-
na, Lenka a Edita s rodinami.

Dňa 13. 1. 2019
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša sestra

Beata
DIMITROVOVÁ
rod. Vydrová.

S láskou spomínajú sestry Ruže-
na, Lenka a Edita.

V srdciach tých,
ktorí vás milovali,
budete žiť stále.
Dňa 8. 1. 2019 uply-
nulo 9 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
mička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ

a dňa 28. 3. 2019 si
pripomenieme 11.
výročie smrti náš-
ho drahého otecka,
dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich
nezabudli a s láskou spomínajú
spolu s nami. Venujte im, prosím,
tichú spomienku. Dcéra Alena
s rodinou.

So smútkom v srdci
sme si pripomenuli
dňa 11. 2. 2019 1.
výročie, čo nás
opustil náš drahý
a milovaný

Milan
SLOVÁČEK.

S láskou spomínajú priateľka
s rodinou a kamaráti. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Najväčšia bolesť v
srdci nastáva, keď
milovaní rodičia
navždy oči zatvo-
ria. Dňa 7. 3. 2019
uplynie 25 r. od úmr-
tia milovanej ma-
mičky, babky a prababky

Jozefky SUCHÁREKOVEJ
a dňa 8. 2. 2019
uplynulo 21 rokov
od úmrtia nášho
otecka, dedka a
pradedka

Mateja
SUCHÁREKA

z Grinavy. S láskou spomína,
dcéra Mária, syn Milan, nevesta
Oľga, vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 20. 2. 2019
oplynuli 4 roky od
odchodu do več-
nosti našej drahej

Zlatice
PAULINIOVEJ.

S láskou spomína
smútiaca rodina.

Tak tíško odišla
duša tvoja, že ne-
stihla si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 25. 2.
2019 uplynie 11
rokov, čo nás vo

veku 47 rokov navždy opustila
naša milovaná mamička, man-
želka

Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, s nami tichú spomienku.
Manžel Ondrej, synovia Andrej,
Michal a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 14. 2. 2019
uplynulo 6 rokov
od smrti nášho
syna

Štefana
VADRNU.

Spomínajú rodi-
čia, brat s priateľkou a kamaráti.

Dňa 29. 2. 2019
uplynie 7 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko i pra-
dedko

Rudolf TYKO.
Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 1. 2. 2019 uply-
nulo 15 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel

PETER
MACHÁČEK.

S úctou a láskou
spomína manželka Mariena, syno-
via Peter a Filip a dcéra Mária
s rodinami. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Dňa 1. 3. 2019 si
pripomenieme 1.
výročie, čo nás
navždy opusti la
manželka, mama,
babka

Ľubica
MORAVSKÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku. S láskou
spomínajú mažel Ján, dcéry Sil-
via, Katarína, syn Ján s rodinami
a sestraAnna s rodinou.

Dňa 26. 3. 2019
uplynie neuveriteľ-
ných 10 rokov, čo
nás vo veku 52 ro-
kov navždy opustil
drahý syn, brat,
otec a dobrý kama-
rát a priateľ

Juraj BELAY.
S láskou, vďačnosťou a úctou si
na neho spomínajú mamička,
manželka, bratia, najbližšia rodi-
na, kamaráti a priatelia.

Dňa 6. 3. si pripo-
menieme nedoži-
tých 68 rokov našej
drahej mamy, bab-
ky a sestry

Márie
VACHOVEJ.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Spomínajú manžel,
dcéry s rodinami, vnučky a súro-
denci s rodinami.

Dňa 9. 2. sme si
pripomenuli nedo-
žité 90. narodeniny
našej drahej ma-
my, babky a sestry

Anny
ŠEBOROVEJ

rod. Seličovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Spomínajú deti s rodi-
nami.

Dňa 22. 2. 2019
uplynie 28 rokov,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mama, svokra
a babička

Antónia
BUBENÍKOVÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Synovia s rodi-
nami.

V okne sedávam,
na princeznú sa
hrám, do parku
pozerám, na teba
vyčkávam. Dňa
1. 3. 2019 uplynie
15 rokov, čo nám

odišiel náš drahý ocino
Pavol AULITIS.

Neustále spomínajú dcéry Janka
a Renátka s manželmi a vnúčatá
Davidko, Miško a Zuzanka.

