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Priority mesta Pezinok
na roky 2014-2020
V ostatnom čase sa začala veľmi intenzívna príprava nového projektovacieho obdobia na roky 2014 – 2020. Prebieha
diskusia o financovaní miest a finančnom mechanizme EÚ.
O krokoch, ktoré vedenie mesta podniká, aby aj Pezinok a Bratislavský kraj získali finančné prostriedky EÚ, píšeme na inom
mieste. Tu uverejňujeme zoznam priorít tak ako boli prezentované.
1. Prekládka cesty II./502 – obchvat mesta Svätý Jur, Pezinok, obce Vinosady a mesta Modra, príprava pre územné
konanie a posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
Predpokladané náklady cca 70 mil. eur.
2. Vybudovanie penziónu pre seniorov a strediska komplexnej starostlivosti ( s výnimkou zdravotníckej), pre spádovú
oblasť Pezinok a okolie. Areál na Malackej ceste bude
v tej dobe už v majetku mesta. Predpokladané náklady
2 mil. eur.
3. Budovanie cyklistických chodníkov, ktoré spoja obce Vinosady, Limbach, Šenkvice a Viničné s Pezinkom a zároveň
nadviažu na budovanie cyklotrás v gescii BSK. Predpokladané náklady cca 12 mil. eur.
4. Revitalizácia vinohradníckej krajiny, rekonštrukcia melioračnej a potočnej siete, budovanie vodných zdrží, rekonštrukcia drobnej vinohradníckej architektúry, výsadba kultúrnych drevín. Predpokladané náklady 1,2 mil. eur
5. Revitalizácia a rekonštrukcia chodníkov a verejných komunikácii v centre mesta i na sídliskách, vybudovanie systému efektívneho parkovania, doplnenie mobiliáru a verejnej zelene. Predpokladané náklady 5,5 mil. eur
6. Mestský vinársky dom so sídlom Slovenskej vinárskej akadémie na Holubyho ulici 22. Dom – národná kultúrna pamiatka, v majetku mesta. V súčasnosti už vydané stavebné
povolenie. Náklady na rekonštrukciu: 2 mil.eur
(r)

FOTO (pb)

V sobotu 16. februára bol slávnostne otvorený už 5. ročník podujatia pre milovníkov dobrého vína – Pezinské vínne pivnice. Spolu s kvalitnou ponukou vín si mohli návštevníci pochutiť aj na miestnych špecialitách v krásnych priestoroch historických pivníc. Slávnostného otvorenia v Malokarpatskom múzeu sa pod vedením jeho riaditeľa Martin Hrubalu, zúčastnili
zástupcovia tých, ktorí sa na organizovaní tohto podujatia podieľali, alebo inak prispeli k jeho životaschopnosti. Za mesto
Pezinok sa otvorenia zúčastnili primátor Mgr. Oliver Solga a viceprimátori Ing. Ján Čech a Ing. Miloš Andel.

Krátky poslanecký medzisúčet
Prvé riadne zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2013,
ktoré sa konalo 15. februára, bolo zároveň aj „štartom“ do obdobia postupného bilancovania.
Rok 2013 je totiž posledným rokom funkčného obdobia zastupiteľstva BSK a zároveň rokom
volieb do tohto samosprávneho
orgánu.
Práca župného zastupiteľstva
je akoby „mimo“ každodenného

pohľadu občanov. Tí sa prirodzene sústreďujú viac na prácu obecných poslancov. Toto
fungovanie „bokom“ sa však v
okamihu presunie do centra pozornosti, ak sa objaví problém:
v oblasti správy regionálnych
ciest, v oblasti činnosti stredných škôl, v oblasti zabezpečenia určitej úrovne zdravotníckych služieb, v šírke a kvalite
kultúrnej ponuky, ktorá presahuje teritórium obce, v oblasti
funkčného využívania územia,
ktoré je v správe zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho
kraja. Poslanecká práca v zastupiteľstve samosprávneho
kraja je sústredená predovšetkým do odborných komisií, ktoré podrobne prerokúvajú a pripomienkujú materiály určené
pre rozhodovanie v zastupiteľstve. Mesto Pezinok a jeho najbližšie okolie zastupujeme spolu s primátorom Solgom v komisiách školstva, kultúry, európskych záležitostí a cestovného
ruchu (R. Bílik) a v komisii územného plánovania a regionálneho rozvoja (O. Solga). Z hľadiska záujmov regiónu, ktorý zastupujeme, ide o kľúčové pozície, čo sa pokúsim potvrdiť.

