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#parkovisko

Otvorenie 
záchytného 
parkoviska

Záchytné parkovisko za železničnou stanicou je dokončené. Investor projektu – Železnice Slovenskej repub
liky – ho do užívania odovzdal vo štvrtok 12. decembra 2019. Pre cestujúcich je k dispozícii 291 parkovacích 
miest pre osobné motorové vozidlá a 30 stojísk pre bicykle. Viac informácií o tomto projekte prinesieme  
v Pezinčanovi č. 1/2020.

#projekty

 www.pezinok.sk http://pezincan.pezinok.sk  www.facebook.com/mestopk/

Veľká cena Pezinka 
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Vyberáme pre vás

 Prvá časť chodníka 
 na Cajlanskej je 
 zrekonštruovaná

Prvá etapa rekonštrukcie chodníka v historickej časti Cajla od ro
dinného domu č. 167 po križovatku Cajlanská – Dona Sandtnera, 
ktorá sa začala začiatkom októbra, je  ukončená.

Pokračovanie na 2. strane

»

mesto Pezinok a  Pezinské kultúrne  
centrum každoročne pripravujú pre na
šich najmenších podujatie s názvom Ví
tanie mikuláša v meste a inak to nebolo 
ani tento rok. I  keď bol mrazivý pod
večer, na Radničnom námestí sa ziš
lo mnoho rodičov a  detí, aby privítali 
vzácnu návštevu s veľkým vrecom pre
kvapení. Čakanie na mikuláša im krá
tili jeho verní pomocníci – dobrý anjel  
a ne poslušný čert, ktorí sa s deťmi na  
učili spoločný pozdrav i mikulášsku bás

ničku. Netrvalo dlho a námestím sa ozý
valo hlasné: „Čakáme ťa Mikuláš, kedy sa 
k  nám zatúlaš, veríme, že v  tvojej skrý ši 
niečo dobré pre nás zvýši, už sme všetci 
zvedaví, či sa tvoj koč zastaví.”

Básnička zabrala. mikuláš sa zastavil 
a  rozdal všetkým poslušným deťom 
sladkú odmenu. Zároveň si splnil svoju 
každoročnú povinnosť a  s malými Pe
zinčanmi rozsvietil  symbol Vianoc.

Úlohu vianočného stromčeka plní 
tento rok 13metrový ihličnan z areálu  

Základnej školy Na Bielenisku, ktorý 
zdobí 14 svetelných reťazí v  dĺžke 30 
metrov. Na jeho vrchole žiari svietiaca 
hviezda. Novinkou vianočného Pezinka  
sú ozdobené stromy pred budovou 
mest ského úradu, ktoré sa rozsvietili 
spolu s hlavným stromčekom a umocnili 
tak magickú atmosféru patriacu k  via
nočným sviatkom. Naplno si ju môžete 
vychutnať už 13. decembra, kedy sa na 
Radničnom námestí začínajú Vianoč
né trhy 2019. Pripravený je kultúrny 
program, vianočný orloj i voňavé dobro
ty. Srdečne vás pozývame a zároveň pra
jeme krásne a  pokojné prežitie vianoč
ných sviatkov v  kruhu rodiny a vašich 
najbližších.                     nb/tv

Do mesta prišli 
Vianoce

Do mesta prišli 
Vianoce

Do mesta prišli 
Vianoce

Štvrtkový večer vdýchol Pezinku vianočnú atmosféru. 5. decembra za
vítal na Radničné námestie Mikuláš, ktorý spoločne s deťmi rozsvietil 
vianočný stromček, aby nám spríjemňoval obdobie najkrajších sviat
kov v roku.

»

Pezinok žije
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Práce na novom oplotení sa zača li za
čiatkom októbra odstránením pô vod né  
ho plota, úpravou terénu a  vyčis te ním 
staveniska od náletových krovín a dre vín.  
„Následne sme začali realizovať zemné prá

ce – vyhĺbenie základov budú ceho oplotenia 
až do hĺbky 90 cm na zabez pečenie jeho 
cel kovej odolnosti a  stability. Vzhľadom 
na nerovný terén bude mať nový plot nie
koľko výškových úrovní. Všetky z  nich sú  
však navrhnuté tak, aby ich lesná zver  ne  
dokázala prekonať,” uviedol Jarolím Stra
ka, konateľ spoločnosti TEBEKO ZVJ,  
s. r. o., ktorá stavbu reali zuje.

Po tejto fáze sa začalo s betonážou 
základov s  osadením oceľovej výstuže, 
po ktorej nasledovali murovacie a beto
nárske práce. V  rámci nich sa muroval 
plot z debniacich tvárnic, do ktorých boli 
pred betonážou osadené plotové stĺpiky. 
Po betonáži sa dokončovala vrchná betó
nová časť plota na odvádzanie vody, tzv. 
bumbier. V súčasnosti prebieha osádza
nie samotných plotových panelov zo zva
rovanej siete. Záverečné práce budú pat
riť konečným terénnym úpravám. 

Práce na novom oplotení mŠ Grinava 
by mali byť ukončené najneskôr do prvej 
polovice decembra 2019. el/tv

Rekonštrukcia chodníka na Cajlan
skej, ktorá sa týka úseku od rodinného 
domu č. 239 po križovatku Cajlanská – 
Dona Sandtnera, je rozdelená do viace
rých etáp. Prvou fázou bola oprava časti 
od rodinného domu č. 167 po križovat
ku Cajlanská – Dona Sandtnera. 

Stavebné práce sa začali začiatkom 
októbra odstránením existujúceho as
faltového povrchu, podkladového betó
nu a obrubníkov. Nasledovali výkopové 
práce pre zriadenie nových podklado

vých vrstiev a osadenie nových obrubní
kov zo strany rodinných domov i zo stra
ny komunikácie. Novým povrchom, kto
rý nahradil pôvodný, miestami úpl ne 
zdevastovaný asfalt, je zámková dlažba 
s orientačnými prvkami pre nevidiacich 
a slabozrakých. 

Prvá časť chodníka bola zrekonštru
ovaná z finančných prostriedkov mesta 
v hodnote 26 970,88 €. Realizácia ďal
ších etáp rekonštrukcie je naplánovaná 
na rok 2020. 

 nb/tv 

V grinavskej škôlke sa 
buduje nové oplotenie

Výstavba novej autobusovej zastávky 
na Pezinskej Babe bola realizovaná na 
podnet podnikateľov z  prostredia da
nej lokality, ktorí sa na mesto obrátili so 
žiadosťou o  riešenie pôvodnej zastávky 
v zlom technickom až havarijnom stave. 
„Keďže mesto Pezinok má záujem o rozvoj 
danej lokality a obnovu verejného priesto
ru v spolupráci s partnermi, ktorí pôsobia 
a  podnikajú na Pezinskej Babe, rozhodlo 
sa operatívne vyriešiť túto „malú” investič
nú akciu s  okamžite viditeľným výsled
kom. Zároveň je v priebehu budúceho roka 
v  pláne aj úprava okolia zastávky,  osade 

 nie mobiliáru a  riešenie verejných sociál  
nych zariadení pre návštevníkov lokality,” 
povedala referentka projektového riade
nia a verejného obstarávania mestského 
úradu Pezinok Gabriela Repová.

V priestore zastávky umiestni mesto 
odpadkový kôš a spoločnosť Slovak li nes 
zabezpečí aktuálny grafikon pre cestu
júcich. Stavbu realizovala firma Žaneta  
Var gová a Igor Varga – moje hračky, kto   
rá sa zaoberá zhotovovaním detských 
dre vených preliezok a  rôznych stavieb  
z dre va. Cena zákazky bola 3 000 €.

Text a foto: nb 

Spoločnosť Lidl Slovenská republika 
bude v roku 2020 organizovať posledné 
kolo súťaže o  výstavbu typizovaného 
detského ihriska Žihadielko pre deti od 
6 do 12 rokov. mesto Pezinok do výberu 
konkrétnej lokality pre ihrisko Žihadiel
ko zapojilo tento rok i verejnosť. Obyva
telia mohli za najvhodnejšie umiestne
nie ihriska hlasovať na webovej stránke 
mesta. Na výber boli tri navrhované 
možnosti na sídlisku muškát:

Lokalita 1 (v hlasovaní ako aLT. 1)
Pozemok nachádzajúci sa na mušká

tovej ulici medzi parkovacou plochou 
a  bytovým domom č. 17. Ide o  zelenú 

plochu, ktorá je prístupná zo všetkých 
strán.

Lokalita 2 (v hlasovaní ako aLT. 2)
Pozemok nachádzajúci sa na mušká

tovej ulici za blokom bytových domov 
č. 2 a  4. Ide o  priestor vo vnútrobloku 
ohraničený predmetnými bytovými do
mami.

Lokalita 3 (v hlasovaní ako aLT. 3)
Pozemok nachádzajúci sa na rohu 

Silvánovej a Rulandskej ulice v blízkosti 
bytového domu č. 10 na mieste pôvod
ného detského ihriska. 

analýzou prebiehajúceho hlasovania 

boli zistené viacnásobné pokusy o pod
vodné hlasovanie. Najviac takýchto hla
sov pribudlo v piatok 22. novembra v čase  
od 16.40 h do polnoci, a  to v  prípade  
aLT. 2 a v prípade aLT. 3. V súlade s pod
mienkami hlasovania, ktoré mesto Pezi
nok zverejnilo pri spustení hlasovania 
11. novembra 2019, boli všetky podvod
né hlasy odrátané. Po vyhodnotení a zrá
taní platných hlasov je výsledok nasle
dovný:
1. miesto – ALT. 3 – 152 platných 
hlasov
2. miesto – aLT. 2 – 132 platných hlasov 
3. miesto – aLT. 1 – 20 platných hlasov 

el/tv

 Prvá časť chodníka 
 na Cajlanskej je 
 zrekonštruovaná

 Pezinská Baba má novú
 autobusovú zastávku

Návštevníci Pezinskej Baby môžu počas nastávajúcej zimnej sezóny na
plno využívať novú zastávku. Cestujúcim je k dispozícii funkčný drevený 
prístrešok s lavičkou, ktorý svojím vzhľadom zapadá do horského pro
stredia rekreačnej lokality a lyžiarskeho strediska.

»

Dokončenie z 1. strany

V  areáli MŠ Grinava sa pracuje na vybudovaní novej časti oplotenia 
v dĺžke takmer 149 m. Dôvodom realizácie bol nevyhovujúci stav pôvod
ného pletivového oplotenia, ktoré už neplnilo svoju funkciu. Problémom 
bola predovšetkým lesná zver, ktorá prechádzala cez poškodený plot do 
areálu škôlky a ohrozovala bezpečnosť detí.

»

 Do súťaže o ihrisko Žihadielko
 ideme s lokalitou na rohu 
Silvánovej a Rulandskej ulice

Mesto Pezinok prihlásilo do sú
ťaže o ihrisko Žihadielko poze
mok, ktorý sa nachádza na rohu 
Silvánovej a  Rulandskej ulice 
v  blízkosti bytového domu č. 10 
na mieste pôvodného detské
ho ihriska. Ide o  lokalitu, ktorá 
v  hlasovaní, prebiehajúcom od  
11. do 22. novembra 2019 na we
bovej stránke mesta získala naj
vyšší počet hlasov.

»

ALT. 3
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Aj Pezinok, tak ako ostatné sloven-
ské mestá, sa musel vyrovnať s finanč-
nou záťažou, ktorú na samosprávy pre-
niesol štát novou legislatívou (najmä 

novelou zákona o dani z príjmov fyzic-
kých osôb, novelou zákona o odpadoch, 
tzv. chodníkovou novelou, zvyšovaním 
platov v školstve, obedmi „zadarmo”, 
povinnou valorizáciu miezd, rekreačný-
mi poukazmi atď.). Z uvedeného dôvo-
du bude jedným z  najdôležitejších bo-
dov najbližšieho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 
16. decembra 2019, návrh všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN), ktorým 
by sa v roku 2020 mali zvýšiť sadzby 
dane z nehnuteľností a poplatky za od-
voz komunálneho odpadu.

„Tento rok sa rozpočet robil veľmi ťažko. 
Blížia sa voľby do NR SR a vláda schvaľo-
vala rôzne novely a zákony – štát nás tak 
novými zákonnými povinnosťami prinú-
til medziročne zvýšiť bežné výdavky o cca 
1 milión eur a ešte aj príde k zníženiu príj-
mu z podielovej dane oproti minulým ro-
kom,“ uviedol k návrhu rozpočtu mesta 
primátor Pezinka Igor Hianik.

Mestu síce prídu dane vyššie ako 

minulý rok, no možno len o necelých 
250-tisíc eur. Pritom počas posledných 
piatich rokov predstavoval medziročný 
nárast daní každoročne viac než 1 mi-

lión eur. Čiže, konkrétne mesto ako je 
Pezinok môže tento rok očakávať vý-
padok príjmov v  objeme 500–750-tisíc 
eur.

