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Milý spoluopčané!

Toto oslovený sem neskaj

použil zámerne. Ket toto pí-

šem, je ešče pret volbama.

Ket to budete čítat, bude krát-

ko po nych. Zároven ale pred

rozhodoványm v druhém kole.

Stačí ít a hodzit ten správny

lístek.

Pretpovet počasá sa zdá byt

pre volby dosci dobrá. Žádne

vysoké teploty, čo by vyhánaly

ludzí na výlety a do zahrádek.

Mírna zima, sychravo. Na vol-

by ideálne počasí. Po dobrém

sobotném obedze zebrat že-

nu (muža), prípadne dzeci, od-

volyt, skočit na kávičku a po-

cheraj a šup do teplého hnýz-

da – domova, očekávat výslet-

ky.

Každý si má s čeho vybrat.

Na múj fkus je tam málo žén,

a hodne kandydátú. Nevadzí.

V druhém kole budú len dvaja.

Fčuleky akurát prebíhajú tele-

vízne debaty. Myslel sem si,

že to aš na drobné výstrelky

prebehne f šeckej slušnosci.

Zase sem sa mýlyl. Eščeže

mýlyt sa je lucké. Tak vybíram

aj podla teho, gdo má jaký slov-

nýk.

Jasnačka, že nekeré veci aj

mna, pekne povedané na-

štvaly. Čo to je za volebný zá-

kon, ket sa nedá volyt ze za-

hranyčá?!? Dneska, f čase

roskve tu in fo rmačných

oných?!? Jako keby internet

any neegzistoval. Prečo sa ne-

dozvím den pred volbama, ja-

ko kerý kandydát na tém je?!?

Čo ket zrovna ten múj bude

mat dve percentá a já sa to

dozvím aš po volbách? Podla

mna, by sa maly šecky volby

zjednocit. Aby nebol zákon na

prezidenta, parlament a EÚ

inačí. Já vím, každý zákon

schvalovala inačá vláda,

v inačém čase a za inačích

podmínek. Ket móžu Estónci

uš pet rokú volyt ces internet,

prečo by zme tak nemóhly aj

my uš na budúce volby? Poly-

tyci plačú, jaká malá je účast

volyčú do Europarlamentu.

V ostatných volbách tak volylo

vyše 30% Estóncu, to je skoro

dvaktát tólko, čo u nás volylo

do Europarlamentu.

Každopádne volte! Já bu-

dem. Poprejme si to správne

rozhodnucí!

Zúctu váš Strýco Lajo

Stĺpek po našem

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

Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nám, onkologickým pacientom, pri-
spievajú a nezištne pomáhajú.

Spolupracovníci a dobroľníci s pokladničkami v tento deň budú už
tradične oblečení a označení logom LPR SR.

Alžbeta Strapáková, Liga proti rakovine SR, pobočka Pezinok

23. ročník  verejnej finančnej zbierky sa bude konať pod záštitou LPR SR

DEŇ NARCISOV 11. apríla 2019

Mesto Pezinok v rámci sa venuje problematike zelene v našomPRO ZELEŇ
meste či už ide o výrub stromov, mestské lesy a pod. Nie je nám to ľahostajné
a preto Mesto podniká určité kroky, aby sme dosiahli nápravu v tomto smere:

1. Pripravuje sa dokument „Zásady starostlivosti o zeleň“
2. Pripravuje sa nový aktualizovaný „PASSPORT ZELENE – drevín“
3. Prioritne sa obstaráva pasport a návrh údržby stromov v Zámockom parku, kde

je veľmi vážna situácia
4. LESY Mesta Pezinok – vzájomná spolupráca s Magistrátom Bratislavy a koor-

dinácia v rôznych prierezových oblastiach
5. Rozbehnutie projektu v spolupráci s Plaveckým klubom policajtov – výsadba

aleje z čerešní (bezplodných)
6. Spolupráca so včelármi pri výsadbe 200 ks líp
7. Podpísaná spolupráca Mesta a o. z. BROZ a Živicou – cieľom je premena

vyprahnutých trávnikov na sídliskách na mestské lúky plné života a krásnych
kvetov (MsÚ)

PRO ZELEŇ!
FOTO: (pb)
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V dňoch 2019 zabezpečí mesto Pezinok11., 12. a 13. apríla
pre svojich obyvateľov zber odpadu v Technickom a skladovom
areáli MPS (bývalá motokárová dráha) na Fajgalskej ceste.Are-
ál bude otvorený v čase od 8.00 do 18.00 hod. Pod dozorom pra-
covníkov Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania ulo-
žiť dovezený odpad do pripravených kontajnerov. V tomto čase
bude areál slúžiť na zber objemného odpadu (napr. nábytok, se-
dačky, koberce...), biologického odpadu (konáre, révy), skla,
plastov, kovového odpadu a odpadových pneumatík bez diskov.

Zber sa robí iba od fyzických osôb, nie z firiem. Za dovezený
odpad sa neplatí.

Žiadame obyvateľov, aby nenosili nebezpečný odpad
a drobný stavebný odpad.

(farby, riedidlá, oleje, batérie, žiarivky...)Nebezpečný odpad
a drobný stavebný odpad (dlažba, keramika, zemina, betóny)
prevezmú denne okrem nedele na Viničnianskej ceste č. 25
v sídle firmy Marius Pedersen, a. s.

Bližšie informácie môžete získať na Mestskom úrade, oddele-
nie životného prostredia; tel.: 033/6901 502, e-mail: olga.motov-
ska@msupezinok.sk

Jarné upratovanie bude v dňoch
11. až 13. apríla 2019

Mestská polícia v Pezinku
pri plnení svojich úloh venuje
zvýšenú pozornosť zlepšovaniu
vzájomnej spolupráce s občan-
mi. Jednou z foriem skvalitňova-
nia spolupráce mestskej polície
s občanmi v jednotlivých loka-
litách mesta je napríklad vy-
tvorenie možnosti kontaktovať
„svojho mestského policajta“
prostredníctvom webovej strán-
ky Mestskej polície Pezinok.

Príslušníci mestskej polície
sú organizačne zaradení do jed-

notlivých pracovných zmien.
Tie pracujú na princípe tzv.
sektorizácie, t. j. prerozdelenia
sektorov – ulíc, obvodov a čas-
tí mesta. V jednotlivých pridele-
ných sektoroch pôsobia, pria-
mo zodpovedajú za verejný
poriadok, kontrolu dodržiava-
nia mestských VZN, za do-
pravno-bezpečnostnú situáciu,
za priestupkovosť, stav občian-
skeho spolunažívania a po-
dobne konkrétni príslušníci
mestskej polície.

Mestská polícia predkladá svo-
je zistenia a návrhy za účelom
zlepšenia situácie v určitej loka-
lite (sektore) formou úradných
záznamov na riešenie, vecne
a miestne príslušnému oddele-
niu mestského úradu Pezinok
alebo orgánu štátnej správy.
Týmto spôsobom vzájomnej ko-
munikácie a spolupráce sa do-
teraz podarilo odstrániť a vyrie-
šiť veľa občianskych podnetov.

Vážený obyvateľ mesta Pe-
zinok, ak chcete participovať

s mestskou políciou na rieše-
ní problému súvisiaceho s ve-
rejným poriadkom vo vašom
okolí, neváhajte kontaktovať
„svojho mestského policaj-
ta“ na stránkach: www.msppe-
zinok.sk – Kontaktuj svojho
policajta.

Za doterajšiu spoluprácu
vám ďakuje kolektív mest-
skej polície Pezinok.

Ľudovít Farbula

Kontaktuj svojho policajta

Zápis detí do 1. ročníka zá-
kladných škôl v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Pezinok
sa uskutoční v dňoch 4. a 5.
apríla 2019 od 15.00 do 18.00
hod. Zápisu do základnej školy
sa musí zúčastniť každé dieťa,
ktoré k 31. 8. 2019 dovŕši vek
6 rokov. Znovu sa zápisu musia
zúčastniť aj tie deti, ktoré mali
v minulom roku odloženú po-
vinnú školskú dochádzku. Zá-
kladné školy prednostne prijí-
majú žiakov podľa svojich škol-
ských obvodov, ktoré sú určené
VZN č. 16/2017.

Pri zápise dieťaťa do ZŠ sú zá-
konní zástupcovia povinní
predložiť svoje platné občian-
ske preukazy, alebo identifikač-
né karty a rodný list dieťaťa.
V prípade zdravotne postihnu-
tého dieťaťa treba predložiť aj
doklad o jeho zdravotnom po-
stihnutí.

Osobitný spôsob plnenia po-

vinnej školskej dochádzky (štú-
dium v zahraničí, individuál-
ne vzdelávanie a. i.) sa riadi
v zmysle ust. § 23 až § 26 záko-
na č. 245/2008 Z. z. V takomto
prípade sú zákonní zástupco-
via povinní informovať spádovú
školu. V prípade, že si zákonní
zástupcovia nesplnia zákonnú
povinnosť a neprihlásia dieťa
na plnenie povinnej školskej do-
chádzky, dopustia sa priestup-
ku. Za priestupok podľa tohto
zákona možno uložiť zákonné-
mu zástupcovi dieťaťa pokutu
do 331,50 €.

Zápis detí do materských
škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Pezinok pre šk. rok
2019/2020 sa uskutoční dňa
15. mája 2019 v čase od 8.00 h.
do 11.00 h. a popoludní od
14.00 h. do 17.00 h. Zápis sa
uskutoční na 1. poschodí, č. d.
12 Mestského úradu, Radničné

námestie č.7. Zákonný zástup-
ca dieťaťa pri zápise predloží
nasledovné dokumenty:

1. Vyplnenú „Žiadosť na prija-
tie dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie do materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Pezinok na šk. rok
2019/2020“, na ktorej lekár po-
tvrdí spôsobilosť dieťaťa nav-
števovať MŠ a údaje o očkova-
ní dieťaťa;

2. Rodný list dieťaťa (originál
k nahliadnutiu).

3. Zákonní zástupcovia dieťa-
ťa predložia doklad o svojom tr-
valom pobyte (môže to byť plat-
ný občiansky preukaz alebo kó-
pia OP, príp. potvrdenie o TP)
k nahliadnutiu – v zmysle ust.
§ 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok
č. 8/2012.

4. Ak má dieťa špeciálne vý-
chovno-vzdelávacie potreby,
predloží zákonný zástupca aj
vyjadrenie príslušného zaria-

denia výchovného poradenstva
a prevencie.

Prevzatá môže byť iba kom-
pletná prihláška, t. j. s vyplne-
nými údajmi, podpismi zákon-
ných zástupcov dieťaťa a s po-
tvrdením pediatra o spôsobilos-
ti dieťaťa navštevovať mater-
skú školu ako aj o absolvovaní
očkovaní dieťaťa!

Zákonní zástupcovia dieťaťa
môžu na prihlášku uviesť: a)
preferovanú MŠ, b) alternatívu
MŠ pre prípad, že by dieťa ne-
mohlo byť z kapacitných dôvo-
dov prijaté do preferovanej MŠ.
Formuláre „žiadosti“ sú k dispo-
zícii v materských školách, na
MsÚ v Kancelárii prvého kon-
taktu a na .www.pezinok.sk

Informácie o podmienkach pri-
jatia dieťaťa do materských
škôl určili a zverejnia na svojich
MŠ a webových sídlach riadi-
teľky materských škôl.

Školský úrad, Pezinok

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ a MŠ
Oznamujeme politickým stranám a koalíciám, že návrhy na čle-

nov okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho
parlamentu, konané dňa 25. 5. 2019 v Pezinku, môžu odovzdať
v pracovnej dobe na evidencii obyvateľov u p. Šindlerovej –
alena.sindlerova@msupezinok.sk do 1. 4. 2019 do 16.00 hod.

Dňa 1. 4. 2019 po 16.00 hod. do 24.00 hod. môžu svoje ná-
vrhy odovzdať na Mestskej polícii v Pezinku.

Igor Hianik,Ing. arch. primátor mesta

Oznam politickým stranám

V nedeľu 31. 3. 2019 sa o 2.00 posunú
ručičky hodín na 3.00 hod. Do 27. 10.
2019 budeme mať tzv. „letný čas“, po no-
vom bude slnko vychádzať aj zapadať
o hodinu neskôr v porovnaní s časom stre-
doeurópskym. Teda napríklad v sobotu 30.
marca vyjde slnko o 5.37 a zapadne
o 18.16 hod. V nedeľu vyjde o 6.34 a za-

padne o 19.18 hod. Ráno teda bude o hodinu dlhšie tma, ale ve-
čer si môžeme užiť hodinu denného svetla navyše.

Striedanie času by sa malo skončiť v roku 2021. Po diskusii, kto-
rá sa začala v roku 2018, takýto krok schválil europarlament 26.
marca tohto roku. Pôvodne mal byť tento rok posledný, ale zdá
sa, že prípravy na jednotnú dohodu sa podcenili. Je potrebné mať
viac času na dohodu, ktorý čas nám ostane. Zimný (SEČ – stre-
doeurópsky čas) alebo Letný (LSEČ).

Zľudovený názov „zimný čas“ – je to pôvodný stredoeurópsky
čas (SEČ), ktorý je o hodinu posunutý oproti svetovému času
a zodpovedá nášmu časovému pásmu. Tzv. letný čas je umelo
pridaný o 1 hodinu oproti SEČ, t. j. oproti svetovému času je roz-
diel 2 hodiny.

Letný čas má mnohé klady aj zápory. Najvážnejším argumen-
tom pre jeho zavedenie bolo lepšie využitie slnečného svetla a
menšia spotreba energie. Medzi nevýhody patrí aj chaos v obdo-
bí zmeny časov, s ktorým sa spája meškanie vlakov, dopravné
nehody ale aj zdravotné problémy niektorých ľudí spôsobené na-
rušením ustáleného rytmu striedania bdenia a spánku.

V praxi bol letný čas prvýkrát zavedený v roku 1916 v niekoľ-
kých európskych krajinách. Na území Česko-Slovenska fungo-
val letný čas s prestávkami v 40. rokoch 20. storočia. Každoroč-
ný letný čas bol však zavedený až v roku 1979.