Bratislavský samosprávny
kraj pripravuje nový územný
plán vyššieho územného celku
a centrálne miesto v ňom má napr. vyčlenenie územia pre cestný obchvat Pezinka a územným
plánom garantovaná ochrana
vinohradov. Sme nesmierne radi, že poslanci BSK väčšinovo
uznávajú, že vinohrady a vinohradníctvo sú neoddeliteľnou
súčasťou malokarpatskej krajiny, tradičným odvetvím, ktoré
produkuje nielen víno, ale aj pracovné miesta a je neodmysliteľnou súčasťou ponuky nášho regiónu pre jeho návštevníkov.
Toto všetko si ochranu určite zaslúži. Stredné školy v Pezinku,
ale aj v Modre, sú v rovnakej
problematickej situácii ako školy v Bratislave. Napriek tomu sa
nám podarilo udržať počet škôl
v Pezinku i v Modre a aj rozsah
ich vzdelávacej ponuky. To všetko v situácii, keď sa sme museli
rozhodovať a aj rozhodli o redukcii a spájaní stredných škôl v
Bratislave. Navyše, BSK odpredal mestu Pezinok budovu bývalého SOU na Štefánikovej ulici,
v ktorej je dnes, po rekonštrukcii
priestorov, dôstojné sídlo ZUŠ
E. Suchoňa. V Pezinku má svo-

je sídlo Malokarpatská knižnica
a Malokarpatské múzeum. Obe
inštitúcie sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja a pre obe sa nám, v pozícii členov výberových komisií, podarilo zabezpečiť také personálne
obsadenie na miestach riaditeľov, ktoré obom tradičným súčastiam kultúrneho života v
Pezinku a okolí umožní pokračovať v doterajšej kvalitnej práci. Boľavým miestom bratislavského kraja je kvalita ciest, ktoré
župná samospráva spravuje. Aj
tu sa však črtajú prvé pozitívne
výsledky: zrekonštruovaná cesta v obci Vinosady, nový most
medzi Pílou a Častou ako náhrada za ten, ktorý zničila povodeň a pripravená rekonštrukcia cesty na Pezinskú Babu, ktorá by sa mala začať na jar.
Tešíme sa spolu s Oliverom
Solgom z týchto výsledkov a tešíme sa aj z toho, že práca zastupiteľstva BSK a Úradu Bratislavského samosprávneho kraja sa nezviditeľňuje škandálmi,
ale starostlivosťou o veci, ktoré,
ak fungujú, môžu občania vnímať ako samozrejmosť.
Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
poslanec BSK

