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Rozvoj mesta Enviro Šport

Vyberáme pre vás

PROJEKTY

#mínusdorozpočtu

Rýchla správa

Prinášame vám novú rubriku,
v ktorej vás budeme pravidelne infor-
movať o investičných projektoch spo-
lufinancovaných z externých zdrojov
a o priebehu ich realizácie.

Lúčny koberec na sídlisku Sever, voľne prístupná Wi-Fi
na verejných miestach, podpora opatrovateľskej služby,
nové vybavenie školských učební či nové detské ihrisko
– to sú úspešné projekty, ktoré vyšli z dielne personálne
posilneného Referátu projektového riadenia a verejného
obstarávania Mestského úradu v Pezinku.

ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
PRISPIEVAJÚ K ROZVOJU MESTA

#úspešnéprojekty

Novela zákona o dani
z príjmov pripraví Pezinok
o takmer 800-tisíc eur

Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s návrhom novely zákona o dani z príjmov
z dielne strany Most-Híd. Ten počíta so zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane,
ktorá by sa mala zvýšiť z 19,2-násobku životného minima na 22,7-násobok. Cieľom
návrhu má byť zvýšenie životnej úrovne pracujúcich. Podľa ÚMS to bude naopak.

www.pezinok.sk https://vinobraniepezinok.sk/ www.facebook.com/mestopk/
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Voľne prístupná Wi-Fi na verejných miestach
Pezinok získal 15 000 € na pokrytie nákladov na inštaláciu
bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách.
Bezplatné pripojenie bude k dispozícii  v uliciach centra mesta,
v Zámockom parku, amfiteátri, Dome kultúry, na železničnej
stanici, poliklinike a mestskej plavárni. Projekt je podporený
z programu Európskej únie WIFI 4EÚ je v štádiu realizácie.

FOTO: (pb)

VinobranieSamospráva

Už o pár dní sa naše mesto premení na dejisko veľkolepých osláv úrody a práce vino-
hradníkov a vinárov. Tento rok sme do programu vinobrania zaviedli prvé zmeny (návrat
k histórii vinohradníctva počas prvého dúška a alegorického sprievodu, prezentácia
pezinských vinárov vo vinárskej uličke či nová grafika vinobrania). Zásadnú zmenu
koncepcie vinobrania (zmeny v dramaturgii programu a organizácii dopravy, členenie
stánkov do zón či vytvorenie detskej zóny atď.) prinesieme v nasledujúcom roku.
Prajme si pekné počasie.

Vydavateľ
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Inzercia

Oprava účelových komunikácií
V stredu 7. 8. 2019 začalo

Združenie pezinských vinárov
a vinohradníkov s opravou úče-
lových komunikácií vo vino-
hradoch. Tieto cesty sú v ma-
jetku mesta a slúžia všetkým
obyvateľom mesta, návštevní-
kom, turistom a predovšetkým
vinohradníkom ako prístupové
cesty do vinohradov.

Naše združenie sa ich roz-
hodlo opraviť. Vypracovali
sme projekt so žiadosťou o do-
táciu z dotačnej schémy BSK
„BRDS na podporu turizmu
2019“. Bolo nám vyhovené a
dostali sme prostriedky vo výš-
ke 8 tisíc eur, čo síce nie je ve-

ľa, ale aj tieto prostriedky nám
pomôžu. Náš spolok spolufi-
nancuje opravu vo výške 20 %
na poskytnutú sumu. Na fi-
nančnú spoluúčasť a ďalšie ná-
klady použijeme výťažok zo
vstupného z podujatia Víno a

levanduľa.

Organizovanie vinárskych
podujatí v chotári nás pre-
svedčilo o potrebe opraviť prí-
stupové cesty vo vinohradoch,
aby sme návštevníkom a vino-
hradníkom zabezpečili kom-
fortnejší prístup. Osobitne
chceme poďakovať nášmu čle-
novi Jánovi Kovačovskému,
ktorý zabezpečil potrebnú

techniku, dovoz kameniva z lo-
mu a dozoroval jednotlivé prá-
ce. Vybrané cesty boli v I. eta-
pe zrovnané gréderom, ná-
sledne sa v II. etape navozil
vhodný lomový kameň a v III.
etape sa kameň splaníroval a
ťažkým valcom uvalcoval.

Práce sme realizovali ešte
v čase predzberového obdo-
bia. Touto cestou sa osprave-
dlňujeme za vzniknuté kompli-
kácie v uvedených lokalitách.
Ide o cesty v týchto vinohra-
doch: Grefty, Greftičky, Ho-
ráre, Huncpalky a Vimperegy.
V minulosti sme už svojpo-
mocne opravovali cesty v loka-

litách Stará Hora, Škridláky,
Holoperegy. V tejto činnosti
a obnove vinohradníckej kraji-
ny plánujeme naďalej pokra-
čovať, všetko však záleží od
peňazí. Vinohradnícka komi-
sia požiadala Mesto o opravu
výtlkov na účelových asfalto-
vých komunikáciách v extravi-
láne mesta. Veríme, že tieto
opravy sa budú realizovať
a cesty budú naďalej slúžiť
všetkým občanom mesta.

Na prechádzku vinohradmi
po opravených cestách v okolí
Starej hory pozývame všetkých
počas Dňa vo vinohradoch
7. 9. 2019. (ZPVV)

Vzhľadom na to, že štát po-
skytuje na školské obedy
dotáciu vo výške 1,20 eura,
budú rodičia na stravovanie
svojich detí prispievať už len
symbolickou sumou urče-
nou na pokrytie časti pre-
vádzkových nákladov jedál-
ní. Mesto Pezinok sa v tomto
prípade snažilo vyjsť čo naj-
viac v ústrety rodičom, na
druhej strane je však nevy-
hnutné pokrývať aj tzv. zvý-
šené režijné náklady, ktoré je-
dálne musia platiť.

„Režijné náklady slúžia na

prevádzku jedální, čo znamená

nákup tanierov, pohárov a ďal-

šieho vybavenia,“ vysvetlil čita-
teľom časopisu Pezinčan Milan
Hýll, vedúci Oddelenia školstva
a sociálnej starostlivosti Mest-
ského úradu Pezinok. Takisto
sem patria energie, voda, likvi-
dácia kuchynského odpadu
a ďalšie náklady spojené s fun-
govaním školských jedální
a kuchýň.

„Doteraz režijné náklady zná-

šalo mesto, ale podľa najnov-

šieho rozhodnutia Mestského

zastupiteľstva v Pezinku budú

časť z nich znášať rodičia. Pôj-

de o rôzne sumy v závislosti od

toho, či dieťa navštevuje mater-

skú školu, prvý alebo druhý stu-

peň základnej školy,“ doplnil
Milan Hýll. Príspevok na stra-
vu pre rodičov detí, ktoré
navštevujú materské a základ-
né školy, upravilo od 1. septem-
bra 2019 aktuálne schválené
Všeobecne záväzné nariade-
nie. Konkrétne v materskej ško-
le budú rodičia doplácať za stra-
vu na jeden deň 55 centov. Na
základnej škole na 1. stupni bu-
dú uhrádzať iba režijné náklady
vo výške 30 centov a na 2. stup-
ni bude doplatok predstavovať
33 centov – z čoho 30 centov sú

opäť režijné náklady a ďalšie 3
centy tvorí rozdiel medzi strav-
nou jednotkou a dotáciou štátu.
Mesto sa podľa Milana Hýlla ria-
di vyhláškou Ministerstva škol-
stva SR o potravinových pás-
mach. Ide o pásma určené na
nákup potravín, z ktorých vy-
chádzajú ceny za stravnú jed-
notku. Definované sú tri pásma,
pričom Mestské zastupiteľstvo
mesta Pezinok schválilo, že pe-
zinské školy budú patriť do
2. pásma. V ňom predstavuje
stravná jednotka pre 1. stupeň
základnej školy 1,15 eura, na
2. stupni je to 1,23 eura a v ma-
terskej škole ide o sumu
1,45 eura, keďže je v tejto čiast-
ke zahrnutý nielen obed, ale aj
desiata a olovrant.

Dotácie štátu na stravovanie
detí upravuje novela Zákona č.
544/2010 o dotáciách v pôsob-
nosti Ministerstva práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR. Novela
zákona upravuje najmä účel,
podmienky a spôsob poskyto-
vania dotácií na podporu vý-
chovy k stravovacím návykom
dieťaťa.

„Dotácia štátu predstavuje su-

mu 1,20 eura pre všetky deti

navštevujúce základné školy

plus pre deti, ktoré navštevujú

posledný ročník materskej ško-

ly, prípadne aj pre deti v nižších

ročníkoch, pokiaľ ich rodičia po-

berajú dávku v hmotnej núdzi

alebo majú nízky príjem, ktorý

nedosahuje životné minimum,“

vysvetlil Milan Hýll z MsÚ Pezi-
nok.

Akým spôsobom štát tento
príspevok uhrádza? Mestský
úrad je povinný za všetky školy,
ktoré má vo svojej zriaďovateľ-
skej pôsobnosti – teda za zá-
kladné a materské školy v Pe-
zinku, ako aj za Spojenú školu
Pezinok-Modra – požiadať o do-

táciu Úrad práce, sociálnych ve-
cí a rodiny SR. Riaditeľky škôl
teda nahlásia počty detí a Mes-
to ich postúpi Úradu práce. Ten
zráta všetky údaje a pošle balík
peňazí pre celé mesto na zvyš-
né štyri mesiace roku 2019.
Mesto potom dotáciu prerozde-
lí školám.

„Dôležité je tiež to, že žiak má

nárok na štátny príspevok iba

vtedy, keď sa zúčastní výchov-

no-vzdelávacieho procesu a ak

odoberie obed. Inými slovami,

ak žiak chýba a rodičia ho neod-

hlásia, musia obed v daný deň

zaplatiť. Na tom sa nič nezme-

nilo, bude to takto platiť aj teraz.

Akurát že rodičia budú musieť

zaplatiť nielen doplatok, ale ce-

lý obed, teda plnú sumu – vrá-

tane dotácie. Dôvod je jedno-

duchý – dotáciu na žiaka, ktorý

sa v ten deň nezúčastnil na vý-

chovno-vzdelávacom procese,

musíme vrátiť štátu,“ uviedol
Milan Hýll.

Odhlasovanie obedov každá
materská aj základná škola
upravuje vo svojom vnútornom
predpise. „Samozrejme môže

sa stať, že dieťa ochorie zo dňa

na deň a rodičia ho nestihnú od-

hlásiť. Sám to ako rodič veľmi

dobre poznám. Rodič môže

v prvý deň neprítomnosti dieťa-

ťa, žiaka z dôvodu choroby,

prevziať jeho obed. Nakoľko sa

dieťa nezúčastnilo v tento deň

výchovno-vzdelávacieho pro-

cesu, stratilo nárok na dotáciu,

rodič je povinný uhradiť plnú ce-

nu za obed, vrátane časti režij-

ných nákladov, a to aj v prípa-

de, že si obed nepríde pre-

vziať,“ doplnil Milan Hýll, vedúci
Oddelenia školstva a sociálnej
starostlivosti MsÚ Pezinok.

Napokon majú nárok na dotá-
ciu aj deti, ktoré majú diabetic-
ké prípadne iné diétne stravo-

vanie, no školy ho nevedia za-
bezpečiť, takže si nosia obedy
z domu. „V ich prípade budeme

ako zriaďovateľ dotáciu vyplá-

cať priamo rodičom na ich účty

– podľa toho, koľko dní deti boli

v škole počas daného štvrťro-

ka,“ vysvetľuje Milan Hýll.
„Chcem však upozorniť, že aj tí-

to rodičia budú doplácať na re-

žijné náklady – a to z toho dô-

vodu, že v jedálni musia túto

stravu uskladniť, zohriať, umyť

riad, vyniesť odpad, takisto sú

tu mzdové a prevádzkové ná-

klady jedální. Preto sa aj rodi-

čia detí s predpísaným diétnym

stravovaním musia podieľať na

časti režijných nákladov.“

Aj keď v Pezinku, podobne
ako v mnohých iných obciach
a mestách nie je možné, aby
boli tzv. obedy zadarmo naozaj
celkom zadarmo, dosahuje
úspora rodičov 85 až 90 centov
na jeden obed, teda minimálne
dve tretiny jeho hodnoty. (ky)

V tabuľke predstavuje prvá
suma stravnú jednotku (teda ce-
nu obeda predtým) a druhá su-
ma – doplatok dnes.

MŠ 1,45 € 0,55 €
ZŠ 1. Stupeň 1,15 € 0,30 €
ZŠ 2. Stupeň 1,23 € 0,33 €

1. Deti materských a základ-
ných škôl majú nárok na dotá-
ciu štátu 1,20 eur na jeden
obed.
2. Rodičia sa budú podieľať na
režijných nákladoch spoje-
ných s prípravou obedov.
3. V prípade, že dieťa chýba a
rodič ho neodhlási, musí za-
platiť za celý obed, pretože ná-
rok na dotáciu prepadne.
4. Nárok na dotáciu majú aj de-
ti s diétou, ale aj ich rodičia mu-
sia prispievať na časť režij-
ných nákladov.

Obedy zadarmo nemôžu byť zadarmo.
Koľko budú doplácať rodičia?

Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast v Pe-
zinku je od 1. augusta zrušená. Lekárska pomoc je však za-
bezpečená nezmluvnou pohotovostnou službou pre deti.

pre detiAkútnu privátnu službu do 18 rokov nájdete na Bra-
tislavskej ul. č. 85. Ordinačné hodiny: Pondelok – piatok: od
17.00 do 21.00 h Sobota, nedeľa, sviatky: od 9.00 do 21.00 h..

Mimo ordinačné hodiny je potrebné vyhľadať lekársku pomoc
pre deti v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej č. 1
v Bratislave alebo naAmbulantnej pohotovostnej službe pre de-
ti a dorast na Starohájskej ulici č. 1 v Trnave.

Pohotovostná ambulancia ostáva v prevádz-pre dospelých
ke bez zmeny. Ordinačné hodiny: Pondelok – piatok: od 16.00
do 22.00 h. Sobota, nedeľa, sviatky: od 7.00 do 22.00 h

Viac informácií nájdete na webovej stránke mesta v sekcii
Zdravotníctvo. (MsÚ)

Lekárska pohotovostná služba
prešla zmenami

Oznámenie o dočasnej úprave úradných
hodín na Stavebnom úrade MsÚ Pezinok

Mesto Pezinok z dôvodu kritickej personálnej situácie do-
časne upravuje úradné hodiny na Stavebnom úrade MsÚ
Pezinok. S účinnosťou od pondelka 2. septembra 2019 do
odvolania bude úradným dňom len jeden deň v týždni, a to
streda v čase 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 h. Úradné hodiny
podateľne ostávajú nezmenené.

Dôvodom rozhodnutia o úprave úradných hodín je dlhodobo
poddimenzovaný personálny stav na stavebnom úrade pretr-
vávajúci od začiatku roka 2018. Agendu stavebného úradu vy-
bavujú traja odborní referenti, pričom plný stav úradu by mal byť
6 odborných referentov. Na každého súčasného pracovníka pri-
padá v priemere až 130 ks živých spisov, ktorým je potrebné ve-
novať dostatočný čas.

Mesto Pezinok robí maximum pre vyriešenie tejto situácie.
Stavebný úrad pravidelne aj na priamo oslovuje potenciálnych
kandidátov z radov odborníkov, s ktorými prichádza do kontak-
tu počas rôznych stavebných konaní, opakovane otvára nové
výberové konania na neobsadené pozície referentov stavebné-
ho úradu. Veľmi často sa však stáva, že uchádzači nespĺňajú
nevyhnutné kvalifikačné kritériá (základy stavebného vzdela-
nia, orientácia v právnych predpisoch z oblasti stavebného prá-
va). Najvhodnejšími adeptmi sú predovšetkým uchádzači
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním stavebného zamera-
nia.