Letný čas sa používa najmä v miernom pásme. V tropickom
pásme, kde je dĺžka dňa v lete takmer rovnaká ako dĺžka dňa v zi-
me, by to nemalo význam. Rovnako to platí aj o polárnych oblas-
tiach, kde noc trvá pol roka. Alexander Pravda

Nezabudnite – blíži sa zmena času

Spoločnosť Optomont, s.r.o., Bratislavská 27/75, 91105 Tren-
čín v zmysle zákona 351/2011 Z. z. vás týmto oznámením infor-
muje o rozkopávkách, ktoré sa budú konat' na vašej ulici v dňoch
od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019. Jedná sa o ulice Gogoľova, Cajlan-
ská, Rázusova, Gen. Pekníka. Nálepkova, Trnavská. Výkopové
práce sú vykonávané za účelom vybudovania optickej siete Slo-
vak Telekom. Povolenie na práce vydalo mesto Pezinok, staveb-
ný úrad. Vopred vám ďakujeme za vašu trpezlivosť. (MsÚ)

Oznam o rozkopávkach

V poslednej dobe pozoruje-
me vo vinohradoch rapídny úby-
tok nepoľnohospodárskej zele-
ne. Podľa zákona o ochrane prí-
rody musí byť výrub kríkov
o rozlohe nad 20m2 mimo za-
stavaného územia povolený
MsÚ. Za posledné 2 roky niek-
torí vinohradníci bez povolenia
vyrúbali min. 12 000 m drevín2

na terasách, často vo vlastníc-
tve Mesta Pezinok, čím nám
všetkým vznikla škoda min.
200 000 € (vyrátaná spoločen-
ská hodnota trniek a šípok).
Okrem toho teraz odhaleným te-
rasám hrozí erózia a prispievajú

k otepľovaniu, suchu a zápla-
vám. Taktiež sa znehodnotil bio-
top živočíchov, hmyzu a vtákov.
Práve v tejto dobe, kedy vedci
uvádzajú za posledných pár de-
siatok rokov úbytok hmyzu
a vtáctva o viac ako polovicu!
Túto jar na južnom Slovensku
avizujú včelári úhyn včielstiev
od 40 do 70 %, okrem iného aj
pre úbytok rôznorodosti flóry
v poľnohospodárskej krajine.Ak
si uvedomíme ich ďalší úbytok a
ďalšie otepľovanie planéty, kto-
ré posunú generáciu dnešných
detí na okraj prežitia, sú takéto
výruby extrémne škodlivé.

Nastáva jar, treba pripome-
núť, že vypaľovanie porastov
je zakázané pod hrozbou poku-
ty. Tak isto je zákonom o odpa-
de zakázané páliť odpad, tiež
biologický odpad, čo sú napr.
listy, konáre, révy vo vinohra-
doch, čo sa často deje. Zne-
čisťuje sa tým ovzdušie, zvyšu-
je sa koncentrácia častíc
PM10, na ktoré v SR ročne
zomrie 6 000 ľudí, a napomáha
sa tým otepľovaniu a klima-
tickej zmene. Biologický od-
pad treba kompostovať alebo
odviezť do zberu na určené
miesto.

Preto vyzývam ľudí, chráňte
si životné prostredie, nevypa-
ľujte a nepáľte odpad, výrubov
realizujte čo najmenej a len le-
gálne, a na tie nelegálne upo-
zornite políciu, inšpekciu život-
ného prostredia alebo mňa na
tel. 0903 266 221. Pokuty za vý-
ruby musí mesto investovať je-
dine do výsadby alebo starostli-
vosti o dreviny, takže prinesú
úžitok nám všetkým.

Vladislav Marušic,
člen Komisie životného

prostredia, prírodných hodnôt
a odpadu pri MsZ

Výruby a pálenie vo vinohradoch

Silný vietor v noci z nedele na pondelok (zo 17. na 18. marca
2019) spôsobil vyvrátenie veľkého stromu v Zámockom parku
v Pezinku. Spadnutý strom bol upravený, orezaný a zastabilizo-
vaný (foto). Bol z neho spravený „pomník – odkaz“ kde bude vy-
hotovená náučná tabuľka s popisom stavu stromu, choroby –
pôjde o edukáciu, kde torzo bude slúžiť aj ako domov živočí-
chom, prípadne tu môžu deti pozorovať rôzne druhy hmyzu.

Nakoľko je viacero stromov v zlom stave alebo poškodených
Mesto rieši daný stav, ide obstarať pasport a návrh údržby stro-
mov v Zámockom parku. Vzhľadom na túto situáciu pristúpilo
Mesto Pezinok k uzatvoreniu Zámockého parku od pondel-
ka 18. marca 2019 až do odvolania. Bezpečnosť ľudí je na
prvom mieste. Priebežne vás budeme informovať. (MsÚ)

Zámocký park zatvorený až do odvolania!
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Mesto Pezinok sa zapojilo do medzi-
národnej kampane „Vlajka pre Tibet
2019“, s cieľom upozorniť na dlhodobé
porušovanie ľudských práv v tejto kra-
jine. Preto 10. marca – v deň 60. výro-

čia tibetského národného povstania proti okupácii Čínou – viala
tibetská vlajka na budove Mestského úradu v Pezinku. Vyvese-
nie vlajky bolo vyjadrením našej solidarity s utláčaným tibetským
ľudom. Organizátorom na Slovensku je mimovládna organizácia
Tibetská asociácia. Viac na www.vlajkapretibet.sk (pv)

Vlajka pre Tibet

MESTO PEZINOK – MESTSKÁ POLÍCIA
vyhlasuje výberové konanie na miesto

Príslušník Mestskej polície Pezinok
Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné námestie 7,
902 01 Pezinok
Funkcia: príslušník mestskej polície
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: od
700 €; po získaní odbornej spôsobilosti od 800 € + príplatky
podľa zákonníka práce (mzda sa zvyšuje podľa pracovných
výsledkov a dĺžky praxe v bezpečnostných zložkách).

Informácie o pracovnom mieste:
1. Výkon pracovných činností v zmysle zákona č. SNR č.
564/1990 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
2. Príslušník mestskej polície má počas plnenia úloh posta-
venie verejného činiteľa; počas plnenia úloh je v pracovnom
pomere k mestu Pezinok (nie v služobnom pomere).

Zamestnanecké výhody, benefity: Zázemie stabilného za-
mestnávateľa. Práca v profesionálnom kolektíve. Päť dní do-
volenky navyše. Možnosť využívania vlastnej posilňovne, te-
locvične.

Informácie o výberovom konaní: Ste dynamická/ý, radi
zbierate nové skúsenosti a schopnosti? Máte prax v poža-
dovanej oblasti ? Radi vás prijmeme do nášho tímu. Zašlite
nám svoju žiadosť s profesijným životopisom a pripojte svoj
súhlas so pracovaním osobných údajov v zmysle zákona
NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné vzdelanie s ma-
turitou.

Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania
a životopis, doklad o ukončení štúdia, výpis z registra trestov
nie starší ako 3 mesiace.

Iné kritériá a požiadavky: Trestná a občianska bezúhon-
nosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spô-
sobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz sku-
piny B.

Iné vítané doklady alebo odbornosti / znalosti: Osvedče-
nie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestské-
ho policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva
pre výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia,
Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý.

Požadované osobné vlastnosti a schopnosti: 1. Slušné
a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť jed-
nania v záťažových situáciách. 2. Prísna sebadisciplína, zod-
povednosť a kolegialita. 3. Kladný vzťah k práci, obetavosť
a iniciatíva pri plnení úloh.

Miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne na
adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné ná-
mestie 7, 902 01 Pezinok. Kontaktná osoba: Viera Zvo-
lenská, e-mail: podatelna@msupezinok.sk

Vážení občania a milí priatelia, mesto Pezinok, ZO SZPB
brig. gen. Karola Peknika Pezinok a Zväz vojakov SR –
Klub Pezinok si vás dovoľujú pozvať na pietnu spomienku
pri príležitosti 74. výročia OSLOBODENIA MESTA
PEZINOK, v utorok, 2. apríla 2019ktorá sa uskutoční
o 11.00 hod. pri Pamätníku osloboditeľov na Mla-
doboleslavskej ulici. Ivan Máčovský,

predseda ZO SZPB v Pezinku

Pozvanie na pietnu spomienku
pri príležitosti 74. výročia
OSLOBODENIA MESTA PEZINOK

Mesto Pezinok sa znova zapo-
jilo do celonárodnej súťaže or-
ganizovanej Ministerstvom do-
pravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR s názvom Do práce
na bicykli 2019. Obyvatelia
prihlásených miest budú počas
celého mája jazdiť do práce na
bicykly a súťažiť o umiestnenie
v troch kategóriách na lokálnej
a troch kategóriách na národnej
úrovni. Mesto Pezinok sa ofi-
ciálne zaregistrovalo 7. mar-
ca 2019.

Súťaž podporuje využitie bi-
cyklov na pravidelné dochá-
dzanie do práce už niekoľko ro-
kov a organizuje sa aj v okoli-
tých krajinách podporujúcich
rozvoj cyklistickej dopravy. Na
Slovensku súťaž zastrešuje ná-
rodný cyklokoordinátor z Minis-
terstva dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR v spolu-
práci s občianskym združením
OCI BB z Banskej Bystrice.

Popularita projektu „Do práce
na bicykli“ z roka na rok rastie.

Jeden tím môže mať minimál-
ne 2 a najviac 4 členov, ktorí sú
preukázateľne v čase trvania
súťaže zamestnancami firmy,
pod ktorej číslom IČO je tím do
súťaže registrovaný. Z jednej fir-
my môže pochádzať ľubovoľný
počet tímov. Do súťaže sa mô-
žu prihlásiť aj tímy študentov
z rovnakej školy, ktorí sa do sú-
ťaže zaregistrujú. Podmienkou
pri študentoch je, že v deň zača-
tia kampane (t.j. 1.5. 2019) mu-
sia dosiahnuť vek minimálne 15

rokov. Študenti, ktorí budú re-
prezentovať svoju školu, uvedú
vo formulári IČO svojej školy.
Za svoje družstvo zodpovedá
jeho vedúci. Každý súťažiaci sa
môže zaregistrovať len raz! Do
súťaže sa nemôžu zapojiť jed-
notlivci ani tímy, ktorých čle-
novia sú z rôznych organi-
zácií. Sídlo, resp. pracovis-
ko tímov firmy, inštitúcie
musí byť v danom meste Pe-
zinok!

Štatút a pravidlá súťaže ale
aj podmienky registrácie bicyk-
lujúcich skupín alebo družstiev

nájdete na stránke www.dopra-
cenabicykli.eu

Jednotlivé tímy sa môžu
prihlásiť v termíne od 1. 3. –
5. 5. 2019 na online formulári
na www.dopracenabicykli.eu
po zaregistrovaní samotnej
samosprávy.

Veríme, že hlavnou motivá-
ciou pre zapojenie do súťaže
bude predovšetkým dobrý pocti
súťažiacich, že šetria svoje
zdravie, financie, mesto a život-
né prostredie.

Súťaž Do práce na bicykli

2019 sa uskutoční od 1. do
31. mája 2019 na celom Slo-
vensku vrátane Pezinka.

Kontakt na koordinátora za
mesto Pezinok:

Mgr. Peter Vlasák,
peter.vlasak@msupezinok.sk,

tel.: 033/6901 106

Do práce na bicykli 2019

Začíname od seba...
Ani pracovníkom Mestského

úradu nie je ľahostajné životné
prostredie, a preto sa aktívne
zapájajú do separovania, čím
chcú byť vzorom i pre občanov
mesta. Sme si preto vedomí,
že je potrebné začať od seba
a snažiť sa vyvinúť aktívnejší
prístup k ekológii.

Na chodbách každého po-
schodia úradu majú zamest-
nanci k dispozícii nádoby na trie-
denie odpadu na papier, plast
a komunálny odpad. Je to spon-
zorský príspevok od firmy Ma-
rius Pedersen.

Ďalším pozitívom je, že už sa
prestali kupovať sklené nealko
fľaše či už na rokovania, zasad-
nutia, ale k dispozícii sú karafy
s vodou.

Prirodzené prostredie skultúr-
nia živé kvety, resp. skultivo-
vané rastliny, ktoré oživia pries-
tory nášho úradu. Na prvom po-
schodí bola vytvorená aj malá
zimná záhrada. Postupne mest-
ský úrad prechádza na elektro-
nický systém, snahou je čo naj-
menej tlačiť v papierovej podo-
be. Živým príkladom sú už aj pri-
pravované materiály do Mest-
skej rady resp. zastupiteľstva.

Do pozornosti dávame, že na
prízemí sú prístupné naďalej ve-
rejné toalety pre občanov, náv-
števníkov MsÚ a samozrejme

aj pre vozíčkarov. Obe sa na-
chádzajú na prízemí chodby so-
ciálneho oddelenia. Počas úrad-
ných hodín sú kľúče v Kance-
lárii prvého kontaktu.

Do budúcnosti plánujeme pre

občanov dať k dispozícii na kaž-
dom poschodí barely na pitnú
vodu (na prízemí – Kancelá-
ria prvého kontaktu, aj 1.,2.
a 3. poschodie). Na chodbách
postupne pribudnú obrazy od

žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa
v Pezinku, ktoré oživia a sprí-
jemnia dané prostredie.

Veríme, že i takéto drobné
zmeny budú brané pozitívne
smerom k vám – občanom. (pv)

...a hlavne fér. Tieto základné
atribúty motta olympijských hier
sú aj hlavnými kritériami pri vý-
bere víťazov ankety ŠPORTO-

VEC ROKA, ktorá má v našom
meste už vyše 20-ročnú tradí-
ciu. Hlavní organizátori – Mesto

Pezinok a Komisia športu vy-
hlasujú nový ročník Jej2018.
cieľom je na základe podnetov
širokej verejnosti vybrať a mo-
rálne oceniť najlepších športov-
cov (jednotlivcov i kolektívy od
juniorov po seniorsku kategó-
riu), ktorí prekonávajú rekordy
i seba samých, sú nasledova-
niahodným príkladom najmä
pre mládež a v neposlednom

rade reprezentujú naše mesto.
Aby boli výsledky čo najrepre-

zentatívnejšie, je žiaduce zapo-
jiť do ankety čo najširšiu verej-
nosť. Každý hlas je dôležitý,
aj váš. Pomôžte rozhodnúť o
tom, kto pribudne k takým vý-
znamným laureátom predchá-
dzajúcich ročníkov ako napr.
Pezinčania majsterka sveta
v kickboxe Svatava Špániko-

vá či majster Európy v zjazde
na horskom bicykli Filip Polc.

Bližšie informácie o ankete
a podmienkach zapojenia sa
do hlasovania možno nájsť od
1. apríla 2019 na web stránke
mesta Navr-www.pezinok.sk
hovanie športovcov bude mož-
né zasielať na sportovecro-
ka2018@gmail.com, a to do
24. 4. 2019. (pv)

Športovec roka 2018
Rýchlejšie,

vyššie, silnejšie...

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

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

FOTO: (pb)
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RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk
Inzercia

V nedeľu 21. apríla od 19.00 h sa v priestoroch Domu
kultúry uskutoční Šibačková hasičská zábava s tombo-
lou. Hrať bude skupina SENATOR. Možnosť doob-
jednnia stravy a viac informácií na čísle 0917 402 856.

Šibačková hasičská zábava

Jarné obdobie a s ním pri-
chádzajúce otepľovanie je ob-
dobím, kedy sa zvyšuje nebez-
pečenstvo vzniku požiarov naj-
mä v prírodnom prostredí.

Záhradkári v tomto čase začí-
najú robiť prvé práce vo svojich
záhradkách a vinohradoch.
Odstraňujú starú vegetáciu, su-
ché lístie, suchú trávu. Za naj-
jednoduchší spôsob odstráne-
nia odpadu zo záhradiek a vino-
hradov mnohí považujú spaľo-
vanie, pričom pri tejto činnosti
častokrát zabúdajú na dodržia-
vanie základných požiarnobez-
pečnostných požiadaviek a že
ide o krajné riešenie, ako sa od-
padu zbaviť. Je dôležité si však
uvedomiť, že podľa zákona
o nakladaní s odpadmi je spa-
ľovanie odpadu neprípustné.