ITF Slovakiatour 2013
Od 24. do 27. januára žila bratislavská Incheba
Expo Arena ďalším ročníkom tradičného veľtrhu
cestovného ruchu
ITF Slovakiatour
a veľtrhu gastronómie Danubius
Gastro. Expozíciu Bratislavského samosprávneho kraja si na
19. ročníku medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF
Slovakiatour pozreli tisíce návštevníkov. Za štyri dni ho navštívilo takmer 73-tisíc návštevníkov.
Bratislavský samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovného ruchu Bratislava Region Tourism sa prezentovali expozíciou, ktorá svojím vizuálnym riešením odzrkadľuje aj nové logo
destinácie región Bratislava. Súčasťou tejto expozície bol aj
stánok Malokarpatského regiónu, ktorý zastupoval Malokarpatské múzeum v Pezinku. Prezentácia Malokarpatského regiónu pripadla na nedeľu a jej zástupcovia si pre svojich hostí pripravili bohatý kultúrny program (vystúpenie Ľudovej hudby
Matúša Kyseľa, vystúpenie súboru Festum Aeternum s dvorskými tancami a kaukliarskou show, ale aj ukážku prešovania).
Taktiež prebiehali rôzne vedomostné súťaže a súťaž v štupľovaní. Pre výhercov boli pripravené vecné ceny, ktoré venovali
Mesto Pezinok, Mestské múzeum, Malokarpatské múzeum
v Pezinku, Areál zdravia Rozálka, Národný salón vín. Vďaka
patrí aj vinárstvu Vinkor a Vinkova.
Svoje zastúpenie na tomto veľtrhu mala aj nezisková organizácia BARBORA s pánom Jirkom Vitálošom a jeho spolupracovníkmi, ktorí sa prezentovali počas celých 4 dní.
(pv)
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Pezinčania opäť na Ústavnom súde
Ústavný súd SR v Košiciach
sa bude znova zaoberať kauzou pezinskej skládky odpadov
v Novej jame. ÚS SR prijal na
ďalšie konanie podanie Najvyššieho súdu SR, ktorý sa zaoberá odvolaním sa mesta Pezinok voči rozsudku bratislavského Krajského súdu, ktorý
zrušil všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok o územnom pláne.
Podľa vyjadrenia primátora
pre média: „Krajská prokuratú-

ra pred časom podala návrh na
vyslovenie nesúladu nášho
Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných
častí územného plánu so zákonom na Krajský súd v Bratislave. Záväzné časti sa týkali aj
funkčného využitia dotknutej
skládky odpadov. Krajský súd v
Bratislave zrušil naše VZN z roku 1997. Voči uvedenému rozsudku sme podali odvolanie na
Najvyšší súd SR, pričom sme
namietali hlavne skutočnosť,

že v zmysle Ústavy SR všeobecné súdy (čím sa myslí aj
KS, NS SR) nie sú príslušné
skúmať súlad VZN so zákonom. Uvedená príslušnosť prináleží len Ústavnému súdu SR
a len na návrh generálneho prokurátora. Najvyšší súd sa stotožnil s nami uvedenou argumentáciou, prerušil konanie a
požiadal Ústavný súd SR,
aby vyslovil svoj jednoznačný
názor a usmernil ďalší postup
vo veci.“

Tri otázky primátorovi
Je to už druhý prípad, keď sa
ÚS SR bude zaoberať podaním
v súvislosti s kauzou „Pezinská
skládka“. Základnou otázkou,
ktorou sa ÚS SR bude zaoberať je v tomto prípade skutočnosť, či môžu všeobecné súdy
posudzovať súlad všeobecne
záväzných nariadení so zákonom. Rozhodnutie je dôležité
už i preto, že bude precedensom pre rozhodovanie samosprávnych orgánov na Slovensku v budúcnosti.
(ra)

Mestské zastupiteľstvo rokovalo
Po prvýkrát v tomto roku zasadalo Mestské zastupiteľstvo v
Pezinku 14. februára. Vo svojom programe malo dve desiatky bodov, medzi ktoré patrila aj
Správa o stave civilnej ochrany
v našom meste a zoznam osôb
Krízového štábu mesta v prípade mimoriadnych udalosti.
Všetci poslanci dostali zoznam
kontaktných čísiel, na ktoré môžu hlásiť mimoriadnu udalosť,
haváriu a pod., alebo sa informovať, v prípade, že budú požiadaní spoluobčanmi.
Ďalším bodom rokovania bolo vyhodnotenie účasti na zasadnutiach komisií. Primátor
skonštatoval veľmi dobrú účasť
jednotlivých poslancov MsZ.