Dávame do pozornosti, že aj v súčasnosti je zverejnené ďal-
šie kolo výberového konania na referentov stavebného úradu.
Podrobnejšie informácie pre záujemcov sú zverejnené na we-
bovej stránke mesta Pezinok v časti aktuálne informácie.

Prosíme o dodržiavanie zmeneného režimu úradných hodín
a ďakujeme za pochopenie. Igor Hianik,

primátor mesta Pezinok

Zimný semester šk. roku 2019/2020 sa začína spoločným
stretnutím poslucháčov všetkých študijných odborov 18.
septembra o 15.00 h v Malej sále Domu kultúry.

Mesto Pezinok pozýva na toto stretnutie všetkých študentov
ATV, ale aj ostatných spoluobčanov, ktorí sa chcú dozvedieť
oAkadémií tretieho veku viac.

Kontaktná adresa – Koordinátorka ATV Andrea Pikusová, tel.
kontakt. č. 033 6901 127, e- mailová adresa andrea.pikuso-
va@msupezinok.sk

Slávnostné otvorenie XIII. ročníka
Akadémie tretieho veku v Pezinku

MESTO PEZINOK
Ponúka na prenájom VOĽNÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR:

v objekte na Radničnom námestí č.9 v Pezinku
• Na III. nadzemnom podlaží budovy
• o výmere 33,88 mmiestnosť č. 314 2

Bližšie informácie vám radi poskytneme priamo na Mest-
skom úrade v Pezinku, referát správy majetku, kancelária č. 9,
tel. č. 033/6901 109, e-mail: viliam.slimak@msupezinok.sk

Poďakovanie
Referát sociálnej starostlivosti na MsÚ Pezinok vyjadruje

poďakovanie pani Ľudmile Zelinkovej a kolektívu jej spo-
lupracovníkov z Pekárne Častá v predajni na Radničnom
námestí 9 v Pezinku.

Pekáreň Častá zabezpečuje pekárenské výrobky rôzne-
ho druhu počas pracovných dní pre občanov mesta Pezi-
nok, ktorí ktorí sú v núdzi. Ide o pomoc a podporu občanom,
ktorí sú chorí, starí, bez prístrešia, bez finančných
prostriedkov a takáto forma pomoci im nesmierne pomôže.
Ďakujeme. (MsÚ)
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Mesto Pezinok uskutočnilo v priebehu letných mesiacov
nevyhnutnú rekonštrukciu priestorov práčovne v nocľa-
hárni na Bratislavskej ulici, ktorá je využívaná ako prístre-
šok pre občanov bez domova.

V rámci rekonštrukcie boli vymenené elektrické, vodovodné
rozvody a sanita. Zároveň boli vytvorené nové vstupy do miest-
ností tak, aby bolo priestorové usporiadanie v súlade so súčas-
nými požiadavkami na kvalitu a bezpečnosť priestorov.

Nocľaháreň je určená pre občanov, ktorí sa ocitli v krízovej ži-
votnej situácii a nemajú zabezpečené základné životné pod-
mienky. Keďže budova slúžila v priebehu svojej existencie rôz-
nym účelom, jej rekonštrukcia bola nevyhnutná. Navyše pries-
tory práčove boli značne opotrebované a ich usporiadanie nevy-
hovovalo súčasným potrebám a predpisom.

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Práčovňa v nocľahárni
prešla rekonštrukciou

V období od 12. septembra do 27. februára 2020 budú
v areáli cintorína na Seneckej ulici prebiehať stavebné práce
na stavbe ktoré sú spo-Prístavba a prestavba domu smútku,

jené s nevyhnutnými dočasnými zmenami:
- Vchod na cintorín zo Seneckej ulice bude v tomto termíne

uzatvorený.
- Správa cintorína bude presťahovaná na Trnavskú ulicu

č. 10 do priestorov Mestského podniku služieb.
- Obrady spojené s poslednou rozlúčkou budú po dohode

s predstaviteľmi jednotlivých cirkví prebiehať priamo pri hro-
bovom mieste alebo v Dome smútku na Cajle.

Viac informácií na https://www.mpspezinok.sk/sk/cintorin-
ske-sluzby/

Ďakujeme za pochopenie a prosíme o trpezlivosť počas
realizácie stavby. (MsÚ)

Rekonštrukcia Domu smútku
na Seneckej ulici

Radničné námestie bude opäť patriť záchranárom vo štvrtok
19. septembra o 8.30 h kedy sa uskutoční XI. ročník maj-
strovstiev Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní
zranených osôb z havarovaných vozidiel s medzinárodnou
účasťou. Po nevydarenom počasí tohtoročných Osláv sv. Flo-
riana budú mať Pezinčania možnosť nahliadnuť k práci
profesionálov z Hasičského a záchranného zboru. (r)

Záchranári na Radničnom námestí

Križovatka ulíc Holubyho
a Moyzesova je opäť v prevádzke

Cestná svetelná signalizácia na križovatke ulíc Holubyho
a Moyzesova je od 7. augusta opäť funkčná.

Súčasťou cestnej signalizácie je inteligentný radič cestnej pre-
mávky ovládaný na diaľku, ktorého súčasťou je aj online mera-
nie počtu prechádzajúcich vozidiel. V súčasnosti prebieha tes-
tovacia prevádzka nastavenia tohto radiča, čo v praxi znamená
vyladenie časových intervalov jednotlivých dopravných prúdov
na predmetnej križovatke na základe reálnych údajov o hustote
premávky. (MsÚ)

Úspešné projekty prispievajú k rozvoju mesta

– taký je názov výstavy urče-Stáli pri zrode Československa
nej pre múzeá ale aj stredné školy v pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja. Podujatie pripravuje Štátny archív v Bra-
tislave a jeho modranské pracovisko v spolupráci s múzeami
a mestami bratislavskej župy. Cieľom je pripomenúť verejnosti
osudy ľudí, ktorí sa podieľali na budovaní novej Českosloven-
skej republiky bezprostredne po jej vzniku. Výstava bude otvo-
rená 26. septembra2019 o 17. hod na pôde Malokarpatského
múzea v Pezinku. Podrobnejšie o nej budeme informovať v bu-
dúcom čísle časopisu Pezinčan. (ky)

Výstava pripomína zrod ČS

Pokračovanie z prvej strany

Detské typové ihrisko
Za hradbami vyrastie detské

ihrisko rozšírené o relaxačnú
zónu. Pribudne nová zeleň a
hracie i fitnes prvky pre všetky
generácie. Na jeho realizáciu
získalo mesto dotáciu vo výške
8 000 € z Bratislavského regio-
nálneho dotačného systému

pre rok 2019 z programu Územ-
né dotácie. Celkové náklady vo
výške 44 159,75 € dofinancuje
mesto z vlastného rozpočtu.

Podpora
opatrovateľskej služby

Výsledkom projektu podpore-
ného Implementačnou agentú-
rou pod Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR je

opatrovateľská služba v domá-
com prostredí. Na realizáciu
mesto získalo nenávratný fi-
nančný príspevok vo výške
139 201,92 €. Finančné pros-
triedky sú určené na refundáciu
nákladov vynaložených na
mzdové ohodnotenie zamest-
nancov, konkrétne miezd 12
opatrovateliek zo Zariadenia
opatrovateľskej služby mesta

Pezinok po dobu dvoch rokov.

Nové vybavenie odborných
učební na ZŠ Kupeckého

a na ZŠ Na bielenisku
Projekty podporené Integro-

vaným regionálnym operač-
ným programom pod Minister-
stvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR priniesli
mestu nenávratný finančný prí-

spevok v celkovej výške
73 360,27 €, ktorý sa využije
na zlepšenie technického vyba-
venia učebne fyziky a prírodo-
vedy na ZŠ Kupeckého a jazy-
kovej učebne na ZŠ Na biele-
nisku. Cieľom je modernizácia
interiéru učební a zabezpeče-
nie kvalitných pomôcok pre vý-
učbu. Pribudnú nové didaktické

pomôcky, digitálne tabule s pro-
jektorom, laboratórne vybave-
nie i digitálne a elektronické po-
môcky pre efektívne testovanie
jazykovej zdatnosti.

Lúčny koberec na Severe
Na sídlisku Sever rozkvitol pr-

vý lúčny koberec v meste. Jeho
funkcia je nielen estetická, ale

aj praktická. Lúka zadržiava vlh-
kosť a vodu, čím prirodzene
ochladzuje okolie. Navyše vra-
cia do mesta včely, motýle a ďal-
ší užitočný hmyz. Projekt fi-
nančne podporila Raiffeisen
banka v rámci programu Gesto
pre mesto dotáciou 1 000 €. Bra-
tislavské regionálne ochranár-
ske združenie, o. z. zabezpeči-

lo prípravu pôdy, osivo a spo-
luprácu pri výsadbe i starostli-
vosti o lúčny porast. Rozkvitnu-
té lúky má mesto v pláne reali-
zovať každý rok aj na ďalších
sídliskách.

Informácie projektoch nájdete
na webovej stránke mesta.

Ďakujeme za podporu partne-
rom. (MsÚ)

V súvislosti s lokalitou Za hradbami je podaný projekt Inovatívna revitalizácia vnútrobloku Za hradbami, v ktorom mesto žiada
o dotáciu vo výške 50 000 €. Na svoje schválenie čaká i projekt Rodinné detské ihrisko pre malkáčov a veľkáčov na ul. 1. mája.

Tento rok mesto vysadí stromy v hodnote 20 000 €
Inventarizácia zelene postup-

ne odkrýva žalostný stav mest-
skej zelene, ktorý treba urých-
lene riešiť. V prvej fáze sa mes-
to zameralo na najfrekven-
tovanejšie miesta – cintorín,
Zámocký park, Radničné ná-
mestie, Štefánikova ul. Na zá-
klade výsledkov jednotlivých
posúdení sa postupne budú mu-
sieť realizovať orezy a nevy-
hnutné výruby. Cieľom mesta je
urobiť pasport zelene na celé
mesto, aby mohlo vyhodnotiť
stav, stanoviť plán údržby a za-
definovať postupnú výsadbu.
Tento postup je veľmi dôležitý
na objektívne a vecné plánova-
nie rozpočtu v oblasti zelene.
Mesto otvára aj možnosť fi-

nančne podporiť výsadbu ze-
lene cez transparentný účet
mesta.

Výsledky zrealizovaných po-
sudkov priniesli tieto zistenia:
Stromy na Seneckej ul. prešli
v posledných dvoch rokoch
komplexným ošetrením a zdra-
votnými orezmi. Poslednou fá-
zou v tomto roku bol výrub 16
ks stromov. Rozsiahlejšie zása-
hy si vyžaduje zeleň na Radnič-
nom námestí a na ul. M. R. Šte-
fánika, kde je potrebné ošetriť
67 ks a vyrúbať 23 ks stromov.
V Zámockom parku ide o veľmi
vysoké čísla. Na výrub je urče-
ných 99 ks (výrub je rozdelený
na 3 etapy počas 3 rokov). Na
ošetrenie je určených cez 240

stromov, z toho 104 bolo urče-
ných na okamžitý bezpečnost-
ný orez, čo už mesto vykonalo,
aby bol park bezpečný a mohol
sa otvoriť verejnosti.

Keďže zeleň je prioritou mes-
ta, samospráva sa pustí do
výsadby už túto jeseň, kedy je
na to najvhodnejší čas. V prvej
etape plánuje mesto vysadiť
väčšie stromy na ihriskách, kde
ľudia trávia voľný čas a chýba
tam tieň. Do výsadby investuje
cez 20 000 €. V ďalšom roku,
po analýze sietí pod komuniká-
ciami a priestoru, má mesto
v pláne doplniť už existujúce
aleje v centrálnej mestskej zó-
ne a zároveň chce začať s vý-
sadbou nových alejí.

Ak by ste chceli pomôcť náš-
mu mestu v obnove mestskej
zelene, je niekoľko možností po-
moci. Počas výsadby stromov
budeme organizovať komunit-
né aktivity, do ktorých sa môže-
te zapojiť s drobnými pomocný-
mi prácami. Ďalšou formou je
priama finančná podpora vý-
sadby, v rámci ktorej si môžete
adoptovať strom a prispieť na
jeho ošetrenie, alebo prispieť
na výsadbu nového stromu.

Na takéto účely mesto zriadilo
transparentný účet:
SK9109000000005161245466

Budeme radi za každú pomoc
pre našu zeleň v meste. (MsÚ)

Tohtoročná téma sa nesie v znamení „Bezpečne pešo aj na
bicykli“ v rámci výzvy do aktivít „Prejdime sa spolu“. Mesto
Pezinok sa prihlásilo a bude napĺňať postupnými krokmi
zlepšenie ako pešej, tak aj cyklistickej dopravy. V súčasnosti
sme obstarali vyhotovenie štúdie pešieho pohybu a cyklo-
dopravy na celé mesto. V týždni od 16. 9 do 22. 9 pre vás
chystáme aktivity, ktoré podporia celú myšlienku. Jednou z nich
bude aj komunitná večera (piknik na ulici M. R. Štafánika), kde
vymeníme zaparkované autá za jeden veľký spoločný stôl, za
ktorým budeme diskutovať nielen o cyklistickom a pešom
pohybe, ale aj o živote v meste. Igor Hianik – primátor

Európsky týždeň mobility 2019
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Jana Lehocká: Človek by mal robiť prácu, ktorá ho bavíKULTÚRNE PROGRAMY

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

► 7.9. PREDAJNÁ(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
AKCIA POUŽITÉHO DETSKÉHO OBLEČENIA, HRAČIEK,
KNIŽIEKADETSKÝCH POTRIEB. Organizátor: Centrum pre ro-
dinu MaMaTaTaJa.
► 8.9. HUDBAV PE-(nedeľa) o 20.00 h v spoločenskej sále DK –
ZINKU. Účinkujú: Jozef Horváth (husle), Ivan Koska (klavír). Or-
ganizátor: OZ EUTERPA
► 9.9. VINOHRADY, VI-(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
NOHRADY, DOBRÉ VÍNKO DÁVATE. Popoludnie s pezinským
speváckym súborom. Vernisáž výstavy vínnych etikiet, plagátov,
predmetov, výtvarných diel súvisiacich s vinohradníctvom a vi-
nárstvom zo zbierky Petra Roneca. Trvanie výstavy: od 9. 9. do
11. 10. 2019.
► 13.-15.9. VINOBRANIE 2019.(piatok-nedeľa) – Podrobný pro-
gram bude uvedený na plagátoch a na web stránkach www.pezi-
nok.sk www.kcpezinok.sk, a v médiách.
► 18.9. SLÁVNOSTNÉ(streda) o 16.00 h v malej sále DK –
OTVORENIE AKADÉMIE TRETIEHO VEKU – šk.rok 2019/
2020.
► 22.9. AHOJ ROZPRÁV-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
KA. Dnes: INA. Účinkuje: Divadlo FÍ. Pokračovanie cyklu rozprá-
vok s detskou súťažou.
► 23.9. BANÁNOVÁ(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
VEĽRYBA. Talk show Haliny Pawlowskej. Hudobný hosť: Michal
Červienka.
► 2.10. ÚNIA ŽIEN SLOVEN-(streda) o 16.00 h v salóniku DK –
SKA – ÚCTA K STARŠÍM. Posedenie len pre členky MO Pezi-
nok.
► 3.10. KATAPULT.(štvrtok) o 20.00 h v spoločenskej sále DK –
Koncert hudobnej legendy v Pezinku. Predpredaj vstupeniek v
sieti www.ticketportal.sk
► 8.10. ŽUPNÉ ŠKO-(utorok) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
LY PRE TEBA. Prezentácia škôl v bratislavskom kraji. Hlavný ga-
rant: BSK.
► 12.-13.10. PEZIN-(sobota-nedeľa) v spoločenskej sále DK –
SKÝ STRAPEC. 45. ročník medzinárodného filmového festivalu.
Organizátori: KST PETAN, TC CHARIZMA v spolupráci s Pezin-
ským kultúrnym centrom.
► 17.10. ÚCTA(štvrtok) o 15.00 h v spoločenskej sále DK –
K STARŠÍM. Posedenie s kultúrnym programom.
► 20.10. AHOJ ROZ-(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
PRÁVKA. Dnes: ELÁ HOP. Účinkuje: Divadlo PIKI Pezinok. Po
predstavení vyhodnotenie detskej súťaže za šk. rok 2018/2019
a pokračovanie nového cyklu rozprávok s detskou súťažou o SU-
PERDIVÁKA.
► 23.10. NOVEM-(streda) o 9.00 a 10.30 h vo veľkej sále DK –
BER 1989. Divadelné predstavenie pre žiakov ZŠ a študentov
SŠ. Účinkuje: Divadelné centrum Martin.
► 24.10. ZDENĚK IZER:(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
NA PLNÝ COOLE. Vtipné scénky, paródie, imitácie v podaní
českého herca a moderátora. Predpredaj vstupeniek v sieti
www.ticketportal.sk
► 25.10. EKOTOP-(piatok) o 8.00 h vo veľkej a malej sále DK –
FILM – ENVIROFILM. 46. ročník medzinárodného filmového fes-
tivalu.
► 25.10. ODBER KRVI.(piatok) o 8.00 h v salóniku DK – Organi-
zátor: Slovenský červený kríž MO Pezinok.