Opadané lístie, suchá tráva a
suché odrezky zo stromov a vi-

nohradov sa ľahko zapália
a pri nekontrolovanom spaľo-
vaní môže dôjsť aj k rozšíreniu
ohňa, čím môžu vzniknúť veľké
materiálne škody a v ojedi-
nelých prípadoch aj ujma na
zdraví. Jeden z najsmutnejších
prípadov sa stal v tomto roku
koncom mesiaca február, kedy
pri spaľovaní takéhoto odpadu
v obci Dubová prišiel o život 86
ročný občan.

Radi by sme vám preto pri-
pomenuli základné zásady pri
spaľovaní horľavého odpadu.
Spaľovať sa nesmie pri veter-
nom počasí a pod porastom
stromov. Je potrebné horľavé
látky ukladať do menších, upra-
vených hromád v dostatočnej
vzdialenosti, z ktorej neohrozia
sálavým teplom, prípadne odle-
tujúcimi horiacimi časticami
okolité objekty ani porasty. Pri

spaľovaní je potrebné mať
vhodné hasiace prostriedky,
pracovné náradie na zabráne-
nie rozšírenia ohňa a mobilný
telefón na privolanie hasičskej
jednotky. Miesto spaľovania tre-
ba kontrolovať aj po ukončení
spaľovania. Nikdy nenechávať
ohnisko bez dozoru, nezakla-
dať oheň v blízkosti lesných po-
rastov a nevypaľovať porasty !
Občania v mnohých prípadoch
porušujú zákon o ochrane pred
požiarmi a svojím nezodpoved-
ným a ľahkovážnym konaním,
ohrozujú okrem seba aj svoje
okolie. Pri porušení zákona
o ochrane pred požiarmi môže
byť občan riešený v priestupko-
vom konaní, kedy mu môže byť
uložená pokuta až do výšky
331 €.

Eva Orlická

Chráňme si prírodu

Inzercia

V minulom čísle Pezinčana
sme spomínali prepojenie
Pezinka a Svätého Jura cyklo-
trasou, ktoré je naším hlavným
cieľom na tento rok. Dnes vám
chceme o tomto projekte po-
skytnúť viac informácií. Vlani
sme vyčistili a sprejazdnili asi
300 metrov dlhú cyklistickú ces-
tičku na konci Grinavy smerom
do Sv. Jura. Cyklotrasa kopíru-
je pôvodnú cestu do Bratislavy,
ktorá tu bola pred vybudovaním
štvorprúdovej komunikácie a
ktorá za desaťročia zarástla
hustým porastom. V tomto úse-
ku je zároveň množstvo vody,
ktorá tu steká z hôr ako do lievi-
ka a na jar vytvára takmer sú-
vislý močiar. Minulý rok sa nám
za pomoci brigádnikov podarilo
vodu odviesť a úsek sprejazd-
niť. Naviezli sme sem a rozhr-
nuli desiatky fúr zeminy a od-
vodňovacie kanály vysypali štr-
kom a prekryli agátovými lávka-
mi. Cyklocestička bola zjazdná
od začiatku mája až do konca
októbra a potešila množstvo
cyklistov. Chodník je prírodný a

veľmi romantický. Za rána mô-
žete stretnúť aj divé prasce
alebo srnky. Jeho obrovský
význam spočíva v tom, že sa
bezpečne mimo hlavnú cestu
dostanete do Sv. Jura, odkiaľ
už je vybudovaná sieť asfalto-
vých cyklotrás do Bratislavy
cez Raču alebo Vajnory.
Cyklotrasa slúži nielen na
rekreáciu, ale pre mnohých aj
ako cesta do práce. Pred pár
týždňami sme tam boli na kon-
trole a zistili sme, že cestička je
síce prejazdná, ale pre množ-

stvo blata má veľmi ďaleko ku
komfortnej jazde. Je to skôr
vhodné pre fanatických bike-
rov, ktorým blato neprekáža.
Aby mohla cyklocestička slúžiť
celoročne, budú potrebné sta-
vebné úpravy. Keď sme túto
cestičku minulý rok slávnostne
otvárali, na akciu prišla aj vedú-
ca oddelenia cestovného ruchu
BSK, pani Mikulová. Náš pro-
jekt sa jej veľmi páčil a ponúkla
nám spoluprácu na financovaní
výstavby kvalitnej cyklotrasy
medzi Sv. Jurom a Pezinkom.

V septembri sme mali aj spo-
ločné stretnutie so zástupcami
oboch miest, ktoré sa však
skončilo bez výsledku, keďže
bolo tesne pred voľbami. Teraz
tu máme nové vedenie mesta,
ktoré deklaruje podporu rozvo-
ja cyklodopravy a cykloturistiky.
Predstavili sme svoje plány pri-
mátorovi aj poslancom s dôve-
rou, že sa nám dostane po-
rozumenia a podpory. Sto dní,
ktoré každá nová exekutíva po-
trebuje na svoje uvedenie do
úradu, uplynulo a my pevne ve-
ríme, že sa v čo najkratšom ča-
se stretneme s vedením mesta
a spoločne dohodneme reálny
plán vybudovania tejto cyklis-
tickej cestičky. Chceli by sme
zachovať jej prírodný charakter
a skombinovať pevný povrch
so sériou drevených môstikov.
Zabezpečilo by sa tým odvede-
nie množstva vody a komfort-
ný prejazd v každom počasí.
Pevne veríme, že už v budú-
com čísle Pezinčana vám po-
skytneme nové pozitívne infor-
mácie. (CKPK)

Z Pezinka do Jura na bicykli

Eumenické modlenie sa konalo dňa 6. 3. 2019 o 19.00 h.
v Evanjelickom kostole za účasti evanjelických a katolíckych ve-
riacich. (Vyzbieraná suma 106 € bude zaslaná Slovenskému vý-
boru SDM). ĎAKUJEME ZA ÚČASŤ. Alžbeta Strapáková

Ekumenický
Svetový deň modlenia 2019

�Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 602

Foto BK: z brigády 21.4.2018

V piatok 8. marca 2019 Základná organizá-
cia Únie žien Slovenska (ZO ÚŽS) v Pezinku si
pripomenula deň, na ktorý by sme nemali zabú-
dať. Je to Medzinárodný deň žien. Výbor ZO
ÚŽS pripravil pre svoje členky oslavu tohto
sviatku. V úvodnom slove predsedníčky ZO
ÚŽS v Pezinku p. Dr. Eleny Matuskej i v básni,
ktorú predniesla pani Melánia Hájiková bola vy-
zdvihnutá úloha ženy – matky, darkyne života.

Oslava sa uskutočnila v salóniku Kultúrneho
centra v Pezinku. K dobrej atmosfére oslavy
prispeli tanečníci tanečnej skupiny Sunny Dan-
ce pod vedením pani Bronislavy Jurášovej, ma-
lé občerstvenie a darček. Dr. Elena Matuská

MDŽ so ZO Únie žien Slovenska
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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

Mesto Pezinok vás pozýva v mesiaci apríl na zaujímavé podu-
jatie, ktoré pripravilo pre záujemcov z radov verejnosti a účast-
níkov Akadémie tretieho veku. Pre milovníkov záhrad je určená
bezplatná prednáška odborníka, profesora Ivana Hričovského
DrSc. s témou Jarné práce v ovocnej záhrade.

Uskutoční sa v stredu 3. apríla 2019 o 14. hodine v Malej
sále Domu kultúry Pezinok. Po prednáške budú prebiehať
praktické ukážky v záhrade. Podujatie zabezpečuje referentka
vzťahov s verejnosťou mesta Pezinok Andrea Pikusová, tel.
č. 033 6901 127. Andrea Pikusová

Prednáška prof. Ivana Hričovského

Spolok priateľov dobrého ví-
na Grinavský hrozen usporia-
da v sobotu 27. apríla 2019
v priestoroch Základnej
školy Orešie 13. Grinavskú
ochutnávku vín. Podujatie sa
uskutoční v čase od 14.00 do
20.00 hod.

Hlavnou myšlienkou ochut-
návky je Motto: IN VINO VE-
RITAS, SED DICAMUS VE-
RUM DE VINO. Vo víne je
pravda, ale hovorme si aj prav-
du o víne.

Návštevníci budú môcť vy-
stavené vína ochutnať a záro-
veň ohodnotiť. Vystavovatelia
odovzdajú vzorky v dňoch 18.,
23. a 24. apríla 2019 od 17.00-
20.00 hod. na týchto zberných
miestach: Jozef Krasňanský,
Hurbanova ul. 6, Pezinok, Gri-
nava tel. 0908/116 048, Marian

Krasňanský, Štúrova ul. 13,
Pezinok, Grinava tel. 0903/852
694, Lukáš Krasňanský, Štúro-
va ul. 64, Pezinok, Grinava tel.
0907/ 767 112.

Každý vystavovateľ odovzdá
dve fľaše z každej vzorky vína
s objemom 0,75 l s označením

mena vinára, odrody a ročníka.
Vzorky treba priniesť vo fľa-
šiach „Bordo“ (0,75 l fľaša zele-
ná). Pokiaľ vystavovateľ takú
nemá, preberajúci mu ju po-
skytne. Bližšie informácie o spô-
sobe hodnotenia získate na
zberných miestach.

Víťazné vína budú ocenené
a slávnostné odovzdávanie
cien bude v nedeľu 5. mája
2019 o 14.00 hod. v klubovni
Denného centra v Grinave
(klub dôchodcov). Tešíme sa
na vašu návštevu.

Drahomír Šmahovský

Grinavská ochutnávka vín

MDŽ v ZOS Komenského
Dňa 8. marca sme v Zariadení opatrovateľskej služby, Ko-

menského 23, Pezinok oslávili Medzinárodný deň žien, ktorý je
predovšetkým sviatkom úcty k ženám. Seniorky v zariadení boli
obdarované jarným kvietkom a príjemnou náladou, veselým
programom všetkých potešil harmonikár z Vištuka, s ktorým si
zaspievali známe ľudové pesničky.

Pri tejto príležitosti sme oslávili aj krásne životné jubileum
90. rokov nášho seniora, pána Polakoviča, ktorému sme po-
priali všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, lásky a spokojnosti.
Príjemná hudba a dobrá nálada prispeli k sviatočnej atmosfére,
na ktorú budeme s úsmevom spomínať.

Kolektív zariadenia opatrovateľskej služby

Inzercia

FOTO: (TVPK)
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V nedeľu 3. marca sa v pezin-
skom Dome kultúry uskutočnilo
už štvrté stretnutie priateľov ľu-
dového rozprávania. Stretnutie
ľudových rozprávačov vzniklo
na pamiatku, aby zostali stále
v srdciach Pezinčanov známi
herci, ľudoví rozprávači, ako boli
Jozef Hanúsek, Milan Mlsna,
Vladimír a Jozef Nosálovci.

Organizačne sa na podujatí po-
dieľali Jozef Pták, Miloš Andel,
poslanec MsZ Roman Mács
a za kultúrne centrum Danka
Debnárová. Podujatia navštívila
i pezinská televízia.

Vinárstvo Matyšák, Rodinné
vinárstvo a vinohradníctvo Pa-
velka, Vinotéka Karpaty, víno
Sadloň, víno Jano, Bageta Pezi-
nok, Framipek Šenkvice, Ka-
menná pivnica Luboš Čech
a syn, Ján Kováč a Stavebni-
ny Stavkvet Pezinok prispeli
k úspešnosti tohto ročníka.

Po úspešných troch ročníkoch
sa organizátori rozhodli toto
podujatie priniesť divákom aj
s novinkami. Medzi novinky pa-
trilo aj vystúpenie s poéziou.

Malá sála bola plná do posled-
ného miesta. Diváci veľmi sr-
dečne smiechom a potleskom
povzbudzovali vystupujúcich
rozprávačov. Medzi rozpráva-

čov prišla aj vzácna návšteva –
Mgr. Dušan Mikolaj – spisovateľ
z Kysúc a člen každoročnej poro-
ty celoslovenskej súťaže ľudo-
vých rozprávačov v Lodne, ktorý
sa vyjadril o vysokej úrovni podu-
jatia.

Celkovo vystúpilo 14 ľudových
rozprávačov. Ako prvá vystúpila
Božka Dobrovičová z Považskej
Bystrice s témou ,„ldete do hája“
ďalej 2. Jozef Benkovič z Lábu
„Záhorácke príhody – Viagra“,
3. Želka Mišútová z Martina
s básňou „Pod kvitnúcim olean-
drem“, 4. Anna Sládkovičová zo
Šurian „ , 5.Anna500 korunáčka“
Zahradníková zo Studienky „Zá-
žitky z kúpelov v Štúrove“, 6.
Ivan Sádovský z Gajár „Holand-
ský kolotoč“. 7. Laco Jurík z Dol-

ných Vesteníc „Život tvorí veselé
príhody“ a 8. Helena Slamková
z Pezinka „Nákup v Dunaji“.

Počas prestávky bolo pre divá-
kov pripravené občerstvenie.
Potom ako 9. vystúpila Kamila
Németová z Pezinka „Návšteva
kamarátky“, 10. Betka Jedličko-
vá z Pezinka „Kedysi nosil deti
bocián“ ,11. Ján Kováč z Pezin-
ka , 12. Anton„Janko a Anička“
Jedlička z Pezinka „Príhody pen-
zistov“, 13. Mária llovičná Vinič-
né a 14. Jo-„Vinohradníkov rok“
zef Pták z Pezinka „Ako poučo-
vať mladých“.

Celé podujatie moderoval Ro-
man Mács, tak ako každý rok aj
vtipne doplňoval celú atmosfé-
ru. Na záver bol na pódium po-
zvaný Dušan Mikolaj a MilošAn-

del, ktorí sa prihovorili obecen-
stvu a poďakovali za skvelé
podujatie.

Všetci vystupujúci dostali dar-
čeky, ktoré venovalo mesto
a sponzori. Každý účastník do-
stal ďakovný list primátora, len
škoda, že z vedenia mesta sa
podujatia nikto nezúčastnil. Odo-
vzdávanie darčekov by prebe-
hlo slávnostnejšie. Veríme, že
v V. ročníku im to časovo vyjde.
Na záver je už tradičné zapále-
nie sviečky na vyjadrenie úcty
HA-MLS-NOS-u tým, ktorí nás
opustili.

Pre rozprávačov bol tento ter-
mín výhodný, pretože už v sobo-
tu 6. 4. 2019 ich čaká Krajské ko-
lo rozprávania, ktoré usporiada
Bratislavský samosprávny kraj
a Malokarpatské osvetové stre-
disko z Modry s názvom „Konc
jak živé". V Gajaroch a v Pezin-
ku si mohli svoje vystúpenia vy-
skúšať a vidieť na reakcii divá-
kov, aký úspech má ich vystúpe-
nie. Má to aj veľký význam na
udržiavanie tradícii a nárečí,
pezinčiny, záhoráčtiny, východ-
niarčiny a iných. V septembri ich
ešte čaká celoslovenské kolo
v Lodne.

Monika Ptáková,
členka prípravného výboru

IV. ročník HA-MLS-NOS „Jožkove smiechoty“

Nedeľné februárové popolud-
nie patrilo už tradične benefič-
nému koncertu Cesty k sebe.
Koncert, ktorého výťažok putu-
je každoročne na Kliniku det-
skej psychiatrie Národného
ústavu detských chorôb v Bra-
tislave, sa uskutočnil 10. febru-
ára 2019 v kláštorom kostole
v Pezinku.