Horšie je to s niektorými nominantmi politických strán či profesných združení, kde mnohí
členovia majú veľkú absenciu,
alebo nechodia na komisie vôbec. Poslanci sa zaoberali aj prijatými rozpočtovými opatreniami za minulé dva mesiace.
Schválený bol podnikateľský zámer na vybudovanie šatní, bufetu a sociálnych zariadení v areáli hokejbalového klubu na Fajgalskej ceste, kúpa nehnuteľností bývalých CO skladov na
Cajle a predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov na Malokarpatskej ulici. Primátor informoval okrem iného aj o priebehu prác na dopravnom termináli na železničnej stanici i o ne-

oficiálnom potvrdení grantu
ISRMO vo výške 1,7 mil. eur
pre sídlisko Sever.
Kriticky sa primátor vyjadril k
otvorenému listu ministrovi Jahnátkovi, ktorý uverejnila občianska iniciatíva v Grinave a podpísal ho aj poslanec MsZ Milan
Grell. V liste sa písalo o neodbornosti pracovníkov ministerstva, ich nekorektnosti a zaujatosti pri rozhodovaní o projekte
„Revitalizácia – obnova parku v
historickej časti Grinava“, ktorý
ministerstvo neschválilo. Celý
neúspešný projekt bol práve
pod gesciou poslanca M. Grella
a spoločnosti, ktorá projekt pripravovala. Primátor označil tento list za osobnú iniciatívu niek-

torých občanov Grinavy, poškodzujúcu záujmy mesta a naopak
ilustroval dlhodobo veľmi dobrú
spoluprácu s ministerstvom. Vo
svojom liste ministrovi vyzdvihol
primátor veľmi korektnú a vysoko odbornú spoluprácu s úradníkmi tohto ministerstva pri doterajšej spolupráci na mnohých
projektoch, v ktorých mesto čerpalo finančné prostriedky EÚ
práve v spolupráci so štátnymi
úradníkmi. Dištancoval sa od tejto súkromnej iniciatívy a ubezpečil ministra Ľubomíra Jahnátka o pretrvávajúcom záujme o
dobrú spoluprácu a súčinnosť
pri príprave projektov s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
(ra)

Ceny nájomného
sa podnikateľom nezvýšia
Na základe rozhodnutia kolégia primátora, z dôvodov všeobecne zložitej ekonomickej situácie, si mesto Pezinok v tomto roku nebude uplatňovať zvýšenie nájmu za nebytové priestory o výšku
ročnej inflácie. Dôvodom tohto rozhodnutia je nielen podpora podnikania v čase ekonomickej krízy, ale aj udržanie nájomcov, ktorí
sídlia v mestských budovách.
(ra)

Kúpa desaťročia
Nestáva sa často, aby samospráva, ktorá väčšinou vo vzťahu k
štátu ťahá za kratší koniec, dostala niečo, čo možno s malým nadsadením nazvať slovom „darček“, a to i napriek tomu, že to nebude úplne zadarmo. Takým darčekom pre Pezinčanov je zisk pozemkov a objektov bývalých skladov Civilnej ochrany na Cajle.
Mesto Pezinok, ktoré už má návrh zmluvy, odkúpi tieto nehnuteľnosti za sumu 223 tisíc eur. Nákup pozemkov a objektov schválilo
jednohlasne aj mestské zastupiteľstvo. Celková výmera pozemkov je 43 136 m2, z toho 28 894 je už dnes vo vlastníctve Mesta.
Vedenie mesta, ktoré vykonalo obhliadku nehnuteľností navrhlo,
aby v budúcnosti tento areál slúžil pre potreby občanov na vybudovanie sociálneho či školského zariadenia, na šport a rekreáciu,
(ra)
ale i na archívne a skladové priestory.

FOTO (pb)

Snehová nádielka tejto zimy je naozaj bohatá. Vo februári
prišla už druhá „vlna“ výdatného sneženia. Pracovníci, ktorí
majú na starosti údržbu verejného priestranstva sa na nedostatok práce sťažovať nemohli. Na druhej strane sneh určite potešil milovníkov zimných športov, poľnohospodárov
a najmä deti.