Akadémia tretieho veku
2.10, 9.10., 16.10., – 16.30-17.30 hod. – (bunkaATV)Anglický jazyk
10.10., 24.10. – 14.00-19.00 hod. – (salónik)Zdravie z prírody
23.10. – 9.00-12.00 hod. – (salónik)Folklórne prejavy

Začiatok predstavení je o 19.30 h ZMENA PROGRAMU VY-

HRADENÁ! 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 €

7.-8. Playmobil vo filme .............. . ..... Fra,Nem....... . 17.00 h ......
7.-8. To Kapitola 2 ............................................................. USA
10. Afrika na pionieri .......................................................... SR
11. CineVision Film Tour ...... SR..............................................
12. Skutok sa stal .... ČR,SR.....................................................
17. Fk: Svetozár Stračina .................................................. SR
18. Stehlík USA.................................................................................
19.-20. AdAstra ............................................................... USA.. ....
21. Angry Birds vo filme 2 USA.................. 17.00 h ..................
21.-22. Pomaľované vtáča ........................................ ČR,SR,Ukrajina
24.-25. Rambo: Posledná krv ................................................. USA
26. Daždivý deň v New Yorku ........................................ USA..
27. Hodinárov učeň ..................................................... ČR,SR
28.-29. Angry Birds vo filme 2 ................. ................... SR. 17.00 h .
28.-29. Nech je svetlo ........................................................ ČR,SR

KINO DOMU KULTÚRY september

� Čomu ste sa venovali v mi-
nulosti, než ste začali pôso-
biť vo verejnej správe? A čo
vás priviedlo do verejných
služieb?

Keby som mala aspoň v skrat-
ke priblížiť svoju profesionálnu
genézu a povedať niečo o svo-
jej minulosti, tak najdlhšiu dobu
– až šestnásť rokov – som pôso-
bila v hoteliérstve, teda v súk-
romnom sektore. V rámci hote-
lového biznisu som prešla od
asistentky riaditeľa snáď všet-
kými pozíciami okrem ku-
chárky. Tú som robila doma
(smiech). Bola som vo všetkých
funkciách, vrátane funkcie ria-
diteľky v dvoch hoteloch. Pôso-
bila som v manažmente 4* biz-
nis hotelov v Bratislave a záro-
veň som sa venovala poraden-
skej činnosti v oblasti hotelové-
ho developmentu. Vždy som
mala blízko ku gastronómii, ob-
chodu a rozbiehaniu nových
projektov. Po rokoch v hotelo-
vom biznise som sa však roz-
hodla zmeniť svoju profesionál-
nu orientáciu.
� Kam viedli vaše kroky ďa-
lej?

Podarilo sa mi vyhrať konkurz
a začala som pracovať pre spo-
ločnosť Budweiser Budvar, kde
som pôsobila osem rokov. Za-
kladala som dcérsku spoloč-
nosť , ktorá sa stala výhradným
distribútorom značky Budvar
na Slovensku. Zaujímavé na
tom je, že išlo takmer o štátnu
službu, keďže Budějovický Bud-
var má v Česku štatút národné-
ho podniku. Spoločnosť som bu-
dovala na zelenej lúke, bolo po-
trebné vybudovať sídlo spoloč-
nosti, prijať zamestnancov, za-
bezpečiť distribúciu, logistiku,
nastaviť predaj a fungovanie vo
vzťahu k jednotlivým zákazní-
kom. Každý jeden Budvar, ktorý
sa na Slovensku predal, distri-
buovala naša spoločnosť a po-
darilo sa nám stať sa druhým
najdôležitejším exportným te-
ritóriom Budějovického Bud-
varu. Bola to pre mňa veľká
výzva pracovať na novom pro-
jekte pre celosvetovo uznáva-
nú značku.
� Teda na každom Budvare
je váš podpis?

Dá sa to tak povedať.Aplatí to
pre obchodné reťazce aj pre
gastro zariadenia. Po ôsmich
rokoch v tejto spoločnosti som
sa však napokon rozhodla vstú-
piť do verejného sektora.
� Čo vás k tomuto rozhod-
nutiu podnietilo?

Predovšetkým fakt, že sa zme
nila situácia a aj nálada v politi-
ke i v samospráve. Mala som
pocit, že sa to začína uberať
správnym smerom porovnateľ-
ným s vyspelými kultúrami v za-
hraničí. Povedala som si, že na-
stal čas ísť robiť prácu, ktorá by
bola prínosom pre Slovensko.
Preto som z privátneho sektoru
prešla na úrad.
� Študovali ste oblasť ces-
tovného ruchu?

Nie, študovala som Vysokú
školu ekonomickú, Obchodnú
fakultu a môj odbor je zahranič-
ný obchod. K cestovnému ru-
chu som ale vždy mala blízko,
som veľký fanúšik cestovania,
je to moje hobby spolu s foto-
grafovaním.
� Komunálne voľby na jeseň
roku 2018, ale aj prezidentské
voľby a eurovoľby v roku
2019 priniesli do verejného
priestoru istú zmenu – nielen
nových ľudí, ale aj prístupy a
metódy, viac kreativity a otvo-
renosti. Cítili ste to tak?

Cítila som to tak dokonca už
pred voľbami. Navyše tým, že
veľa cestujem po svete, zaují-
mala som sa aj o modely, podľa
akých je riadená spoločnosť
v iných krajinách alebo v iných
mestách. Porovnávala som to
a povedala som si, že možno te-
raz nastala príležitosť niečo na
Slovensku zmeniť a byť navyše
aj súčasťou tej zmeny.
� Podľa čoho ste sa rozho-
dovali, kde konkrétne vo ve-
rejnom sektore chcete pôso-
biť?

Podľa názorov ľudí, s ktorými
by som spolupracovala. Pove-
dala som si, že ak mám praco-
vať pre nejaké mesto, rozhodu-
júce je, aký by tam bol primátor.
Pretože ak človek pôsobí na
úrade vo vyššej funkcii, mal by
byť s názormi primátora stotož-
nený. Pokiaľ by to tak nebolo,
práca by ma nenapĺňala, a ne-
mohla by som ju vykonávať.
Zastávam názor, že človek by
mal robiť iba takú prácu, ktorá
ho baví.
� Znamená to, že s Igorom
Hianikom ste v zhode?

Myslím si, že áno.
� Aké boli vaše doterajšie
kontakty s Pezinkom?

Mám tu veľmi veľa dobrých ka-
marátov, s ktorými sa často stre-
távam. Žijú tu dve moje veľmi
dobré priateľky, preto som do
tohto mesta veľmi často cho-
dievala. Pezinok mi je blízky, pá-
či sa mi tým, ako tu ľudia žijú, že

sú schopní sa baviť. V iných
mestách nezažijete, aby boli ka-
viarne plné ráno, na obed aj ve-
čer. Je mi to veľmi blízke možno
aj preto, že pochádzam z ob-
lasti gastronómie. Pezinok je
príjemné vinársky a kultúrne za-
merané mesto a hneď za ním je
pekná príroda a vinice, v kto-
rých sa robia inšpiratívne akcie.
� V Pezinku ste nastúpili
ako vedúca Organizačného
útvaru MsÚ. Čo konkrétne pa-
trilo pod vašu pôsobnosť?

Patrilo pod nás Finančné od-
delenie, Referát ľudských zdro-
jov, Referát správy majetku, Re-
ferát IT, Referát projektového
riadenia. Viedla som tento orga-
nizačný útvar a zastupovala
som pána prednostu počas je-
ho neprítomnosti.
� Keďže ste v Pezinku nebý-
vali, na základe čoho ste si vy-
tvorili predstavu o tom, ako
úrad funguje a ako by mal
ideálne fungovať?

Porovnávala som si to s úrad-
mi v iných mestách, predovšet-
kým podobných Pezinku pokiaľ
ide o počet obyvateľstva. Po-
čas prvých dvoch mesiacov
svojho pôsobenia som robila
hĺbkový personálny audit. Počú-
vala som ľudí, ktorí mi vysvetľo-
vali, ako to tu fungovalo v minu-
losti a snažila som sa vytvoriť si
vlastný obraz. Vychádzala som
aj zo svojej praxe s riadením
ľudí, pretože v hoteloch, ktoré
som viedla, pracovalo viac ako
sto zamestnancov. Získala som
skúsenosti o manažérskych
postupoch, ktoré by mali fungo-
vať, o kompetenciách a zodpo-
vednosti. Hotel je služba oby-
vateľstvu, navyše nepretržitá,
musíte byť k dispozícii dvad-
saťštyri hodín denne a stále sa
pritom usmievať.
� Čo ste si stanovili za svoju
prioritu?

U obyvateľov, s ktorými komu-
nikujem, som zaregistrovala,
že im veľmi chýbala informova-
nosť. Často sa informácie pre-
nášali ústne, pričom sa neraz
rôzne modifikovali, čo mohlo
prispieť k ich skresleniu. Chce-
me byť teda sami zdrojom jas-
ných, konkrétnych a včasne po-
dávaných informácií, aby sme
sa vyhli dezinformáciám. Jed-
nou z priorít je viesť otvorenú ko-
munikáciu s občanmi Pezinka .
� Cez facebook komuniku-
jete pomerne aktívne, dokon-
ca i pán primátor.

Dnes je taká tendencia, že fa-
cebook ľuďom umožňuje okam-

žite reagovať, Pezinčania tam
môžu hocikedy napísať, ale po-
vedať, a to aj vtedy, keď napíšu
o jedenástej večer. Neuvedo-
mujú si niekedy, že má množ-
stvo iných povinností. Naším
cieľom je poskytovať vecné
a pravdivé informácie. Výho-
dou facebooku je, že ide o veľ-
mi rýchly nástroj komunikácie.
� Pán primátor v rozhovore
pre časopis Pezinčan tesne
pred svojím nástupom do
funkcie avizoval, že rok 2019
bude skôr analytický a zá-
sadnejšie zmeny by mali
prísť v roku 2020.

Ako som spomínala, hlavné
ciele a zámery idú od pána pri-
mátora, takže on určite zverejní
v blízkom čase strategické cie-
le, ktoré vychádzajú z jeho vo-
lebného programu a ktoré
chce ďalej napĺňať. Od toho sa
bude odvíjať stratégia v rozpoč-
te, kam chce prednostne mesto
investovať svoje financie.
� Z doterajších vyjadrení pá-
na primátora je evidentné, že
mesto chce klásť veľký dôraz
na životné prostredie.

Som zástanca ekologických
riešení, nakoľko sa celá planéta
veľmi intenzívne znečisťuje
a pokiaľ my všetci proti tomu ne-
budeme dostatočne konať, mô-
žeme zle dopadnúť. Budeme
sa venovať odpadom, ich sepa-
rácii a eliminácii ale aj ďalším
aktivitám. Chceme byť aktívni
v oblasti kultúry, v podpore
tradičných a nových podujatí,
chceme vrátiť mestu život.
� Je nejaká zmena, ktorú
by ste Pezinčanom dopriali
hneď?

Ak niečo vnímam ja osobne
ako problém, sú to billboardy,
ktoré toto mesto špatia. Denne
vidím množstvo billboardov, kto-
ré lemujú cestu smerom od Bra-
tislavy, každý je iný, niektoré sú
snáď vyrobené aj svojpomoc-
ne. Do krásneho mesta, ako je
Pezinok, to vôbec nepatrí. Je to
zlá vizitka. Pezinok je význam-
nou destináciou pre turistov,
ktorí chcú spoznávať Malokar-
patský región a pri vjazde do
mesta by mala byť kvetinová vý-
zdoba a nie billboardy.
� Teda chcete riešiť svetel-
ný a vizuálny smog?

Pán primátor bude mať určite
ambície s tým niečo robiť.
� Aké kroky chcete urobiť
v rámci Mestského úradu?

Radikálne organizačné zme-
ny neplánujeme. Pracuje tu ve-
ľa kolegov, ktorí tu pôsobia viac
než desať, niekedy aj dvadsať
rokov. Väčšinou sú to odborníci
a nemám snahu ich meniť. Ak
prišlo nové vedenie mesta, urči-
te to neznamená, že teraz ide
všetkých vymeniť. Nie je to náš
systém práce.
� Dovoľte zvedavú otázku
na záver – ako vám vyhovuje,
že pán primátor sídli v inej bu-
dove, než vy?

Na fungovaní úradu sa prak-
ticky nezmenilo vôbec nič. Nav-
števujeme sa dennodenne –
raz my jeho a potom zase on
nás. Mne osobne to dokonca vy-
hovuje, lebo je to príjemná pre-
chádzka parkom, keď idem do
radnice na stretnutia. (ky)

Prednosta úradu je jeho
dušou. Už od 6. augusta
2019 zastáva tento post na
Mestskom úrade Pezinok
Ing. Jana Lehocká. Do svoj-
ho vymenovania bola vedú-
cou Organizačného útvaru
MsÚ, zastupovala tiež pre-
došlého prednostu v čase
jeho neprítomnosti. Redak-
ciu Pezinčana zaujímalo,
s akými predstavami a plán-
mi nastúpila do funkcie, ale
tiež aké sú jej doterajšie
profesionálne a osobné
skúsenosti. FOTO: Eva Amzler
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V piatok 20. septembra
2019 sa uskutoční už 18. roč-
ník zbierky, ktorej cieľom je
upozorniť na problematiku
ľudí so zrakovým postihnu-
tím a pomôcť im žiť čo naj-
kvalitnejší a samostatný ži-
vot. Prať, žehliť, fejsbúko-
vať či cestovať – to všetko
sa po strate zraku dá naučiť,
iba sa treba obrátiť na skú-
sených odborníkov. Pomoc-
nú ruku im ponúka Únia ne-
vidiacich a slabozrakých
Slovenska (ÚNSS), ktorá je
tiež organizátorom verejnej
zbierky Biela pastelka.

Aj vďaka vám nevidiaci
varia i pracujú
na počítači...