„Pre nás je to tak veľké finančné breme-
no, že za súčasných príjmov by nám hrozilo 
zastavenie života v meste a výrazne zhor-
šenie poskytovania základných služieb. Na 
takýto scenár upozorňovali poslancov Ná-
rodnej rady SR mnohí primátori a starosto-
via, ktorí poukazovali na riziko zvyšovania 
miestnych daní,“ vysvetlil primátor Igor 
Hianik.

V návrhu bežného rozpočtu na rok 
2020 dokopy chýbalo viac než 1,35 
milióna eur. Mesto Pezinok našťastie 
v  roku 2019 podľa slov primátora šet-
rilo na horšie časy. Dnes má na účte 5 
miliónov eur. „Šetrili sme kde sa dalo, 
ale tak, aby chod mesta išiel v rámci mož-
ností,“ dodal primátor. „Neprejedali sme 
a nemíňali sme.“

Jediným možným riešením v takejto 
situácii je mierne zvýšenie daní, ktoré sa 

neprejaví výrazne na peňaženkách obča-
nov, no vytvorí priestor na to, aby pocí-
tili efekt v podobe lepších a kvalitnejších 
služieb. Treba uviesť, že miestne dane z 
nehnuteľností sa v Pezinku nezvyšovali 
od roku 2013 a sadzby miestneho poplat - 
ku za komunálne odpady od roku 2008.

Niekoľko konkrétnych príkladov 
z návrhu VZN:

Tabuľka 1
Zvýšenie dane z nehnuteľností 
pre byty a rodinné domy:

Tabuľka 2:
Zvýšenie poplatkov za odvoz 
komunálneho odpadu:

Celkové poplatky pre pár mladých 
ľudí v  dvojizbovom byte s  garážou 
vzrastú o  2,24 eura mesačne. Rodine 
s  jedným dieťaťom žijúcej v  trojizbo-
vom byte vzrastú výdavky mesačne o 
2,85 eura. Ak si zoberieme „maximálny 
variant“ – rodinu s dvomi deťmi v 4-iz-
bovom byte s garážou a chatou – ešte 
vždy jej poplatky porastú mesačne o 
9,02 eura. Pre osamelého dôchodcu 
v 2-izbovom byte stúpnu mesačné ná-
klady o 1,20 eura mesačne, pre dvojicu 
penzistov v  3-izbovom byte predsta-
vuje nový rozpočet záťaž vyššiu o 2,23 
eura.

Predkladaný návrh VZN počíta aj 
s úľavami na dani z nehnuteľnosti a z 
poplatku za vývoz komunálneho odpa-
du pre ekonomicky najslabšie kategó-
rie občanov. Konkrétne, úľava na dani 
z nehnuteľnosti vo výške 70 % sa bude 
týkať vlastníkov z radov držiteľov pre-
ukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím so sprievodcom, ako 
aj prevažne alebo úplne bezvládnych 
občanov, ktorí tieto nehnuteľnosti aj 
trvalo obývajú. Rovnaká výška úľavy 
(tzn. 70 %) pre tieto kategórie občanov 
bude poskytnutá aj v prípade poplatku 
za odvoz komunálneho odpadu.

Primátor Igor Hianik tiež porovnal 
Pezinok s  ostatnými mestami, ktoré 
sú takisto nútené siahnuť po zvýšení 
daní. „Naozaj sme sa to snažili nastaviť 
s citom,“ uviedol primátor a doplnil, že 
mesto nebude dvíhať dane predovšet-
kým z  pozemkov – ide o vinice, pôdu, 
trávnaté plochy a pod.

„Vnímame ich ako naše hodnoty a cha-
rakteristické črty. Chceme ich uchovať. 
Stavebné pozemky definované od doby 
stavebného povolenia po kolaudáciu dví-
hame, aby sme motivovali stavebníkov 
nepredlžovať stavbu – aby nebolo územie 
zaťažované technikou, špinou, hlukom,“ 
doplnil primátor.

• • •
Po schválení všeobecne záväzné-

ho nariadenia o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady sa 
k téme rozpočtu mesta Pezinok na rok 
2020 vrátime v nasledujúcom čísle ča-
sopisu Pezinčan.

 -el-, -ky-

Zimná údržba spočíva v  od-
hŕňaní snehu, v prípade potreby 
jeho odvoze, posype komuniká-
cií – ciest, chodníkov a verejných 
priestranstiev pri tvorbe poľado-
vice. Mechanizmy na odhŕňanie 
snehu sa nasadzujú v  prípade, 
že vrstva na komunikáciách pre-
siahne 5 cm.

Posyp ciest bude vykonávaný 
sypačmi, posyp chodníkov me-

chanizmami – tam, kde sú chod-
níky dostatočne širo ké a bez 
terénnych nerovností. V  ostat-
ných prípadoch budú chodníky 
posýpané ručne. Ďalšie miesta 
určené na ruč nú údržbu sú au-
tobusové zastávky, priechody pre 
chodcov, lávky cez vodu a  scho-
dy. Posypovým materiálom je ka-
menná drva a kamenná soľ.

Priorita pri údržbe ciest je od 
centra mesta smerom k  okrajo-
vým častiam. Zá roveň sa s cesta-
mi upravujú aj chodníky od želez-
ničnej stanice po Holubyho ulici 
smerom do centra mesta a na síd-
liská podľa priorít ciest. Následne 
chodníky pri štátnych cestách: od 
križovatky na Jesenského ulici 
smerom na Moyzesovú, Kalinčia-
kovu a Seneckú ulicu. V opačnom 
smere od križovatky smerom na 
Bratislavskú a  Myslenickú uli-
cu po oboch stranách. Napokon 
ulice na sídliskách – tam, kde sú 

chodníky prechodné. V  rámci 
údržby chodníkov sa zabezpečí aj 
odhŕňanie samostatného chodní-
ka popri potoku Saulak od Brati-
slavskej ulice na sídlisku Juh.

Okrem miestnych komuniká-
cií je do údržby zaradená aj ces-
ta III. triedy III/1083 – Gróbska 
cesta v časti nadjaz du, kde pri ne-
dostatočnej údržbe je veľké riziko 
dopravných kolízií. 

Zimná údržba sa nebude vy-
konávať na komunikáciách: 
• Grinava Orešné (ul. Mlynárska, 
Liesková, Černicová, Trnková)
• Glejovka: k firme ecorec Sloven-
sko a smerom k Matyšákovi
• Dubový vŕšok (ul. Suchoňova, 
Rajterova, Franklovej)
• Okružná ul.
• Moyzesova ul. – medzi Panorá-
mou a Daňovým úradom
• ul. Topoľová
• ul. Javorová 

• Krížna popri potoku č. 16 až 24, 
• ul. Schaubmarova 
• ul. R. Rétiho 
• ul. Najmarová
• ul. Žarnovických
• ul. Jamnických
• ul. Rozálka
• ul. Svätojurská
• Talihov dvor

Mesto Pezinok nebude vyko-
návať zimnú údržbu ani na ces-
tách II. triedy a  ceste III. triedy, 
ktoré sú vo vlastníctve Brati-
slavského samosprávneho kraja, 
správu a údržbu zabezpečuje spo-
ločnosť  Regionálne cesty Brati-
slava, a. s.

Priorita pri údržbe ciest 
a chodníkov je spracovaná v gra-
fickej podobe, ktorú nájdete 
spolu s  ďalšími podrobnými in-
formáciami o  zimnej údržbe 
2019/2020 na webovej stránke 
www.pezinok.sk.                -nb-

SAMOSPRÁVA

Zimná údržba je zabezpečená
Mesto Pezinok zabezpeču-
je zimnú údržbu miestnych 
komunikácií prostredníc-
tvom spoločnosti Petmas, 
a to v období od 15. novem-
bra do 15. marca. Dĺžka 
ko munikácií určených na 
zimnú údržbu vrátane 
ciest do rekreačných ob-
lastí  je 60,15 km.

»

Porovnanie navýšených daní s inými mestami

Mesto sa nevyhne zvýšeniu daní a poplatkov, 
aby pokrylo narastajúce výdavky

Aj keď v čase uzávierky posledného tohtoročného čísla Pezinčana mest-
ské zastupiteľstvo ešte len bude rokovať o podobe rozpočtu na rok 2020, 
už zo samotného návrhu sa dajú vyčítať základné obrysy budúcoročného 
hospodárenia.

»

21. 12., 26. 12., 30. 12. 2019 a 3. 1. 2020
Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Su vorovova, L. Novomeského), Dona Sand-

tnera, Zumberská, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za hrad-
bami, Hrnčiarska, Holubyho, Šancova, Kupeckého 74, Mierová, Obrancov mieru, 
1. mája, Sahara (K. Franklovej, E. Suchoňa), Meisslova, Hollého, Sládkovičova, 
Moyzesova

23. 12., 28. 12., 31. 12. 2019 a 4. 1. 2020
Sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, Puškinova), Mierová ul., 

Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., Za dráhou, sídlisko Juh (ul. 
Bystrická, Bratislavská), sídlisko Muškát (F. P. Drobiševa, kpt. Jaroša, Trnavská, 
Muškátová, Hroznová, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Šenkvická) a rekreačné 
oblasti

27. 12. 2019 a 2. 1. 2020
Mestská časť Grinava, Turie brehy, Slnečné údolie a vývoz z firiem 

Vývoz netriedeného odpadu 
na sídliskách počas 
vianočných sviatkov

Typ 
nehnuteľnosti

Zvýšenie
mesačne

Celková 
suma
mesačne

Byt/na 1 osobu 0,62 € 2,40 €

Dom/na 1 osobu 0,92 € 2,10 €

Chata celkovo 1,71 € 1,314 €

Veľkosť bytu/
rod. domu (RD)

Zvýšenie
mesačne

Celková 
suma
mesačne

1-izbový (30 m2) 0,35 € 0,63 €

2-izbový (50 m2) 0,58 € 1,04 €

3-izbový (85 m2) 0,99 € 1,77 €

4-izbový (110 m2) 1,28 € 2,29 €

1-poschodový RD 
(200 m2) 1,50 € 5,77 €

2-poschodový RD 
(150 m2) 1,13 € 5,87 €
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Zberný dvor
Zberný dvor na Viničnianskej č. 25 

(sídlo fy marius Pedersen, a. s.) bude po
čas vianočných sviatkov od 23. 12. 2019 
do 6. 1. 2020 zatvorený. V tomto čase ne  
bude možné odovzdať nebezpečný od
pad a drobný stavebný odpad.

VoLeBNý oKRSoK č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, 
Radničné námestie 7, I. poschodie 
č. dv. 19
ulice: Bratislavská 1–87 a 2–102, Jesen
ského, Za koníčkom, Holubyho, Radnič
né námestie, Potočná, Farská, mladobo
leslavská, mýtna, Št. Polkorába, Fortna, 
Drevárska, Svätojurská ulica, vrátane ob  
čanov, ktorí majú trvalý pobyt iba Pezi
nok

VoLeBNý oKRSoK č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum 
(Klub dôchodcov), Kollárova 1
ulice: Záhradná, m. R. Štefánika, Kollá
rova

VoLeBNý oKRSoK č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, 
Senecká 2
ulice: moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Se
necká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, 
Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, 
Pod lipou, meisslova, mahulanka, Vinič
nianska cesta

VoLeBNý oKRSoK č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Ma
ťus, Sládkovičova 1 (vchod Trnavská 
ul.)
ulice: muškátová, Silvánová

VoLeBNý oKRSoK č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola, 
Záhradná 34
ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičo
va, Šenkvická cesta, Panholec, Ruland
ská, Hroznová, Veltlínska

VoLeBNý oKRSoK č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola, 
gen. Pekníka 2
ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafárikova, 
Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermo  
va, markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, 
gen. Pekníka, F. P. Drobiševa, Ulica gen. 
Goliana, Ulica gen. Viesta

VoLeBNý oKRSoK č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum 
(Klub dôchodcov), Cajlanská 95
ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bo  
kesa, malacká cesta, Kučišdorfská doli
na, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová, Pod  
kalváriou, Dr. Štohla, Záhumenice, dona 
Sandtnera 1, 2, 5, 7, Rybníček

VoLeBNý oKRSoK č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola, 
Svätoplukova 51
ulice: L. Novomeského 36–66, dona Sand  
tnera 9–45, dona Sandtnera 22–26, Šte
berlova, Schaubmarova, Richarda Rétiho, 
Krížna, Kutuzovova, Zumberská, Najma
rova, Sasinkova, Jamnických, Žarnovic
kých

VoLeBNý oKRSoK č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola, 
Kupeckého 74
ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, 
Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, malo
karpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, 
Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kuku
čínova, Kamenice, Vincúrska, Podhor
ská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, 
Panský chodník, Vinohradnícka cesta

VoLeBNý oKRSoK č. 10 
Volebná miestnosť – Základná škola, 
Na bielenisku 2
ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2, 

VoLeBNý oKRSoK č. 11
Volebná miestnosť – Základná škola, 
Na bielenisku 2
ulice: Svätoplukova 6–51
 
VoLeBNý oKRSoK č. 12
Volebná miestnosť – Základná škola, 
Na bielenisku 2
ulice: L. Novomeského 1–27 a 2–34

VoLeBNý oKRSoK č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola, 
Vajanského 16
ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, 
Fraňa Kráľa, Bernolákova

VoLeBNý oKRSoK č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum 
(Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44
ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

VoLeBNý oKRSoK č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, 
Fándlyho 11
ulice: mierová, l. mája, Obrancov mieru, 
Fándlyho

VoLeBNý oKRSoK č. 16
Volebná miestnosť – Internátna ško  
la, Komenského 29
ulice: majakovského, Gorkého, Puškino
va, Tolstého, Saulakova, Komenského, 
Nerudova, Okružná, Kataríny Franklo
vej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

VoLeBNý oKRSoK č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola, 
Bystrická 1
ulice: Bystrická, Bratislavská 108–130

VoLeBNý oKRSoK č. 18
Volebná miestnosť – Základná škola,  
orešie 2
ulice: Cintorínska, D. Virgoviča, Družstev  
ná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, 
Jána Raka, Krkavec, Limbašská ces ta, ma 
tuškova, myslenická, Nová, Orešie, Pod
karpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, 
Glejovka, Černicová, Liesková, mlynár
ska, Za panskou záhradou, Nezábudková,  
Ružová, Púpavová, Pri mlyne, Trnková

Pozor 
na požiare 
počas 
vianočných sviatkov
Za žiarivou idylkou sa môže skrý
vať veľké nebezpečenstvo. Štatis
tiky požiarovosti sú aj v tomto ob  
dobí neúprosné, preto oR HaZZ 
v Pezinku odporúča: 

• Pri zapaľovaní sviečok na advent
ných vencoch dbajte, aby boli sviečky 
umiestnené v  dostatočnej vzdialenosti 
od rýchlo horiacich materiálov a aby sa 
nemohli prevrátiť.