Vyhlásenie literárnej súťaže
„O cenu primátora mesta Pezinok“

Ako každý rok, aj v tomto roku vypisuje Mesto Pezinok v spolupráci s Pezinským kultúrnym centrom literárnu súťaž „ O CENU
Primátor mesta Pezinok Oliver Solga sa v ostatnom čase už nie- PRIMÁTORA MESTA PEZINOK “. V tomto roku sa uskutoční už
koľkokrát stretol s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom, pri- dvadsiatyprvý, ročník tohto podujatia, ktoré dáva šancu mladým
mátormi Senca a Malaciek, predstaviteľmi ministerstiev, ZMOS-u literárnym talentom. Cieľom súťaže je podporiť a propagovať litea regionálnych združení. Témou ich rozhovorov bolo nasledujúce rárnu tvorbu u detí a mladých ľudí, ktorí možno v budúcnosti
obdobie 2014 – 2020 z pohľadu pripravovaných operačných pro- nadviažu na literárne úspechy mnohých významných spisovategramov a možností čerpania finančných prostriedkov z Európskej ľov, ktorí dnes žijú v našom meste.
Podmienky súťaže umožňujú prihlásiť sa všetkým žiakom a štuúnie. Prebehol už aj zber a sumarizácia priorít jednotlivých miest a
dentom,
ktorí v Pezinku študujú, ale aj tým, ktorí tu majú trvalé bydokresov a informatívne rokovania s predstaviteľmi ministerstiev.
Situácia je veľmi vážna i preto, že bratislavský kraj má opäť do- lisko a navštevujú školy mimo Pezinka. Súťaž je vyhlásená v
stať, v porovnaní s ostatnými krajmi, len minimum finančných dvoch vekových kategóriách, a to pre žiakov základných škôl a žiaprostriedkov. Primátori zobrali na vedomie informáciu o tom, že sa kov stredných škôl. Téma v oblasti POÉZIE a PRÓZY je ľubovoľskončilo obdobie, kedy sme mohli čerpať financie na opravy škôl, ná, rovnako ako rozsah prác. Podmienkou je odovzdať súťažnú
ciest či infraštruktúry. Oprávnené budú len veľké investície, ktoré prácu v troch strojom (počítačom) písaných exemplároch.
Práce musia byť doručené do 15. mája tohto roku na adresu Peprinesú zamestnanosť alebo prispejú na vedu, výskum či inovačné technológie. Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik rovnako ako zinského kultúrneho centra, Holubyho 42, 902 01 Pezinok, alebo
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo sa osobne pani D. Debnárovej, ktorá je organizačnou tajomníčkou
budú snažiť aj v mene ostatných primátorov presadiť, aby aj Bra- súťaže a poskytne tiež všetky ďalšie informácie. Kontakt: tel. č.:
tislavský kraj mohol čerpať financie z viacerých operačných pro- 6413933, 6412093.
Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže bude 13. 6. 2013 počas
gramov aj na cestnú infraštruktúru a rozvoj integrovanej dopravy,
ktorá by mala následne pozitívny vplyv na zamestnanosť a do- slávnostného zasadania Mestského zastupiteľstva v Pezinku pri
stupnosť práce pre obyvateľov v rámci nášho kraja.
(r) príležitosti udeľovania mestských ocenení.

Primátori sa pripravujú na granty EÚ

PEZINČAN

Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď
na tieto otázky:
l Pán primátor, v záverečnom štádiu je projekt prenájmu
tepelného hospodárstva. Na mimoriadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva v marci budete schvaľovať návrh
zmluvy. Môžete nám povedať o tomto projekte viac?

- Proces verejného obstarávania na prenájom tepelného
hospodárstva bol nielen veľmi zložitý, ale aj poučný. A v maximálnej miere aj transparentný a objektívny, o čom sa počas celého súťažného dialógu mohlo presvedčiť nielen vedenie
mesta, ale aj poslanci a členovia Dozornej rady. Dnes sme v štádiu, kedy Dozorná rada PBS s.r.o. schválila všetky požiadavky
mesta voči spoločnosti, ktorá ako jediná splnila podmienky prebiehajúceho súťažného dialógu. Tieto podmienky určilo Zastupiteľstvo už v minulom roku a nám sa podarilo pre mesto vyrokovať ešte lepšie podmienky nájmu, než k akým nás zaviazalo
MsZ. Dnes mám dôvod byť reálnym optimistom a som presvedčený, že naše tepelné hospodárstvo bude najbližších dvadsať
rokov v dobrých rukách. Verím, že aj občania, ktorí dnes služby
PBS využívajú budú spokojní, dokonca si dovolím predpovedať, že aj tí, ktorí sa pred časom odpojili od centrálnych zdrojov
výroby tepla sa opäť pripoja. Som tiež presvedčený, že kvalita
služieb a cena ich o tom presvedčí.
l Pán primátor, už niekoľkokrát ste sa stretli s riaditeľmi
pezinských základných i materských škôl, aby ste hovorili
o budúcnosti školstva v Pezinku, o problémoch, ale aj o víziách do budúcnosti. Aké sú zámery týchto stretnutí?