Pri každej zbierke sa zväč-
ša pýtame, KAM idú naše pe-
niaze. V prípade Bielej pastel-
ky si môžete byť istí, že penia-
ze budú kvalitne využité. Únia
nevidiacich a slabozrakých
Slovenska vďaka nim môže
pomáhať výučbou čítania a pí-
sania Braillovho písma, učiť
nevidiacich samostatne sa po-

hybovať v uliciach pomocou
bielej palice.Ani práca na počí-
tači či ovládanie dotykového
telefónu dnes nie je pre nevi-
diacich problémom a pod od-
borným vedením ho poľahky
zvládnu. Vďaka zbierke Biela
pastelka môžu nevidiaci a sla-
bozrakí absolvovať kurzy prá-
ce s kompenzačnými a optic-
kými pomôckami, ktoré im vý-
razne uľahčujú život. Naučia
sa tiež samostatne fungovať
v domácnosti – zvládnu vare-
nie, pranie i žehlenie.Aj vďaka
vám sa mnohým ľuďom otvorí
nová kapitola samostatného
a radostnejšieho života... Ďa-
kujeme!

Ako spoznáte
zbierkový tím?

Pastelkový tím býva zväč-
ša dvoj- až trojčlenný. Členo-
via tímu majú oblečené biele
tričká s logom bielej pas-
telky. Finančné prostriedky
zbierajú do bielo-modrých
papierových pokladničiek,
ktoré sú zapečatené nálep-
kou s popisom, na ktorej sa na-
chádza:

• názov organizácie: Únia ne-
vidiacich a slabozrakých Slo-
venska

• názov zbierky: VEREJNÁ
ZBIEKRA BIELA PASTEL-
KA2019

• logo zbierky a číslo poklad-
ničky

• informácia o registrácii na
MV SR spolu s registračným
číslom a fungujúci QR kód

• zbierkový tím sa tiež vie pre-
zentovať Poverením na vy-
konávanie zbierky vydaným
ÚNSS

Nevidiacich a slabozra-
kých môžete prostredníc-
tvom zbierky podporiť aj
teraz: zaslaním SMS v hod-
note 2 € na číslo 820 v sieti
Orange, Telekom a O2, prí-
spevkom na účet SK23 1111
0000 0014 3025 8006 alebo
online darom prostredníc-
tvom .www.bielapastelka.sk

Ďakujeme žiakom ZŠ Na
Bielenisku, študentom pe-
zinského gymnázia a ob-
chodnej akadémie, že sa roz-
hodli aj tohto roku vyjsť do
ulíc a pomôcť tak zlepšiť ži-
vot ľudí so zrakovým po-
stihnutím!

Eliška Fričovská

Pezinčania sa zapoja do verejnej zbierky Biela pastelka

RADOSŤ na nádvorí Krušičovej kúrie
V nedeľu 4. augusta sa v ne-

skorých popoludňajších hodi-
nách v rámci kultúrneho leta
v Pezinku uskutočnilo stretnu-
tie Folklórneho speváckeho sú-
boru RADOSŤ s jeho priaz-
nivcami v komornom prostredí
nádvoria Krušičovej kúrie v Pe-
zinku. Radostníkov potešilo,
keď sledovali, ako usporiadate-
lia musia pred začiatkom vystú-
penia pridávať ďalšie stoličky,
až sa nakoniec nádvorie cel-
kom zaplnilo a niektorí onesko-
renci museli zostať stáť. Bolo
naozaj príjemné sledovať
rastúci záujem návštevníkov.

O 18. hodine pozdravila mo-
derátorka prítomných a uviedla
vystúpenie Folklórneho spe-
váckeho súboru RADOSŤ na

čele s vedúcou súboru Máriou
Miškerikovou a umeleckým ve-
dúcim Štefanom Šalátom, ktorý
spevákov sprevádzal hrou na
akordeóne. Radostníci pred-
stavili svojim poslucháčom v pr-
vej časti piesne zo Záhoria,
v druhej časti pôvabné pesnič-
ky z rázovitého Gemera a v tre-

tej časti piesne z okolia Myjavy
a Brezovej pod Bradlom spie-
vané v pôvodných nárečiach.

Duchovné spojenie so žičli-
vým publikom fungovalo doko-
nale. Radostníci naplnili neveľ-
ký priestor Krušičovej kúrie ra-
dosťou a energiou. Vďačné pub-
likum spevákov za každú pie-

seň odmenilo veľkým po-
tleskom a bolo zrejmé, že sa vý-
borne zabáva.

Na záver pozvala moderátor-
ka hostí na vystúpenie FSS RA-
DOSŤ na pezinskom Vinobra-
ní, ktoré sa uskutoční 14. sep-
tembra o 13. hodine v Zámoc-
kom parku. Radostníci na ňom
uvedú aj niekoľko novonaštu-
dovaných piesní s vinohradníc-
kou a vinárskou tematikou.
Okrem svojho speváckeho vy-
stúpenia na Vinobraní sa Ra-
dostníci usilovne pripravujú na
celoslovenskú prehliadku seni-
orských speváckych súborov
16. septembra vo Zvolene, na
ktorej sa zúčastnia ako repre-
zentanti Bratislavského kraja.

Eva Frťalová

Letné prázdniny pezinského
chrámového zboruAd Una Cor-
da sa končia na konci augusta
rovnako ako prázdniny školo-
povinných detí. Dvojmesačný
oddych slúžil na načerpanie no-
vých tvorivých síl a regeneráciu
po náročnej sezóne. Len pre
krátke pripomenutie: zbor stihol
v prvej polovici roka 2019
uviesť v pezinských chrámoch
dve veľké vokálno-inštrumen-
tálne diela (oratórium Kristus
na hore Olivovej Ludwiga van
Beethovena a Stabat mater Gio-
vanniho Battistu Pergolesiho),
vystúpiť na koncertoch na Hu-
dobnej jari v Cíferi a Zlatých Mo-
ravciach, participovať počas
sviatkov v chrámoch i na rôz-
nych menších podujatiach.

V septembri začína Ad Una

Corda novú sezónu, v ktorej
čakajú zbor zaujímavé spo-
lupráce s profesionálnymi slo-
venskými orchestrami – so Štát-
nym komorným orchestrom
Žilina a so Štátnou filharmón-
iou Košice – a účinkovanie v ich
koncertných sezónach. Okrem
hosťovania na profesionálnych
scénach pripravuje zbor aj svo-
je tradičné koncertné cykly

(Cesty k sebe) i koncerty v slo-
venských mestách. Najbližšie
sa priaznivci môžu tešiť na kon-
cert pezinského chrámového
zboru Ad Una Corda v rámci
Modranského vinobrania. I keď
sa zbor v súčasnosti venuje pre-
dovšetkým interpretácii klasic-
kej i modernej chrámovej hud-
by, na tohtoročné Vinobranie si
pripravil program z „iného súd-

ka“, a to úpravy slovenských ľu-
dových piesní, neapolské pies-
ne, spirituály a nielen to... Vy-
stúpenie s názvom „Ad Una
Corda – ako ich nepoznáte“ na
Modranskom vinobraní sa bu-
de konať v nedeľu 29. 9. 2019
o 12.00 hod. na hlavnom pódiu
a všetci milovníci vokálnej zbo-
rovej hudby si určite prídu na
svoje. Petra Kovačovská

V septembri začína Ad Una Corda novú sezónu
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�Glazúrovanie vaní. Tel. 0905 983 602

Jako sa hráme na tradýcije.

Stalo sa to módnym hitem byt slovenskejší jako ostatný Slováci

a tromfovat sa jako f kartách, gdo je slovenskejší. Značnú míru

k temu prispela aj multymedijálna fraška nazvaná „Najvačí Slo-

vák“. Fraška. Nemóžem si pomócit, nevím temu nájst trefnejšé

pomenovány. Dósci ma pobavilo, ket bol po prvej polovičke vyra-

dzený Tyso. Fúha, že by negdo dostal bopky, že sa odekryje ža-

baco myšacá povaha národa? Alebo sa zrehabilytuje Slovenský

štát? Tak, za čo? Za to, že „predal“ Slovensko Nemcom? Prečo

potom nebol škrtnutý aj Husák, kerý nás dvakrát za sebú predal

Rusom? Kerý sú fčúl vlastne dobrý? Rusi alebo Nemci? A čo ten

americký blond turista? Vlastne Tramp. A na to ešče jeho trocha

mlačé brické dvojča z dlchšú ofinu (alebo to je prehadzovačka?)

z Daunynk strýt deset?

Totok že je oharková sezóna? Mám taký dojem, že tu nečo

smrdzí v lufce. Porádny smrat ale bude aš ftedy, ket to šecko

praskne. Hádam any déemka nebude scíhat predávat vonavé

spreje.

Ale spátky k tým tradýcijám. Každý grunt, región, kraj mal vlast-

né. Od jazyka, ces pesnyčky, vinše, koledy, roboty, oslavy, kroje,

tance. To, čo bolo společné, bola drina a víra. Jazyk si pama-

tajú leda tý starší, nejdem to odhadovat, any číslovat. Vinše a ko-

ledy, dvakrát do roka f telke. Štátnej. Ináč len Santa, koka-

kola a kraslyce s kurenci. Sem, tam zajíc, ket zrovna neny minys-

trem.

Tý ostatné veci uš len príležitostne, ket točí telka a jako

„atrakce pro turisty z Česka.“ Nedávame krscit dzeci, lebo ten fa-

rár sce, aby zme sa zesobášily, prípadne vedzely nečo z Biblije,

alebo aspon Nového zákona. Mamka neprežehná chleba,

prettým, jako ho načne. Kupujeme krájaný a ten ostatný sa na

chleba podobá len málokedy.Ačo takto prežehnány sa pred obe-

dem, podzekováný za chleba náš každodený. Deset sekúnt. Ná-

dych výdych. Neny čas. Dáme kebap, picu ces ulycu, spocené

žemle u Donalda. Tak sa nečudujme. Hojnú úrodu šeckým vino-

hradnýkom! Na zdraví! Zúctu váš Strýco Lajo

Stĺpek po našem

�Prijmeme barmanku. Info: 0911 699 325
� Prenajmem priestor v kozmetickom salóne vhodný pre nech-

tový dizajn. 0911 699 325

Pozvánka k posedeniu pri príležitosti
mesiaca Úcty k starším

Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym cen-

trom pozýva seniorov na posedenie pripravené pri príleži-

tosti mesiaca Úcty k starším, ktoré sa uskutoční vo štvrtok
17. októbra o 16.00 h v Spoločenskej sále Domu kultúry.

Kultúrny program a malé občerstvenie bude zabezpečené.
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Tradícia po roku opäť ožíva
Vinobranie Pezinok patrí

k stáročnej vinárskej tradícii,
ktorú neporušíme ani tento
rok. Už o pár dní sa naše mes-
to premení na dejisko veľko-
lepých osláv úrody a práce vi-
nohradníkov, ku ktorým patrí
bohatý kultúrny program na
celý víkend.

Slávnostné otvorenie
vinobrania

Vinobranie Pezinok otvorí
v piatok 13. septembra už tra-
dične Prvý dúšok v Zámockom
parku. Tento rok však bude
o čosi iný. Keďže slávnostné
otvorenie bude obohatené
o komentované predstavenie
historickej prešovačky, prvým
nápojom bude mušt z čerstvo
vylisovaného hrozna.

Víkend nabitý programom
K programu vinobrania patrí

už tradične hudba, kultúra, kolo-

toče a samozrejme chutná
gastronómia. Hudobných inter-
pretov nájdete opäť na hlavnej
tribúne na Radničnom námestí
a na tribúne pred zámkom, kde
zaspieva viacero známych in-
terpretov z folkovej, country
i rockovej scény. Hlavnými he-
adlinermi tohto ročníka sú: DES-
MOD, HEX, CHIKILIKITUA,
FUNNY FELOWS, BUKASO-
VÝ MASÍV, DH GRINAVANKA.

Umelecké výrobky remesel-
níkov si môžete pozrieť i zakú-
piť v uličke pri kostole na Rad-
ničnom námestí, na Kollárovej
a Farskej ulici. Kolotoče budú
rozložené ako vždy na Kupec-
kého a Mladoboleslavskej ulici,
kde nájdete i rôzne iné zábavné
atrakcie. Neodmysliteľnou sú-
časťou sprevádzajúcou celé
podujatie bude ponuka gastro-
nomických lahôdok a kvalit-
ných vín malokarpatského regi-
ónu. Nebude chýbať ani obľú-

bený ohňostroj, ktorý je naplá-
novaný opäť na sobotný večer
a nedeľný alegorický sprievod
smerujúci z Trnavskej na Holu-
byho ulicu.

Novinky, o ktorých by ste
mali vedieť

Tohtoročné vinobranie sme
obohatili o pár zmien v duchu
tradícií a zvykov, ktoré sa s obe-
račkovými slávnosťami dlho-
ročne spájajú. Do programu
sme okrem historickej prešo-
vačky pridali aj ekumenické po-
ďakovanie za úrodu a vstup do
mesta na Holubyho ulici bude
krášliť vyzdobená slávobrána.
Veľkou novinkou je responzív-
ny web venovaný výlučne
Vinobraniu Pezinok, ktorý vám
poskytne všetky dôležité infor-
mácie o aktuálnom ročníku aj
zaujímavosti z bohatej histórie
podujatia. Okrem toho sa bude-
me o vašu informovanosť sta-

rať aj na webovej a facebooko-
vej stránke mesta.

Sprievodné podujatia
vinobrania

Súčasťou vinobrania sú i
sprievodné podujatia, ku kto-
rým tento rok patrí Malokarpat-
ský zraz caravanistov na lúke
pri hasičskej zbrojnici, Detské
remeselné mestečko v Zámoc-
kom parku a Vinárska ulička na
Meisslovej ulici venovaná pre-
zentácii pezinských vinárov. Do
pozornosti dávame aj stálu ex-
pozíciu Príbeh vína a Dejiny vi-
nohradníctva a vinárstva pod
Malými Karpatmi v Malokarpat-
skom múzeu a výstavy: Do divo-
činy v Schaubmarovom mlyne,
Grófi zo sv. Jura a Pezinka
v Mestskom múzeu Pezinok, Vi-
nohrady, vinohrady, dobré vín-
ko dávate v Dome kultúry Pezi-
nok, Krivý svet v Malokarpat-
skom múzeu Pezinok. (nb)

Grófi zo Svätého Jura a Pezinka patrili medzi najmocnejšie
rody stredovekého Uhorska. Vlastnili majetky v Bratislavskej,
Nitrianskej, Trenčianskej, Satumarskej, Šopronskej, Mošon-
skej a Rábskej stolici ale aj na Morave a v Dolnom Rakúsku.
V čase najväčšej slávy im patrilo okolo 100 obcí a 12 hradov.
Už od počiatku rodu boli jeho príslušníci významnými podporo-
vateľmi uhorských kráľov. Ich spoľahlivosť a diplomatické na-
danie sa odzrkadlili aj v množstve významných dvorských
a správnych funkcií, ktoré zastávali a čestných úloh, ktorými ich
králi poverili. Našli by sme medzi nimi kráľovských pohárnikov,
stolníkov, sedmohradských vojvodov, krajinského sudcu či ta-
verníka, radcov cisára i kráľa, strážcov kráľovskej koruny, ale aj
bratislavských, nitrianskych, komárňanských, hontianskych, no-
vohradských i mošonských županov. Boli členmi delegácie, kto-
rá do Uhorska priviedla druhú manželku Mateja Korvína, aj dele-
gácie, s ktorou prišla manželka Vladislava II. Jagelovského.
Ušli sa im čestné úlohy pri korunovácii kráľov a jeden z nich bol
dokonca krstným otcom budúceho cisára Maximiliána I. Úspeš-
ní neboli len na poli diplomacie, politiky či správy, mnohí prísluš-
níci tohto rodu dokázali svoje hrdinstvo aj s mečom v ruke na bo-
jovom poli. Bránili krajinu pred nájazdmi nepriateľov, bojovali
v bitkách proti Mongolom, Osmanom i husitom, zúčastnili sa pia-
tej križiackej výpravy i viacerých bojov o nástupníctvo.