• Nenechávajte horieť sviečky, keď 
odchádzate z domu. 

• Na vianočnom stromčeku nikdy ne
zapaľuje sviečky ani prskavky, používaj
te iba certifikované osvetlenie, rešpek
tujte pokyny výrobcu. 

• Pokiaľ odchádzate z domu, vypni
te vianočné osvetlenie na stromčeku 
z elektrického zdroja. 

• Vianočný stromček umiestňujte 
v  bezpečnej vzdialenosti od vykurova
cích zariadení a otvoreného ohňa. 

• Stromček majte osadený v  dosta
točne pevnom stojane, aby ho deti alebo 
domáce zvieratká neprevrátili. 

• Počas vítania nového roka sa vyva
rujte neodbornej manipulácie so zábav
nou pyrotechnikou. 

• Pyrotechniku nezapaľujte priamo 
v ruke.

• V prípade, že zábavná pyrotechni
ka nevybuchne, polejte ju dostatočným 
množstvom vody. 

• Zapálenú pyrotechniku nevyha
dzujte z okien, balkónov a terás.

• Buďte opatrní aj v  kuchyni počas 
príprav vianočných dobrôt.

ako každý rok, aj tento budú nad va
šou bezpečnosťou počas celých sviatkov 
bdieť profesionálni hasiči záchranári, na 
ktorých sa v prípade núdze alebo ohro
zenia môžete s dôverou obrátiť. Veríme 
však, že ich pomoc potrebovať nebudete 
a nič nenaruší to nádherné čaro Vianoc 
a Nového roka.

oR HaZZ v Pezinku 

 Používanie 
 pyrotechnických 
výrobkov 
 na území 
 Mesta Pezinok

V  zmysle všeobecne záväzného 
nariadenia (VZN) mesta Pezinok 
č. 5/2017 o  používaní pyrotech
nických výrobkov je počas celého 
roka zakázané na území mesta 
Pezinok používať pyrotechnické 
výrobky.

Zmyslom tohto VZN mesta Pezinok 
je zabezpečenie ochrany verejného po
riadku, predovšetkým ochrany zdravých 
podmienok na odpočinok a regeneráciu 
síl občanov pred ich možným naruše
ním, spôsobeným hlukom z  používa
ných pyrotechnických výrobkov na zá
bavné účely.

V priebehu roka mestská polícia za
evidovala niekoľko prípadov poruše
nia tohto VZN spôsobom, napríklad 
ohňostrojom pri príležitosti rôznych 
súkromných osláv. aj takéto konanie 
je v  rozpore s  VZN mesta Pezinok č. 
5/2017 a kvalifikuje sa ako konanie pro
tiprávne, teda možno zaň uložiť sank 
ciu. 

Za porušenie zákazu vyplývajúceho  
z tohto VZN môže byť páchateľovi prie
stupku uložená pokuta do výšky 33 €. 
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie môže mesto 
za porušenie uvedeného nariadenia ulo
žiť pokutu až do výšky 6 638 €. V prípa
de používania pyrotechnických výrob
kov vysoko nebezpečnej kategórie – vý
bušnín, výbušných predmetov a munície 
o sankcii v prípade porušenia zákona ne
rozhoduje mesto, ale Hlavný respektíve 
Obvodný banský úrad.

mestská polícia eviduje niekoľko prí  
padov, kedy uvedené výrobky a  pros
tried ky používali deti. Tu je nutné zdô
razniť, že ide o osoby, ktoré nie sú trest
ne zodpovedné za spáchanie priestup
ku. V prípade, že sa priestupku dopustí 
maloletá osoba (mladšia ako 15 rokov), 
môže mestská polícia predmety alebo 
výrobky spôsobujúce detonáciu odňať. 
V takomto prípade sa vykoná rozhovor 
s rodičmi dieťaťa, vec sa oznámi na ria
diteľstvo školy a dá na vedomie referátu 
sociálnej starostlivosti mestského úradu 
Pezinok. mestská polícia apeluje najmä 
na rodičov, aby dohliadli na správanie 
svojich ratolestí na verejných priestran
stvách a upozornili ich na nebezpečen
stvo možného úrazu, ktoré je spojené 
s používaním pyrotechnických výrobkov 
v  prípade, ak ich používa nepovolaná 
osoba – dieťa.

Používanie pyrotechnických vý
robkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na 
území Mesta Pezinok sa obmedzuje 
s výnimkou 31. decembra kalendár
neho roka, a to od 22.00 hodiny do 
1. januára nasledujúceho príslušné
ho kalendárneho roka do 02.00 ho
diny.

JUDr. Ľudovít Farbula
náčelník Mestskej polície Pezinok

Kolektív Mestskej polície 
v Pezinku želá všetkým občanom 
Pezinka príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a do nového 
roka 2020 veľa zdravia, šťastia, 
úspechov v súkromnom 
ako aj pracovnom živote.

ZOS Pezinok ďakuje 
Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí využívajú sociálne služby mesta 
Pezinok a prajeme do roku 2020 pevné zdravie, lásku a podporu. Želá-
me nám všetkým, aby tí, ktorí pomoc potrebujú, mali vedľa seba vždy 
niekoho, kto im pomoc poskytne.

Referát sociálnej starostlivosti na 
msÚ v  Pezinku vyjadruje poďakova
nie spoločnosti evo spedition, s. r. o. 
za finančnú pomoc rodinám s ťažko 
zdravotne postihnutými deťmi. Tieto 
finančné prostriedky budú použité na 
nákup liekov a  rehabilitácie pre deti. 

V  mene celého referátu sociálnej sta
rostlivosti msÚ v  Pezinku veríme, že 
finančné prostriedky pomôžu preko
nať neľahkú situáciu v živote týchto ro
dín a v budúcnosti budeme pomáhať aj 
iným občanom mesta.

rssmsú

Určenie volebných okrskov a volebných miestností

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky 29. 2. 2020

Primátor mesta Pezinok podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o  podmien
kach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR  
č. 351/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej repub
liky zo dňa 4. 11. 2019, utvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlaso
vacích lístkov a na sčítanie hlasov a určil volebné miestnosti vo voleb
ných okrskoch na území mesta Pezinok takto:

»

Ďalšie informácie k voľbám do NR SR sú zverejnené na webovej stránke mesta.

!

VOĽBY DO NR SR / SamOSPRáVa

MsP INFORMUJE

»

MeSTo PeZINoK – 
MeSTSKÁ PoLÍCIA 

vyhlasuje 
výberové konanie na miesto

Príslušník 
Mestskej polície 
Pezinok
Zamestnávateľ: 
mesto Pezinok, Radničné námestie 7,  
902 01 Pezinok 

Funkcia: 
príslušník mestskej polície 
(muži, ženy)

Druh pracovného pomeru: 
plný úväzok 

Základná zložka mzdy (brutto) 
a ďalšie odmeny: 
od 750 €; po získaní odbornej spô
sobilosti od 850 € + príplatky podľa 
zákonníka práce (mzda sa zvyšuje 
podľa pracovných výsledkov a dĺžky 
praxe v bezpečnostných zložkách)

Kvalifikačné predpoklady: 
Úplné stredné vzdelanie s maturitou 

Žiadosť, profesionálny životopis, 
spolu s dokladom o ukončení štúdia  
a vý pisom z registra trestov je po
trebné poslať poštou alebo osobne 
odovzdať na adresu: 
Mesto Pezinok, Mestská polícia, 
Radničné námestie 7, 
902 01 Pezinok 
Kontaktná osoba: 
Viera Zvolenská, email: 
podatelna@msupezinok.sk

Podrobnejšie informácie o pracov
nom mieste a výberovom konaní náj
dete na webovej stránke mesta. 

Zároveň informujeme, že od 23. 12. 
2019 do 6. 1. 2020 nebude fungovať pre
pravná a opatrovateľská služba. O mož
nostiach využívania prepravnej a opat

rovateľskej služby sa dozviete viac infor
mácií od pracovníkov msÚ Pezinok ale
bo na telefónnom čísle 033 690 19 70,  
033 690 19 72.            ZoS Pezinok

Referát sociálnej starostlivosti msÚ 
v Pezinku ďakuje koordinátorkám den
ných centier na Kollárovej ul. pani Ba
číkovej, na Cajlanskej ul. pani Jáchymo  
vej, na Hrnčiarskej ul. pani Prokopovej 

a  na Oreší PhDr. Joklovej za aktívnu 
účasť pri vedení denných centier počas 
roka 2019, pri organizovaní rôznych  
akcií, výletov, posedení a pod.

rssmsú

Poďakovanie za finančnú podporu

Poďakovanie koordinátorkám 
Denných centier
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Milý spoluopčané, 
drahý moji Pezinčané!
Po velykých oslavách tricátky tej našej 

Nežnej sem mal takú horkastotrpkastú 
príchut v hube. Zmakel sem, jak medovnýk 
po troch týdnoch a dal sem sa nahovorit na 
tu rannú akciju do kulturáku. Štyristo dzecí 
nahnaných do kinosály sa tešilo, že otpadlo 
vyučko. Ale zaujem taký, jako aj náš kedysi, 
ked nám starší pány scely vyprávat o Víťaz
ném februári. Trocha význam mal zestrich 
TV Pezinok, ale potom to išlo dole vodu. 
Múzeum sem skrečoval, lebo schody. Ale čo 
sem očúl, nemosím vúbec banovat. Náhra
da, pondzelkové dozvuky u  nás f kuchyny 
nemaly chybu. Dalšé dny sem sa podozve
dal, gdo šecko bol revolucijonár a nélen tu 
najší. To mi pre zmenu pripomenulo SNP.  
Na 30. výročí sa téš vyrojilo omnoho vícej  
účastnýku, jako koncem roka štyri aštyricá
teho. To je život. Ideme dál. Kapi tán vyhlá
sil volby. Neplašte sa. Máme dost času na 
rozmýšlaný. Ešče žádna ze strán neminula 
any štvrcinu nachystaných penes. Najvačé 
tromfy a  špina sa vytahuje nakonec. Pre
ferencie budeme hledat ces české médijá. 
Ešče bude veselo. Keby nám svatý Pe ter 
nadzelyl ešče kopec snehu, možno by sa  
nám podarilo vytesnyt tú polytyku z hlavy. 
Šeckým nám je úprimne lúto, že sa Maznák 
sám vyradzil s kandydátky. A také nádeje 
zme do neho fkladaly. Uš ot dzecka. My 
(já a Karol) ale pevne veríme, že sa pren
ho nájde negdze teplé místečko. Hádam 
Robo nenechá taký talent len tak. Nevím, 
jakú ma pamat. Móhel by napísat pamaci.  
To bych si velyce rát prečítal. A nélen také
tok neščascí poscihlo Pezinek. Pre ctafte si,  
že dvaja opčané majú placit ne malú poku
tu za rozdzílne chápaný narí dzená o  ve
rejných pozemkoch. A  to by sa zdálo, že  
te rajší a ex uš zakopaly vojnovú sekeru.  
Né, len ju prenésly do telky, aby to vi dze ly  
aj tý, čo ich to nezaujíma. A fčúl čo?

Eščeže za veci, keré nemóžeme ofplyv
nyt sa móžeme pomodlyt. Tak, majte šeci 
fajnské Vánoce. A uvedomme si, že sú v ži
voce aj omnoho dúležitejšé veci, jako je ne
ustále zvyšovány jeho tempa.