- Opätovne som riaditeľov ubezpečil, že mesto podporovalo a
podporuje ich oprávnené požiadavky na riešenie platov, ale i
zvýšenie sociálneho a spoločenského postavenia učiteľov.
Vrátane mojej podpory protestných foriem, ktoré si zvolia, teda
aj štrajku. Na druhej strane sa vedenie mesta bude vždy snažiť
byť nápomocné tomu, aby sa ich situácia zlepšila. Preto sme hovorili aj o financovaní škôl. Mesto zabezpečilo dostatok prostriedkov na zvýšenie platov nepedagogických pracovníkov zo
svojho rozpočtu. Nebude preto treba prepustiť ani jedného učiteľa či zamestnanca. Tak isto nepripravujeme zrušenie žiadnej
školy, ani obmedzenie ich činnosti priestorovými alebo personálnymi opatreniami. Hovorím to s plnou vážnosťou a zodpovednosťou už i preto, lebo po Grinave sa šíria dezinformácie, že
mesto chce grinavskú školu zatvoriť. Faktom však zostáva, že
táto škola má poslednú možnosť, aby vedenie prišlo s efektívnym riešením, pretože aj roku 2013 im bude chýbať na platy
viac ako 20 000 eur! V tomto roku už nebude možné, aby stratu
tejto školy vykrývalo Mesto zo svojho rozpočtu, alebo aby na ňu
doplácali ostatné tri pezinské školy, tak ako tomu bolo doteraz.
Druhým bodom našich stretnutí bol technický stav budov a
materiálne vybavenie škôl. Do konca januára riaditelia vypracovali zoznam požiadaviek na tento rok, ktorý sa zameriava najmä na opravy, havárie a revízie škôl a školských zariadení.
Mesto neodkladne začalo so zabezpečovaním realizácie týchto požiadaviek.
l Na záver sa chceme informovať ako táto zima, mimoriadne bohatá na sneh, „postihla“ mestský rozpočet v kapitole
zimná údržba?

- Štatisticky vyjadrené napadalo také množstvo snehu ako už
dávno nie. Preto bolo treba aj v oveľa väčšej miere čistiť miestne komunikácie, cestu aj chodníky. Myslím si, že sme to zvládli
dobre, pretože aj samotní občania, ktorí mohli porovnávať kalamitu v Bratislave či okolitých mestách nám hovorili, že v Pezinku to bolo podstatne lepšie ako inde. Osobne som sa snažil
po mailoch a telefonátoch zabezpečiť dopravnú dostupnosť aj
na takých miestach, ktoré bežne nečistíme, pretože nie sú v
správe mesta, napríklad v okrajových sídliskách či rekreačných
oblastiach.
Žiaľ, táto situácia má vážny dopad na rozpočet mesta pretože
čistenie ciest, chodníkov, prechodov a posyp nás doteraz stáli
89 575,27 €. Z rozpočtu sme minuli takmer 95 % finančných
prostriedkov a to ešte ani zďaleka nie je koniec zimy. Zostáva
nám možno vrátiť sa do dôb našej mladosti, keď si každý občan
odpratal sneh a ľad nielen pred vlastným domom, ale firmy a občania pomáhali mestu aj vlastnými silami a prostriedkami.
Ušetrené peniaze by sa potom mohli použiť na niečo rozumnejšie a užitočnejšie.
(r)

Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený v minulom roku, by mal slúžiť na záchranu historických pamiatok, revitalizáciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie. Občania ale aj firmy, ktoré chcú spomínané aktivity podporiť, môžu zaslať ľubovoľný finančný príspevok na účet:

66 02 00 10 24 / 5600 Prima Banka
Mesto Pezinok
Všetkým prípadným darcom ďakujeme.
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Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov
Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V
tomto čísle odpovedá:
Mgr. Adam Solga, poslanec za volebný obvod č. 1
1) Čo považujete za prioritu vo svojom volebnom obvode?
- V prvom rade by som rád zdôraznil, že
nerád rozdeľujem priority podľa toho, či
sa vyskytnú v „mojom“ alebo inom obvode, ako to zvyknú robiť niektorí poslanci.
Predsa nemôžeme oddeľovať naliehavé
potreby občanov v jednej časti mesta a
stavať ich nad potreby ostatných! Rovnako tak sa nemožno tváriť, že tie potreby sú menej naliehavé,
ak sa objavia v inom obvode. Iste, chápem, že zopár poslancom
to môže prinášať väčšiu popularitu a viac hlasov, ale zdá sa mi to
ako krátkozraké a pre zdravé mestské spoločenstvo kontraproduktívne správanie.
V mojom volebnom obvode je najväčší problém, ktorý neustále
riešime, doprava. Rovnako dynamická (premávka) ako statická
(parkovanie). Tento problém však rezonuje v celom meste a nemožno ho uspokojivo vyriešiť, kým nebude vybudovaný plánovaný cestný obchvat mesta a tiež terminál verejnej dopravy, ktorý sa
čoskoro začne budovať. V centre mesta však pociťujeme aj iné
problémy, napríklad s verejným poriadkom, zvlášť cez víkendy a
v letných mesiacoch. Aj preto som sa nedávno nechal dovoliť do
príslušnej komisie, aby som mohol presadiť účinné riešenia.
Samozrejme, mohol by som ešte pokračovať. Do komunálnej
politiky som vstúpil najmä preto, aby som pomohol riešiť problémy nášho mestského spoločenstva. O to väčšie je moje rozčarovanie z práce niektorých poslancov, často dlhoročných, ktorí si postavili svoju agendu na tom, že zveličujú, nafukujú skutočné problémy, vymýšľajú si problémy neexistujúce a vehementne sa snažia zhatiť účinné riešenia. Našťastie, stále sú v menšine!
2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a občanmi?
- Komunikáciu komunálneho politika s občanmi – ak má fungovať – musíme chápať ako obojsmerný proces. Teda nejde len o
to, čo a ako komunikujem s mojím voličom, ale tiež o to, či občania – nielen moji voliči – ma vedia v prípade potreby nájsť a osloviť. Aj keď preferujem osobnú komunikáciu tvárou v tvár, zverejnil
som svoje mobilné číslo, e-mailovú adresu a nájsť ma možno pod
mojím menom aj na sociálnej sieti Facebook. Sotva sa dá v danom momente spraviť viac. V Pezinku sú dobre vybudované komunikačné kanály a verím, že kto chce, potrebné informácie si nájde. Ak nie, nápomocní by mu mali byť práve jeho volení zástupcovia. Žiaľ, aj s rozvojom sociálnych sietí súvisí, že občania často
pertraktujú svoje problémy alebo oprávnené požiadavky na rôznych fórach, miesto toho, aby priamo oslovili mňa či niektorého
z kolegov poslancov, ktorí majú záujem im nezištne pomôcť.
Keďže verím, že viac hláv viac vie a dobré idey často vychádzajú zo širšieho konsenzu, chýba mi v Pezinku širšia verejná diskusia o aktuálnych témach i o budúcom smerovaní nášho mesta.
Žiaľ, spravidla ju deformuje zopár podivuhodných indivíduí, ktoré
to robia z celkom pochopiteľných zištných úmyslov. Čo môže byť