Benefičný koncert Cesty k se-
be patrí medzi najdôležitejšie a
najvýraznejšie aktivity pezin-
ského chrámového zboru Ad
Una Corda, dôkazom čoho je
doteraz zrealizovaných 18 roč-
níkov. Umelecké teleso sa sna-
ží prostredníctvom koncertu po-
ukázať na ochorenia detí, ktoré
síce nie sú viditeľné okom,
avšak sú rovnako závažné. Zá-
roveň majú Cesty k sebe aj
umelecké ambície, a to sprí-
stupňovať verejnosti v meste,
kde nesídli žiadne profesionál-
ne hudobné teleso, vždy nové
vokálno-inštrumentálne diela.

Na XVIII. ročníku benefičné-
ho koncertu Cesty k sebe za-
zneli dve diela Ludwiga van
Beethovena – predohra Corio-
lan a oratórium Kristus na hore
Olivovej. Jediné Beethovenove
oratórium a zároveň jediná
Beethovenova skladba s biblic-
kou tematikou vykresľuje osa-
melosť a úzkosť Krista v pred-
večer jeho umučenia. Renomo-
vaná slovenská sopranistka
Martina Masaryková, tenorista
Štefan Horváth a basista Matúš
Trávniček, pezinský chrámový
zborAd Una Corda a známy slo-
venský orchester Cappella
Istropolitana sa predstavili
v naštudovaní Mariána Šipoša,

zbormajstra pezinského chrá-
mového zboruAd Una Corda.

Uplynulý ročník sa podarilo
vyzbierať finančnú čiastku
1250 €. Za existenciu projek-
tu Cesty k sebe sa vyzbieralo
prostredníctvom benefície
a ďalších finančných darov
viac než 44-tisíc eur, ktoré pu-
tovali deťom na Kliniku det-
skej psychiatrie Národného
ústavu detských chorôb na
bratislavských Kramároch.

Tento ročník už druhýkrát
sprevádzalo sprievodné podu-
jatie – pros-výstava obrazov,
tredníctvom ktorej sa mohli
návštevníci koncertov, priaz-
nivci zboru i verejnosť zozná-
miť s výtvarnými prácami det-
ských pacientov a nahliad-
nuť tak do ich sveta. Výstava
sa konala v čokoládovni Mlsná

Emma a v reštaurácii Vinum Ga-
leria Bozen.

ZborAd Una Corda na čele so
zbormajstrom Mariánom Šipo-
šom ďakujú partnerom, bez kto-
rých pomoci by nebolo možné
zorganizovať koncert. A to me-
novite: bratom kapucínom za dl-
horočnú spoluprácu a veľkú
ochotu poskytnúť priestory kláš-
torného kostola na účely bene-
fičného koncertu, ZŠ Fándlyho
za poskytnutie priestorov po-
čas skúškového procesu, agen-
túre Sedem za pomoc s pro-
pagačnými materiálmi a v ne-
poslednom rade priateľom
a dobrovoľníkom za neúnavnú
ochotu pri organizovaní množ-
stva detailov, bez ktorých by
uskutočnenie koncertu nebolo
možné.

Prijmite pozvanie na veľko-

nočný koncert z cyklu Musi-
ca Pasqua, ktorý sa usku-
toční v nedeľu 14. 4. 2019
o 19.00 h v dolnom kostole
v Pezinku. Budete si môcť vy-
počuť Stabat mater od talian-
skeho skladateľa Giovanniho
Battistu Pergolesiho, ktoré už
jeho súčasníci považovali za vý-
nimočné dielo kresťanského
umenia. Zhudobnenie bolesti
Matky nad stratou Syna nestra-
tilo nič zo svojej pôsobivosti ani
po troch storočiach, ktoré uply-
nuli od jeho vzniku.

Zaznie tiež Credo in F od ta-
lianskeho skladateľa Antonia
Lottiho.

Zbor Ad Una Corda bude na
koncerte sprevádzať komorný
orchester Cappella Istropoli-
tana pod taktovkou zbormaj-
stra Mariána Šipoša. (JL)

Cesty k sebe 2019

Odišlo Radostnícke slniečko

Radostníci opäť plačú – v utorok 12. marca navždy opustil naše
rady kolega, priateľ a dobrý človek Ing. Miroslav Kosa.

Bol dlhoročným členom Folklórneho speváckeho súboru RA-
DOSŤ. Oduševnený spevák, recitátor i tanečník. Svoj súbor milo-
val a mal srdce plné lásky aj pre nás – svojich kolegov. Vyryl
hlbokú brázdu v umeleckej dráhe súboru a nám, svojim priate-
ľom Radostníkom bude veľmi chýbať. Bol neodmysliteľnou
súčasťou každého vystúpenia a v ostatnom čase mu v tom
nemohla zabrániť ani jeho vážna choroba, ktorej statočne vzdo-
roval.

Plačeme za tebou, Mirko a nevieme si predstaviť, že by si už
nikdy nemal zaspievať svoju obľúbenú pesničku „Tak jak teče do
Dunaja Morava“. Život však ide neúprosne ďalej a my si budeme
musieť zvykať na to, že ťa už na skúškach neuvidíme, že nás
už nikdy pri príchode neobjímeš a nepovieš, že nás máš rád,
ako si to mal vo zvyku. Odpočívaj teda v pokoji Mirko, priateľ náš,
a sleduj naše spevácke počiny tam zhora.

Lúčia sa s tebou tvoji smutní Radostníci, tentoraz navždy!

Cesty k sebe XVIII, február 2019

Inzercia

V marci odovzdal Mgr. Pavol Minárik v zastúpení riaditeľky
PKC za účasti svojich kolegov finančnú hotovosť, ktorá pozo-
stávala z dobrovoľného vstupného od návštevníkov na charita-
tívnych podujatiach, zväčša koncertoch, v II. polroku 2018 a na
Novoročnom koncerte 2019.

Rovným dielom boli finančné prostriedky rozdelené pre:
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, detašo-
vané pracovisko HESTIA na Jesenského ul. v Pezinku, ktoré
vo výške 400 € prevzala riaditeľka PaedDr. Viola Schmidtová
a Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného
bývania MEREMA – Pri starom mlyne v Modre – Harmónii,
ktoré vo výške 400 € prevzal riaditeľ Mgr. Ján Duban za účasti
zástupcov klientov zariadenia, ktorí prejavili radosť z daru.

Sme radi, že diváci, ktorí sa zúčastňujú charitatívnych poduja-
tí organizovaných Pezinským kultúrnym centrom, týmto spôso-
bom prispeli k skvalitneniu života klientov v spomínaných zaria-
deniach. Ďakujeme. (PKC)

PKC urobilo radosť
charitatívnou hotovosťou
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Aj keď sa maliar Jaroslav
Knil narodil pri Olomouci, stal
sa jeho domovom Pezinok.
Usadil sa tu, maľoval malokar-
patské krajinky aj pacientov
dnešnej Pinelovej nemocnice.
Prierez jeho tvorbou môžu vi-
dieť návštevníci Mestského mú-
zea v Pezinku vďaka výstave
Návšteva po rokoch, ktorú pri-
pravil historik umenia a archi-
tektúry Eduard Zvarik.

„Impulzom pre zorganizova-
nie takejto výstavy bol fakt, že
sme si nedávno pripomenuli
90. výročie umelcovho naro-
denia. Väčšinu svojho života za-
svätil Pezinku, prežil tu takmer
pol storočia, takže sme sa mu
chceli zavďačiť touto výsta-
vou,“ povedal pre časopis Pe-
zinčan Eduard Zvarik z Mest-
ského múzea v Pezinku.

Jaroslav Knil sa narodil 14.
januára 1929 na Morave, v obci
Štěpánov neďaleko Olomouca.
V roku 1951 prišiel do Bratisla-
vy, študoval na Vysokej škole
výtvarných umení na oddelení
figurálnej maľby u profesora Já-
na Mudrocha. Školu absolvoval
v roku 1959. V ranom období
svojej tvorby inklinoval najmä

Maliar Jaroslav Knil bol priekopníkom
artterapie na Slovensku

k figurálnej a portrétnej maľbe.
Mnohé jeho portréty sú snahou
o výrazovosť a hľadanie no-
vých impulzov.

Po čase jeho kroky viedli do
Pezinka, kde sa usadil natrvalo
v roku 1964 alebo 1965. „V prie-
behu šesťdesiatych rokov začal
pôsobiť ako lektor výtvarného
umenia na pôde vtedajšej Kraj-
skej psychiatrickej liečebne, te-
da dnešnej Nemocnice Philippa
Pinela,“ uviedol Eduard Zvarik.
„Bol jedným zo zakladateľov
artterapie na Slovensku, resp.
vo vtedajšom Československu,
kde sa takýto spôsob liečenia
dovtedy nepoužíval.“

Počas svojho pôsobenia
v nemocnici vzniká pozoruhod-
ný tematický cyklus portrétov
a figurálnych kompozícií s mo-
tívmi alkoholikov, duševne cho-
rých ľudí a ľudí na okraji spoloč-
nosti. Obzvlášť vynikajú portré-
ty pacientov trpiacich schizofré-
niou, do ktorých starostlivo za-
komponoval schematické kres-
by sťaby symboly rozdvojenosti
ich vnútorného sveta. „Naprí-
klad v diele (zaradenom do ak-
tuálnej výstavy) Vlado so svoji-
mi obrazmi je cítiť rozpoloženie
pacienta trpiaceho schizofré-
niou a vyobrazeného s jeho ima-
ginárnym vnútorným svetom.

Knil vedel majstrovsky vyobra-
ziť postavičky a tajomný svet
ktorý v sebe skrývali, tajomný
svet, ktorému rozumeli len pa-
cient a maliar,“ vysvetlil historik
umenia Eduard Zvarik.

Výsledky Knilovej práce zma-
poval vtedajší riaditeľ liečebne
profesor Jozef Pogády.

Pôsobivé sú však aj Knilove
krajinky, niekedy viac expresív-
ne, v neskoršom období opäť
skôr realisticky stvárnené. Spo-
mienky na potulky prírodou Mo-
ravských Beskýd a láska k nej
zanechali v jeho krajinkách ne-
zabudnuteľný dojem. V krajine
nachádza a vytvára vlastný
svet harmónie, tvarov a farieb,
vlastnú znakovosť krajiny na
hranici rozpoznateľnosti, medzi
snom a realitou.

Výstava diel Jaroslava Knila
je prístupná do 18. apríla a pred-
stavuje súčasť cyklu Návšteva
po rokoch, ktorý pripomína už
nežijúcich umelcov s väzbou
na Pezinok. V rámci tohto cyklu
už v Mestskom múzeu pre-
zentovali tvorbu Jána Kupec-
kého, Jozefa Baláža, Ondreja
Šteberla či Fridricha Morav-
číka. (kam, ez)

Už tretí raz sa bude Pe-
zinkom rozliehať zvuk bicích
a svoj sviatok budú oslavo-
vať všetci, ktorí majú radi
rytmus. V poradí tretí roč-
ník festivalu DRUMFEST
SLOVAKIA sa bude konať
v sobotu 6. apríla opäť v pe-
zinskom Dome kultúry. A je-
ho organizátor Petter Bittner
z občianskeho združenia
P.R.D. (Pezinské rozprávko-
vé divadlo) a tiež z kapely
Feelme, v ktorej hrá – ako
inak – na bicie, v tom má jas-
no: „Je to festival milovní-
kov a bláznov do bicích ná-
strojov.“

Už počas prvých dvoch roč-
níkov sa ukázalo, že hra na bi-
cie má veľa fanúšikov, ktorí ju ra-
di počúvajú, obdivujú, alebo si
ju chcú aj sami vyskúšať.

„Vzniká a rozširuje sa komu-
nita ľudí, ktorých zaujímajú bi-
cie nástroje. Veľmi ma potešila
účasť mladých ľudí, dokonca aj
detí. Potvrdilo sa, že bicie v se-
be majú niečo magické, čo ľudí
dokáže pritiahnuť a čo k nim na-
pokon pritiahlo aj mňa. Aj preto
majú o náš festival záujem nie-
len profesionálni hráči, ale aj ľu-
dia, ktorých tento nástroj oslovil
a majú možnosť vyskúšať si ho,
zahrať, prípadne vidieť, ako hra-
jú skutoční majstri. Festival je
pre každého, kto dokáže vní-
mať hudbu a rytmus a kto chce
pochopiť bicie nástroje,“ pove-
dal Petter Bittner pre časopis
Pezinčan.

Dobrú odozvu má podujatie
nielen v slovenských, ale aj za-
hraničných médiách, čo potvr-
dil napríklad aj článok v poľ-
skom bubeníckom časopise.
O priaznivý ohlas sa postarali aj

Festival DRUMFEST SLOVAKIA
už tretí raz (rytmicky) búcha na dvere

hviezdy minulých ročníkov, aký-
mi boli Benny Greb, Anika Nil-
les, či Martin Valihora.

Tento raz bude jedným
z lídrov festivalu Dan Mayo z Iz-
raela, ktorý hrá v kapele Tatran
a aktuálne je na celosvetovom
turné s Mike Shinodom z Linkin
Park. „Patrí k veľkým talentom,
začína byť aj v bubeníckej ko-
munite známy svojskou hrou
a svojským zvukom. Ak je niek-
to rozoznateľný medzi ostatný-
mi hráčmi, ktorí tiež hrajú fan-
tasticky, ale práve on tam dáva
niečo zvláštne navyše, to pova-
žujem za veľkú devízu,“ dodal
Petter Bittner.

Angličan Kaz Rodriguez
predvedie bubnovanie na elek-
tronických bicích, má veľmi mo-
derný prístup k hraniu. Veľkým
talentom ja Jakub Kačic z kape-
ly Ľudové mladistvá, ktorý za-

stupuje novú nastupujúcu bube-
nícku generáciu.

Popri troch hlavných vystú-
peniach je pripravený work-
shop, ktorý povedie kreatívny
hráč Igor Ajdži Sabo a jeho té-
mou bude „Tvorivý prístup
k bubnovému partu“. Sabo má
za sebou spoluprácu s mnohý-
mi hudobnými osobnosťami
ako napr. Jana Kirschner, IMT
Smile, Richard Müller, Peter
Lipa a ďalší.

Boris Čellár aj tento rok náv-
števníkom predstaví svoju zá-
zračnú drevenú skrinku Wood-
Pack, čo je nezvyčajný rytmický
a zároveň aj melodický hudob-
ný nástroj. Hoci ide o perkusiu,
dajú sa na WoodPacku zahrať
aj melódie či akordy, čo si hos-
tia festivalu budú môcť nielen
vypočuť, ale aj vyskúšať.

Opäť je pripravená aj výsta-

va bicích nástrojov.Asamozrej-
me, nebude chýbať spomienka
na bubeníka, ktorý už nie je me-
dzi nami. Tento raz je to Nick
Menza zo skupiny Megadeth,
ktorý zomrel počas vystúpenia
priamo za bicími nástrojmi vo
veku 51 rokov.