Odišla tíško, niet jej
medzi nami, no
v našich srdciach
žije stále spomien-
kami. Dňa 23. 2.
2019 si s bolesťou
v srdci pripome-

nieme 4. výročie úmrtia našej
mamy

Rozálie LINDTNEROVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

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. Všetko najhoršie ........................................................... USA
2.-3. Ako si vycvičiť draka 3 .......................... .......... USA. 17.00 h .
2.-3. Čo sme komu zase urobili? ............................................ Fra
5. Favoritka ...................................................................... USA
6. Bohemian Rhapsody ............................................. USA,VB

KINO DOMU KULTÚRY marec

7.-8. Green Book .................................................................. USA
9.-10. Psie veličenstvo . . ...... Bel................................... . 17.00 h . ....
9.-10. Captain Marvel ............................................................. USA
12. Fk: Zjavenie ................................................................... Fra
13. Zrodila sa hviezda USA.................................................................
14.a17. Colette: Príbeh vášne .............................................. VB,Fra,USA
19. Fk: Leto Rus...........................................................................
20. Kafarnaum ...................................................... Ibn,Fra,USA.
21.-22. LOVEnie ......................................................................... ČR
23.-24. Čarovný park ........................................ ......... USA. 17.00 h .
23.-24. Sklenená izba ....................................... ..... ČR,SR................
26.-27. Ženy v behu .................................................................... ČR
31. Lego príbeh 2 ....................................... ......... USA. 17.00 h .
31. Úhoři mají nabito .............................................................. ČR

Úprimne ďakujeme všetkým,
ktorí sa s nami rozlúčili dňa 13. 2.
2019 s naším drahým zosnulým

Milanom KOLEKOM.
Vďaka za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Smútiaca rodina.
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PIATOK 8. 3. 2019

11.50 hod. – OFICIÁLNE OTVORENIE primátorom Mesta
Pezinok Igorom Hianikom
12.00 - 12.30 hod. - ŠTART, prvými plávajúcimi štafetovým
spôsobom budú členovia Plaveckého klubu Pezinok
12.30 - 13.00 hod. - SOŠ Komenského + Obchodná akadémia
13.00 - 13.30 hod. - Gymnázium Pezinok
13.30 - 14.30 hod. - ZŠ Jána Kupeckého
14.30 - 15.00 hod. – ZŠ a MŠ Orešie
15.00 - 15.30 hod. - ZŠ Na bielenisku
15.30 - 16.00 hod. - ZŠ Fándlyho
16.00 - 17.30 hod. - VEREJNOSŤ + stolní tenisti a karatisti
17.30 - 18.00 hod. - Športový volejbalový klub Pezinok
18.00 - 19.00 hod. - Športový triatlonový klub Pezinok
19.00 -19.30 hod. - VEREJNOSŤ + klub orientačného behu

Sokol, VTC Pezinok
19.30 - 22.00 hod. - VEREJNOSŤ + skauti, hokejbalisti, ne-

mocnica Ph. Pinela
22.00 - 23.00 hod. - Malokarpatský banícky spolok
23.00 - 24.00 hod. - VEREJNOSŤ + futbalisti

SOBOTA 9.3. 2019

00.00 - 02.00 hod. - VEREJNOSŤ + Grinavania
02.00 - 04.00 hod. - SOŠ Policajného zboru
04.00 - 05.00 hod. - Hasiči a mestskí policajti
05.00 - 06.00 hod. - VEREJNOSŤ
06.00 - 08.00 hod. - Plavecký klub Pezinok
08.00 - 09.00 hod. - Športový plavecký klub polície Pezinok
09.00 - 12.00 hod. - VEREJNOSŤ
12:00 hod. - OFICIÁLNE UKONČENIE ŠTAFETY
12:30 hod. - Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzda-
nie cien: Najrýchlejší plavec (chlapec, dievča do 15 rokov;
chlapec, dievča od 15 do 18 rokov; muži, ženy od 18 do 35 ro-
kov; muži, ženy od 35 do 55 rokov; muži, ženy nad 55 rokov),
najmladší účastník, najstarší účastník, 7 000. účastník.

Každý jeden plavec má možnosť si nechať zmerať svoj od-
plávaný úsek. Podmienkou plavca je odplávať úsek 50 m
(2x25m). Víťazi získajú vecné ceny od organizátorov podujatia.

Bližšie informácie: Ing. riaditeľ MPS, Tr-Miroslav Lošonský,
navská 10, Pezinok, tel.: 0905 222 096. Ing. Dušan Varecha,
vedúci plavárne, Komenského 43, Pezinok, tel.: 0905 341
954, Mgr. Referát vzťahov s verejnosťou, MsÚPeter Vlasák,
Pezinok, tel.: 0917 527 374

PEZINSKÝ PLAVECKÝ MARATÓN – XIV. ročník

Do areálu Golf
Pezinok sa blí-
ži deň, nabitý
nielen behom.
Prvý malokar-

patský charitatívny beh
v roku podporí športové akti-
vity v regióne.