Grófov zo Svätého Jura a Pezinka nezamestnávala len veľká
politika, venovali sa aj zveľaďovaniu svojich majetkov. Dejiny
tohto rodu sú bezprostredne spojené aj s dejinami Pezinka, kto-
rý sa stal ich sídlom a jedným z centier správy ich rozsiahleho
panstva. Grófi sa tu zaslúžili o rozvoj vinohradníctva i baníctva.
Dokonca aj prvá písomná zmienka o Pezinku súvisí práve
s grófmi. Je to už 476 rokov, čo zomrel posledný mužský
príslušník tohto rodu. Tých takmer päť storočí stihlo zahladiť
väčšinu stôp po ich prítomnosti, nezmizli však všetky. Nachá-
dzame ich v najstarších stavbách, ktoré dodnes patria k domi-
nantám mesta a jeho častí – v pezinskom zámku, farskom kos-
tole či kostole sv. Žigmunda v Grinave.

O jednom z najvýznamnejších šľachtických rodov stredove-
kého Uhorska, jeho členoch i dejinách uhorského kráľovstva
rozpráva nová výstava Mestského múzea v Pezinku. Navštíviť
ju môžete od 6. septembra 2019 do 31. marca 2020.

Helena Markusková,
Mestské múzeum v Pezinku

V znamení hviezdy
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Malokarpatská vínna cesta vás pozýva na Deň vo vinohra-
doch 7. septembra 2019 od 11.00 do 19.00 h.®

Ochutnajte jedinečné vína vo vinohradoch malokarpatských
vinárov.

Jedenástykrát sa otvoria vinice Malých Karpát s nádhernými
výhľadmi a y si ich môžete vychutnať s pohárom vína v ruke.v
Vinári budú ponúkať hrozno a zároveň víno z neho vyrobené.
V tento deň sa za skvelým vinohradníckym zážitkom môžete vy-
brať pešo, autom ale aj na bicykloch, v Pezinku ás preveziev
koč ťahaný frizákmi.

68 vinárov ponúkne svoje vína vo viniciach od Rače cez Svä-
tý Jur, Limbach, Pezinok, Vinosady, Modru, Šenkvice, Vištuk
a Doľany. Súčasťou vstupenky je mapka, ktorá ám uľahčí pu-v
tovanie. Vinári volili najkrajšie miesta vinohradníckych chotárov
a vína tam budú ponúkať spoločne, stačí si vybrať, ktorý navští-
vite: Hon Šinveg a Genofond Frankovky modrej v Rači, Hof-
weigarten za hradbami mesta v Svätom Jure, Hasensprung
v Limbachu, pod Kalváriou v Modre alebo uličku šenkvických vi-
nárov vo vinici Kozare. ezinskí vinári ás privítajú na KameniciP v
pod Starou horou, 8 vinárstiev ponúkne vína vo viniciach, kde
odroda vo vašom pohári práve dozrieva.

V sobotu 7. septembra bude hrať vo viniciach hudba, vinári
okrem vína, frizzante, hroznového muštu a burčiakov ponúknu
aj svoje domáce špeciality. Súčasťou vstupenky bude aj bonus
na nákup vína a hrozna.

Nenechajte si ujsť jedinečný zážitok: príďte si vychutnať
výborné malokarpatské vína a zároveň sa prejsť krásnymi
kopcami viníc v období končiaceho leta. Info a vstupenky:
www.mvc.sk Jarmila Dudová

Deň vo vinohradoch Dopravné zmeny, obmedzenia a odporúčania počas vinobrania
Vinobranie Pezinok si vyža-

duje uzávery a dopravné ob-
medzenia, ktoré sú dôležité
pre bezpečnosť obyvateľov
i návštevníkov podujatia.

Dopravné obmedzenia

V súvislosti s technickým za-
bezpečením vinobrania bude
uzavretá centrálna mestská zó-
na, a to nasledovné ulice: Kol-
lárova, Radničné námestie,
Farská, Potočná, M.R. Štefá-
nika, Mladoboleslavská, Ho-
lubyho, Záhradná, Št. Polko-
rába a časť Kupeckého, Meis-
slovej a Sládkovičovej.

saV stredu 11. septembra
v ranných hodinách uzavrie par-
kovisko na Radničnom ná-
mestí. odCelá doprava bude
štvrtka 12. septembra od 6.00
h do pondelka 16. septembra
do 9.00 h presmerovaná mimo
centrálnej mestskej zóny. Par-
kovanie vozidiel návštevníkov
bude možné na verejných par-

koviskách mimo centrálnej
mestskej zóny.

Zmeny zastávok autobusov

Autobusy Slovak Lines, me-
dzimestské spoje, nebudú od
štvrtka 12. septembra od 4.00 h
do pondelka 16. septembra do
9.00 h premávať cez Trnavskú,
Mladoboleslavskú a Holubyho
ulicu, ale cez Seneckú a Kalin-
čiakovu.

Zastávky Pezinok, Radničné
námeste; Pezinok, Trnavská
ul.; Pezinok, Kupeckého ul. hos-
tinec; Pezinok, Kupeckého ul.
ZŠ, Pezinok Šenkvická a Pezi-
nok, Suvorovova budú bez ná-
hrady dočasne zrušené. Spoje
v smere na sídl. Sever, Nemoc-
nicu a Malacky (aj v opačnom
smere) budú vedené cez Kalin-
čiakovu, Seneckú, Šenkvickú;
s odbočením cez sídlisko Muš-
kát (s obsluhou zastávok Pezi-
nok, Muškát a Pezinok, Muškát
Pekníková ul.). Nakoľko za-
stávka Pezinok, Trnavská ul. bu-

de bez náhrady zrušená, budú
mať obyvatelia Cajle, sídlisk Se-
ver a Muškát možnosť využiť
spoje idúce zo zastávky Pezi-
nok, nemocnica I., sídliska Se-
ver a Cajlanskej ulice, pokraču-
júce cez sídlisko Muškát až na
železničnú stanicu. Odtiaľ budú
mať možnosť prestupu na vla-
kové alebo autobusové spoje
pokračujúce ďalej mimo mesta.
Toto platí aj v opačnom smere.

Posilnenie spojov

Železnice SR a Slovak Lines
posilňujú počas vinobrania vy-
brané vlakové a autobusové spo-
jenia. Podrobné informácie o po-
silnených vlakových a autobu-
sových spojoch počas vinobra-
nia sú k dispozícii na webovej
stránke mesta: www.pezinok.sk

Odporúčania Mestskej polície

Mestská polícia Pezinok upo-
zorňuje občanov Pezinka i náv-
števníkov Vinobrania Pezinok
2019 na dodržiavanie zásad:

- nenoste pri sebe väčší obnos
peňazí,

- ak máte pri sebe viac peňazí,
majte ich rozdelené

- peňaženku nenoste v taške
alebo ruksaku, majte ju vždy
pri sebe alebo v zapnutom
vrecku,

- kabelku nemajte prehodenú
alebo odloženú na miestach,
o ktorých nemáte prehľad,

- v tlačeniciach zvýšte svoju po-
zornosť,

- vyhýbajte sa podozrivým a
podnapitým osobám,

- vyhýbajte sa osobnému kon-
taktu s neznámou osobou,

- pri platení dbajte na to, aby ne-
bol vidieť obsah vašej peňa-
ženky,

- zvýšte opatrnosť pri vyberaní
finančnej hotovosti z banko-
matu,

- v prípade ohrozenia alebo krá-
deže či iného protiprávneho
konania volajte Mestskú polí-
ciu Pezinok, Radničné ná-
mestie č. 7, tel. č. 033 / 6901
182 alebo tel. č. 159.
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Ako každý rok
i tento vyvrcholil
celoročným skaut-
ským programom
na letnom tábore.
K e ď ž e s k a u t o v
v Pezinku pribúda,
konali sa dva turnu-
sy p re mladš ie
a staršie deti.

Program pre star-
šie deti začal akč-
ne. Prvú noc sa ocit-
li na neprebáda-
nom mieste. Museli si postaviť stany, spoznať okolie alebo za-
bezpečiť večeru. Viacerými aktivitami sa rozvíjala ich spoluprá-
ca, kreatívne myslenie či zodpovednosť. Voľné chvíle si skauti
vyplnili hádzaním frisbee a spoločenskými hrami. Týždeň zavŕ-
šil slávnostný oheň, počas ktorého vybraní členovia zložili
skautský sľub a zaviazali sa robiť svet lepším.

Druhý týždeň prišli na táborisko mladšie deti – tzv. vĺčatá
a včielky. Starosta ich privítal v meste Kyslíkovo, kde neboli po-
trebné stromy a kyslík sa vyrábal vo fabrike. Postupne však
prišli viaceré pohromy. Deti zistili, že to nie je také jednoduché
a prírodu nie je možné nahradiť. Hroziacu katastrofu sa podari-
lo zvrátiť a účastníci odchádzali domov s nezabudnuteľnými zá-
žitkami. Marián Lezo,

61.zbor Modrý oblak Pezinok

Čo zažili skauti na tábore?

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

0905 662 504
www.jazykovekurzyvn.sk

anglický a nemecký jazyk
pre dospelých

organizuje Mgr. Viola Nováková
na ZŠ Fándlyho Pezinok

2 hodiny týždenne celý školský rok 2019-2020
130,- € (76 hodín) 1,70 € na hodinuPoplatok za kurz:

Zápis: 10. 9. 2019 od 16.00 do 19.00 hod.
17. 9. 2019 od 16.00 do 19.00 hod.

na ZŠ Fándlyho Pezinok

VN – JAZYKOVÉ KURZY
Inzercia

Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Bratislava – Staré Mesto

oznamuje, že gréckokatolícke sväté liturgie sa konajú v kaž-

dú druhú nedeľu v mesiaci v Kostole Povýšenia sv. Kríža
v Pezinku – Cajla o 16.00 h (8. septembra, 13. októbra,

10. novembra, 8. decembra atď). farárRastislav Čižik,

Farský oznam

Pezinok bude
už po ôsmykrát
bežeckým
mestom

Milovníci behu by mali
zbystriť pozornosť: 21. sep-
tembra 2019 sa v pezinskom
Zámockom parku stretnú
nadšenci behania, aby si užili
ôsmy ročník úspešného be-
žeckého podujatia, Lyreco

Beh Pezinkom.

Okrem hlavného behu sú
pripravené aj detské behy.
Bližšie informácie o progra-
me a registrácia na stránke
www.behpezinkom.com

Mestská polícia Pezinok zor-
ganizovala tento rok už 17.
ročník športovo-náučného tá-
bora pre deti od 6 do 16 ro-
kov. Oddelenie prevencie kri-
minality pripravilo týždeň na-
bitý kreatívnym programom,
ktorého súčasťou bolo i pre-
ventívne predchádzanie ne-
žiaducich javov u detí a mlá-
deže.

Tábor sa konal v termíne od
27. júla do 3. augusta v rekre-
ačnej oblasti Duchonka Land
v obci Prašice. „Deti si užili

množstvo zábavy, ale absolvo-

vali aj besedy zamerané na eli-

mináciu sociálno-patologic-

kých javov, športové, tvorivé,

náučné, logické, postrehové

a vytrvalostné hry,“ povedala
koordinátorka prevencie krimi-
nality Mestskej polície Pezinok
(MsP) Lucia Korytárová. Malí
táborníci si vyskúšali streľbu zo
vzduchovky, kuše a praku, po-
čas Sparťanského behu si siah-
li na dno svojich síl. Odvahu pre-
javili pri ohňovej show a malé
ochladenie zažili počas progra-
mu Zimná olympiáda a netra-
dičné slávenie Vianoc. Svoju
pozornosť venovali aj návšteve
primátora mesta Pezinok Igora
Hianika, ktorý prišiel pozrieť,

ako sa deťom na Duchonke pá-
či. Vyvrcholením táborového
programu bol záverečný karne-
val, ohňostroj a vecné ceny za
skvelé výkony.

Letný tábor každoročne orga-
nizuje Oddelenie prevencie kri-
minality MsP. „Sociálne problé-

my v súčasnej dobe vyvolávajú

potrebu intenzívnejšie a kvalit-

nejšie riešiť vzniknuté problé-

my, ktoré nepriaznivo pôsobia

na spoločnosť i jednotlivcov.

Spoločenské prostredie die-

ťaťa je neustále podmieňova-

né rôznorodými vplyvmi. Dieťa

sa stretáva aj s náročnými

životnými situáciami, ktoré pri-

nášajú a vyvolávajú vznik so-

ciálno-patologických javov,“ vy-
svetlila L. Korytárová. Jednou
z najúčinnejších metód, ako rie-
šiť problémy, je predchádzanie
ich vzniku realizáciou organizo-
vanej a cielenej prevencie, a to
aj formou detských letných tá-
borov. „Cieľom nášho letného

tábora je budovanie vlastnej

zodpovednosti, prosociálnosti,

učenie sa základným životným

hodnotám, ľudským právam

a slobode, ochrane života a

zdravia iných, ale aj vlastného,“

dodala L. Korytárová.
Športovo-náučný tábor MsP

sa každý rok teší veľkej obľube.

Za program, atmosféru i celko-
vú organizáciu letného tábora
sú vďačné deti ale aj rodičia.
„Ďakujeme za skvelú organizá-

ciu, komunikáciu smerom k rodi-

čom i úžasný prístup k deťom.

Ďakujeme vedúcej tábora Lucii

Korytárovej i celému tímu a ve-

ríme, že tábor Mestskej polície

Pezinok bude aj naďalej neod-

deliteľnou súčasťou aktivít mes-

ta pre naše deti, ktoré sa už

teraz tešia na ďalší ročník,“ vy-
jadrili svoju vďaku rodičia šťast-
ných a spokojných detí, ktoré
strávili nezabudnuteľný týždeň
na Duchonke.

Text: MsP/(r), foto: MsP

Detský tábor mestských policajtov
má za sebou ďalší úspešný ročník

Centrum pre deti a rodiny (ďa-
lej CDaR, bývalý detský do-
mov) so sídlom v Pezinku, No-
vá ul. 9, realizuje v mesiacoch
október – december 2019 ďalší
cyklus vzdelávania „Program
prípravy fyzických osôb na vy-
konávanie profesionálnej ná-
hradnej starostlivosti“. Cieľom
programu je poskytnúť budú-
cim profesionálnym rodičom
teoretické vedomosti a praktic-
ké zručnosti potrebné pre vyko-
návanie ich profesie.

Profesionálny rodič je zamest-
nanec CDaR a starostlivosť
o dieťa vykonáva vo svojom
vlastnom rodinnom prostredí.

Je to dočasné riešenie, počas
doby, pokiaľ sa neupravia po-
mery v pôvodnej rodine dieťa-
ťa alebo kým nie je umiestnené
v náhradnej rodine formou pes-
túnskej starostlivosti alebo
osvojenia.

Podľa vyhlášky č. 103/2018
Z. z k zákonu č. 305/2005 Z. z
trvá rozsah prípravy na vykoná-
vanie profesionálnej náhradnej
starostlivosti:
a) 60 hodín, ak fyzická osoba

ukončila úplné stredné vzde-
lanie,

b) 80 hodín, ak fyzická osoba
ukončila stredné vzdelanie,

c) najmenej 21 hodín nácviku

praktických zručností podľa
§ 16 ods. 1 písm. b), ak ide o:

- zamestnanca centra, ktorý
bol členom odborného tí-
mu podľa § 5 alebo ktorý za-
bezpečoval starostlivosť
o deti nepretržite najmenej
tri roky;

- manžela profesionálneho
náhradného rodiča a sta-
rostlivosť v profesionálnej
náhradnej rodine zabezpe-
čuje len jeden z manželov.