„Snažím sa robiť dramatur-
giu festivalu tak, aby každý bu-
beník priniesol niečo iné. Čo je
však podstatné, opäť sa tu stret-
nú ľudia, ktorí majú radi bubny a
môžu debatovať medzi sebou aj
s našimi hosťami. Bubnová so-
bota v Pezinku je určená každé-
mu, koho fascinuje svet rozma-
nitých rytmov,“ povedal Petter
Bittner, organizátor festivalu
DRUMFEST SLOVAKIA. Aktu-
ality a informácie o akcii možno
nájsť aj na stránke www.feel-
me.sk/drumfest-slovakia, resp.
na facebooku. (kam)

Dan Mayo. FOTO: Chady Awad

V tráve. 1973-75. GMB

SCHAUBMAROV MLYN
31. 3. 10.00 – 13.00 h – Nedeľná špacírka

Vychádzka pre rodiny s deťmi so sprievodkyňou Niki. Po-
zývame všetky rodiny s deťmi, ktoré rady trávia čas na čerstvom
vzduchu, na nedeľné špacírky do okolitých Malých Karpát. Na
výlete spoločne preskúmame jarnú krajinu a povieme si o zaují-
mavých prírodných a historických miestach v okolí mlyna.

Vstupné: 4 € dieťa + rodič; 7 € rodinné vstupné

Čo u nás uvidíte
Expozícia mlynárstva
Spoznajte očarujúcu vidiecku usadlosť s mlynom, ktorú dali

postaviť pezinskí Pálfiovci a od polovice 19. storočia patrila šty-
rom generáciám bavorskej rodiny Schaubmarovcov. Barokový
mlyn je dnes národnou pamiatkou, ktorú sa podarilo zachovať aj
s funkčným technickým vybavením a okolitými, kedysi úžitkový-
mi, budovami. Počas návštevy mlyna a pri prehliadke expozície
sa dozviete viac o jeho histórii, fungovaní a spôsobe života jeho
niekdajších majiteľov.

Galéria výtvarného umenia
Z kruhu von. Moderná a súčasná slovenská keramika
16. 5. 2018 – 14. 4. 2019 – kurátorka: Viera Kleinová
Slovenská keramika si status vitálneho a otvoreného výtvar-

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

Nájdete u nás
Kaviareň... V kaviarni Schaubmarovho mlyna si dáte kávu

z modranskej pražiarne Ebenica, limonádu od Herberta alebo
dobrý koláčik.

... Vyberte si z ponuky pekných kníh o umení a prí-Obchod
rode pre deti aj dospelých. Nájdete u nás aj rôzne drobnosti
z produkcie Schaubmarovho mlyna a Slovenskej národnej galé-
rie. Pre ešte väčší výber publikácií a darčekov odporúčame
e-shop: www.sng.sk/sk/eshop/

... Súčasťou areálu mlyna je aj ovocný sad, ktorýSad&dvor
sme v roku 2018 ošetrili a vysadili sme v ňom vyše 30 ovocných
stromov a 100 ovocných kríkov. Sad momentálne otvárame len
príležitostne, ale v krátkom čase ho plánujeme sprístupniť a otvo-
riť pre verejnosť.

ŠTV – PIA9.00 – 16.00 h,Otváracie hodiny mlyna a kaviarne:
SO – NE 10.00 – 18.00 h. Počas víkendov pozývame na pre-
hliadky mlynskej expozície, ktoré sa konajú každú celú hodinu.
Posledný vstup do mlyna je o 17.00 h.

: 3 € dospelí, 1,5 € žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, seniori,Vstupné
ZŤP, deti do 6 rokov – vstup voľný

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

Po roku, 1. marca, vyšla
nová známka pezinského vý-
tvarníka Igora Piačku. Je ve-
novaná osobnosti Michaela
Stranka. Narodil sa v rusín-
skej obci Jarabina. Ako 6-
ročný sa vysťahoval s rodičmi
do USA. Je zvečnený na kul-
tovej fotografii J. Rosenthala
z bojov II. svetovej vojny o pa-
cifický ostrov Iwo Jima, kde
1. 3. 1945 padol.Autorom ryti-
ny FDC je Mgr. art. Ľubomír
Žálec,ArtD. (TVPK)

Nová známka Igora Piačku

Pezinský klub Spoločnosti Prometheus venoval pri tejto
príležitosti Malokarpatskej knižnici knihu od JozefaKÓD 1
Banáša. Pred rokom sme venovali Malokarpatskej knižnici kni-
hu od profesora Ladislava Hube-Cirkev a štát v zrkadle dejín
náka. Spoločnosť Prometheus – klub Pezinok

Marec mesiac knihy
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Užívali sme si ho aj 5. marca na fašiangovej zábave organi-
zovanej Fss Obstrléze a Denným centrom na Hrnčiarskej 44.

V areáli Domu kultúry v Pezinku počas celého posledného
fašiangového večera to žilo hudbou, piesňou, tancom, smie-
chom a hlavne – dobrou náladou. K tejto výbornej atmosfére
prispela aj Hs Jano z Budmeríc, ktorá prítomných hostí zabá-
vala až do polnoci a parket bol stále plný.

Tancujúcich prerušil o 20.30 h sprievod žien v modrých suk-
ničkách, bielych tričkách, v modrých šatkách a s knižkami na
hlavách.

Na čele sprievodu sa na vozíčku viezla neposedná baba
s flaškou v ruke. Nechýbal ani farár, basa, hudobníci a ostat-
né smútočné zhromaždenie. Už druhý rok pochovávame ba-
su veselším, modernejším spôsobom, aby si ľudia užili čo naj-
viacej zábavy. Tento rok to bola krátka paródia na film Slnko,
seno, jahody. To však nebolo všetko. Naša nerestnica basa
pri svojich potulkách po Slovensku porodila päť malých basi-
čiek, ktoré farár pokrstil ešte pred jej odchodom na 40-dňový
odpočinok. Odišla tíško za zvukov krásnej piesne: Keď basa
umiera. Tanec a vtipné hovorené slovo sa striedalo s piesňa-
mi, no aj pri tejto „smutnej udalosti“ dominoval smiech nad
plačom.

K spokojnosti hostí prispela aj bohatá tombola a v bufete
ich čakal dobrý guláš, ktorý mohli zaliať dobrým vínkom
a doplniť sladkými koláčmi či slaným pagáčom.

Všetci sme odchádzali spokojní a už teraz sa môžeme tešiť
na nový scenár pochovávania basy v roku 2020. Skvelá zá-
bava zaručená!

Naše najbližšie vystúpenie 23. marca – voNaši huncokári
Vištuku. Mária Kopitková

Veď už mladšie nebudeme,
tak si život užívame!

Vydarená prednáška a beseda
Základná organizácia SZPB

brig. gen. Karola Peknika v Pe-
zinku, v spolupráci s Mestským
úradom, Kultúrnym centrom a
vedením základných škôl už
pravidelne organizuje vedo-
mostnú súťaž Medzníky
2. svetovej vojny. Nechceme,
aby sa táto akcia zredukovala
len na skúšanie a overovanie
vedomostí, ale snažíme sa po-
môcť v rozširovaní poznatkov
žiakov, no hádam aj pedagó-
gov z našej novodobej histó-
rie aktívne formou prednášok
a besied.

Ostatnú takúto akciu sme rea-
lizovali v kinosále Domu kultúry
v Pezinku 19. februára 2019.

Odbornú prednášku na tému
Slovenského národného pov-
stania predniesol aj za použitia

audiovizuálnej techniky Doc.
PhDr. Jozef Bystrický, CSc, pra-
covník Vojenského historické-

ho ústavu v Bratislave. Aktívnu
besedu so žiakmi mal Doc.
JUDr. Ján Chudík, CSc., pria-
my účastník bojov v 2. svetovej
vojne v radoch Červenej armá-
dy. Okrem zaujímavých spo-
mienok mohol ukázať deformo-
vanú guľku, ktorú mu vyopero-
vali z blízkosti srdca a ktorú si
všetci účastníci besedy so záuj-
mom popozerali.

Akcie sa zúčastnili žiaci de-
viatych ročníkov všetkých zá-
kladných škôl z Pezinka a tiež
kvarty Osemročného gymná-
zia.

Ing. Ondrej Kuňak,
člen výboru ZO pre spoluprácu

s mládežou a školami

Vo štvrtok 7.marca 2019 sa
uskutočnil inovačný workshop
určený pre študentov 3. a 4.
ročníka strednej školy v pries-
toroch OA Pezinok. Cieľom
bolo zameranie na rozvoj ino-
vatívneho a kreatívneho mys-
lenia študentov. Študenti do-
stali z Mesta tému s názvom
Akou výhodou je byť Pezin-
čanom a mať tu trvalý pobyt.
Študenti boli rozdelení na tri
skupiny a pod vedením lekto-
rov sa venovali danej proble-
matike. Následne aj v prítom-
nosti primátora mesta Igora
Hianika jednotlivo prezento-

vali svoje zaujímavé návrhy,
nápady, ktoré by mohli v bu-
dúcnosti byť využité v prospech
občanov nášho mesta.

Samotný inovačný workshop

bol súčasťou národného pro-
jektu , ktorý podpo-inovujme.sk
ruje inováciu a kreatívnosť
študentov, precvičenie ich pre-
zentačných zručností ako aj to,

že sa naučia techniku gene-
rovania nových nápadov a mô-
žu aplikovať priamo na príkla-
de v praxi.

(pv)

Prezentácia študentov na Obchodnej akadémii

V piatok 15. marca 2019 sa v okrese Pezinok
vyskytli opäť prípady telefonátov na pevnú
linku do príbytkov seniorov, kde sa páchateľ
vydával za rodinného príslušníka (synovec,
vnuk) a cez telefón žiadal požičať peniaze
na konkrétny účel avšak s tým, že si po ne

nemôže prísť sám, ale pošle náhradu (kamaráta, asistentku).
V jednom prípade bola 80-ročná žena z Pezinka týmto spôsobom
podvedená a páchateľovi, ktorý sa vydával za jej synovca,
odovzdala sumu 12 500 €. Polícia teraz po páchateľovi intenzív-
ne pátra.

Polícia upozorňuje starších občanov na tieto prípady, ktoré
sa stávajú opakovane. Páchatelia využívajú ochotu seniora
pomáhať a zneužijúc aj ich dôveru, ktorú si touto legendou
cez telefón získajú, sa obohatia o nemalé finančné obnosy,
mnohokrát o celoživotné úspory seniora. Preto je na mieste
zvýšená opatrnosť a ostražitosť pri každom telefonáte, pri
ktorom sa snaží osoba na druhej strane od seniora požičať pe-
niaze na akýkoľvek účel. Odporúčame si požiadavku ihneď te-
lefonicky overiť u rodinných príslušníkov a v prípade akého-
koľvek podozrenia ihneď kontaktovať políciu na bezplatnom
telefónnom čísle 158. kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

Seniori, pozor na podvodníkov

Inzercia

FOTO: Peter Vlasák
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Nielen kvalitný servis spojený
s požičiavaním kníh, ale aj zá-
žitky v podobe besied, stretnutí
s autormi alebo čítania rozprá-
vok pre najmenších pripravuje
pre svojich čitateľov všetkých
generácií Malokarpatská knižni-
ca v Pezinku. „Snažíme sa pôso-
biť nielen ako požičovňa kníh,
ale aj ako inštitúcia, v ktorej sa
vždy niečo zaujímavé deje,“ pre-
zradila riaditeľka knižnice Da-
niela Tóthová. Potvrdil to v plnej
miere aj 20. ročník Týždňa slo-
venských knižníc, ktorý sa ko-
nal tento rok od 4. do 10. marca
a do ktorého sa Malokarpatská
knižnica aktívne zapojila.

Na obľúbenom celosloven-
skom podujatí sa knižnica aktív-
ne zúčastňuje už od jeho po-
čiatkov. Treba však dodať, že
atraktívny program pripravuje
pre svojich návštevníkov počas
celého roka, a to aj vďaka pod-
pore, ktorú knižničným projek-
tom poskytol Fond na podporu
umenia.

„Každá dobrá knižnica sa
v rámci Týždňa slovenských
knižníc určite snaží vymyslieť
akcie, ktoré oslovia návštevní-
kov. Niekto tak robí prostred-
níctvom kvalitných výstav,
niekde usporadúvajú prednáš-
ky či vzdelávacie kvízy. Na pôde
Trnavskej univerzity napríklad
organizujú Noc s kávou, keď ne-
chajú knižnicu otvorenú celú
noc pre verejnosť a ponúkajú ľu-
ďom kvalitnú kávu, aby sa im tu
lepšie študovalo,“ povedala Da-
niela Tóthová pre časopis Pe-
zinčan.

Čo špeciálne teda pripravili
v Pezinku? Napríklad odpúšťa-
nie poplatkov za upomienky.Ale
aj stretnutia čitateľskej verej-
nosti s obľúbenými autormi. Na-
príklad 4. marca, teda hneď
v úvode týždňa, s deťmi bese-
doval spisovateľ, básnik a pre-
kladateľ Ľubomír Feldek. Podu-
jatie moderovala spisovateľka a

Malokarpatská knižnica chce deti priviesť ku knihám
knihovníčka Veronika Šikulová.
Hovorili s deťmi o jeho rozpráv-
kových knihách, básničkách, do-
konca si deti vyskúšali poetický
tréning, keď Feldek deťom
„nadhadzoval“ verše a deti
k nim hľadali a dopĺňali rýmy, čo
bolo veľmi interaktívne.

V pondelok večer bola v rámci
podujatia Literatúra v radnici
hosťom Malokarpatskej knižni-
ce spisovateľka Andrea Cod-
dington, mimoriadne úspešná
a predávaná autorka, ktorá je
známa svojimi príbehmi o sil-
ných ženách. Žila istý čas v Spo-
jených štátoch amerických, pri-
čom práve smutnej životnej skú-
senosti z tohto obdobia venova-
la jednu svoju knihu. Diskusiu
opäť moderovala Veronika Šiku-
lová.

V utorok 5. marca čitateľom
predstavila autorka Iris Kop-
csayová svoju zbierku poviedok
Život je stupídny a plný pochyb-
ností. Na besedu prišli aj ďalší
autori – Ľubomír Feldek, Ľubo
Dobrovoda a Erik Ondrejička, te-
da celý okruh spisovateľov, ktorí
s ňou diskutovali o jej troch kni-
hách, ale aj o jej novom časopi-
se Rozum, ktorý začala vydá-
vať, a ktorý je venovaný literatú-
re. „Reč teda bola vo všeobec-
nosti o vydávaní literárnych ča-
sopisov, ale aj o problematike
žánrovej a nežánrovej literatúry,
o téme ženských autoriek ver-
sus mužských autorov. Iris
Kopcsayová napríklad tvrdila,
že na súčasnom literárnom tr-
hu, čo sa týka prózy, registruje
viac pozoruhodných ženských
autoriek než mužských autorov,
čo bola silná téma do diskusie,“
dodala Daniela Tóthová.

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku v spolupráci s Literárnym
informačným centrom pripravila
aj vernisáž výstavy pod názvom
Pohyb k nehybnosti spojenú
s besedou so spoluautorom rov-
nomennej knihy Vladimírom

Barboríkom. Výstava aj publiká-
cia zachytávajú literárne a spo-
ločenské pohyby 60. a 70. ro-
kov minulého storočia, ktoré za-
znamenal vo svojich fotografi-
ách divadelný fotograf Anton
Šmotlák. Výstava sa dá vidieť
do 5. apríla.