Všetky bežkyne, bežci a bež-
čatá pozor! Už 23. 3. 2019 sa
uskutoční 3. ročník charita-
tívneho behu Fair Cross – Be-
hám a pomáham. S prvým jar-
ným víkendom otvoríme bežec-
kú sezónu na 5,5 alebo 11,5 kilo-
metrovej trati malebnými ces-
tičkami Malých Karpát. Okrem
zapotenia a zmerania sily
s ostatnými pretekármi urobí-

FAIR CROSS – Vybehnite z rutiny do Malých Karpát

me dobrú vec: výťažok zo štar-
tovného bude prostredníctvom
Nadácie REVIA venovaný na
športové projekty v malokarpat-
skom regióne. Takýmto spôso-

bom sa v minulom ročníku vy-
zbierali financie na Pezinskú

a modranskú ligu orientačného

behu, Revitalizáciu športového

priestoru v Centre voľného ča-

su v Modre, Označenie cyklo-

trasy Trail Biely Kríž, Štartér –

športový deň vo Svätom Jure

a veľa ďalších.

Fair Cross okrem bežeckej
disciplíny ponúka aj skvelý
sprievodný program. Živé člo-
veče nehnevaj sa. Všetci po-
vzbudzovači, ale aj bežci si bu-
dú môcť naživo zahrať nadroz-
mernú hru, ktorú radi hráme od
malička. Občerstvenie bude
zabezpečené a navyše výťa-
žok zaň tiež prispeje na dobrú

vec – projekty. Ponuka dobrej
nálady je už samozrejmosťou.

Novinka tohtoročného Fair
Crossu je beh v tímoch. Postav-
te sa na štart kolegovia z práce,
neziskové organizácie, mest-
ské zastupiteľstvá, školy, šéfo-
via a zamestnanci, len tak ka-
maráti či rodiny a teambuldin-
govou aktivitou obmeňte svoju
rutinu a vyhrajte. Vyhlasujeme
najrýchlejšie a najväčšie tímy,
ktoré podporujú filantropiu vo
svojom okolí.
Príďte prvú jarnú sobotu do are-
álu Golf Pezinok pri Pinelovej
Nemocnici v Pezinku a cez Na-
dáciu REVIA rozbehnite lepší
región. Lucia Finková

Inzercia

Mesto Pezinok v spoluprá-
ci s Mestským podnikom slu-
žieb – Mestskou plavárňou
a Plaveckým klubom Pezinok
pozývajú všetkých plávajúcich
Pezinčanov i ostatných plav-
cov z okolia už na XIV. ročník
„24-hodinovej NONSTOPpla-

veckej štafety“, ktorá sa usku-

toční v termíne 8.-9. marca
2019. Oficiálne otvorenie je na-
plánované na piatok 08. marca
o 11:50 hod.. Úvodné odpláva-
né metre na pravé poludnie bu-
dú patriť pezinským plavcom z
Plaveckého klubu Pezinok.
Ukončenie podujatia je v sobo-
tu 9. marca o 12.00 hod. a krát-

ko nato sa vyhodnotí celé podu-
jatie s jednotlivými víťazmi. Po
oficiálnom skončení bude
p l a v á r e ň z a v r e t á
a verejnosti sprístupnená
v nedeľu 10. marca 2019 pod-
ľa otváracích hodín.

Miestom konania je Mestská
plaváreň v Pezinku na Ko-

menského ulici. Celkový rozpis
bude uverejnený na www.pe-
zinok.sk www.plavaren-pk.sk,
a na plagátoch. Pre najrýchlej-
ších plavcov – víťazov v jed-
notlivých kategóriách budú pri-
pravené vecné ceny. VSTUP

JE ZADARMO.

Peter Vlasák

Zapojte sa do 24-hod. NONSTOP plaveckého maratónu

8.-9. marec 2019
v Mestskej plavárni

HARMONOGRAM

Dvaja hráči z futbalového
klubu boli vy-PŠC Pezinok
bratí do najlepšej jedenástky
roka 2018 Bratislavského fut-
balového zväzu pre III., IV.
a V. ligu. Ide o Pezinčanov
Dušana Maluniaka, ktorý
bol vyhodnotený ako najlep-
ší brankár za rok 2018
a ktorý saRicharda Huláka,
stal najlepším stredným ob-
rancom. Obom srdečne bla-
hoželáme a prajeme veľa
úspechov v ich športovej ka-
riére. Peter Vlasák

Úspech pezinských futbalistov

Zapojte sa do 24-hod. NONSTOP plaveckého maratónu

8.-9. marec 2019
v Mestskej plavárni

Pezinčanka Michaela
Čukanová, členka klubu
karate Rapid Bratislava,
opäť vybojovala na ME
v Dánskom Aalborgu titul
vicemajsterky Európy v ka-
tegórii kadetiek, čím obhá-
jila minuloročné umiestne-
nie zo Soči. (MČ)

Pezinčanka
vicemajsterkou
Európy