Miesto konania programu:
Centrum pre deti a rodiny
v Pezinku, Nová ul. č. 9, 902
03 Pezinok.

PRIHLÁŠKY JE POTREBNÉ
ZASLAŤ DO 20. 9. 2019: poš-
tou na adresu: Centrum pre
deti a rodiny Pezinok, Nová 9,
902 03 Pezinok
e-mailom na adresu: lubica.luk-
sikova@dedharmonia.sk

V prípade záujmu o ďalšie in-
formácie môžete využiť telefón-
ne číslo : 033/2433038

Bližšie informácie a prihláš-
ky nájdete na web stránke:
www.dedharmonia.sk

Mgr. Beáta Molnárová,
riaditeľka CDaR Pezinok

Chcete sa stať profesionálnym rodičom?
Program prípravy fyzických  osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti
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Permoník po ročnej prestávke nesklamal

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku spolu so Združením pe-
zinských vinohradníkov a vi-
nárov sa pred šiestimi rokmi
rozhodlo oživiť tradíciu viech.

O tom, že tento jedinečný pro-
dukt, ktorý skĺbil históriu, vino-
hradníctvo, vinárstvo a cestov-
ný ruch má odozvu, svedčí aj
narastajúca popularita poduja-
tia. V tomto roku môžete ochut-
nať vínka siedmich vinárstiev
v užšom i širšom centre mesta

Pezinské viechy 2019
od mája do októbra. Vinári vám
predstavia svoje vína vždy
v stredu až sobotu od 17.00 do
21.00 hod. (platí v mesiacoch
máj - august; v mesiacoch sep-
tember a október od 17.00 do
20.00 hod.).

Výčap vína pod viechou bol
v Uhorsku kráľovským právom.
Keďže mestá potrebovali napl-
niť pokladnicu predajom vlast-
ného vína, vinohradníci dostali
možnosť obchodovať len v sta-

novenom termíne (väčšinou od
Michala do Juraja).

V iecha bo la povo lená
v priestoroch, ktoré patrili viná-
rovi a víno si zákazník mohol
vypiť na mieste či vziať so se-
bou. Vinár mohol vo svojom
podniku čapovať vzácny mok
počas dvoch týždňov, max. ale
päťkrát v roku. Výčap bol väč-
šinou povolený do 22. hodiny.
Dom vinára bol označený ven-
com z viničných listov, zväzkov
čečiny a stúh. Tak okoloidúci
návštevníci vedeli, že sa môžu
zastaviť na vínko, vodu a vo vý-

nimočných prípadoch i hrianku
a pečenú hus. Vďaka výčapu
vína pod viechou mohli menší
vinohradníci predať až tretinu
svojej celoročnej produkcie,
preto zohrávala veľký význam,
ktorý bol prerušený v r. 1948 ná-
stupom totalitného režimu.

Ak sa chcete dozvedieť viac
o histórii vinohradníctva a vi-
nárstva, navštívte nás v Malo-
karpatskom múzeu v Pezinku
na ul. M.R. Štefánika.

Ďalšie informácie nájdete na
stránke múzea www.muzeum-
pezinok.sk.

� V MÍNO ATYŠÁK

23.-26. október – VINUM GALERIA BOZEN, Holubyho 85,

Vladimír Paluch, 0907 701 070; www.restauraciamatysak.sk;
restauracia@vinomatysak.sk

� HACAJ s.r.o.

2.-5. október – Vínna pivnica HACAJ, M. R. Štefánika 21, Ing.
Ján Hacaj 0907 792 087; ;www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk

� VPS – Vinohradníctvo PAVELKAASYN s. r. o.

25.-28. september 16.-19. október� – Farská pivnica -

Farská 7, Dana Čaplová 0904 252 513; ;www.pavelkavino.sk
objednavky@pavelkavino.sk

� VINOHRADNÍCTVOAVINÁRSTVO SKOVAJSA

16.-19. október – Kupeckého 73, Milan Skovajsa, Mgr. Silvia
Skovajsová, 0905 164 227, 0907 174 598; www.vinoskovaj-
sa.sk skovajsa@vinoskovajsa.sk;

� VÍNO REHÁK

25. - 28. september 23.- 26. október� – Malokarpatská 19,

Milan Rehák 0915 721 514; rehmilan@-gmail.com

Uznávaný záhradkársky od-
borník prof. Ivan Hričovský opäť
zavítal medzi Pezinčanov.
V rámci pravidelných predná-
šok, ktoré organizuje Mesto Pezi-
nok a Akadémia tretieho veku,
poradil záhradkárom, ako správ-
ne vykonať letný rez kôstkovín.

„Priatelia moji zlatí,“ privítal
prof. I. Hričovský svojich priaz-
nivcov a hneď sa pustil do odo-
vzdávania pestovateľských rád
a dlhoročných skúseností z ob-
lasti záhradkárstva. Tentokrát
sa venoval téme rezu ovocných
stromčekov a kríkov. Fundova-
ný výklad bol doplnený o mož-
nosť pýtať sa. Návštevní-
ci dostali priestor na otázky,

Profesor Ivan Hričovský opäť navštívil Pezinok

vďaka čomu sa dozvedeli, ako
riešiť konkrétne problémy vo
svojich záhradách. Uvoľne-
nosť, pohotové reakcie a svoj-
ský humor prof. I. Hričovského

premenili prednášku na zábav-
né stretnutie v príjemnej at-
mosfére, ktorá pokračovala aj
počas praktickej ukážky letné-
ho rezu. Obratnosť a odbor-

nosť, s akou vykonával prof. Hri-
čovský letný rez, s obdivom sle-
dovalo niekoľko desiatok ľudí
z Pezinka i blízkeho okolia, kto-
rí jeho cenné rady odmenili
úprimným a vďačným potles-
kom. Vďaku za stretnutie vy-
jadril i profesor, pričom sa rozlú-
čil slovami básnika Kahlila
Gibrana: „Pracujme a učme sa,

aby sme nestratili krok so ze-

mou a s jej dušou. Lebo nepra-

covať, neučiť sa znamená stať

sa cudzincom v čase a vystúpiť

z toku života, ktorý vznešene,

ale v hlbokej pokore smeruje

k nekonečnu.“

Text a foto:(nb)

Počas slnečných letných dní,
od 9. do 11. augusta naše mes-
to po ročnej prestávke opäť
navštívil Permoník. V tomto
roku sme otvorili už jeho 23. roč-
ník a nepochybne patrí k tradič-
ným kultúrnym podujatiam v Pe-
zinku.

Návštevníci obdivovali čarov-
nú krásu, ktorú vytvorila naša
Zem na Malokarpatskej výsta-
ve a burze minerálov, fosílií
a vzácnych kameňov. Svoje
zbierky predviedlo viac ako 60
vystavovateľov nielen zo Slo-
venska, ale i z okolitých štátov.
Mohli sme vidieť vzácne kame-
ne zo všetkých kútov sveta
a fascinujúce výstavy, ktoré sto-
ja za zmienku. Na vlastné oči
sme mohli obdivovať „padnuté
hviezdy“ v podobe meteoritov,
ktoré boli nájdené na Sloven-
sku. Väčšina návštevníkov ani
len netušila, že aj na naše úze-
mie dopadli meteority z ďaleké-
ho vesmíru.

Nádherné kremene, ktoré sa
našli v okolí hradu Pajštún a kto-
ré hrdo môžeme nazvať paj-
štúnskými diamantmi, dopĺňali
ďalšiu z výstav. Návštevníkom
sa neraz zastavil dych pri pred-

stave, akú krásu nám dokáže
odkrývať Zem.

Výstava Kameň z vína odhali-
la, čo všetko môže ukrývať sud
vo svojom vnútri. Vďaka viná-
rom, ktorí poskytli svoje expo-
náty, si mohli hostia pozrieť ich
rôznorodosť. Vínny kameň vzni-
ká ako vedľajší produkt pri výro-
be vína a táto kypriaca prísada
nie je až taká neznáma, avšak
v pôvodnej a nedotknutej podo-
be ho mohli návštevníci vidieť
možno i po prvý raz.

Súčasťou výstav boli i foto-
grafie s názvom Minerály a bla-
to Malých Karpát, kde prišlo
k netypickému, no o to zaujíma-

vejšiemu spojeniu kameňa
a blata. Pútavou fotografickou
výstavou s názvom Lentikula
sa nám ukázali minerály v 3D
podobe, ktoré by sme najradšej
uchopili do rúk vďaka reálnemu
vyobrazeniu, ktoré vzniklo po-
mocou najmodernejšej techno-
lógie obrázkov s ilúziou hĺbky.

V tomto roku sme na podujatí
privítali významnú osobnosť
astrofyziky, Norberta Wernera,
ktorý nás počas prednášky vtia-
hol do témy čiernych dier, tma-
vej hmoty a kozmickej pavuči-
ny. O meteoritoch Slovenska
a s nimi spojený príbehch och
a zaujímavostich nám poroz-
prával počas svojej prednášky
geológ Milan Gargulák.

Návštevníci tiež mohli obdivo-
vať stovky detských kresieb,
ktoré nakreslili počas predchá-
dzajúcich ročníkov deti z Pezin-
ka a okolia a ktoré boli predme-
tom samostatnej výstavy s ná-
zvom Permoník očami detí.
V tomto roku k nim opäť pribudli
desiatky nových a zo všetkých
výtvorov sme vybrali tie najkraj-
šie, hoci to vôbec nebolo jedno-
duché pretože, každé dielo bo-
lo svojim spôsobom unikát.

Spoločne s primátorom mes-
ta Pezinok Igorom Hianikom
sme detských víťazov tohtoroč-
nej súťaže ocenili, avšak žiad-
ne zapojené dieťa neodišlo
s prázdnymi rukami. Detských
návštevníkov čakal vskutku bo-
hatý program plný objavovania
a kreativity. S nadšením ryžo-
vali zlato, vybrali sa po stopách
dinosaurov, putovali históriou
Zeme, vyskúšali si prácu s hrn-
čiarskym kruhom, zapojili sa
do tvorivej hudobnej dielničky
s rôznymi rytmickými hudobný-
mi nástrojmi a rovnako ich zau-
jalo interaktívne divadielko a cir-
kusová show. Piatkový večer
opäť patril koncertom, akurát
sobotný „oldies večer“ prerušila
nečakaná búrka. Keď sa poča-
sie ustálilo, tanečníci z Dream-
dancers predviedli svoju pripra-
venú ohňovú show.

Veríme, že si ste si z podujatia
odniesli nielen nové kúsky v po-
dobe vzácnych kameňov, ale i
nové zážitky a poznani . Už te-e
raz sa môžete tešiť na ďalší
ročník Pezinského Permoníka,
ktorý sa bude konať 21. – 23.
augusta 2020.

Andrea Heldová

Workshop v múzeu
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre v spolupráci

s Malokarpatským múzeom v Pezinku a Bratislavským sa-
mosprávnym krajom pripravili pre širokú verejnosť workshop
tradičných remesiel – Minulosť a súčastnosť remesla a tvo-

rivosti. Počas workshopu si návštevníci budú môcť vypočuť za-
ujímavé prednášky a ukážky tradičných remesiel malokarpat-
ského regiónu ako je keramikárstvo, drotárstvo atď.

Zruční remeselníci predstavia nielen tradičné remeslá a vý-
robky ale aj ich súčasnú, modernú podobu. Workshop sa usku-
toční h v priestoroch27. septembra 2019 od 10.00 do 17.00
Malokarpatského múzea v Pezinku, M. R. Štefánika 4, Pezi-
nok. Vstup na podujatie je voľný.

Podujatie je organizované v rámci projektu „Kultúrno-
kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT), ktorý je spolufi-
nancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Rakúsko. (ET)

Na Radničnom námestí sa opäť súťažilo vo varení fy-
zulnačky. V sobotu 24. augusta si svoje kulinárske schop-
nosti zmeralo 13 zo 16 prihlásených súťažných tímov.
V sprievode Ľudovej hudby Lukáša Michalíka sa bojovalo
o celkové víťazstvo aj o Cenu sympatie v hlasovaní širokej
verejnosti.

Cieľom každého účastníka bolo pripraviť čo najlepšiu fazuľo-
vú polievku podľa vlastného receptu. Odborná porota mala ne-
ľahkú úlohu, napokon sa však rozhodla udeliť prvé miesto za
naj fyzulnačku tímu O stupienok niž-PÁNI MAJSTRI PEZINOK.
šie sa umiestnil tím a tretie miesto zís-NÁRODNÁ KOALÍCIA
kali súťažiaci z tímu HU HU.

V hlasovaní širokej verejnosti obstál najlepšie BURDAN
TEAM, ktorý získal 76 hlasov a domov si odniesol Cenu sympa-
tie. Za nimi skončil tím (46 hlasov) a tretiuREPUBLIKA STUPY
priečku obsadil tím (34 hlasov). Do hlasovania sa celko-HU HU
vo zapojilo 287 návštevníkov 16. ročníka Fyzulnačky.

Ceny jednotlivým víťazom a zúčastneným odovzdali členovia
odbornej degustačnej komisie a primátor Pezinka Igor Hianik.
Organizátori ďakujú všetkým súťažným tímom i návštevní-
kom podujatia. Tešíme sa na vás na ďalšom ročníku Fyzulnač-
ky. (pv)

16. ročník Fyzulnačky
má svojich víťazov

FOTO: (nb)
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Tanečná akadémia Sunny Dance pozýva do svojich radov

Chcela by som sa ešte raz
poďakovať poctivému nález-
covi, ktorý sa zjavil a zmizol
ako anjel a mne zostala
v ruke synova peňaženka so
všetkými dokladmi i peniaz-
mi, ktorú sme doma márne
hľadali. Od prekvapenia som
si ani nestihla všimnúť číslo
jeho auta.

Syn sa ponáhľal do pôrod-
nice po tretieho synčeka
a v zhone zabudol peňažen-
ku na streche auta. V prvej zá-
krute odletela na chodník.Asi
po 5 minútach jazdy si auto-
maticky kontroloval doklady
a zistil, že ich nemá. Vrátil sa,
všetko sme prehľadali a nič
nenašli. Do pôrodnice ho mu-
sel odviezť manžel. S malými
vnúčikmi sme zatiaľ vyzdo-
bovali byt lampiónmi a kvetmi
a chystali darčeky pre ma-
mičku a bračeka, keď tu niek-
to zazvoní na bránu a ďalej
už viete.

Peňaženka ležala viac ako
hodinu na rušnej Kupeckého
ulici. Nič nezmizlo.

Touto cestou by som chcela
poprosiť mladého muža, ak si
prečíta tieto riadky, aby prijal
naše srdečné pozvanie na
malé posedenie a pohoste-
nie u nás v záhrade.

Je krásne, stretnúť Člove-

ka. Je krásne bývať v krajine,

kde žijú takíto Ľudia.

Daniela Lucká

Poďakovanie
poctivému
nálezcovi

Podujatia pre deti a mládež – program pre MŠ:

Poďme sa hrať do knižky. Dramatizované čítanie pre deti spo-
jené s hrami a aktivitami. Vzťah ku knihám treba rozvíjať už od
útleho veku. U nás sa deti zoznámia s rôznymi knihami z nášho
fondu. Hravou formou deťom priblížime príbeh z jednej z našich
kníh. Po dohode s MŠ.

Program pre I. stupeň ZŠ:

Horory našich pradedov. Strigy a strigôni, draci a čerti, vodní-
ci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ
prišli a prečo nás majú desiť?

Kto nám dal rozprávky do konzervy? Beseda o zbieraní ľudo-
vých rozprávok.Ako sa rozprávky, rozprávali, ako sa zapisovali.
Kto boli najznámejší zberatelia a aké boli ich motívy? To si po-
rozprávame u nás na besede.

Neposedná beseda. Stretnutia v knižnici spojené s besedou
o literatúre, vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo
knihami, ktoré vyšli. Termín po dohode so školami.