Z úctu váš Strýco Lajo

VIaNOCE 2019

Stĺpček po našem

Ján Ragula, farár, Rímskokatolícka 
cirkev, farnosť Pezinok

Zo srdca ďakujem všetkým dobrým 
ľuďom, ktorých mi Pán Boh v uplynulom 
roku priviedol do cesty. Vďaka vám je ži
vot krajší, bohatší a aj sa podarilo urobiť 
zasa kus práce.

Všetkým vám, milí Pezinčania, želám 
milostiplné a pokojné vianočné sviatky. 
Láska, ktorá prišla na svet v osobe malé
ho dieťaťa Ježiša, nech naplní vaše srd
cia, aby sme všetci mohli s Božou prítom
nosťou a požehnaním naplniť nastávajú
ci rok 2020 vzájomným porozumením, 
pokojom a krásnymi medziľudskými 
vzťahmi.

Vladimír Kmošena, 
evanjelický farár, Pezinok

„Lebo zjavila sa milosť Božia, spá
sonosná všetkým ľuďom,  vychovávajú
ca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti  
a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a 
pobožne žili na tomto svete, očakávajúc bla
hoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľ
kého Boha a Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý 
sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej 
neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za 
dobré skutky.”

Text Písma svätého v Liste apoštola  
Pavla Títovi (2, 11–14) nám hovorí o tom,  
aký je skutočný význam vianočnej uda
losti pre náš svet, pre ľudí všetkých gene
rácií. Božia milosť sa zjavila. To zname
ná, že Pán Boh nie je iba výmysel ľudské
ho ducha, ale živá, tvorivá skutočnosť. 
Pán Boh sám rozhodol, aby sa zjavila 
skr ze nášho Pána a Spasiteľa Pána Ježiša 
Krista. 

milosť Božia, o ktorej nám apoštol 
Pavel hovorí, sa síce nedá naplno pocho
piť ľudským rozumom, ale jej účinky, jej 
požehnanie môže človek pocítiť vo svo
jom vlastnom živote. Je to Božia milosť 
prinášajúca spásu, zároveň má konkrét
ny dosah na náš každodenný život. mi
losť Božia, o ktorej nám hovoria Viano
ce, nás učí žiť skutočne ľudsky a pripo
mína nám zodpovednosť, ktorú máme 
pred Bohom i pred ľuďmi. a síce: veriť 
a  milovať Pána Boha zjaveného nám 
v Ježišovi Kristovi. Žiť život, ktorý sa má 
prejavovať v miernosti, teda v zdržanli
vosti, v sebaovládaní; v spravodlivosti, 
teda v ochote a snahe dať blížnemu všet
ko, čo mu patrí, plniť si svoje povinnos
ti čo najlepšie a najčestnejšie, nekrivdiť, 
neubližovať, zastávať sa pravdy. Zhrnu
té slovami velikána nášho národa m. R. 
Štefánika: Veriť – milovať – Pracovať.

Božia milosť je nám daná ako dar z veľ
kej Božej lásky k nám. Preto sú Viano  

ce sviatkami lásky a pokoja. Sväťme ich  
s úprimnou vďakou za Božiu milosť zja
venú v Pánovi Ježišovi Kristovi. 

Božou milosťou požehnané Vianoce 
i celý nastávajúci kalendárny rok pra
jú evanjelický farár Vladimír Kmošena 
s rodinou.

Drahoslava Finková, správkyňa 
Malokarpatskej komunitnej 
nadácie ReVIA

ako najväčší úspech, z ktorého má me 
mnohí radosť, hodnotíme projekt Od
pad sa nevyparí, ktorý v modre naštar 
 toval spájanie samosprávy mesta, orga
ni zácií a obyvateľov v boji za lepšie 
trie denie odpadu či ako prevenciu jeho 
tvorby. Ľuďom už začína záležať na ži
votnom prostredí a cítiť záujem a snahu 
jednotlivcov o pozitívne zmeny priamo 
v svojom okolí, kde žijeme a Nadácia  
REVIa im v tom chce byť nápomocná.

Projekt Fair cross – Behám a pomá
ham 2019 ukázal, ako dobrá myšlienka 
zabehať si a naštartovať sezónu dokáže 
spojiť nielen bežcov, ale aj tých, ktorí ne
behajú, ale tiež pomáhajú. Výťažok pod
poruje Grantový program nadácie, do 
ktorého sa môže zapojiť ktokoľvek za da
ných podmienok a tým sa financie opäť 
vracajú obyvateľom a skvalitňujú život 
v našom regióne. Taktiež nás tešia kniž
ní darcovia, ktorí už po pätnástykrát ob
darúvajú knihami deti zo znevýhodne
ného prostredia v rámci nášho projektu: 
Otvor srdce, daruj knihu. Napriek ano
nymite detí neváhajú potešiť a obdaro
vať deti, ktoré nepoznajú. Rozmer tejto 
dobročinnosti je obdivuhodný a dúfam, 
že sa prenesie aj do iných projektov, kto
ré Nadácia REVIa realizuje v malokar
patskom regióne.

Ďakujeme všetkým našim partne
rom, darcom, podporovateľom, dobro
voľníkom, priaznivcom za ich pomoc  
a spoluúčasť, že spoločne robíme náš 
malokarpatský región výnimočným.

Kúzlo Vianoc neprichádza samo. Je 
tvorené nami samotnými, našimi hod
notami, ľudskosťou, energiou a chuťou 
potešiť ostatných. Za Nadáciu REVIa 
čitateľom želám, aby im tento prístup 
robiť a šíriť dobro či tešiť druhých zostal 
po celý nasledujúci rok a s otvorenými 
srdcami vykročili do ďalšej dekády dejín.

Peter Konečný, fotograf, básnik
môj rok, najmä jeho druhá polovica, 

bol rokom úspechu a  splnených snov.  
V novom ateliéri mám 50 zarámovaných 
fotografií, pre ktoré s tímom postupne 
nachádzame nové termíny výstav na 
Slovensku aj vo vzdialených kútoch Eu
rópy. Hrám na kontrabase v  jazzovom 
orchestri. S vysnívaným a prekvapivým 
ilustrátorom sme začali pripravovať 
zbierku poézie pre všetkých, ktorí sa cí
tia byť deťmi.

Za tým všetkým je ale ten najväčší  
z  úspechov. Je ním to, že mám okolo 
seba ľudí, ktorí mi veria. mám chuť ich 
tu menovať, ale dúfam, že sami vycítia, 
že myslím práve ich. Budem im to hovo
riť znova a znova osobne.

Chcel by som popriať čitateľom, aby 
nasledujúci rok prežili v pocite spravod
livosti. V pocite, že sú a boli sami spra
vodliví a že sa stáva spravodlivejším oko  
litý svet. Čaká nás volebný rok, a ten nám  
dáva možnosť ovplyvniť aj spoločnosť 
presne v  tomto smere. Zároveň prajem 
všetkým, aby to, čo žijú, nebolo sebakla
mom ale naozaj tým, čo si priali. aby ne
zažili pocit samoty a aby bol pri nich nie
kto o kom vedia, že ich miluje. Na to, aby 
sme boli krásni a milovaní, stačí totiž lás
ka jedného človeka. Verte svojim snom 

nech sú akokoľvek bláznivé! Bez ohľadu 
na vek. Naša vlastná viera je to jediné, čo 
ich splneniu môže zabrániť.

Martin Hrubala, riaditeľ 
Malokarpatského múzea v Pezinku

Z pracovných vecí som sa tešil mno
hému. Obzvlášť  ma však hreje na srdci 
naše nové múzejné historické víno pod
ľa receptúry zo 14. storočia, vyše 2000 
žiakov, ktorý tento rok navštívili naše 
edukačné programy, vydarené podujatia 
ako napr. výstava, ktorej súčasťou bola 
escape room, filmové kvízy, medziná
rodná výstava porovnávajúca malokar
patské a  dolnorakúske vinohradníctvo, 
dôstojná pripomienka tridsiatich rokov 
od začiatku nežnej revolúcie v Pezinku, 
workshop tradičných remesiel, Keramic
ké trhy či fakt, že múzeum navštevuje 
stále viac nových návštevníkov. Veľmi 
úspešní sme boli aj z pohľadu našich ar
cheologických aktivít.

Výskumy vo Svätom Jure, modre, Tr  
nave či v  Pezinku ukazujú, že sme na
ozaj široko regionálne ukotvení. Poda
rilo sa nám vydať aj niekoľko veľmi kva  
litných publikácií a máme vynovený de
pozitár dreva a  kovu. Zavŕšením roka 
bola naša úspešná dvojročná snaha do
tiahnuť projektovo a finančne zámer 
rekonštrukcie podkrovia múzea, ktorá 
by sa mala uskutočniť v budúcom roku. 
Ten bude pre nás v  znamení pripome
nutia 60 rokov, kedy bolo naše múzeum 
v Pezinku opäť založené. Verím, že o tom 
budú budúci rok počuť všetci Pezinča
nia, ktorých už teraz srdečne pozývam 
na všetky plánované podujatia. Veľmi 
pekne ďakujem svojim kolegom v  mú
zeu ako aj všetkým, ktorí nám pomáhajú 
pri našej snahe zanechať v našom meste 
pozitívnu stopu.

Všetkým čitateľom Pezinčana a oby
vateľom mesta by som zaželal do roku 
2020 hlavne pokoj v duši a nech im vyj
dú všetky ich najdôležitejšie plány v no
vom roku. Zároveň by som apeloval, aby 
sme sa pokúsili byť všetci  k  sebe tole
rantnejší, potom aj náš život bude krajší 
a budeme schopní vnímať veľa pekných 
každodenných okamihov.          ky

M. KoPITKoVÁ

 Vianočná
Sviatočné zvony ticho bijú, 
do našich sŕdc sa vkradá tíš,
večer sa láskou naplnil, 
ty ju dnes silno pocítiš. 

Rodina spolu vôkol stola
k Bohu vrúcne ruky spína:
Modlí sa, ticho vyčkáva
 na príchod Božieho syna. 

Vianočný obrus krášli stôl, 
na ňom boží pokrm čaká,
nastala chvíľa sviatočná, 
Tebe, Bože, patrí vďaka. 

Zapáľme sviečky v príbytkoch, 
vianočné čaro má dnes moc.
Nech sa všetky srdcia tešia, 
zaspievajme si Tichú noc.

„Ľadovú plochu tvorí syntetický povrch 
vysokej kvality. Ide o  syntetické panely, 
ktoré môžu byť postavené na akúkoľvek 

rovnú plochu a môžu byť používané celo
ročne v každom z ročných období. Kvalitu 
by teda nemalo ovplyvniť ani nepriaznivé 

počasie,” povedal vedúci referátu správy 
majetku Viliam Slimák. 

Plocha je prístupná každý deň 
v čase od 10.00 do 20.00 h s výnim
kou štátnych sviatkov. Prevádzka 
je plánovaná do 10. januára 2020.

nb

Nádvorie Krušičovej kúrie sa premenilo 
na vianočné klzisko

Mesto Pezinok pripravilo na nádvorí Krušičovej kúrie na Radničnom 
námestí ľa dovú plochu pre verejné korčuľovanie. Klzisko s rozmermi 
8 x11 metrov s kapacitou 20 ľudí bolo nainštalované 11. decembra a je 
určené pre všetkých priaznivcov korčuľovania.

»

Blížia sa vianočné sviatky. A hoci ich ani tento rok v našich končinách 
zrejme neozdobí biela snehová prikrývka, verme, že budú radostné, 
plné pokoja a porozumenia. Časopis Pezinčan už tradične oslovil nie
koľko osobností mesta, aby sa podelili s čitateľmi o svoje dojmy z kon
čiaceho sa roka 2019, a tiež aby im zaželali niečo „pod stromček” i do 
nového roka 2020.