Jedným z dlhodobých projek-
tov Malokarpatskej knižnice je
hlasné čítanie z knižiek. „Zistili
sme, že deti veľmi dobre reagu-
jú na to, keď si medzi ne sadne-
me a niekto im číta nahlas. Pre-
to naša knižnica už pred mesia-
com uviedla cyklus Rozprávka
má krídla. Každý druhý utorok
poobede čítame pre verejnosť,
pre školské kluby – ten, kto prí-
de, si sadne a môže počúvať.
Najčastejšie číta Veronika Šiku-
lová. A rozprávky číta v pôvod-
nej, neskrátenej forme. Čítame
teda v pôvodnej verzii a v plnom
znení o troch princoch, ktorí za-
bili troch drakov a bojovali o tri
princezné, zatiaľ čo v skrátenej
forme už ide o jedného princa,
jedného draka a jednu princez-
nú,“ vysvetlila Daniela Tóthová.

Súčasné deti totiž väčšinou na-
ozaj nepoznajú rozprávky v pô-
vodnom znení. A nepoznajú ani
mnohé známe diela z rozpráv-
kového sveta. Dnes rozprávky
vychádzajú v pútavo a výrazne
ilustrovaných nových knihách
v inovovanej, no často aj veľmi
skrátenej podobe. Prečítanie ta-
kýchto rozprávok trvá pár minút.
Oproti tomu prečítanie klasickej
rozprávky Pavla Dobšinského
trvá asi 20 až 25 minút. Mnohé
z detí majú problém tak dlho sa
koncentrovať, niektoré vraj číta-
nie dlhšej verzie ledva pretrpeli,
no v Malokarpatskej knižnici sa
nedajú odradiť a snažia sa de-
ťom vštepiť vzťah k literatúre a
k pôvodnej ľudovej slovesnosti.
Chcú s deťmi pracovať tak, aby
sa dozvedeli, odkiaľ ľudová roz-
právka prichádza, ako sa meni-
la jej podoba, aby malí čitatelia

spoznali aj menej známe diela
z tohto žánru.

So záujmom najmladšej gene-
rácie o čítanie to podľa Daniely
Tóthovej nie je také zlé, ako sa
niekedy hovorí. Treba však
s deťmi pracovať. Ako pripome-
nula, niektoré slovenské aj za-
hraničné výskumy sa venujú
otázke, ako ovplyvňuje vývoj
mozgu, ak dieťa vyrastá s tlače-
nou knihou, ktorú číta alebo mu
ju čítajú rodičia, alebo keď, nao-
pak, najmladší členovia rodín
sledujú rozprávky len v sfilmo-
vanej, elektronickej podobe.

Vysokoškolská pedagogička
Ľudmila Hrdináková upozornila
na to, že deťom, ktoré trávia ve-
ľa času na internete a sociál-
nych sieťach, chýba hlboké lite-
rárne čítanie hoci aj tri hodiny
denne. A ak čítajú orientačne,
rýchlo a plytko, ich mozog sa ne-
vyvíja tak, ako je potrebné.

„Netreba to vzdávať a treba vy-
chovávať deti aj ich rodičov, čo
znamená posúvať im tieto infor-
mácie – že mozog pri sledovaní
výlučne elektronických médií
pracuje inak ako pri čítaní tlače-
ných kníh, niektoré časti mozgu
nie sú vyťažené, nerozvíja sa
dobre verbálne vyjadrovanie,
tvorivosť,“ povedala Daniela
Tóthová. „Pri výpožičkách teda
začíname pracovať s rodičmi
malých detí, čomu by sme sa
chceli venovať programovo a
plánovite. V košickej Knižnici
pre mládež napríklad už robia
stretnutia s rodičmi malých detí
a vysvetľujú im, aké dôležité je
čítať.“

Aj v Malokarpatskej knižnici
v Pezinku sa chcú pravidelnej-
šie stretávať so svojimi najmen-
šími čitateľmi, aj s ich rodičmi –
aby deti spoločne priviedli ku kni-
hám. A tiež aby týždeň knižníc
doslova nabitý atraktívnymi
podujatiami pre malých aj veľ-
kých čitateľov, trval v Pezinku
celý rok. (kam)

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU apríl

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA apríl

1.4. Letné tábory. Do letných táborov je možné sa prihlásiť osob-
ne v CVČ. Ponuku nájdete na našej web stránke od 1. 4. 2019
4.4. Mama, ocko- poď sa hrať: Prichádza jar. Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
11.4. Mama, ocko- poď sa hrať: Veselí zajkovia. Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
18.4. IT výlet. Jednodňový IT detský tábor.
23.4. Prázdninová klubovňa. Jednodňový detský tábor.
24.4. Deň Zeme – podujatie pre ŠKD. Zažite s nami popolud-
nie interaktívnych hier a tvorivých ateliérov, na ktorých budeme
zábavnou formou spoznávať prírodu, ktorá je okolo nás. Po-
dujatie sa koná od 14.00 do18.00 hod. pre rodiny s deťmi v Zá-
mockom parku.
25.4. Mama, ocko- poď sa hrať: Kuriatko z dlaní. Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

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

Sobota 16. 2. sa
v Centre voľného
času niesla vo fa-
šiangovom duchu.
Ako je pre toto ob-
dobie typické, ak-
cia bola plná zába-
vy, dobrej nálady a
chutného občer-
stvenia. Pre deti
bolo pripravené di-
vadielko o Osmi-
jankovi a interak-
tívne pásmo na tému ľudových tradícií. Dobrú náladu svojím vy-
stúpením podporil aj ľudový súbor Obsterléze, ktorý roztlieskal
nielen malých divákov, ale aj ich rodičov a starých rodičov.
Nechýbala samozrejme ani tvorivá dielnička, kde si deti mohli
za pomoci lektoriek vyrobiť svoju jedinečnú masku. Na záver
podujatia bola pre všetkých pripravená tradičná fašiangová
dobrota – šišky s lekvárom. Všetkým zúčastneným ďakujeme
za krásnu atmosféru a tešíme sa na ďalšie stretnutie na niekto-
rej z akcií, ktoré pripravujeme. (CVČ)

Fašiangová slávnosť v CVČ

Pre študentov a verejnosť:
Literatúra v Radnici: Baštrng. Termín: 8. apríl 2019 o 19.00 h
Hostia: herec Michal Kubovčík, moderuje Veronika Šikulová.
Miesto konania: Radnica – cafe & wine bar, M. R. Štefáni-
ka 1, Pezinok.
Skvelá veda: Slovensko nahlas! Termín: 9. apríl 2019 o 17.00 h.
Hostia: environmentalista Pavol Široký, moderuje novinár a spi-
sovateľ Márius Kopcsay. Miesto konania: čitáreň, Malokarpat-
ská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Andrej Hryc – Inventúra/nové doplnené vydanie – stretnutie
s autorom. Termín: 23. apríla 2019 o17.00 h. Miesto konania: či-
táreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Pre deti, žiakov a verejnosť:
Rozprávka má krídla – hlasné čítanie v knižnici. Termín: 2.
apríl 2019 o 14.00 h – Termín: 16. apríl 2019Veve číta: Berona.
o 14.00 h – Miesto konania:Veve číta: Čertov začadený brat.
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holu-
byho 5
Beseda s Erikom Grochom. Termín: 10. apríl 2019 o 10.00 h.
Termín: 11. apríl 2019 o 10.00 h a 14.00 h. Miesto konania: odd.
pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Literárno-výtvarná súťaž: téma na apríl: Aha, tam je les –
literárne a výtvarné práce treba vždy priniesť do konca mesia-
ca. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská kniž-
nica v Pezinku, Holubyho 5.
Eko-oko – ročný cyklus pre školákov a škôlkarov zameraný na
ochranu životného prostredia.Termín: po dohode. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.
Pamo daj šťastia lavička! – ročný cyklus pre školákov a škôl-
karov, ktorý sa venuje problematike ľudovej tvorby – rozpráv-
kam, povestiam, hádankám.Termín: po dohode. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.
Never každej volovine – ročný cyklus pre školákov zameraný
na rozvoj kritického myslenia.Termín: po dohode. Miesto kona-
nia: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku,
Holubyho 5.

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

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

Inzercia
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Vo februári nav-
štívil ŠKD pri ZŠ Na
bielenisku žonglér
Alex. Deti zo šiestich
oddelení sa zúčast-
nili interaktívno-po-
hybovej šou, ktorá
sa deťom veľmi páči-
la. Predstavenie ma-
lo tentokrát názov
CHYTAJ.

Deti sa postupne
dozvedali a aj si vyskúšali, ako sa ktoré predmety – hračky, chy-
tajú. KOMÉTA – hlavička s chvostíkom, ktorá letí vo vesmíre.
Deti si ju prehadzovali z jednej ruky do druhej. Slečna z kufra
PEPITA, deťom ukázala ako chytí pilulku do úst. Deti si to vy-
skúšali so zvieratkami – žabka a ovečka. Veľmi sa im nedarilo.
Úloha PIŠKÓTKA – zvlášť deti zaujala, lebo sladkosti majú ra-
dy. Postupne chytali 1,2, až 3 piškótky uložené na chrbáte ruky
tou istou rukou. Deti si vyskúšali aj mnohé ďalšie hry a na záver
bola DISKOTÉKA, kde si naraz vyskúšali všetky interaktívne
hračky.Atak žonglovali a žonglovali, a pritom sa radovali.

Ďakujeme touto cestou žonglérovi, že medzi nás zavítal a už
teraz sa tešíme na budúce stretnutie. Anna Šimonovičová

Žonglér v ZŠ Na Bielenisku
Mariášový klub Pezinok

(MKP) vstupil v roku 2019 už do
svojej dvanástej sezóny v Slo-
venskej extralige v mariáši. V sú-
ťaži s celoslovenskou pôsob-
nosťou reprezentujeme naše
metsto a náš región so strieda-
vými úspechmi už od roku
2008. Posledných 8 ročníkov sa
nám vždy podarilo umiestniť sa
v súťaži družstiev do dvanáste-
ho miesta, čo nám zabezpečuje
právo usporiadať jeden z dva-
nástich turnajov celoročnej súťa-
že. V netradičnom marcovom
termíne privítal Kultúrny dom na
Holubyho ulici už ôsmykrát ma-
riášistov z celého Slovenska.
Spomedzi 393 účastníkov si ví-
ťazstvo odniesol Jozef Sloviak
z Kysuckého Nového Mesta,
z hráčov domáceho klubu sa
na výbornom štvrtom mieste
umiestnil Dušan Krchňák.

Sezónu 2019 sme odštarto-
vali senzačným januárovým vý-
sledkom v Trenčíne, kde sme v
súťaži jednotlivcov obsadili 1. a
2. miesto a vyhrali sme aj súťaž
družstiev. Momentálne po odo-
hratí troch kôl ( Trenčín, Košice,
Pezinok ) držíme v teamovej sú-
ťaži veľmi lichotivé 4. miesto.

Extraligový seriál tvorí 12 tur-
najov, tzv. Veľkých cien. Tie ma-
jú právo usporiadať kluby, ktoré
sa v súťaži družstiev v predchá-
dzajúcom ročníku umiestnili do

Mariášový turnaj Pezinok Open

dvanásteho miesta. Extraligový
turnaj je vypísaný pre registro-
vaných hráčov, pre neregistro-
vaných hostí domáceho klubu
a pre hostí Slovenského zväzu
mariášových klubov. Hrá sa sys-
témom troch päľdesiatminúto-
vých kvalifikačných kôl, v kto-
rých sa poradie pri hracom stole
boduje nasledovne: za víťaz-
stvo 5 bodov, za druhé miesto 3,
no a hráč ktorému išla karta naj-
horšie obdrží 1 bod. Do štvrtého
kola postupujú všetci hráči s mi-
nimálne siedmimi bodmi, do pia-
teho kola s dvanástimi a viac
bodmi a finálového šiesteho ko-
la sa účastnia všetci, ktorým sa

podarí v predchádzajúcom boji
uhrať sedemnásť a viac bodov.
Na dodržiavanie pravidiel po-
čas hry dohliadajú traja rozhod-
covia, ktorí zasahujú v prípade
sporných situácií pri hre, pričom
striktne dbajú na dodržiavanie
pravidiel a fair play.

Pezinské turnaje sú medzi
mariášovou verejnosťou veľmi
obľúbené, čo potvrdzuje nielen
najvyššia účasť na extraligo-
vom turnaji (417 hráčov v roku
2017), ale aj na populárnom
otvorenom turnaji Pezinok
Open, na ktorom sme v roku
2011 privítali 213 hráčov, čo je
tiež neoficiálny slovenský re-

kord v účasti na turnaji mimo ex-
traligy. Zásluhu na tom má nie-
len klub MKP, ale aj vedenie
mesta, ktoré nám vychádza ma-
ximálne v ústrety. Neposlednú
úlohu pri organizácii turnajov
hrá vedenie Kultúrneho domu
v osobe riaditeľky Ing. Ingrid
Noskovičovej a všetkých za-
mestnancov, ktorí sa podieľajú
na zdarnom priebehu podujatí.

Mariášový turnaj Pezinok
Open alebo Otvorené maj-
strovstvá okresu Pezinok vo
volenom mariáši sa už tradične
koná v priestoroch Spoločen-
skej sály Kultúrneho domu.
Tento rok je termínom sobota
30. marca, kedy v čase od
10.00 h až do neskorých popo-
ludňajších večerných hodín pre-
behne pravé mariášové zápole-
nie o to, kto si tento rok z Pe-
zinka odnesie pohár pre víťaza,
všeobecné uznanie a titul
„Pezinský víťaz 2019“. My
všetci si želáme, aby to v tomto,
v poradí už trinástom ročníku,
vyšlo niektorému z našich, do-
mácich hráčov.Adeptov je dosť,
už len trochu kartárskeho šťas-
tia a musí sa to podariť.

Srdečne teda pozývame
všetkých záujemcov, zápis je
v čase 8.00 až 9.30 h priamo
v Kultúrnom dome.

Za MKP, Ing Michal Pitoňák

Vyhlásenie výsledkov na turnaji slevenskej extraligy
v trenčíne: zľava Ing. Jozef Červeňan, prezident MK Trenčín,
Anton Jurkovič Pezinok – 2. miesto), Tomáš Klimek
(Pezinok – víťaz) a Marián Leška (MK Skalica – 3. misto).

Len pred niekoľkými mesiac-
mi sme si pripomenuli sté vý-
ročie ukončenia Veľkej vojny
a vzniku Československej re-
publiky. Aj v našom časopise
sme uverejnili niekoľko člán-
kov, ktoré vykreslili komplikova-
nú politickú, ekonomickú a spo-
ločenskú situáciu, ktorá so se-
bou, okrem iného, priniesla aj
vznik slobodnej slovenskej
mestskej samosprávy a jej in-
štitúcií. Okrem toho už od vzni-
ku spoločného štátu vznikali na
území mesta nové záujmové or-
ganizácie, športové kluby ale aj
spoločenstvá, ktoré si dali za
cieľ organizovať, spájať a vzde-
lávať občanov, a to najmä slo-
venskej národnosti.