Program pre II. stupeň ZŠ

Horory našich pradedov. Strigy a strigôni, draci a čerti, vodní-
ci a raráškovia. Náš folklór je plný príšer. Ktoré to sú, odkiaľ
prišli a prečo nás majú desiť?

Folklore is not dead!Ako vyzerá živý, autentický folklór? Existu-
je vôbec?Amá vôbec šancu prežiť v konkurencii nových médií?

Neposedná beseda. Stretnutia v knižnici spojené s besedou
o literatúre vždy v kontexte s rôznymi aktuálnymi témami alebo
knihami, ktoré vyšli.

Program pre malé deti s rodičmi

Haló, ste doma? Príďte k nám na návštevu! Dopoludnie pre
malé deti, ktoré nechodia do škôlky a ich rodičov… (pondelok
9. 9. 2019, 10-11h., 23. 9. 2019, 10-11h.)

Skvelá veda. Besedy moderované spisovateľom Máriusom
Kopcsayom o vede, počasí, astronómii, ekológii či iných ak-
tuálnych a zaujímavých témach (po dohode moderátora so ško-
lami).

Popoludnie s rozprávkou

Veve číta: Tri citróny. Vraj sa už dnes nečítajú deťom rozpráv-
ky. Nemáme čas. Nemáme energiu, kapacitu. Možno si myslí-
me, že nemáme talent, alebo že hlasné čítanie nám nejde. Ne-
vadí. My všetko máme. Čas, talent, energiu, kapacitu. Možno si
len chcete vypočuť, ako rozprávky čítame my! (podujatia sa ko-
najú každý druhý utorok počas školského roka, začíname v uto-
rok 24. 9. 2019, 14.00 h). Miesto konania: odd. pre deti a mlá-
dež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.

Literárno – výtvarná súťaž. Téma: Horory.

Podujatia pre dospelých:

Literatúra v Radnici. Hostia: Petr Borkovec, Erik Jakub Groch

Moderuje: Veronika Šikulová. 30. 9. 2019 o 19.00 h v Radnica
– cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

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,

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA september

Ako som prežil 40 rokov socializmu –
(Vydavateľstvo Štúdio humoru a satiry) je
názov knihy pezinského autora Ruda KRA-
SULU. Kniha je pomyselnou kronikou živo-
ta autora, ktorý sa nedal pohltiť „rozvinutým
socializmom“ Novotného, Husáka či Jake-
ša. Rudo Krasula patrí do generácie slo-
bodných ľudí, ktorí milujú hudbu a hudobné
skupiny tých čias. V knihe je veľa zasväte-
ných informácií o Beatles, Rolling Stones,
Sinatrovi, Krylovi, Vargovi... a keď sa ho ho-
ci aj dnes spýtate napríklad na Franka

Zappu, uvidíte v jeho očiach radosť. Táto kniha je o slobode, hu-
more, radosti a strastiach autora v časoch minulého režimu.

Ako ilustrácie boli použité kresby a karikatúry výtvarníka Milana
Stana. (pb)

Nové knihy

spoľahlivého kolportéra (najlepšie študent aleboHĽADÁME
dôchodca) na roznášanie mesačníka Pezinčan v centre
Pezinka. Odmena za vykonanú prácu (jeden roznos mesač-
ne) je 51,20 €. Pokiaľ máte vážny záujem o túto prácu, prihlás-
te sa v redakcii Pezinčan, Radničné nám. č. 7, Pezinok (Mest-
ský úrad) alebo telefonicky 033/ 6901 122, prípadne mailom:
pezincan@msupezinok.sk

V roku 2012 vznikla v Pezinku prvá Tanečná Akadémia s ná-
zvom Sunny Dance. Jej zakladateľkou je profesionálna tanečníč-
ka a dlhoročný tanečný podagóg Bronislava Jurášová.

Akadémia sa zaoberá tanečno-pohybovou prípravou a výcho-
vou detí v predškolskom veku, detí základných a stredných škôl.
Tanečníci pracujú s rôznymi tanečnými technikami a štýlmi –
show dance, moderný, jazzový, klasický a scénický tanec či tanec
za sprievodu živých bubnov, zumbadance a iné. Pravidelne orga-
nizuju polročné a koncoročné vystúpenia v pezinskom Dome kul-

túry. Spĺňa vysoké profesionálne kritériá a pripravuje svojich
žiakov na tanečné konzervatóriá a umelecké školy. Zmyslom
Akadémie Sunny Dance je rozvíjať lásku k tancu a umeniu, priná-
šať do života radosť z pohybu a spokojnosť z práce v tanečnom
kolektíve.

Akadémia pôsobí priamo v školách a škôlkach – ZŠ Fándlyho,
ZŠ Na Bielenisku, ZŠ Kupeckého, ZŠ a MŠ Viničné, MŠ Bystric-
ká, MŠ Svätoplukova, MŠ Za hradbami.

Viac info na alebo na tel. č. 0907 110 103.www.sunnydace.sk
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POĎAKOVANIE

Dňa 21. 8. 2019
uplynulo 8 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milý manžel,
otec a dedko
Dušan ČOLLÁK.
Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomien-
ku. Smútiaca rodina.

R a z k a ž d ý v o

svete živých musí

svoju lásku zane-

chať, všetko, čím

žil, čo mal rád. Ty si

odišiel a my mô-

žeme už len spo-

mínať. Dňa 12. 8. 2019 uplynulo
5 smutných rokov, čo nás navždy
tragicky opustil náš syn, brat
a krstný otec

Ľuboš BAROK
z Grinavy. S láskou na neho spo-
mína a za tichú spomienku ostat-
ných ďakuje celá rodina.

Dňa 21. 8. 2019
uplynulo 20 rokov,
čo ma navždy opus-
tila moja milovaná
dcéra

Veronika
TEPLANSKÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou milujúci
otec.

Dňa 13. 9. 2019 si
pripomenieme 7.
výročie, čo nás
navždy opustila mi-
lovaná mamička,
babička a praba-
bička

Pavlína KOVAČOVSKÁ.
S úctou, láskou a smútkom
v srdci spomínajú dcéry, zať,
vnuci a pravnuci. Kto ste ju po-
znali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku. Dňa 24. 8. 2019

sme si pripomenuli
nedožitých 80 ro-
kov našej drahej

Daniely
MARTINČIČOVEJ.
Spomína jú de t i
s rodinami. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej tichú spomienku.

Dňa 25. augusta si
pripomíname šies-
te výročie úmrtia na-
šej mamy

Anny
HORVÁTHOVEJ.

S láskou a úctou
spomínajú dcéry Daška a Zlatka
a syn Dušan s rodinami. Kto ste ju
poznali, venujte jej, prosím, tichú
spomienku.Dňa 21. 8. 2019

sme si pripomenuli
nedožité 80. naro-
deniny nášho dra-
hého manžela, otca
a dedka

Jána IŽA.
Dňa 28. 9. 2019 si tiež pripome-
nieme smutných 12 rokov, čo nás
náš drahý navždy opustil. Kto ste
ho poznali, venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Manželka
Anka, dcéraAnka a syn Ján s rodi-
nami.

Dňa 2. 8. 2019 sme
si pripomenuli 10.
výročie odchodu
našej drahej mamy,
babky a prababky,
krstnej

Anny
BEHÚNKOVEJ.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 4. 1. 2019 sme
si pripomenuli 32.
výročie od odchodu
našho milovaného
otca, dedka, pra-
dedka, krstného,
strýka

Karola BEHÚNKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodi-
na.

Dňa 29. 8. 2019
sme si pripomenuli
32. výročie odcho-
du našej babky, pra-
babky, krstnej

Márie
TEŠLÁROVEJ.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 23. 8. 2019
sme si pripomenuli
smutné 1. výročie,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a sta-
rý otec

Jozef JAUSCH.
S láskou spomína najbližšia ro-
dina.

Dňa 18. 7. 2019
sme si pripomenuli
6. výročie, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec a dedko

Jozef MEČÍR.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, deti
a vnúčatá.

Dňa 17. 8. 2019
uplynulo 33 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš milovaný otec
a dedko

Ján FEDERL.
S láskou a vďakou
naňho spomína dcéra Boženka
s rodinou. Ďakujeme všetkým,
ktorí nezabudli a spomínajú spolu
s nami.

Dňa 1. 9. 2019 uply-
nuli 4 roky, čo nás
opustil drahý man-
žel, otec, dedko

Jozef VELICH
z Pezinka. S láskou
spomínajú man-
želka a deti s rodinami. Kto ho
poznal, venujte mu tichú spo-
mienku.

Dňa 16. 8. 2019
uplynuli 2 roky, čo
nás opustila naša
drahá
Jožka BÉMOVÁ.

S láskou spomí-
najú krstné deti
s rodinami, sesternica Hela
a ostatní priatelia. Venujte jej
tichú spomienku.

Dňa 29. 8. 2019
uplynulo 12 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš drahý

Stanislav
OBORIL.

S láskou spomí-
najú manželka, deti, vnučka
a ostatná rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomien-
ku.

Dňa 4. 8. 2019 sme
si pripomenuli 2 ro-
ky od úmrtia nášho
drahého manžela,
otca a starého otca

Antona
DEMOVIČA.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spo-
mína manželka Mária, deti Iveta
a Štefan s rodinou a ostatná rodi-
na spolu s kolektívom pracovní-
kov firmy Murat. s.r.o.

Prešlo už 13 rokov,
čo opustila si tento
svet a my stále viac
a viac túžime znovu
ťa uvidieť. Fotky
úsmev nemenia,
skončil príbeh kaž-
dý, nedokážeme však uveriť, že
je to už navždy. S nekonečnou
láskou spomíname na našu

Veroniku KOUKOLOVÚ.
Venujte jej s nami tichú spomienku.

So slzami v očiach
si dňa 20. 9. 2019
pripomenieme 6
najsmutnejších ro-
kov, kedy nás neča-
kane, bez rozlúče-
nia navždy upustil

milovaný manžel, otec, dedko
a pradedko

Eugen Rudolf BAČÍK.
S úctou a láskou spomínajú man-
želka Jožka, deti , vnúčatá
a pravnúčatá. Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

Našim očiam si odi-
šiel navždy, v srd-
ciach nám zosta-
neš stále. Dňa 28.
8. 2019 uplynulo 5
rokov od úmrtia náš-
ho milovaného

Ing. Vladimíra KOSTKU.
S láskou a úctou spomína man-
želka a syn s rodinou.

So smútkom v srd-
ci a slzami v oku
spomíname na te-
ba každý deň v ro-
ku. Dňa 22. 8. uply-
nulo 9 rokov, čo nás
navždy opustil man-

žel, otec a dedko
Vladimír KLAMO.

S láskou spomínajú a v srdciach
si ho uchovávajú manželka a sy-
novia s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.

Osud už nevráti, čo
nám vzal. Len jed-
no nám vždy vráti –
spomienky a v srdci
žiaľ. Dňa 19. 8.
2019 sme si pripo-
menuli 15. výročie,
keď nás opustila

Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.

Ten kto stratil toho,
koho mal rád, po-
chopí, čo je to bo-
lesť a žiaľ. Tá rana
v srdci stále bolí
a zabudnúť nám ne-
dovolí. Dňa 1. 9.

uplynuli 4 roky čo nás navždy
opustil náš milovaný otec, starý
otec a priateľ

Ladislav BINDER.
S láskou a úctou spomínajú syno-
via Ladislav, Roman a dcéra Evič-
ka s rodinami. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku

Sú veci ktoré nemô-
žeme mať, sú slo-
vá, ktoré nemôže-
me povedať. Ale
máme spomienky,
ktoré nám nikto ne-
môže vziať. Dňa
30. 7. 2019 sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia

Tibora KREJČÍHO.
S láskou spomínajú manželka,
deti, vnúčatá a zaťovia.

Dňa 27. 8. 2019 sme si pripome-
nuli 8. výročie úmrtia
nášho manžela,
otca a dedka

Jána JANUŠA
z Pezinka. S láskou
spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Čas je neúprosný,
už je to rok, čo nás
opustila naša láska-
vá, mama, manžel-
ka, babka a pra-
babka

Ruženka
Š .MAHOVSKÁ

S láskou a radosťou spomíname
na krásne spoločne prežité chvíle,
manžel Ladislav, deti Drahoš, Ro-
man, Janka, vnúčatá Dárius, Si-
monka, Ninka, Filip, Nikolka a prav-
nučky Stellka a Izabelka. Navždy
zostávaš v našich srdciach.

Že čas žiaľ zhojí je
len veľký klam, čím
ďalej ubieha, tým
viac chýbaš. Dňa
12. 9. 2019 uplynie
8 rokov, čo nás
opustil manžel

Anton HANUSEK.
S úctou a láskou spomína man-
želka a ostatná rodina a priatelia.
Vy, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku, prosím.

Dňa 25. 8. 2019
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, ded-
ko
Milan KONKUŠ.

S láskou a úctou
spomína manželka s deťmi
a ostatná rodina.

Mal som vás všet-
kých rád a chcel
som ešte žiť, ale
prišla tá chvíľa, keď
musel som vás
opustiť. Neplačte,
nechajte ma tíško
spať, čo mi bolo súdené, muselo
sa stať. 28. 8. 2019 uplynie 8 ro-
kov, čo nás navždy opustil syn
a brat

Martin GALAMBOŠ.
Prinášame ti biele ruže, majú bie-
le lupienky, my sme do nich vložili
všetky naše spomienky. Na hrob
ich ukladáme, je v nich drobná ro-
sa a každá tá kvapka rosy, to je na-
ša slza. S úctou a láskou spomí-
na mama s rodinou.

Odišli ste tíško, niet
vás medzi nami,
v našich srdciach
zostávate s nami.
Dňa 25. 8. by sa na-
ša drahá mama

Pavla
STRAPÁKOVÁ

dožila 100 rokov a 17. 9. náš otec
Štefan STRAPÁK
102 rokov. Kto ste
ich poznali, venujte
im tichú spomien-
ku. S láskou spomí-
najú deti s rodina-
mi.

Ďakujeme všetkým
priateľom, príbuz-
ným a známym,
ktorí sa osobne
alebo v mysliach
rozlúčili s naším
drahým
Ing. Ľubomírom JANOŠKOM,

ktorý nás navždy opustil 4. 8.
2019. Ďakujeme za prejavenú
sústrasť. Smútiaca rodina.

Kto žije v našich srd-
ciach, neumiera.
Dňa 29. 9. si pripo-
menieme 34. ne-
dožité narodeniny
nášho syna, brata,
otca.

Jána TONHAJZERA.
S láskou spomínajú mama, bratia
Štefan, Stanislav, Miroslav, otčim
Miroslav a priateľka Iveta. Na-
vždy ostaneš v našich srdciach.

Dňa 3. 9. 2019 uply-
nuli 3 roky, čo nás
navždy opust i la
naša drahá

Eva
STRAPÁKOVÁ.

Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Man-
žel a dcéry s rodinami.

Inzercia

Rozlúčka s národným umelcom
Ignácom Bizmayerom

Vo veku 97 rokov zomrel slovenský
keramikár a národný umelec Ignác
Bizmayer. S veľkým keramikárom sa na
Modranský cintorín prišli rozlúčiť jeho
najbližší a stovky smútočných hostí
zo Slovenska i Pezinčania. Posledná
rozlúčka začala sv. omšou v chráme na
cintoríne a pokračovala pri mieste jeho
posledného odpočinku neďaleko od hro-
bov rodiny Štúrovcov.