 Prajeme vám pokojné Vianoce 
a rok 2020 plný porozumenia
»
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5. 1. o 15.00 h
Výročná schôdza Dobrovoľného 
hasičského zboru

11. 1. o 9.00 h
Veľká cena Pezinka 
Slovenská extraliga vo volenom 
mariáši

18. 1. o 19.00 h
XI. malokarpatský vinársky ples

25. 1.o 19.00 h
Spoločenské posedenie Alfa klubu

31. 1. o 18.30 h
Kollárovci – novoročný koncert

ČARoVNÁ ZIMA 
Výstava bábik Ľudmily Šurinovej 
so zimnou tematikou
Trvanie výstavy:
od 10. 12. 2019 do 10. 2. 2020

PRIPRAVUJeMe:

24. 2. o 19.00 h
ZLATÁ BAŇA – divadelná komédia 
z prostredia kliniky plastickej chirurgie,
Réžia: Juraj Bielik
Hrajú:  marek majeský, marián Labuda 

ml., andrea Karnasová, andrea 
Profantová

PROGRAM PKC – JANUÁR 2020
Literatúra v Radnici: Čierna oslava
Hostia: michal Hvorecký
Moderuje: Veronika Šikulová
Termín: 20. január o 19.0 h
Miesto konania: Radnica – cafe & wine 
bar, m. R. Štefánika 1

Návod na použitie alebo čo v knihe 
nenájdete! – PATCHWoRK
Termín: 21. január o 16.30 h
Miesto konania: priestory knižnice

Agáta Petrakovičová: Balady 
(maľo vané na skle) – vernisáž výstavy 
s krátkym literárnym exkurzom 
na tému balady
Termín: 31. január o 17.0 h 
Miesto konania: priestory knižnice

Poďme sa hrať do knižky
Dramatizované čítanie pre deti spojené 
s hrami a aktivitami.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Vitajte v knižnici
Porozprávame si o tom, ako funguje 
knižnica a ako sa požičiavajú knižky.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Horory našich pradedov
Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci  
a raráškovia. Náš folklór je plný príšer.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Kto nám dal rozprávky do konzervy?
Beseda o zbieraní ľudových rozprávok
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Neposedná beseda – stretnutia 
v knižnici spojené s besedou o literatúre.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Horory našich pradedov
Strigy a strigôni, draci a čerti, vodníci 
a raráškovia. Náš folklór je plný príšer.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Folklore is not dead!
ako vyzerá živý, autentický folklór? 
Existuje vôbec? 
a má vôbec šancu prežiť v konkurencii 
nových médií?
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Neposedná beseda – stretnutia 
v knižnici spojené s besedou o literatúre.
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Skvelá veda pre školy – besedy  
moderované spisovateľom máriusom 
Kop csayom 
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Rozprávka má krídla! – čítame deťom
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Never každej volovine – hodina infor
mačnej výchovy (pre I. aj II. stupeň)
Termín: na program sa treba zahlásiť
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Rozprávka má krídla! – čítame deťom
Termín: 14. január o 14.0 h
Termín: 28. január o 14.0 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Haló, ste doma? Poďte sa hrať 
do knižnice! – čítanie a herničky 
s deťmi
Termín: 20. január o 10.00 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Kvapky na kameni – Verona Šikulová
Neposedná beseda – podujatie 
pre dohodnutú skupinu – ZŠ Bielenisko
Termín: 14. január o 10.0 h
Termín: 16. január o 10.0 h
Termín: 17. január o 10.0 h
Termín: 21. január o 10.0 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Marta Hlušíková neznáša, 
keď ju hladkajú po hlave
Neposedná beseda – podujatie 
pre dohodnutú skupinu
Termín: 23. január o 10.0 h
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Literárnovýtvarná súťaž: Vianočné 
mystérium – literárne a výtvarné práce 
treba vždy priniesť do konca mesiaca.
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ:
Kým školský zvonček zazvoní
Čítanie je IN: besedy o knihách
Hodiny informačnej výchovy
Veľké vítanie prváčikov
Termíny: po dohode so školami
Miesto konania: odd. pre deti a mládež, 
malokarpatská knižnica v Pezinku

Program Malokarpatskej knižnice – január 2020

Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, % 033/641 23 15, dospele.odd@kniznicapezinok.sk; 
detske.odd@kniznicapezinok.sk; www.kniznicapezinok.sk; www.facebook.com/kniznicapezinok

UPoZoRNeNIe: NA VŠeTKy PoDUJATIA PRe MŠ, ZŠ AJ ŠKD Je PoTReBNé SA ZAHLÁSIť!

Mesiac Uzávierka podkladov –
dátum a deň v týždni

Termíny vydania –
dátum a deň v týždni

Január 13. 1. 2020 pondelok 24. 1. 2020 piatok

Február 10. 2. 2020 pondelok 21. 2. 2020 piatok

marec 16. 3. 2020 pondelok 27. 3. 2020 piatok

apríl* 14. 4. 2020 utorok 24. 4. 2020 piatok

máj 18. 5. 2020 pondelok 29. 5. 2020 piatok

Jún 15. 6. 2020 pondelok 26. 6. 2020 piatok

Júj 13. 7. 2020 pondelok 24. 7. 2020 piatok

august 10. 8. 2020 pondelok 21. 8. 2020 piatok

September** 2. 9. 2020 streda 11. 9. 2020 piatok

Október 12. 10. 2020 pondelok 23. 10. 2020 piatok

November 16. 11. 2020 pondelok 27. 11. 2020 piatok

December*** 2. 12. 2020 streda 11. 12. 2020 piatok

Harmonogram vydávania 
Pezinčana v roku 2020 

* Uzávierka podkladov o 1 deň neskôr, dôvod – Veľkonočný pondelok
**  Skoršia uzávierka podkladov do septembrového vydania, dôvod – Vinobranie  

Pe zinok v dňoch 18.–20. 9. 2020
***  Skoršia uzávierka podkladov do decembrového vydani, dôvod – Vianočné sviatky 

a Nový rok

Program CVČ 
Pezinok – január 
9. 1.
Mama, ocko, poď sa hrať – biela zima

od 15. 1. do 30. 1. 
Zápis na Polročný tábor pre školopo  
vinné deti počas polročných prázdnin

12. 1.
„Na povale s Marfušou” zimná 
„Noc v Centre”

14. 1.
Som mama – ako zvládaš detský plač?

16. 1.
Mama, ocko, poď sa hrať – zimná čiapka

17. 1.
Šaliansky Maťko

23. 1.
Mama, ocko, poď sa hrať – snehuliaci 
na kopcoch

30. 1.
Mama, ocko, poď sa hrať – lyžiar

31. 1.

Novoročná čajovňa
Stretnutia Pokémon ligy Pezinok
prebiehajú každý piatok od 17.00  
do 19.00 h v prístavbe CVČ Pezinok 
v Zámockom parku. 

Bližšie informácie na www.cvcpezinok.sk,  
      CVČ, na tel. č. 0948 222 117.

Zmena programu vyhradená.
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Počas pätnástich rokov Barbora vždy 
v  predvianočnom období vyberá z  det
ských knižných želaní v  pezinských 
a modranských kníhkupectvách a stáva 
sa tak anonymným knižným Ježiškom. 
Od detailnej starostlivosti o kone cez 
zložitý svet techniky až po napínavý ro
mán. Výber detí vždy odráža ich záuj
my, ciele a sny. „Od malička nachádzam 
v knihách inšpiráciu a motiváciu zmeniť 
môj svet k  lepšiemu. Chcela by som túto 
skúsenosť sprostredkovať deťom, ktoré 
by ju možno nikdy nemali a nevynechám 
ani tento rok,” hovorí dlhodobá darkyňa 
knižiek. ako to funguje?

od 4.11. do 31. 12. 2019 Nadá
cia REVIa prináša knižné priania detí 
z malokarpatského regiónu do kníhku
pectiev Artfórum na Kollárovej uli
ci v  Pezinku a  Folly v  modranskej 

Kocke, kde ich vy môžete splniť. Veľmi 
jednoduché. Stačí prísť a  kúpiť želanú 
knižku, ktorá sa páči aj vám. my ju de
ťom zabalíme a doručíme pod vianočný 
stromček.

„Keď vyberáme rozprávkovú knihu 
pre dieťa, spomenieme si na svoje detské 
sny, vrátime sa do čias, keď sme princo
vi Bajajovi držali palce aby vyhral nielen 
nad drakom, ale najmä nad predsudkami. 
Sú darčeky, ktoré nikdy nevyjdú z  módy 
a ktoré vždy zahrejú pri srdci. Vždy keď 
niekomu darujeme knihu, darujeme mu 
kúsok seba. Kúsok nášho pohľadu na 
svet, nášho zmýšľania, nášho vkusu,” 
pripomína ambasádor projektu, novi
nár a spisovateľ márius Kopcsay.

V štrnástich predchádzajúcich roč
níkoch sa nám spolu s knižnými Ježiš
kami podarilo obdarovať 2 884 detí 

knihami v  hodnote neuveriteľných 
20 436  €. Toto obdivuhodné číslo chce
me aj vďaka vám opäť navýšiť. Darujte 
knihu deťom, ktorých možnosti sú limi
tované a ich darčekmi sú zväčša iba zák
ladné potrebné veci. Chceme, aby si pod 
stromčekom našli o príbeh, o knižného 
hrdinu či o sen viac.

„Staň sa Ježiškom na Ježiška, kúp 
kniž ku neznámemu chlapcovi či dievča  
ťu, možno aj teba na Ježiška nejaký Ježiš
ko prekvapí,” vyzýva Veronika Šikulová, 
spisovateľka a ambasádorka projektu. 

Vianočné obdobie Nadácia REVIa 
uzavrie aj magickým živým orlojom. 
Na vianočných trhoch 13. decembra 
v  Pezin ku a  14. decembra v  modre za
žijete vystúpenie tradičných i netradič
ných vianočných postáv. Príďte sa pote
šiť s nami a zažiť aj tento malý, ale milý 
kúsok vianočnej atmosféry. Viac infor
mácií nájdete na revia.sk alebo priamo 
v  kníhkupectvách. Spoločne robíme 
Vianoce o čosi kúzelnejšími.

S takýmto úspešným a kúzelným 
uzavretím roka by Nadácia ReVIA 
chcela všetkým Pezinčanom a aj os
tatným zaželať zo srdca príjemné 
a pohodové sviatky. Čaro Vianoc nie 
je úloha pre jedného chudáka kúzel
níka. Je to dielo nás všetkých a pre 
všetkých. 

Text: L. Finková

Každá trieda sa zmenila na dočasné 
pracovisko kuchárov, čašníkov aj ka
derníkov. Už pri vstupe zo schodiska 
privítala návštevníkov vôňa flambova
ných palaciniek. So záujmom sledovali 
techniku flambovania, ktorú im počas 
práce vysvetlil žiak nadstavbového 
štúdia. aby neostalo len pri pozeraní, 
hotovú palacinku mohli rodičia aj žiaci  
ZŠ ochutnať. V ďalšej miestnosti, pria
mo pred návštevníkmi, pripravovali 
budúci kuchári rôzne nátierky, ktoré 
mohli ochutnať. Na ďalšom „pracovis
ku” sa podával anglický čaj s koláčikmi. 
Podľa originálneho anglického recep
tu ich napiekli naši budúci maturanti 
v  študijnom odbore spoločné stravo
vanie. Servírovanie čaju na slávnostne 
prestretých stoloch zvládli naši prváci,  
ktorí si pripravili pre návštevníkov aj 
malý kvíz v anglickom jazyku.

Veľký úspech, hlavne u dievčat, mala 
trieda, zmenená na kadernícky salón. 
Návštevníkom ponúkla prezentáciu 
kaderníckych pomôcok, vlasových prí
pravkov a figurín s nápaditými účesmi. 
Naše prváčky v učebnom odbore kader
ník, len necelé tri mesiace od nástupu 
do SOŠ, predviedli techniku natáčania 
vlasov a  dievčatám urobili obľúbený 
účes s vlasmi zapletenými do vrkočov.

V ďalšej miestnosti, odbornej učeb
ni, si mohli rodičia aj žiaci pozrieť vý
stavku slávnostných stolov, ktorú pri
pravili žiaci v rámci predmetu stolova
nie. 

Počas DOD sa realizovala pre žiakov 
hodina životológie, ktorá ponúkala 
návštevníkom nazrieť do jednej z  ak
tivít, ktorú škola ponúka. 

Škola postupne odprezentovala od
bory, v  ktorých sa žiaci pripravujú na  
povolanie kuchára, čašníka, servírky 
a  kaderníka s  možnosťou po ab solvo
vaní záverečných skúšok, pokra čovať 
v  nadstavbovom  štúdiu spoločné stra
vovanie a vlasová kozmetika. Zároveň 
pripomenula novinku školy – zapoje
nie žiakov do systému duálneho vzde
lávania v  Zámku Šimák Pezinok.

Návšteva Strednej odbornej školy 
podnikania a  služieb v  Pezinku, ktorá 
sídli v  budove Obchodnej akadémie, 
myslenická 1, bola pre žiakov základ
ných škôl určite zaujímavá a inšpirujú
ca. Tento typický novembrový deň bol 
však inšpirujúci nielen pre nich, ale pre  
všetkých, ktorí sa na jeho príprave po
dieľali. môžeme potvrdiť, že sme „stále 
tu” a že remeslo má stále zlaté dno.

Text: SoŠPaS Pezinok,
foto: tv 

Na Dni otvorených dverí nám učitelia 
pripravili špeciálny program. my, trieda 
3. a, sme mali marketingový workshop 
s Dávidom. Na prvých dvoch hodinách 
nás oboznámil s  teóriou marketingu 
v praxi a po prestávke nám ukázal, ako 
reklamy dokážu zmeniť ľuďom náladu. 
Doslova sa hral s našimi pocitmi. Po pr

vej reklame sme sa smiali, po tretej sme 
mali v očiach radosť a po predposlednej 
sme mali chuť plakať. Tento workshop 
sa mi veľmi páčil, bol hravý ale aj náučný.

Náš deň smeroval k nemeckému ja

zyku, kde sme hrali veľmi zábavné a ná  
učné hry v nemčine. Prvá hra bola abe
ceda. Každý hráč si vybral papierik s jed
ným písmenkom abecedy a  musel vy
mýšľať nemecké slovíčka. Druhá hra sa 
volala Toaletný papier. Nie, nie, nesedeli 
sme na „wecku”. Odtrhli sme si ľubovoľ
ný počet papierikov, o ktorých sme ne

vedeli, že znamenajú počet informácií 
o nás – v NEmČINE! Bolo to veľmi na
máhavé, keďže pravidlá zakazovali opa
kovať vety, ktoré sa už povedali. Posled
nou hrou bolo žrebovanie tém, ktoré 

sme mali spracovať po nemecky. Veľmi 
sme sa na tom zabavili.