Jednou z takýchto význam-
ných organizácii na území náš-
ho mesta bol aj „Spolok občian-
skej besedy v Pezinku.“ Vznikol
už začiatkom roku 1919 a za-
chovali sa nielen jeho členské
stanovy, ale aj veľmi pekný, vý-
tvarne hodnotný diplom, ktorý
získal každý z jeho zakladajú-
cich členov už 1. februára roku
1919. Ten sa dnes spolu so sta-
novami nachádza v súkromnej
zbierke v Pezinku.

Cieľom Spolku občianskej be-
sedy bolo vzdelávať svojich čle-
nov v prospech podpory Čes-
koslovenskej republiky a pesto-
vania národného povedomia.
Zároveň hneď v prvom pa-
ragrafe sa hovorí aj o „usnad-
není a rozširovaní čítania me-

dzi občianstvom a členom spol-
ku sa mohol stať každý občan,
Slovák, nepoškvrnenej minu-
losti, bez rozdielu náboženstva
a pohlavia.“ Išlo teda o spolok
nielen s politickým, ale najmä
vzdelávacím a kultúrnym zame-
raním.

Zaujímavé je odcitovať aj pa-
ragraf č. 14, v ktorom sa hovorí:
„Činní členovia právo majú po-
diel brať vo valných hromadách
spolku, knihy, časopisy a iné ná-
činia spolkové dľa spôsobu
predpísaného užívať, nových
členov k prijatiu do spolku odpo-

rúčať, vo valnej hromade hlaso-
vať a konečne návrhy a ponosy
podávať.“

Stanovy Spolku boli Valným
zhromaždením prijaté už pri
vzniku Spolku vo februári, tla-
čou však vyšli neskôr, a preto
ich 6. marca 1919 podpísal
predseda Cyrill Kresák.

Ako výtvarný návrh diplomu
formátu 42 x 32 cm bola použitá
predloha významného českého
maliara Vojtecha Hynaisa, kto-
rú vytvoril v Paríži v roku 1891.
Hynais je známy najmä ako
tvorca hlavnej opony pražské-
ho Národného divadla.

Nami publikovaný diplom zís-
kal jeden zo zakladajúcich čle-
nov Karol Škodáček, známy pe-
zinský obchodník, ktorý mal ne-
skoršie obchod na dnešnej Ho-
lubyho ulici č. 63. Škodáček sa
angažoval aj v mestskom poli-
tickom živote – v roku 1918 sa
stal členom Národnej rady v Pe-
zinku a zastupoval záujmy pe-
zinských evanjelikov sloven-
skej národnosti.

Redakcia a autor článku tým-
to prosia našich čitateľov, ktorí
by mali doma písomné materiá-
ly o spolku, fotografie alebo iné
dokumenty, aby sa nám ohlásili
a dovolili nám z materiálu vyho-
toviť kópiu. Každá, čo i len drob-
ná informácia doplní mozaiku
našich vedomostí o dejinách
mesta a budeme za ňu našim
čitateľom veľmi vďační.

Oliver Solga

SPOLOK sedyobčianskej be a spoločenský život
Č lovenskejpo vzniku eskos republiky v Pezinku

V tomto roku sa
dožil najskôr naro-
dený hasič žijúci
v meste Pezinok
98 rokov, k čomu
mu spolu s jeho
rodinou zablaho-
želali i hasiči z Pe-
zinka. Jeho dlho-
ročným zamest-
naním i povola-
ním bola práca pre spoluobčanov, ktorú v Pezinku vykonával od
päťdesiatych rokov. Bol prvým plateným hasičom strojníkom
a neskôr príslušníkom OVPÚ Bratislava vidiek so sídlom v Pezin-
ku kde pracoval ako profesionálny hasič až do svojich 60 rokov
a k tejto práci priviedol i svojho syna Gustáva. Vyučený maliar
mal od mladosti blízky vzťah k technike, motorom a osobitne au-
tomobilom a motocyklom. Okrem toho bol vždy aktívnym členom
DPO SR v DHZ Pezinok mesto.

Na motocykli jazdí dodnes a svoju jazdu v rovnošate predviedol
i na minuloročnej oslave hasičov na Radničnom námestí, kde zo-
žal patričný obdiv a potlesk.

Keď sme mu počas gratulácie k dožitiu 98 rokov priali, aby dožil
i 100- ku, vždy skromný povedal: Teraz je mojim cieľom 99 rokov
až potom si zaželám tú 100-ku. Ja každý deňAnezabudol dodať:
cvičím a odporúčam to všetkým, hlavne deťom, ako školák som
chodil z domu na Stupoch, kde sme vtedy bývali za každého po-
časia 8 km pešo do školy v meste a 8 km naspäť za každého po-
časia v daždi, snehu i mraze. Celodenná strava do školy bol kra-
jec chleba a až po návrte domov mi mamička dala teplú stravu.
Pozdravte odo mňa všetkých kolegov i obyvateľov mesta i okolia.
Pán Turanský si ešte pamätá mená svojich učiteliek z 1. a 4. trie-
dy a predložil svoju fotografiu zo spolužiakmi. Peter Ronec

Oslávenec Rudolf Turanský

Rudolf Turanský „včera a dnes“

Jarné prázdniny sú pre pezinských skautov príležitosť spo-
znať Slovensko o kúsok viac. Tento rok sme sa vybrali do
Trenčianskej Teplej. Čakal nás bohatý program. Počas zvedav-
ky sme spoznali obec a jej zákutia. Zistili sme, že i tu premáva
električka. Dokonca sme navštívili jej depo a dostali možnosť
preskúmať ju. Tento rok oslavuje 110 rokov a odporúčame ju
otestovať. Zlatý klinec programu bol výlet k Skautskému náuč-
nému chodníku. Je jediný na Slovensku a vedie na Čertovu ska-
lu. Hľadali sme tu i čerta, ale márne. Zostala len povesť a jeho
stopa v skale. Marián Lezo

Stretli skauti čerta?



SERVIS11

KULTÚRNE PROGRAMY SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

MAREC 2019 PEZINČAN

► 2.4. PRÍBEH A MY.(utorok) o 18.00 h v malej sále DK – Pred-

stavenie Literárno – dramatického odboru. ZUŠ E. Suchoňa Pezi-

nok.

► 3.4. JARNÉ PRÁCE(streda) o 14.00 h v malej sále DK –

V OVOCNEJ ZÁHRADE. Prednáška Prof. Ing. Ivana Hričovské-

ho pre členovATV i verejnosť.

► 6.4. DRUMFEST(sobota) o 15.30 h vo veľkej a malej sále DK –

SLOVAKIA. 3. ročník festivalu pre milovníkov bicích nástrojov.

Vystúpenia špičkových bubeníkov, workshopy, zaujímavé disku-

sie, výstava bubnov a činelov...Organizátori: OZ P.R.D. s partner-

mi. Vstupenky k dispozícii na a v deň poduja-www.ticketportal.sk

tia na mieste.

► 7.4. AHOJ ROZPRÁV-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

KA. Dnes: PINOKIO. Účinkuje: Divadlo zo šuflíka zo Žiliny. Po-

kračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.

► 8.4. VERNISÁŽ: ČIP-(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –

KA KRAJINY KRANJSKEJ. Výstava čipkárskej tvorby zo Slo-

vinska. Kurátor výstavy: Zlatko Blaževič. Trvanie výstavy: 8.4. –

4.5.2019.

►9.4. ANETA LANGERO-(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

VÁ. Koncert úspešnej českej speváčky a hudobníčky, víťazky sú-

ťaže Česko hľadá SuperStar so skupinou a sláčikovým triom.

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

►10.4. AJ PÁN GOETHE BY(streda) o 9.00 h v malej sále DK –

MAL RADOSŤ. Súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ

a SŠ.

► 12.-13.4. (piatok-sobota) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

VÍNNE TRHY PEZINOK 2019 – XXIV. ročník. Organizátor: Zdru-

ženie pezinských vinohradníkov a vinárov. Spoluorganizátori: Mes-

to Pezinok a PKC.

► 15.4. DO ROZPRÁV-(pondelok) o 17.00 h vo veľkej sále DK –

KY S DORY. Veselý interaktívny program s pesničkami. Dory sa

stratila v rozprávkovom svete a na svojej ceste sa aj s deťmi stret-

ne so Schrekom, Mimoňom, Včielkou Majou, Papa Šmoulom

a Nemom. S deťmi si zaspieva, zatancuje a spozná aj „Mimoň-

skú“ reč. Predpredaj vstupeniek v DK Pezinok a na www.tic-

ketportal.sk

► 21.4. HASIČSKÁ(nedeľa) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –

ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA. Hlavný garant: Dobrovoľný hasičský zbor

Pezinok.

► 24.-25.4. NOVODO-(streda-štvrtok) o 9.00 h v malej sále DK –

BO SO SHAKESPEAROM. Súťaž v prednese v anglickom jazyku

pre ZŠ a SŠ.

► 26.4. HRÁ CELÁ(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

RODINA. Koncert žiakov HO ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.

► 27.4. ANIMATUS.(sobota) o 17.00 h v malej sále DK – Kon-

cert pezinského speváckeho zboru.

► 28.4. MEDZINÁ-(nedeľa) o 15.00 h na Radničnom námestí –

RODNÝ DEŇ TANCA. Zatancujme si spoločne na námestí. Orga-

nizátori: KST PETAN, TC CHARIZMAa PKC.

Akadémia tretieho veku: 3. 4, 10. 4. (ATV miestnosť), 17.4, 24.4

(salónik).

PRIPRAVUJEME:

28.5. TRI LETUŠKY V PA-(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

RÍŽI. Francúzska situačná komédia o tom, čo sa môže stať, keď

si muž chce užívať výhody ženáča, no do svadby sa mu príliš ne-

chce. Jedna z najúspešnejších francúzskych komédií z pera Mar-

ca Camolettiho neomylne útočí na bránice divákov. Hrajú: Hen-

rieta Mičkovicová, Viki Ráková alt. Anna Nováková, Ivana Ku-

báčková, Mária Breinerová, Richard Stanke, Ján Dobrík. Réžia:

Eduard Kudláč.

OZNAM: Dňom 31. 3. 2019 končí platnosť adresy PKC na komu-

nikáciu s verejnosťou: .kulturnecentrumpezinok@stonline.sk

Nová adresa: . Tešíme sa na vašedkpezinok.info@gmail.com

otázky, pripomienky, nápady.

Dňa 9. 3. sme si
pr ipomenul i 22.
výročie úmrtia náš-
ho otca

Emanuela
ŠEBORU

a zároveň si 31. 3.
pripomenieme jeho nedožité 93.
narodeniny. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Spo-
mínajú deti s rodinami.

V apríli bude 15 rokov a v marci
4 roky čo nás opustili

František a Terezka
KÖPLINGEROVCI.

Pri spomienke na vás úsmev na
perách máme a s láskou na vás
všetci spomíname. Sviečka na
hrobe nech svieti vám, nech je
vidno, že chýbate nám.

Dňa 6. 4. 2019 uply-
nie rok, čo nás
navždy opustil náš
manžel, otec, ded-
ko, brat a krstný
otec

Jaroslav
MEČÍR

z Pezinka. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. S lás-
kou na neho spomína 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 €

2.-3. Zranené srdcia ............................................................. USA.
4. Teroristka ........................................................................ ČR
5. My ................................................................................. USA
7. Teroristka ........................................................................ ČR
10. Green Book .................................................................. USA

KINO DOMU KULTÚRY apríl

11.-12. Shazam! . ...... USA. .................................................................
13.-14. Dumbo ............................................... 17.00 h .............. USA
13.-14. Hellboy ......................................................................... USA
16.-17. After: Bozk USA...............................................................................
18. Cyntoryn zvieratiek USA................................................................
20.-21. Hľadá sa Yeti 17.00 h ............. USA........................................
20.-21. Zamilovaná Gloria ........................................................ USA
23. Fk: Trabantem tam a zpátky ............................................ ČR
24. Arctic: Ľadové peklo ........................................................ Isl.
25. Jednou nohou v base ...... ..... Tal.............................................
26. Kliatba kvíliacej ženy .................................................... USA
27.-28. Princ Krasoň ......................................17.00 h .............. Can.
27.-28. Avengers: Endgame ..................................................... USA.
30. Voda, čo ma drží nad vodou ....................................... SR,ČR

Dňa 6. 4. 2019 uply-
nie 7 rokov od úmr-
tia našej milovanej
manželky, mamy,
a sestry

Tatiany
PTÁKOVEJ

rod. Trojanovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. Navždy ostaneš
v našich srdciach...

Kto žije v našich
srdciach, neumie-
ra! Dňa 5. 4. 2019
si pripomenieme
7. výročie úmrtia
môjho drahého
manžela

Miroslava KOŠÍKA.
S láskou a úctou spomína man-
želka Jarmila s rodinou a priateľ-
mi.

Kto ju poznal, spo-
menie si, kto ju mal
rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach
tých, ktorí ťa milo-
vali. Dňa 16.3. uply-
nulo 14 rokov, čo
nás navždy opustila naša drahá
mama a babka

Žofia JANÁSOVÁ
S úctou a láskou spomínajú deti
s rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

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

Ako voda tokom plynie, krásna
spomienka na teba nikdy nepo-
minie. Dňa 15. 3 2019 sme si so
smútkom v srdci pripomenuli 15.
výročie úmrtia, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec
a dedko

Štefan BEDECS.
S láskou a vďakou spomínajú
manželka Mária, dcéra Iveta
a syn Marián s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým známym a priate-
ľom, ktorí mu spolu s nami venujú
tichú spomienku .

Dňa 3. 4. 2019 uply-
nie 25 rokov, čo
nás navždy opustil
vo veku 43 rokov
môj manžel, otec
a dedko
Milan MURÁRIK.

Ďakujeme všetkým, ktorí naňho
nezabudli. Venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Manželka
a dcéry s rodinami.

Miloval i sme ťa
a ty si milovala nás,
tú lásku nezobe-
rie žiadny čas. Dňa
13. 3. 2019 si pripo-
míname 3. výro-
čie, čo nás navždy
opustila naša milovaná

Ing. Helenka URBLÍKOVÁ.
S láskou a bolesťou v srdci spo-
mína celá rodina a všetci,ktorí ťa
mali radi. Venujte jej, prosíme,
tichú spomienku. ĽÚBIME ŤA.

Dňa 12. 4. 2019
uplynie 9 rokov, čo
nás navždy opustil

Michal LUNÁK.
Ďakujeme všet-
kým, ktorí s nami
naňho spomínajú.
Manželka, deti s rodinami.

Dňa 14. 3. 2019
uplynulo 30 rokov
od odchodu do več-
nosti našej drahej

Júlie
NOSKOVIČOVEJ
z Grinavy. S láskou
spomínajú deti s rodinami.

29. marca sme si
pripomenuli nedo-
žité 80. narodeniny
nášho manžela,
otca, dedka a pra-
dedka

Jaroslava
ŽENIŠA.

S láskou vďakou a úctou spomí-
najú manželka a deti s rodinami.

S láskou a úctou si spomíname
na našich rodičov

Annu TOMÁNKOVÚ
a Viliama TOMÁNKA

z Viničného. Dňa 13. 3. uplynulo
24 rokov čo nás opustil otec,
dedko Viliam a 8. 4. uplynie 10
rokov, čo nás opustila mama,
babka a prababka Anna. Kto ste
ich poznali, venujte im tichú spo-
mienku.