Ako prvý sa lúčil primátor mesta Modra Mgr. Juraj Petra-
kovič, za SNM a Múzeum Ľ. Štúra predniesla prejav PhDr.
Viera Jančovičová a za keramikárov Marián Liška. Obrad
dôstojne zavŕšili cimbalová muzika a spevácky zbor z Modry
Královej. Majster Bizmayer bol známy tvorbou majoliky a ke-
ramickej figurálnej plastiky. Diela národného umelca sú
v súkromných zbierkach po celom svete, v Múzeu Ľudovíta
Štúra v Modre či v modranskej rotundovej bašte – v Galérii
Ignáca Bizmayera. Peter Ronec

V nedeľu 4. augusta zomrel Ľubo-
mír Janoška, nezabudnuteľná osob-
nosť Mestského úradu Pezinok.

Ľubomír Janoška sa významnou

mierou zapísal do ponovembrovej

histórie miestnej samosprávy, kde pô-

sobil začiatkom 90. rokov – najskôr

ako poslanec mestského zastupiteľ-

stva, neskôr ako hlavný ekonóm mest-

ského úradu. Spolu s kolegami vdý-

chol úradu i samospráve novú kultúru,

zveľadil profesionalitu úradníkov a zaviedol nové procesy riade-

nia. V priebehu posledného roka sa opäť zapojil do práce ekono-

mickej komisie na mestskom úrade, kde aktívne zúročil svoje celo-

životné skúsenosti najmä z oblasti ekonomiky a financií.

Mesto Pezinok ďakuje za rozvoj mesta, o ktorý sa Ľubomír

Janoška nepochybne pričinil a zároveň vyjadruje úprimnú

sústrasť rodine a blízkym. (MsÚ)

Navždy nás opustil Ľubomír Janoška

Na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Pe-
zinku sme si dňa 30. 7. 2019 pripomenuli 13. výročie
úmrtia našich drahých kolegov a priateľov z Okres-
ného dopravného inšpektorátu kpt. Romana Hor-

vátika († 39) z Modry, ppor. Pavla Jablonovského († 27) z Pe-
zinka, ktorí nečakane zomreli pri výkone služby. V našich srd-
ciach ostanú navždy. Česť ich pamiatke! (OR PZ v Pezinku)

Spomienka na kolegov
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PŠC Pezinok zakončil sezónu na 11. mieste,
v ďalšom ročníku s novým trénerom

Futbalistom PŠC Pezinok sa
skončila sezóna 2018/2019
a už odštartovali prípravu na tú
novú. Napriek lepšej jesennej
časti sa tímu nepodarilo dostať
do vyššej polovice tabuľky
a mužstvo neuspelo ani vo finá-
le Pohára BFZ.

Jesenná časť súťaže ukáza-
la, že Pezinčania vedia hrať
s každým súperom, keď prezi-
movali na 8. priečke s minimál-
nou stratou na najlepšiu štvor-
ku. Na jar to však nebolo ideál-
ne, i keď tím zo začiatku zbieral
body. Zvíťazil v Lozorne, v Ma-
lackách, doma s Vajnormi a po-
razil aj Devínsku Novú Ves. Me-
dzitým však prišlo veľmi veľa
tesných prehier či nerozhod-
ných zápasov, v ktorých rozho-
dovali najmenšie detaily. Mrzieť
môže najmä remíza s Rovin-
kou, Rusovcami, či Tomášo-
vom, kedy Zelenobielych od ví-
ťazstva delil iba jeden gól.

Náplasťou za neúspešnou li-
govou sezónou mal byť zisk Po-
hára BFZ. Tam sa Pezinčanom

darilo skvele, keď najprv zdolali
Senec presvedčivo 4:0 a v semi-
finále na domácom trávniku na-
strieľali majstrovi štvrtej ligy
z Kalinkova až 8 gólov. Finálový
duel proti Rovinke mal taktický
charakter, kde sa v závere tešili
hostia. Tým sa v nadstavenom
čase 2.polčasu podarilo streliť
jediný gól stretnutia, ktorý roz-
hodol o tom, že sa stali víťazmi
Pohára BFZ.

Pred posledným majstrov-
ským zápasom proti Rači sa
udiala aj výrazná zmena v reali-
začnom tíme Pezinčanov. Ve-
denie klubu sa po vzájomnej do-

hode rozlúčilo s trénerom Da-
nielom Federlom, ktorý v klube
strávil 7 rokov. Federl bol tréne-
rom prvého tímu Pezinka od se-
zóny 2012/2013 s polročnou
prestávkou v roku 2017. Počas
svojej kariéry trénoval iba
v Pezinku, ktorý dostal v najhor-
ších časoch späť do 3. ligy. S tí-
mom sa mu podarilo vyhrať
4. ligu a taktiež ho dotiahol až
do spomínaného finále Pohára
BFZ.

Novým trénerom prvého tímu
sa stal Tomáš Kállay. Prvý tím
povedie od novej sezóny 45-
ročný Pezinčan, ktorý prešiel

všetkými mládežníckymi kate-
góriami v klube a ku Zelenobie-
lym sa vracia po 24 rokoch.
V auguste 1995 prestúpil ako
hráč z Pezinka do rakúskeho
SC Lassee. Väčšinu svojej hráč-
skej kariéry následne strávil prá-
ve v Rakúsku a na záver prišiel
na Slovensko. Počas nej začal
aj s trénovaním a dnes má UE-
FA-B licenciu. Trénoval mládež
v Štvrtku na Ostrove, kde viedol
aj prvý tím. Koučoval aj rakúsky
UFC Podersforf, Nový Život,
Šenkvice či naposledy U14-ku
v Šamoríne.

Letná príprava tímu sa zača-
la 6.júla úvodným tréningom
a počas nej odohrá mužstvo nie-
koľko zápasov. Hneď v prvom
zápase sa duel proti „B“ tímu
Spartaka Trnava skončil s ne-
rozhodným výsledkom 2:2. Tím
preverí ešte TJ Slavoj Boleráz
(20.júla 10:30, doma) a SFC
Kalinkovo (4. augusta 17.00 h,
vonku) v súťaži Slovnaft Cup.

Bc. Ernest Mészáros,
predseda PŠC Pezinok

V sobotu 13. 7.
2019 sa v Rusov-
ciach pod záštitou
Slovenskej Federá-
cie Pétanque a klubu
SLOPAK konali maj-
strovstvá Slovenskej
Republiky pétanque
v kategórií 55+. Tur-
naja sa zúčastnilo
celkovo 37 hráčov
z celého Slovenska
rozdelených do de-
siatich tímov. Po celo-
dennom zápolení,
ktoré bolo prerušené
dažďom, sa víťazmi
stali Pezinčania z klubu SPIDERS. Tím v zložení Oľga Whit-
worth, Anton Štrba a Juraj Hrivnák prešiel turnajom bez jediné-
ho prehratého zápasu. Vo finále sa stretli s obhajcami titulu z mi-
nulého roka, ktorých nekompromisne porazili výsledkom 13:0.

Ako aktuálni majstri Slovenskej republiky získavajú právo re-
prezentovať našu krajinu na nadchádzajúcich Majstrovstvách
Európy, ktoré sa konajú v septembri v Bulharsku. Toto právo sa
víťazi rozhodli využiť, a preto im prajeme veľa šťastia.

Tento rok bude mať klub Spiders zastúpenie na 4 majstrov-
ských podujatiach. Marek Sobolič

Pezinskí veteráni
majstri SR v pétanque

Inzercia

AUGUST / SEPTEMBER 2019

Pezinských orientačných
bežcov zlákali medzinárodné
preteky, na ktorých repre-
zentovali nielen Pezinok, ale
aj Slovenskú republiku. Aj
napriek náročným terénom
a tratiam postaveným v Bie-
lorusku, Estónsku či rakús-
kom Klagenfurte dokázala
mládež klubu KOB Sokol
Pezinok získať skvelé umies-
tnenia.

Na Majstrovstvách Európy
dorastu, ktoré sa konali v Bielo-
rusku, reprezentovali SR traja
naši pretekári: Ema Havlíková,
Tomáš Šipoš Matúš Šimo.a
Počas dlhej trate sa popasovali
s listnatým lesom s rôznou prie-
bežnosťou, v ktorom sa nachá-
dzali pozostatky z druhej sveto-
vej vojny a kopcovitým terénom

so spádmi vysokými až 60
metrov. Na tejto etape si E.
Havlíková v kategórii W16 vybo-
jovala úžasné 17. miesto, T.
Šipoš v kategórii M16 získal
krásne 37. miesto a M. Šimo
v kategórii M18 skončil na 82.
mieste. Na krátkej trati, ktorá bo-
la postavená v historickom
centre Grodna, si neuveriteľné
8. miesto vybehal T. Šipoš,
E. Havlíková získala 39. mies-
to. M. Šimo, ktorý následne re-
prezentoval SR na Juniorských
majstrovstvách Európy v Dán-
sku, dobehol na krásne 31.
miesto.

Mládež z klubu KOB Sokol
Pezinok vycestovala aj na Škol-
ské majstrovstvá sveta do
Estónska. Túto výpravu tvorili:
Ema Havlíková, Gabriela Ježí-

ková, Martina Dorozlová,Agá-
ta Komanová, Veronika Fečo-
vá, Klára Fedorová, Šimon Ši-
poš Andrej Mikloš.a Preteka-
li v močaristom, zarastenom
a prevažne rovinatom teréne.
V kategórií M2 - jednotlivci si na
dlhej trati úžasné 11. miesto vy-
behal Š. Šipoš a A. Mikloš zís-
kal 27. miesto. Neuveriteľné
6. miesto v kategórii W2-
družstvá získala E. Havlíková,
18. miesto si vybojovala G. Je-
žíková, 50. miesto získala
M. Dorozlová, A. Komanová
a V. Fečová dobehli na 54.
a 60. mieste. Na 47. mieste
v kategórii W2-jednotlivci sa
umiestnila K. Fedorová. Na
strednej trati získali Š. Šipoš
a A. Mikloš krásne 13. a 22.
miesto. Na fantastické 5. mies-

te dobehla E. Havlíková, K. Fe-
dorová získala 28. miesto,
M. Dorozlová si vybehala 48.
miesto, 55. miesto si vybojo-
vala G. Ježíková a na 63. a 66.
mieste skončili V. Fečová
a A. Komanová.

Na júnových Svetových
hrách mládeže v Klagenfurte sa
naši bežci tiež postavili na stu-
peň víťazov. V disciplíne štafiet
sa v kategórii MW14 na 1. mies-
te umiestnil tím v zložení: Hana
Šipošová, Tomáš Syrový, Lu-
cia Šipošová Filip Jančík.a

Členom klubu KOB Sokol
Pezinok prajeme naďalej veľa
úspechov doma i v zahraničí
a tešíme sa na ďalšie skvelé vý-
sledky.

Natália Ježíková

Pezinskí orientační bežci aj na medzinárodných pretekoch

Plavecký klub Pe-
zinok sa v júni zú-
častnil Majstrov-
stiev SR starších
žiakov v plávaní,
ktoré sa uskutočnili
v Košiciach. Z vý-
borného zastúpe-
nia - 8 plavcov
(4 dievčatá a 4
chlapci) vo veku 12
- 14 rokov – bola
najúspešnejšia Ka-
tarína Szabóová
(2007). Domov pri-
niesla 3 bronzové
medaily v disciplínach 50 m voľný spôsob 0:29,53, 100 m voľný
spôsob 1:05,55 a 200 m znak 2:43,06. V prvý deň mala smolu,
keď ju diskvalifikovali v disciplíne 200 m polohové preteky, kde
doplávala na druhé miesto.

Ako klub sme dokázali postaviť až 5 štafiet. Najlepšie umiest-
nenie mala štafeta 4x100m voľný spôsob mix v zložení Lea Ba-
lejíková JaKub Lobo Katarína Szabóová(2006), (2005),
(2007), (2005). Doplávali na 6. miesto. ŠtafetaFilip Matejovič
4x100m polohový pretek v zložení (2006),Andrea Vertaľová
Lea Balejíková Nina Federlová Katarína Sza-(2006), (2006),
bóová (2007) skončila na 7. mieste. Deťom ďakujeme za krás-
nu reprezentáciu a tešíme sa na ďalšiu sezónu.

Naďa Kúdelová

Naši plavci reprezentovali
mesto v Košiciach

1. Slovenský futbalgolfový
a footgolfový klub Carpathians
Slovakia so sídlom v Pezinku
sa blíži k svojmu najväčšiemu
doterajšiemu klubovému úspe-
chu. V treťom ročníku súťaže
Slovenský FootGolfový Pohár
zaujíma 2. miesto v celkovej kla-
sifikácii pred finálovým kolom,
ktoré sa bude konať 5. 10.
2019 v Tomášove. V piatich ko-
lách Pohára 1. SFGK Carpat-
hians Slovakia obsadil 1., dva-
krát 2., 3. a 4. miesto a do cel-
kového súčtu sa započítava 5
najlepších výsledkov zo šies-
tich. Slovenský FootGolfový
Pohár FIFG 50 sa hrá na
9-jamkových ihriskách po dve
kolá. Okrem Pohára sa hrá aj
Slovenská FootGolfová Tour
FIFG 100 na 18-jamkových
ihriskách. V piatom ročníku

Tour je klub po šiestich kolách
na 5. mieste a pred poslednými
dvomi kolami chcú hráči zabo-
jovať ešte o 3. priečku.

Vo farbách 1. SFGK Carpat-
hians Slovakia hrajú v kategórii
mužov od začiatku roku Tomáš
Kikuš, Pavel Podobník, Tomáš
Tengeri, Branislav Thron, Zden-
ko Topor, Jozef Blaško a v kate-
górii muži nad 45 rokov – senio-
ri Rastislav Blaško (prezident
klubu). V auguste absolovoval
prvý turnaj aj nový hráč Marek
Tábora.

Na medzinárodných tur-
najoch zatiaľ najlepšie umiest-
nenia vybojoval Tomáš Kikuš,
3. miesto na turnaji Swiss Clas-
sic Open FIFG 500 v júni vo
Švajčiarsku, dva razy 6. miesto
v máji na Austrian Open FIFG
250 v Rakúsku a v júni na Slo-

venian Open FIFG 250 v Slo-
vinsku. K úspechom sa pridali
Branislav Thron 3. miestom na
turnaji Austrian Open FIFG 250
a v seniorskej kategórii Ras-
tislav Blaško 5. miestom v au-
guste na German Open FIFG
250 v Nemecku.

Tomáš Kikuš je lídrom klubu
v kategórii mužov, v Slovenskej
Tour je priebežne na 8. mieste,
vo svetovom renkingu FIFG je
priebežne na 16. mieste v kate-
górii Absolut. Branislav Thron
je v Tour na 10. mieste, v Pohári
na 8. mieste a v renkingu FIFG
na 51. mieste. Tomáš Tengeri je
v Pohári najlepší z klubu na 6.
mieste. Pavel Podobník v Tour
na 11. mieste aj vďaka 2. miestu
v 4. kole a v Tour na 23. mieste.
Jozef Blaško a Zdenko Topor sú
v tretej desiatke oboch súťaží.

V seniorskej kategórii si
úspešne počína prezident klu-
bu Rastislav Blaško. V Tour je
priebežne na 3. mieste, ale v po-
sledných dvoch kolách ho čaká
tvrdý boj o konečné pódiové
umiestnenie. V pohári je prie-
bežne na 2. mieste, ktoré mu už
vo finálovom kole neujde. Vo
svetovom renkingu FIFG mu-
žov nad 45 rokov je na 21. mies-
te ako najlepší slovenský seni-
or a ako bonus v kategóriiAbso-
lut je na konci tretej stovky.

V posledný septembrový ví-
kend prebehne v Anglicku EU-
RO FOOTGOLF – 2. majstrov-
stvá Európy tímov. V národ-
ných slovenských farbách sa
predstavia z klubu Tomáš Ki-
kuš, Branislav Thron a Tomáš
Tengeri.
1. SFGK Carpathians Slovakia

1. SFGK Carpathians Slovakia krok od pohárového striebra