Na posledných dvoch hodinách sme 
sa duchom vrátili na základnú školu  
a hrali sme sa na maliarov. Pomocou fa
rieb, štetcov a papierov sme mali znázor
niť časy impresionizmu. Znamená to – 
maľuj čo cítiš! Cítili sme sa ako malí, keď 
sme si so spolužiakmi kradli temperky 
a hádali sa, kto ju práve má. Bolo super, 
vrátiť sa späť na základnú školu. Nikto 
by neveril, ako sa tretiaci môžu vcítiť 
do maľovania a sústrediť sa na obrázky, 
ktoré budú vystavené v našej triede. 

Snáď sa na našom Dni otvorených 

dverí aj budúci spolužiaci cítili tak po
hodovo, ako my. Ďakujeme učiteľom, že 
nám ho zorganizovali. 

Text: N. Zápražná, 
foto: oA Pezinok

obchodná akadémia v Pezinku umožnila deviatakom a ich rodičom na
hliadnuť do zákulisia školy. Ako prebiehal Deň otvorených dverí napí
sala pre Pezinčan študentka 3. A triedy Natália Zápražná.

Obchodná akadémia otvorila

Knižným Ježiškom už 15. rok

dvere verejnosti
»

 Remeslo má stále 
zlaté dno

Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole podnikania a služieb na 
Myslenickej ulici nebol len o prezentácii učebných a študijných odborov, 
ktoré škola ponúka pre žiakov základných škôl, ale bol aj ukážkou talen
tu a úspechov žiakov.

Modranka Barbora sa aj tento rok stala anonymným darcom v projekte 
Nadácie ReVIA – otvor srdce, daruj knihu a opäť raz poteší deti zo sociál
ne znevýhodnených rodín. Skúste to aj vy.

»

»

akcia uspávanie chrobáčikov patrí medzi tie najobľúbenejšie. Napriek tomu, že už 
bolo chladnejšie počasie, rodičia s deťmi si nenechali ujsť toto podujatie. Prišlo cca 
350 ľudí. Pre deti bola nachystaná dielnička. Vyrábali sa lampášiky z papiera. Keď do
končili dielničku, rozdala sa deťom orechová škrupinka s ovčím rúnom, ktorá slúžila 
ako postieľka pre chrobáčikov. Počas lampiónového sprievodu parkom sa spievala 
uspávanka, ktorú sa deti naučili a spoločne chrobáčikom zaspievali.            CVČ

V parku uspávali chrobáčikov
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Žiaci ZŠ Kupeckého sa v dňoch 15.–17. októbra zúčastni li 
výmenného pobytu v družobnej škole v meste Mladá Bo
leslav. Čakalo ich srdečné privítanie a pestrý program.

Žiaci 3.B a 3.C triedy absolvovali tri dni krásneho pobytu v mla
dej Boleslavi, kde sa po dvoch rokoch intenzívneho dopisania stretli 
s  českými prvostupniarmi osobne. Vymenili si darčeky a  spoločne 
ab solvovali program, ktorý si pripravili. Podvečer hostia prekvapili  
krásnym interaktívnym divadlom. Druhý deň bola na programe náv  
števa iQLaNDIE v Liberci a turistika na rozhľadňu JEŠTĚD s oča
rujúcim výhľadom na mesto. Posledný deň čakalo žiakov emotívne 
lúčenie, ale aj návšteva Prahy na spiatočnej ceste domov. Odviezli sa 
trolejbusom a metrom do starej časti Prahy, zástupkyňa Katka im 
ukázala najkrajšie zákutia a porozprávala o histórii mesta. S údivom 
obzerali Orloj, Karlov most, rieku Vltavu a Václavské námestie. 

Výmenný pobyt bol pre našich i českých žiakov krásnym a neza
budnuteľným zážitkom. Vďaka zaň patrí kamarátom, pani učiteľkám 
alenke, Natálke, alicke, tetám kuchárkam a celému vedeniu ško  
ly. Už sa tešíme na návštevu z družobnej školy z mladej Boleslavi. 

Text a foto: I. Kapranová 

Koncom novembra sa v Kultúr
nom dome v Pezinku konala pred
náška Pavla Matejoviča na večne 
aktuálnu tému pod názvom Me-
teorológia a klimatológia včera 
a dnes. Zúčastnili sa na nej poslu
cháči všetkých vekových skupín – 
od detí až po seniorov, pričom pri
šli nielen Pezinčania, ale aj ľudia 
z blízkeho okolia.

Prítomní sa dozvedeli o  dobrodruž
nom a pohnutom osude priekopníka 
predpovedí počasia Roberta FitzRoya, 
ktorý bol už vo veku 26 rokov kapitá
nom lode Beagle, na ktorej sa štyri roky 
plavil aj Charles Darwin. Fitzroy sa stal 
otcom modernej meteorológie, vytvo
ril teóriu vzduchových hmôt, zdokona
lil barometer, začal pravidelne vydávať 
predpovede počasia v novinách vráta
ne výstrah a upozornení. Zároveň začal 
kresliť aj synoptické mapy. Bezprostred
ným podnetom na takúto činnosť bolo 
stroskotanie lode Royal Charter počas 
búrky pri Britských ostrovoch.

Ďalej sa prítomní dozvedeli, ako 

sa prejavil vplyv počasia na rôzne vý
znamné udalosti z  vojenskej histórie, 
ako napr. obliehanie Sevastopoľa počas 
Krymskej vojny alebo vylodenie spojen
cov počas druhej svetovej vojny v Nor
mandii. Z oblasti klimatológie prednáša
júci vysvetlil rozdiel medzi prirodzenými 
klimatickými zmenami a antropogénne 
podmienenou klimatickou zmenou, re
feroval aj o  jej príčinách a  prejavoch. 
Prednáška mala aj presah k výtvarnému 
umeniu – zobrazenie zimných krajiniek 
u Pietra Bruegela alebo alpských ľadov
cov na plátnach romantických maliarov.

Živá diskusia po prednáške ukázala, 
že viacerí poslucháči sa o meteorológiu 
dlhodobo živo zaujímajú, viacerí z nich 
si napríklad pamätajú zimné extrémne 
prejavy počasia, akým bolo napríklad 
výrazné ochladenie na prelome rokov 
1978/79 alebo snehová kalamita v janu
ári 1987, po ktorých nasledovali uhoľné 
prázdniny. mnohí z nich pozorne sle
dujú aj dlhodobé zmeny počasia, ktoré 
možno pozorovať napríklad pri prúdení 
vzduchu alebo postupe tlakových útva
rov. 

J. Matejovičová

SPEKTRUm

Počas jesenných prázdnin sa v Centre 
voľného času konal netradičný, dobrod
ružný 2dňový tábor pre odvážne deti. 
Počas prázdninového dňa sa prišli zaba
viť s kamarátmi do priestorov CVČ, kde 
ich čakal hrôzostrašný dom plný prekva
pení s ,,troškou” strašidelnej atmosféry. 

Počas dňa sa hrali rôzne hry, vyrá
bali papierové tekvičky so strašidelným 

odkazom a chystali si masky na večernú 
tanečnú párty. Večer vyvrcholil skúškou 
odvahy, na ktorej si deti pri plnení tajom
ných úloh mohli vyskúšať, či sa naozaj 
neboja. Vznikli nové priateľstvá a  spo
ločné zážitky utužili tie staré. Zaujímavý 
program a spokojné deti boli pre organi
zátorov odmenou za vynaložené úsilie.

Text a foto: CVČ

Deti 2. oddelenia ŠKD pri ZŠ Na 
bielenisku navštívili Malokar
patské múzeum Pezinok, aby sa 
na vlastné oči presvedčili, ako sa 
to vlastne v Pezinku začalo a čo sa 
za tie roky zmenilo.

„Túlať sa po uličkách slobodného kráľov
ského mesta, spoznávať život jeho vtedaj
ších obyvateľov, prežiť osudové okamihy... 
Mesto, ktoré na mapách strednej Európy za
ujalo svoje miesto viac ako pred 800 rokmi, 
sa v minulosti tešilo významnému postave
niu v Malokarpatskom regióne.” múzejná 
pedagogička Vanda sa vo vzdelávacom 

programe venovala základným historic
kým súvislostiam v kontextoch vývoja 
Pezinka a jeho vzrastajúceho vý znamu v 
malokarpatskom regióne i mi mo neho. 
Deti pozorne počúvali, aktívne sa zapá
jali do procesu, odpovedali na otázky, 
využili aj poznatky, ktoré nadobudli pri 
nedávnej prehliadke Zámku Šimák. aj ta  
kýmto náučným programom si deti mô
žu obohacovať vedomosti, priestorovú 
orientáciu i orientáciu na mape Pezinka 
z roku 1785. Ďakujeme múzejnej pe
dagogičke Vande za krásne náučné po  
poludnie.

Na zábave sa zúčastnili predstavi
telia banských spolkov zo Slovenska  
(Ľubietová, Handlová, Nováky, Kremni
ca, marianka), Poľska (Sdruženie inži
nirow i technikow gornictva v Rybniku) 
a  Čiech (Stráž pod Ralskem, Příbram, 
Sokolov, Hornický spolek Tlučna, Stona
va, Nadácia Landek Ostrava).

Šachtág sa riadi vlastným zákonom 
a má vlastný slovník. Začal sa vysvetle
ním pivného zákona, keďže tento mok 
sa počas zábavy pil nútene aj z vlastnej 
vôle účastníka a počas trvania sa nesta
lo, že by mal účastník prázdny pohár. 
O to sa staral pivný dispečer.

Riadená zábava trvala takmer tri ho

diny. Výnimočne len na Pezinskom šach  
tágu sedeli ženy za vlastným stolom  
a súťažili proti mužom, a to veľmi úspeš
ne v troch súťažiach: pití mlieka a piva, 
šraubovanie matíc a  jedenia zákuska. 
Program sa ukončil tanečnou zábavou. 

MBS Pezinok/tv 

 Žije medzi nami 
Bratislavský samosprávny kraj udelil Pezinčanke Darine Kontárovej oce
nenie osvetový pracovník roka 2019. ocenenie si prevzala 24. októbra 
na slávnostnom udeľovaní cien v Zrkadlovej sieni v Bratislave.

Darina Kontárová 
sa  dlhé roky zaujíma sa 
o  históriu Pezinka a  his
tóriu ľudí, ktorí odovzda
li svoj talent a  nadanie 
v  prospech mesta. Ve
nuje sa písaniu literatú
ry faktu a  povestí, písa
niu scenárov vo forme 
hudobnodramatických 
pásiem, ktoré zároveň 
s  členmi Folklórneho sú
boru Obstrléze naštudo
vala a  predložila verej
nosti v pezinskom nárečí. 
Svoje vedomosti čerpá 
z historických podkladov 
a  povestí regiónu. Sú 
to divadelné predstave
nia: Povesť o  pezinských 
baníkoch – Čertova diera 
a Povesť o babe zelinárke 

– ako Flečnerka mrkvou 
zachránila mesto Pezinok 
pred vpádom Turkov. Hu
dobnodramatické pásmo 
v  spolupráci so spisova
teľom Ľubošom Juríkom 
a Jozefom Kernom  Naši 
huncokári a  ďalej básne 
s  vinárskou tematikou 

o  pezinských chotároch 
a vinároch. 

Pred 15 rokmi založi
la Country kapelu Tram
pské zvony, pod dnešným 
názvom Samorast, ktorá  
sa venuje klasickým naj
starším trampským oh
ňovým piesňam. Folklór
ny súbor Obsrléze, ktorý 
D. Kontárová v  súčasnej 
dobe aj vedie, sa venuje 
hlavne spievaniu ľudo
vých piesní, ktoré ná
sledne vystupovaním 
na rôznych podujatiach 
členovia šíria po celom 
Slovensku.

Prajeme do budúcnos
ti ešte veľa nápadov a tvo
rivej práce.
Text a foto: I. Herchlová

»

Baníci sa zišli na šachtágu

Šachtág, starú baníc
ku tradíciu z obdobia 
Márie Terézie, zacho
váva v Pezinku Malo
karpatský banícky 
spolok. V sobo tu 30. 
novembra sa v  Do me  
kultúry uskutočnil  
Svätobarborský šach 
tág, na ktorom bol do  
baníckeho stavu pri
jatý primátor mes ta  
Igor Hianik. Takzva
ným skokom cez ko  
žu sa stal čestným  
členom Malokarpat
ského baníckeho spol
ku.