Náš láskavý a obe-
tavý otec a dedko

Štefan GABÍK
nás opustil vo veku
57 rokov. 22. mar-
ca 2019 sme si pri-
pomenuli jeho ne-

dožité 90. narodeniny. S úctou,
vďakou a láskou na neho mys-
líme a ďakujeme všetkým za
tichú spomienku. Dcéra a syn
s rodinou.

Dňa 2. 3. 2019 sme
si pripomenuli nedo-
žitých 91 rokov

Jána GALBU
z Viničného a 16. 4.
2019 si pripome-
nieme 25. výročie

jeho úmrtia. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu venujú tichú spomienku.

So smútkom v srdci
si 3. 4. 2019 pripo-
menieme 15 rokov
od odchodu do več-
nosti našej drahej
mamy, babky a pra-
babky

Anny FISCHEROVEJ.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Spomínajú deti
s rodinami.

Sú chví le ktoré
ťažko prežívame,
sú okamihy na
ktoré tisíckrát spo-
míname. Márne ju
naše oči všade hľa-
dajú, po tvári slzy
stekajú. Dňa 4. 4. 2019 si pripo-
menieme 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša mama, manželka
a babka

Amália FISCHEROVÁ.
S láskou spomína smútiaca rodi-
na.

Neuveriteľných 30
rokov uplynie 13.
marca, kedy nás
opustila
Tina GRÉCOVÁ.

Zanechala deti He-
lenu, Štefana, Joze-

fa, Vieru, Jaroslavu. Vnúčatá
Alenku, Vierku, Štefka, Vlaďku,
Martina, Mirku, Borisa, Táničku.
Určite by ju radi poznali pravnuci:
Adriana, Michaela, Denis, Oliver,
Lenka, Nikolka, Lenka, Kristián
a prapravnuci Dominik a Viktória.
Všetci radi spomíname na jej dar
rozdávať radosť a lásku. Pripojte
sa k nám.

Dňa 20. marca
sme spomínali na

Irenku
OLOSOVÚ,

rod. Hlavinovú,
k t o r á b y m a l a
v tento deň 82. ro-
kov. Ako inak prekonať odlúče-
nie, než spomienkami? S láskou,
dcéraAlena s deťmi.

Sú ľudia, ktorí pre
nás znamenajú viac
ako tí ostatní. Keď
odídu zostane v du-
ši prázdno. S úctou
a láskou spomína-
me na našich rodi-
čov, ktorí nás opus-
tili v mesiaci apríl
Štefan FISCHER

pred 11 rokmi
Irenka

FISCHEROVÁ
pred 5 rokmi.

Ing. Ján
SCHVARC

28. 3. 2018 †
S úctou a láskou
spomíname...
...bol si pre nás
všetkým... navždy
zostaneš v našich srdciach.
Manželka a synovia s rodinami.

Dňa 21. 3. 2019
sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia
našej drahej man-
že l ky, mamy a
babky

Anastázie
HAJTMÁNKOVEJ.

S láskou spomína manžel Ferdi-
nand, dcéra Scarlet a vnučky Ti-
mea a Liana.

Dňa 28. 3. 2019
sme si pripomenuli
23. výročie úmrtia
mojej manželky

Veroniky
KABÁTOVEJ

rod. Táborovej.
S láskou a úctou spomína man-
žel, syn, dcéra a vnuci. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Dňa 18. marca sme
si pripomenuli 32.
výročie, čo nás na-
vždy opustila

Františka
KORČEKOVÁ

a dňa 27. apríla si
pripomenieme 25.
výročie úmrtia

Rudolfa
KORČEKA.

Kto ste ich poznali,
venujte im tichú
spomienku. Spo-

mínajú deti a vnúčatá s rodinami

Dňa 8. 4. si pripo-
menieme 1. výročie
úmrtia našej man-
želky, mamičky,
krstnej mamy, ses-
try a babky

Márie
VACHOVEJ

S láskou spomína najbližšia ro-
dina.
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V sobotu 9. februára sa kona-
lo finálové kolo Mestskej mini-
futbalovej ligy Pezinok. Sláv-
nostne ho prišiel otvoriť primá-
tor Igor Hianik. V prvom semifi-
nálovom zápase sa stretli muž-
stvá Banco Casino W a Na-
ostro, kde vo vyrovnanom zápa-
se vyhralo Banco Casino 4-3.

V druhom semifinálovom zá-
pase nastúpilo mužstvo Selavy
(najväčší favorit na prvenstvo)
s mužstvom Banco Casino R,
kde sa prejavila kvalita a muž-
stvo Selavy vyhralo dosť jedno-
značne 13-2.

Zápas o tretie miesto prinie-
sol veľmi pekný a dramatický

Banco Casino W – víťaz Mestskej minifutbalovej ligy Pezinok

futbal, kde sa niekoľkokrát me-
nilo skóre a nakoniec vyhralo
mužstvo Naostro 9-7. Momen-
tálne asi najlepšie mužstvá ligy

sa stretli vo finálovom súboji,
kde prekvapujúco malo navrch
mužstvo Banco Casino W, kto-
ré zvolilo správnu taktiku na do-

posiaľ neporazené mužstvo Se-
lavy a vyhralo 6-3.

Bodkou za úspešnou sezó-
nou MMFLbolo vyhlásenie oce-
není najlepším mužstvám a jed-
notlivcom. Cenu za najlepšieho
strelca a najproduktívnejšieho
hráča dostal Ladislav Márics
(B.Casino W), najlepším nahrá-
vačom sa stal Erik Nagy (B.Ca-
sino W), najlepším brankárom
sa stal Dušan Maluniak (Sela-
vy), najlepším hráčom sezóny
sa stal Branislav Hulák (Sela-
vy), ktorý získal v internetovom
hlasovaní aj cenu za najkrajší
gól. Cenu fair play získalo muž-
stvo Brothers. Martin Gaal

Inzercia

Výsledky XIV. ročníka plaveckého maratónu 2019

V sobotu 2. marca 2019 sa v Pradede (ČR) konali spojené
Majstrovstvá ČR aj SR v zimnom triatlone na tratiach 8km MTB
(horská cyklistika) + 8 km bežecké lyžovanie + 6 km beh.

Členka Športového triatlonového klubu Pezinok Alena Dra-
hošová získala titul Majsterka SR v zimnom triatlone vo svojej
kategórii, 2. miesto v absolútnom SR poradí a 1. miesto v kate-
górii v celkovom hodnotení českých aj sloveských pretekárok.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu.

Silvia Švecová

MS ČR a SR v zimnom triatlone

A H C P e z i n o k
Grapes je prvý hoke-
jový klub v Pezinku.

Založený bol 5. ok-
tóbra 2017.

AHC Pezinok
Grapes

V nedeľu 3. marca 2019 sa členovia Športového triatlonové-
ho klubu Pezinok zúčastnili 3. kola Slovenského pohára
v akvatlone, ktorý sa uskutnočnil v Bratislave. Plaveckú časť
preteku si atléti odplávali v bazéne Iuventa. Bežecká časť sa
štartovala podľa dosiahnutého času v plávaní (tzv. Gunderse-
nova metóda) v blízkom okolí, trať pre kategórie dospelých
viedla cez les, kde mala prevýšenie takmer 200m.

Najúspešnejšia bola ktorá sa v kategóriiEma Koleníková,
žiačky nádejeAumiestnila na 2. mieste.

V kategórii starší žiaci obsadil 4. miesto,Marek Romančík
na 5. mieste sa umiestnil v kategórii juniori Matej Macháček
a v kategórii žiaci nádeje A sa rovnako na 5. mieste umiestnil
Maxim Mihaľov. Silvia Švecová

Zimný akvatlon pre všetkých
Bratislava, 3. kolo SlPo

V sobotu 16. februára sa
uskutočnil v Revúcej
Winter Winter Calssic (ho-
kejový zápas pod holým

nebom). Stretli sa tu mužstvá Revúcej
a Pezinka. Proti MHK Magnezit Revúca
nstúpilo mužstvo z hokejového klubu
AHC Pezinok Grapes.

Zápas začal o 14.00 h v peknom slneč-
nom počasí, skóre zápasu otvorili Pezin-
ské hrozná, ktoré sa ujali vedenia 0:1 a po
prvej tretine bol stav 1:3.

V druhej tretine Revúčania strelili 5 gó-
lov za sebou a stav po druhej tretine bol
5:4 v prospech domácich.

V tretej tretine si domáci postrážili vý-
sledok a nakoniec zápas skončil 9:5.

Po zápase nasledovala exhibícia v po-
dobe samostatných nájazdov, ktoré Pe-

Zápas MHK Magnezit Revúca – AHC Pezinok Grapes

zinské hrozná vyhrali 3:2. Treba poďako-
vať domácim za skvelú organizáciu zápa-
su, privítanie a pohostenie. Odvetný zá-

pas sa bude konať vAréne Pezinok v prie-
behu tohto roka. Termín bude ešte upres-
nený. Vladimír Gorbunov

Na 4. turnaji, ktorý sa uskutočnil v žilinskej športovej hale
Bôrik, odohrali mladí Pezinčania ďalšie tri zápasy hokejbalovej
extraligy v kategórii U16. V prvom zápase nastúpili proti Trebi-
šovu, ktorý presvedčivo zvládli po víťazstve 11:0. Druhým súpe-
rom bol aktuálny líder zo Spišskej Belej. V tomto stretnutí sa pre-
javila kvalita na súperovej strane a bez streleného gólu sa nevy-
hráva. Podľahli 0-4. V poslednom dueli bojovali proti Martinča-
nom a v kvalitnom zápase, kde Pezinčania mali navrch hlavne
v druhej polovici zápasu, si smolne pripísali prehru 1-2. Mrzieť
môže množstvo nepremenených šancí.

Jokerit Juniors Pezinok 11:0– HBKAdler Trebišov: (4:0) gó-
ly: 4x L. Šoka, 3x R.Král, 1x M. Geletová, T. Kováč, J. Halenko-
vič, F. Blaho. Jokerit Juniors Pezinok – :MŠK Spišská Belá 0-4
(0:2). Jokerit Juniors Pezinok – :HBK Medokýš Martin 1-2
(0:2) gól: T. Kováč. Peter Vlasák

Jokerit Juniors Pezinok U16

V dňoch 8.-9. marca 2019 sa konal už 14. ročník zápolenia 24
hod.-NONSTOP plaveckej štafety v mestskej plavárni. Oficiálne
otvorenie prebehlo v piatok na pravé poludnie primátorom mesta
Igorom Hianikom. Prvou plávajúcou bola Pezinčanka a zároveň
juniorská slovenská reprezentantka Veronika Behalová z Pla-
veckého klubu Pezinok. Po nej nasledovali členovia jej klubu,
ktorí odplávali štafetovým spôsobom úvodné metre maratónu.
Postupne sa už zapájali do plaveckého diania jednotlivé pezin-
ské školy, spolky, inštitúcie, športové kluby, záchranárske zložky
a hlavne verejnosť.

Ukončenie štafety a slávnostné vyhlásenie výsledkov s odo-
vzdávaním cien za prítomnosti viceprimátorky Márie Wagingero-
vej sa uskutočnilo v sobotu krátko po odplávaní posledného plav-
ca. Tí, ktorí si nechali zmerať čas a boli najrýchlejšími v danej ka-
tegórii, si odniesli aj pekné vecné ceny. Tento rok bol ocenený aj
v poradí 7 -tisíci plavec za celú históriu podujatia. Celkom sa toh-
toročného maratónu sa zúčastnilo plavcov, ktorí odplávali531
spolu Podarilo sa nám dosiahnuť druhý najlepší vý-76 km 900 m.
sledok, čo sa týka odplávaných dĺžok ako aj počtu km za celú his-
tóriu podujatia.

Najmladší účastník: Najstarší účastník:Tobias Slaný. Emil Čer-
venka. Nikita Kraushuber.7 000 účastník v histórii:

Najrýchlejší plavec do 15 rokov: dievča: Veronika Behalová
čas: 30,26 s, chlapec: čas: 29,34 s.Samuel Jarošinec

Najrýchlejší plavec od 15 do 18 rokov: dievča: Ema Podhorná
čas: 30,96 s, chlapec: čas: 27,36 s.Filip Slyško

Najrýchlejší plavec od 18 do 35 rokov: ženy: Bianca Grznárová
čas. 33,32 s, muži: čas: 27,55 s.Jaroslav Fleischhacker

Najrýchlejší plavec od 35 do 55 rokov: ženy: Jarmila Poláková
čas: 46,02 s, muži: čas: 31,17 s.Marián Podhorný

Najrýchlejší plavec nad 55 rokov: ženy: Katarína Pulmannová
čas: 47,79 s, muži: čas: 44,65 s.Alexander Pravda

Veľké poďakovanie patrí spoluorganizátorom, hlavne Plavec-
kému klubu Pezinok, pracovníkom Mestského podniku služieb
a tiež zdravotníkom Slovenského červeného kríža.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa
spolu s vami na XV. ročník v roku 2020. Peter Vlasák

Deti z Plaveckého klubu Pezinok sa v mesiacoch február
a marec 2019 zúčastnili na viacerých aj medzinárodných pla-
veckých pretekoch. Najmenší plavci nar. 2012 – 2008 repre-
zentovali mesto Pezinok na pretekoch Slovenský pohár žiakov
1. kolo. Keďže je na Slovensku nedostatok bazénov a kapacita
nepostačuje, organizátori museli deti rozdeliť. 16. 2. 2019 štar-
tovali chlapci a 10. 3. 2019 dievčatá. Oba dni prebehli na plavár-
ni v Bratislave na Pántoch. Za PKPK štartovalo 16 chlapcov
a 21 dievčat. Pre niektorých plavcov to boli prvé preteky takého-
to formátu. Deti si vyplávali 3 medaily. Laura Dugovičová
(2009) 3. miesto 50 m prsia, (2011) 3. mies-Simona Pätoprstá
to 25 m znak a (2011) 3. miesto v dis-Tea Anabela Balejíková
ciplíne 25m voľ. sp.

V nedeľu 17. 3. 2019 sa v Bratislave na Pasienkoch konali pla-
vecké preteky – Krajské majstrovstvá Bratislavskej oblasti – Dl-
hé trate (400 m, 800 m,1500 m). Na pretekoch štartovali deti vo
veku 10 rokov a staršie. Plavecký klub Pezinok reprezentovalo
33 detí. Spolu priniesli 5 medailí. Všetky deti si zaplávali osobné
rekordy o 10 až 60 sekúnd. (2007) si vyplá-Katarína Szabóová
vala zlatú medailu v disciplíne 400 m voľný spôsob časom
5:30,79 a bronzovú medailu na 800 m voľný spôsob 11:38,54.
Veronika Behalová (2005) si domov odniesla dve zlaté medaily
v disciplíne 400m voľný spôsob časom 4:50,97 a na dvojnásob-
nej trati časom 10:14,73. Medzi medailistov sa zapísal aj Jozef
Šimo (1997), keď obsadil 3. miesto v disciplíne 400 m voľný spô-
sob časom 6:45,73. Veľmi sa tešíme z úspechov našich plavcov
a chceme im poďakovať za krásnu reprezentáciu klubu. (NK)

Plavecká sezóna sa začala