»

Meteorológia a klimatológia včera a dnes

Kráľovské mesto Bozin

A. Šimonovičová

»

»

Deti sa zúčastňujú na Najmenšom fes
tivale v  Pezinku, na ktorom už párkrát 
vyhrali 1. miesto. Naposledy s progra
mom Pocta naším mamám a Pytačky. 
minulý rok vyhlásili v rámci západoslo
venského kraja súťaž Folklórna jar J. Já
nošíka, súťaž v ľudovom tanci v ľudovom 
tanci pre mŠ a prvý stupeň ZŠ, kde deti 
z Pavučinky vyhrali v okresnom kole prvé 
miesto a  postup na kraj. Vystupovali v 
Primaciálnom paláci v Bratislave, kde vy
hrali taktiež prvé miesto a skvelo repre
zentovali Pezinok. 

Tento rok pripravila K. Petrášová s deť 
 mi program FašiangyTuríce, s  ktorým 
získali v okresnom kole 2. miesto. Keď
že sa porote program veľmi páčil, získa
li i pozvanie na krajské kolo ako hostia. 
Tancom oslávili aj 1. september, kedy sa 
zúčastnili na prehliadke amatérskych sú
borov Folkfest v Bratislave. Zároveň vy
stupovali aj pred parlamentom. Pavučin
ka učí deti láske k hudbe, tancu i mestu, 
ktoré svojimi vystúpeniami úspešne re
prezentujú.

Text a foto: K. Petrášová

 Deti z MŠ Vajanského 
 sa venujú tancu

Učiteľka MŠ Vajanského K. Petrášová sa okrem svojej pedagogickej  
práci venuje deťom aj po pohybovej stránke. Už roky vedie tanečný  
krúžok PAVUČINKA, kde sa deti učia láske k pohybu a ľudovej piesni.

»

Tretiaci zo ZŠ Kupeckého navštívili 
českých kamarátov

Halloween party v CVČ

»
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Spracovanie podvojného účtovníctva
komplexne dodávateľsky
Opravy účtovníctva, aktualizácia smerníc
Zastupovanie firmy v daňovom konaní 

Spracovanie podvojného účtovníctva

komplexne dodávateľsky

Opravy účtovníctva, aktualizácia smerníc

Zastupovanie firmy v daňovom konaní 

Spracovanie podvojného účtovníctva
komplexne dodávateľsky
Opravy účtovníctva, aktualizácia smerníc
Zastupovanie firmy v daňovom konaní 

Aktív
ne

Flexi
bilne

Zodp
ovedn

e

Aktívne

Aktívne

Flexibilne

Flexibil
ne

Zodpovedne

Zodpove
dne

info@ekonomická poradňa.sk    0903 270 353

info@ekonomická poradňa.sk    
0903 270 353

info@ekonomická poradňa.sk    

0903 270 353

3

8

11 

12

No , Ty si rýchly, kukám ako puk !  Najviac sa mi páči č. 12  v prvej dávke. Vizuálne  je jasný 
a zdôrazňuje podstatné. Na ňom by som nič nemenila, okrem adresy –píše sa ako jedno slovo bez 
dlžňov a mäkčeňov -  teda info@ekonomickaporadna.sk . Môžeš mi ho poslať. Neviem, ako to chodí 
s novinami Pezinčan, či sa im to má poslať v tom rozmere 8,5 x 5,5 alebo hocijakom a oni si to 
upravia. Nevieš ako postupujú  ?  Veľmi ďakujem, tradične perfektná práca. Pošli aj faktúru. 
Pozdravujem  



10 Pezinčan  •  december 2019 SPEKTRUm / SPOLOČENSKá KRONIKa

Dňa 2. 11. 2019 uplynulo 
10 rokov od smrti Hed
vigy Benovičovej a  36 

r o k o v 
od smrti 
Floriá
na Benoviča. S  láskou 
spomínajú dcéry s  rodi
nami.

Dňa 13. 12. 2019 uplynu
lo 45 rokov, čo nás na
vždy opustila naša drahá 
mama a  babka Božena 
Federlová. S láskou spo  
mína dcéra Boženka s ro  

dinou. Kto ste ju poznali, venujte jej s na  
mi tichú spomienku.

Dňa 14. 12. 2019 si pri
pomíname nedožité 100. 
narodeniny nášho otca 
Antona Cipruša z  Gri
navy. S  láskou, vďakou 
a  úctou spomínajú deti 
s rodinami.

Dňa 17. 12. 2019 uply
nie 15 rokov, čo nás na
vždy opustil náš otec 
Florián Hason. Spomí
najú synovia, dcéra a os
tatná smútiaca rodina.

Dňa 21. 12. 2019 uply
nulo 12 rokov, čo nás 
navždy opustil náš dra
hý otec a dedo Ladislav 
Uličný. S láskou a úctou 
spomína dcéra Lýdia, 

marta s rodinami.

Dňa 19. 12. 2019 uply
nie už päť rokov, čo sa 
od nás navždy odobrala 
Mária Strážayová, rod. 
Kovačovská. Jedineč
ná manželka, výborná 

mama a babka. Venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

Bude tomu už 20 rokov, 
čo nás 30. 12. 1999 na
vždy opustil náš láskavý 
a  starostlivý otec Jaro
slav Demovič. Jeho bý
valých spolupracovníkov 
z Drevoindustrie Pezinok ako i priateľov 
a známych prosím o tichú spomienku na 
neho. Dcéra Vlasta s rodinou.

Kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne...

Dňa 7. 12. 2019 by sa náš  
drahý otec, dedko a pra
dedko Štefan Hand
reich dožil 100 rokov. 
Kto ste ho poznali, venuj 
te mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína syn Štefan  
s manželkou a vnučky s rodinami.

Dňa 19. 12. 2019 si pripo 
menieme nedožitých 100  
rokov pani Justíny Sli 

mákovej  
a otec Ján  
Slimák by  
sa dožil 107 rokov. Venujte 
im tichú spo mienku. Spo 
mína syn Pavol s rodinou. 

Dňa 4. 12. 2019 a 12. 8. 
2019 uplynulo 35 rokov, 
čo nás opustili naši starí 
rodičia Alžbeta a  Ján 
Gabíkoví. S  úctou, lás

k o u 
a  vďa kou na nich mys
líme a  ďakujeme všet
kým za tichú spomien
ku a  modlitbu. Vnučka 
magdaléna a vnuk Peter

Dňa 17. 12. 2019 si s lás
kou pripomenieme ne
dožité 72. narodeniny 
nášho drahého manže
la, ocka a  dedka Pet
ra Slamku. Ďakujeme 
všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú 
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Každý z nás musí niečo stratiť 
a niečoho sa vzdať, je lepšie sa nevrátiť 
a len spomínať. 

Dňa 26. 12. 2019 si pripo
menieme smutné 12. vý 
ročie úmrtia nášho dra
hého otca, dedka a  pra
dedka Karola Hajmas
syho. S  láskou spomína

jú dcéry s rodinami.

Slza v oku, v srdci veľký žiaľ,
Čo nám drahé bolo, krutý osud vzal.
Nedá sa zabudnúť, no ešte ťažšie žiť
s vedomím, že nemôžeš už s nami byť.

Dňa 9. 12. 2019 uply
nulo 10. výročie úmrtia 
Róberta Keleberca. 
Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spo
mienku. S láskou spomí

najú manželka alžbeta a syn Branislav.

Dňa 13. 12. 2019 sme si 
pripomenuli 7. výročie 
úmrtia nášho otca, ded
ka a pradedka Jána Bla
žeka. Spomína syn s ro
dinou. Kto ste ho pozna

li, venujte mu prosím tichú spomienku.

Ten, kto poznal, spomenie si, 
kto mal rád, nezabudne!

Dňa 16. 12. 2019 uply
nie rok, čo nás navždy 
opustila naša mama, 
svokra, babka, prababka 
a  praprababka Ľudmila 
Hubrichová, rod. Jur

kovičová. S láskou spomínajú syn Daniel 
a dcéra Zlata s rodinami a ostatná smú
tiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí 
jej spolu s nami venujú tichú spomienku.

Dňa 18. 12. 2019 si pripo
menieme 23 rokov, čo nás  
vo veku 23 rokov opus
til náš syn, manžel, otec 
a  brat Marcel Vagač 
z Pezinka. Spomína otec, 
deti marcelko, monika a ostatná rodina.

S hlbokým žiaľom si pri  
pomíname smutný dá  
tum 30.–31. 12. V prelo
me noci navždy zaspal 
spánkom večným syn, 
brat, strýko Ambróz Pa

žitný. Tichou spomienkou si pripomí
name už 3. smutný rok mladého života. 
Spomínajú so žiaľom mama, sestra s ro
dinou.

Dňa 3. 12. 2019 sme si 
pripomenuli prvé výro
čie úmrtia nášho milo
vaného manžela, otca a 
dedka Milana Macej
koviča. S láskou spomí
najú manželka a synovia s rodinami.

Odišiel si tíško a niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami. 

Dňa 3. 12. 2019 sme si  
pripomenuli 15 rokov  
od úmrtia Milana 
Mrav ca. Kto ste ho po
znali, venujte mu, pro
sím, tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka 
Joja, dcéry Jojka a mirka s rodinami  
a ostatná rodina.

Dňa 3. 12. 2019 sme si 
pripomenuli nedožité 
69. narodeniny našej 
drahej oľgy Vagačovej. 
Kto ste ju mali radi, ve
nujte jej tichú spomien

ku. Smútiaca rodina.

To najdrahšie, čo sme mali, nám osud vzal 
a nám v našich srdciach už zostal 
iba smútok a žiaľ. 
Čas plynie, zabudnúť sa nedá. 
Dňa 30. 12. 2019 si pri
pomenieme 1. smutné 
vý ročie úmrtia našej 
dra hej mamy, babky,  
prababky Marty Dvo
řá kovej. S láskou na te
ba spomínajú deti s rodinami. Nikdy na 
teba nezabudneme.

Kto žije v našich srdciach, ten neumiera.
V decembri uplynulo 20. 
rokov, odvtedy, čo nás 
navždy opustil môj mi
lovaný otec a dedko Ru
dolf Marke z  Grinavy. 
S  láskou a úctou spomí

na dcéra Eva a vnuk martin s rodinou.

Dňa 10. 12. 2019 si pri
pomíname 1. smutné 
výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý Tibor 
Schmidt, manžel, otec, 
dedko a  pradedko. Dňa 
24. 9. 2019 sme si pripomenuli jeho ne
dožité 80. narodeniny. Smútiaca man
želka, deti a vnúčatá. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku s nami.

S  láskou a úctou spomí
name na nášho otca, sta
rého a  prastarého otca 
Michala Fischera. Dňa 
22. 12. 2019 uplynie 30 
rokov od jeho úmrtia. 

Spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť zostáva 
a tiché spomínanie. 
Dňa 3. 1. 2020 si pripo
menieme 13. výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý Karol Lisý. S úc
tou spomína smútiaca 
rodina. Nezabúdame!

Márne ťa naše oči hľadajú, 
márne slzy po tvári stekajú. 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. 
Zostanú iba spomienky.

Dňa 29. 12. 2019 si pri
pomenieme 7. výročie, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý otec Ján Ja
nás. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, ti

chú spomienku. S úctou a láskou spomí
najú dcéry a synovia s rodinami.

»

SPoMÍNAMe

V Dennom centre na Cajle od začiatku 
roka prebiehali prednášky (mUDr. Kvača
la – Vysoký krvný tlak, Ing. moťovský –  
ako sa chrániť pred požiarom, mgr. mišo
vičová – Sebaobrana, zabezpečenie proti 
zlodejom a prepadnutiam), organizovali sa  
zájazdy, výstavy a iné spoločenské akcie.

Na fašiangy býva veselo. V  jarných 
mesiacoch a pred Veľkou nocou sa v klu
be pripravujú vynikajúce šišky i pravidel
ná výstava veľkonočných ozdôb. Ozdoby 
vlastnoručne zhotovujú členky krúžku 
šikovných rúk, ktoré pracujú po celý rok 
a aktuálne sa z  ich výrobkov pripravujú 
výstavy. Na Veľkú noc veľkonočné ozdo
by, na Vianoce vianočné.

Počas letných mesiacov V. Jáchymová 
zorganizovala zájazd na kúpanie a diva
delné predstavenie. Na vinobranie sa čle
novia klubu pravidelne zúčastňujú sprie
vodu a o mesiac neskôr si už v Kamennej 
pivnici pochutnávajú na pečenej kačičke 
a lokšiach.

V  tomto roku, ktorému ešte do 21. 
júla 2020 budeme hovoriť Štefánikov 
rok, členovia besedovali o živote, štúdi
ách a práci milana Rastislava Štefánika. 
Besedu pripravila naša členka pani alžbe
ta Jedličková, ktorá z naštudovaných ma
teriálov o Štefánikovi poskladala moza
iku, ku ktorej aj ostatní čoto pridávali.

V  októbri sa pravidelne pripravuje 
výstava pod názvom Plody zeme. Člen
ky klubu nosia zo svojich záhrad poľno
hospodárske dobroty, jedlé aj okrasné 
a v decembri sa už všetci tešíme na mi
kuláša, ktorý bude tento rok po novom, 
obohatený o opekačku. Pred tým si ešte 
zájdeme na zájazd do Rakúska a potom 
nás už bude čakať vianočná kapustnica. 
Peknou piesňou sa s týmto rokom 2019 
rozlúčime. 

Ďakujeme našej vedúcej Viki Jáchy
movej a  jej zástupkyni majke Jurákovej 
za starostlivosť a pestrosť pripravených 
programov.            Členovia DC na Cajle

Do Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov 
na Hrnčiarskej ulici  zavítali  kaderníčky zo SOŠ Komenského 
spolu s majsterkou monikou Khayat. Podujatia pod ná zvom 
Krásne v každom veku sa zúčastnili seniorky vo veľkom poč
te. V  úvode dievčatá  porozprávali o technikách ošetrovania 

vlasov a potom pristúpili k názorným praktickým ukážkam. 
Dámy sa v príjemnej atmosfére zrelaxovali a porozprávali, za 
čo ďakujeme zúčastneným dievčatám i riaditeľke Elene Jur
číkovej za spoluprácu. Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

DSS a ZPS Pezinok

Pochmúrne novembrové dni si člen
ky pezinskej Jednoty dôchodcov spolu 
s Denným centrom na Kollárovej ul. spes
trili gurmánskou akciou, ochutnávkou 
nátierok.  Chutnalo sa 16 druhov nátie
rok, z ktorých bolo ťažké vybrať tie naj
lepšie. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tej
to peknej gastronomickej akcie zapojili. 

V klube absolvovali i obľúbené pred
vianočné mikulášske posedenie a návšte
vu Zariadenia opatrovateľskej služby, kde 
klientom tohto zariadenia nosíme  miku
lášske  balíčky.

December je plný  kultúrnych poduja
tí. Okrem adventných koncertov navští
vime v novom SND v Bratislave mikuláš
sky operný koncert a v Pezinku koncerty 
našich pezinských speváckych súborov, 
na ktoré sa veľmi tešíme.

Prajeme všetkým Pezinčanom šťast
livé, pokojné, ničím nerušené vianočné 
sviatky.

Text: e. Zouzalíková, 
foto: Z. Bachanová

Seniori z Kollárovej 
majú bohatý program 

Denné centrum na Cajle 
má za sebou pestrý rok

Denné centrum na Cajle aj v tomto roku žilo naplno. Množstvom akcií, 
ktoré vedúca Viki Jáchymová s Majkou Jurákovou pripravili, sa radí me
dzi prvé miesta v rámci Denných centier v Pezinku aj širokom okolí.

Naše ženy sú krásne v každom veku
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Žiačka 9. ročníka Základnej školy Ku 
peckého Pezinok Timea Oravcová zo 
Športového klubu Juventa Bratislava sú

ťažila v štyroch juniorských kategóriách 
show dance a jazz. V show dance v kate
górii sólo obsadila 5. miesto, v kategórii  
duá spolu s Tamarou Obložinskou 4. 

mie sto a za výkon v kategórii skupiny si 
odniesli striebornú medailu. V kategórii 
jazz skupiny získali Juvenťáčky s Time

ou bronzové medaily. Po majstrovstvách 
Európy sa od 18. do 23. novembra konali 
majstrovstvá sveta show dance v Riese 
v Nemecku. Zo 47 účastníčok obsadila Ti  
mea v  kategórii sólo 22. miesto, v du  
ách s Tamarou Obložinskou rovnako 22. 
miesto a v skupinách 8. priečku. Na šam
pionáte sa zi šla v tomto roku veľmi silná 
konkurencia. Nevýhodou bolo, že v sólo 
súťaži mladá Pezinčanka štartovala hneď 
v prvý deň po nočnej jazde autobusom  
z Bratislavy.

Text a foto: M.o.

Prvý ročník tejto skautskej mestskej 
hry sa konal už v roku 2005, kedy si 
pezinskí skauti povedali, že zorganizu
jú akciu s hrami pre svojich kamarátov  

z iných miest. Odvtedy akcia získala viac 
účastníkov, z ktorých mnohí sa každo
ročne vracajú. Zároveň sa hra začala te
maticky ladiť. 

Tento rok sa skauti nechali inšpirovať 

známym príbehom o Popoluške. Poňali 
ju však z inej strany a položili si otázku: 
Čo keby bol príbeh v prítomnosti a Po
poluškou by bol chlapec menom Cin

derfella? V piatok večer sa účastníci do
zvedeli o jeho neľahkej rodinnej situácii 
a  prenasledovaní „šikanovačmi”, ktorí 
mu bránili zbaliť jeho veľkú lásku. Keď 
pred nevlastnými bratmi utekal z párty, 

zanechal nám starú tenisku spolu s  in
díciou. a  tak na prosbu jeho vyvolenej 
strávili prvý večer skauti v uliciach, kde 
sa pomocou nových indícií snažili nájsť 
chudáka chlapca a  dodať mu odvahy. 
Na druhý deň im Cinderfella vysvetlil, 
že potrebuje zarobiť peniaze na párty
oblečenie. Počasie nám už veľmi ne
prialo, ale skauti sú nepremokaví a tak 

sa im podarilo na rôznych stanoviskách 
v  meste slušne zarobiť. Na stanici na
príklad vytvárali účes a pri obchodnom 
dome skladali stolček zo švédskeho ná
bytkového obchodu. Vyšlo však naja

vo, že ani tieto peniaze nebudú stačiť. 
a  keby sa nezjavil tajomný darca, ani  
by sa Cinderfella na párty neukázal.  
Takto však dostal svoje vysnívané te
nisky, krásne oblečenie a  dokonca kľú  
če od auta. Na ňom sa mu večer nako
niec podarilo doraziť na párty a „šika
novačov“ nechať moknúť v uliciach. No 
dievčinu nezaujímal ten frajer, čo sa 
objavil. až keď jej dokázal, že pod tým 
leskom sa skrýva jej vidiečan, bola ruka 
v rukáve.

Cieľom Bozinu nie je len zabaviť sa, 
ale aj naučiť sa čosi nové, spoznať sa so 
skautmi z iných obcí a trénovať tímovú 
spoluprácu. Už teraz sa nevieme dočkať 
budúceho októbra.

Text a foto: Ľ. Pešková 

SPEKTRUm / ŠPORT

Jakub Miklenčič – 1. miesto v behu 
na 600 m v kategórii mladší žiaci s ča
som 1.52.19

ema Koleníková – 2. miesto v behu 
na 60 m s časom 09.19 a 5. miesto v be

hu na 600 m v kategórii najmladšie žiač
ky

Kristínka Adamčíková– 3. miesto v 
behu na 60 m s časom 10.25 v kategórii 
prípravka 

Hana Macháčková – 4. miesto v be
hu na 600 m s časom 1.58.96 v kategórii 
mladšie žiačky

Nela Kollárová – 4. miesto v behu 
na 60 m a postup do finále, kde opäť zí
skala 4. miesto s časom 8.90

Alexander Kostoláni – 5. miesto 
v behu na 600 m v kategórii najmladší 
žiaci

Gratulujeme a ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu.      Text a foto: ŠTK

Pezinskí triatlonisti podali 
perfektné výkony 

V  sobotu 16. novembra sa 25 detí zo Športového triatlonového klu
bu Pezinok zúčastnilo atletických pretekov Žiacky halový míting AZB  
v športovej hale elán v Bratislave. Niektoré deti boli na súťaži po prvý
krát, niektoré boli  už skúsenejšie a v konkurencii atlétov sa im poda
rilo umiestniť na popredných miestach.

Mladá Pezinčanka 
reprezentuje 
Slovensko vo svete

od 18. do 20. októbra sa v ruskom Petrohrade uskutočnili Majstrovstvá 
európy show dance, baletu a jazzu pod názvom VII. Baltic dance olym
piad. Podujatia sa zúčastnilo 500 tanečníkov zo 16 krajín. Svoje zastú
penie mal i Pezinok.

»

»

Slovenskí skauti zaplnili ulice mesta
Prvý októbrový víkend sa v uliciach Pezinka už po šestnástykrát konala 
skautská mestská hra Bozin, ktorej organizátormi sú pezinskí skauti. 
Pri tejto príležitosti navštívilo Pezinok až 80 skautov zo všetkých kútov 
Slovenska.

Betlehemské svetlo 
príde aj do Pezinka

»

Betlehemské svetlo prí
de aj k nám do Pezin ka. Pe
zinčania si ho bu dú môcť 
odpáliť od pezin ských skau
tov 23. decembra v čase 
od 10.00 do 19.00 h na 
Radničnom námestí pri 
Ma riánskom stĺpe a pri
niesť si ho do svojich do
movov.

61. zbor 
Modrý oblak Pezinok

V sobotu 21. decembra v ranných hodinách sa rozídu vlaky so skautmi, 
ktorí roznesú Betlehemské svetlo po celom Slovensku. Počas tohto dňa 
sa svetlo dostane do viac ako 300 miest a obcí po Slovenska od západu 
až na východ, od severu až na juh.

»
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Deti vo veku 10–15 rokov naberali 
cenné skúsenosti na plaveckých poduja
tiach v Gyori – Slovakia swimmnig cup, 
Schwechate a Trenčíne. Plavecká sezóna 
vrcholí majstrovstvami Slovenska, kde 
má Plavecký klub Pezinok zastúpenie vo 
všetkých 4 kategóriách (open, juniori, 
starší žiaci, mladší žiaci).

V  dňoch 22. až 24. november sa  
v Trenčíne stretla juniorská plavecká 
špička. Na majstrovstvách SR juniorov 
nás reprezentovalo 5 dievčat vo veku  
14–15 rokov. Najúspešnejšia bola Vero
nika Behalová, (2005), keď štartovala 
5x vo finále a v disciplíne 200 m motý
lik doplávala na 4. miesto. Finálová účasť 
ôsmich najlepších ušla Miške Košťálo
vej (2004) na 200 m prsia, keď skončila 
na 9. mieste.

V Dolnom Kubíne v dňoch 30. 11 až 
2. 12. 2019 odštartovali majstrovstvá 
Slovenska starších žiakov. Za Plavecký 
klub Pezinok sa kvalifikovalo 7 plavcov 
vo veku 12–14 rokov. Katarína Sza
bóová (2007) si vybojovala bronzovú 
medailu v disciplíne 200 m polohový 
pretek s časom 2:36,03. Na druhý deň 
opäť vystúpila na stupne víťazov a od
niesla si striebornú medailu na 200 m 
znak s časom 2:33,86. Katke chýbalo aj 
kúsok športového šťastia, keď získala  
2x 4. miesto a v disciplíne 100 m polo
hový pretek ju delila od bronzu len jed na 
sto tina sekundy. Plavecký klub Pezinok 
postavil na štart dve štafety. Výborné 7. 
miesto (celkovo 16 štafiet zo SR) obsadila 

štafeta na 4x 50 m voľný spôsob v zlože
ní: Jakub Lobo, Katarína Szabóová, 
Nina Federlová, Zoran Martinovský.

Deťom gratulujeme a ďakujeme za pek
nú reprezentáciu. Ešte nás čakajú dvo
je majstrovstvá SR v Spišskej Novej Vsi  
a v Šamoríne, kde budeme našim plav  com  
držať palce.          Text a foto: PK Pezinok

ŠPORT

Vnkategórii žiaci nádeje a  sa na 3.  
mieste v žiackom triatlonovom po

hári, kde sa zarátavajú body z  najús
pešnejších 3 duatlonov, 4 akvatlonov 
a  4 triatlonov, umiestnil Maxim Mi
haľov. Junior Matej Macháček na Slo
venskom pohári v  triatlone obsadil 2. 
miesto rovnako ako v duatlone. Štyri 

pohárové umiestnenia v  Slovenskom 
pohári získala Alena Drahošová, kto
rá sa v zimnom triatlone umiestnila na  
1. mieste, v duatlone medzi veteránka
mi na 2. mieste, v kros triatlone a kros 
duatlone na 1. mieste medzi veteránka
mi a  na 2. mieste v  absolútnom poradí 
medzi ženami. Jaroslav Čík sa v  Slo

venskom pohári kros triatlo nu a  kros 
duatlonu umiestnil na 1. mieste medzi 
veteránmi a v absolútnom poradí medzi 
mužmi obsadil 2. miesto.

V  klubovej súťaži Slovenského po
hára 2019 sa Športový triatlonový 
klub umiestnil na 3. mieste v duatlone 
(z 37) a v žiackom klubovom hodnote
ní získal rovnako 3. miesto (z 25), ktoré  
si prevzali samotní žiaci.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu 
klubu i mesta Pezinok.

Text a foto: ŠTK Pezinok
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Slovenská triatlonová únia 
ocenila najlepších

V sobotu 30. novembra sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie Slo
venského pohára 2019 v Leviciach, kde zástupcovia Slovenskej triat
lonovej únie na čele s prezidentom Jozefom Juráškom odmenili naj
úspešnejších triatlonistov a kluby vo všetkých kategóriách. Športový 
triatlonový klub Pezinok a  jeho členovia prinášajú do Pezinka spolu  
11 pohárov. 

»

 Plavecká sezóna
vrcholí

Počas mesiacov október a november sa plavci z Plaveckého klubu Pe
zinok – druhého najväčšieho klubu na Slovensku zúčastnili viacerých 
pretekov doma i v zahraničí.

»