tragikomickejšie, ako keď súčasné riešenie plateného parkovania v centre mesta verejne kritizuje ktosi, kto pred časom prišiel s
nehanebným podnikateľským zámerom uzavrieť Radničné námestie rampami a vyberať tam poplatok za parkovanie, ktorý by
skončil v jeho vrecku, kým dnes plynú príjmy do mestskej spoločnosti? Podobných príkladov by som vedel uviesť viacero, ale verím, že netreba, lebo Pezinčania majú dobrú pamäť a keď príde
na lámanie chleba, sami si spomenú, kto je kto.
3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?
- Napriek tomu, že Pezinok je krásne a dynamicky sa rozvíjajúce mesto a vysoká kvalita života v ňom sa dá kvantifikovať rôznymi štatistickými ukazovateľmi, stále cítim imperatív, aby sme
nikdy „nezaspali“. Zároveň si však ctím tradície, ktoré nám zanechali minulé generácie, preto rozvoj nesmie byť necitlivý.
Pokiaľ ide o materiálne hodnoty, v Pezinku, podobne ako v
iných slovenských mestečkách podobnej veľkosti, chýba toho
viac. Viem si predstaviť, že keby naša samospráva hospodárila
s takým rozpočtom, aký je bežný v krajinách západnej Európy,
dokázali by sme veľmi rýchlo zlepšovať občiansku vybavenosť,
budovať ďalšie športoviská, nové cesty, lepšie chodníky či napríklad štartovacie byty pre mladé rodiny i ďalšie kapacity pre seniorov a sociálne slabších spoluobčanov. Viem si tiež predstaviť
masívnejšiu finančnú podporu projektov z oblasti kultúry, športu
a sociálnych vecí. Lenže realita je taká, že štát samosprávam
príliš nepomáha, príjmy zo štátnej kasy sú nedostatočné a legislatíva tiež zbytočne okliešťuje kompetencie samospráv na
mnohých frontoch, resp. nedáva samosprávam dostatočné nástroje na potlačenie niektorých problémov a neduhov, ktoré sa v
mestskom spoločenstve vyskytnú. O to ťažšie, no zároveň zaujímavejšie je aktívne pôsobenie v samosprávnych orgánoch.
Obdobie pretrvávajúcej hospodárskej krízy a neustále sa meniace prostredie príliš nežičí ani všakovakým koncepciám, keďže predikovať budúci vývoj si dnes nedovolia ani rôzni experti,
analytici a iní odborníci. O to dôležitejšia je jasná vízia. Mne je
sympatická tá, ktorej nositeľom je primátor, niektorí poslanci
MsZ - mňa nevynímajúc a ktorá nachádza podporu u prevažnej
časti spoluobčanov.
(r)
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Zasadala „vinohradnícka“ komisia
Prvýkrát tohto roku sa dňa 24.
januára zišla Komisia vinohradníctva a vinárstva pri MsZ v
Pezinku. Členovia komisie pozitívne zhodnotili stráženie vinohradov a opatrenia na zamedzenie páchania priestupkov a trestnej činnosti vo vinohradoch. Vyjadrili svoju spokojnosť s postupom prác pri revitalizácii chotára. Za vinohradníkov sa všetkým, ktorí v minulom
roku pomohli svojou prácou, poďakoval Milan Pavelka. Mestská polícia bude i naďalej kontrolovať dodržiavanie dopravného značenia na vjazdoch do
vinohradov, a to počas celého
roka. Minuloročné povolenia na
vjazd do viníc stratia platnosť 1.
augusta 2013. Mesto preto
začne už v druhej polovici júna
vydávať nové povolenia. Budú
inej farby a ich platnosť sa predĺži až na dva roky. Opäť sa budú vydávať aj krátkodobé
„vstupky“ najmä v čase oberačiek, a to pre brigádnikov, dopravcov, nákupcov hrozna a
pod. V tomto prípade sa odporúča majiteľom automobilov
aby si v prípade vzdialenia sa
od vozidla dali povolenie za
predné sklo.
V katastrálnom území Grinava
ešte neprebehla komasácia a
práve tu niektorí majitelia nehnu-

teľností, cez ktoré prechádzajú
účelové komunikácie, robia problémy a bránia ostatným majiteľom pozemkov v prechode cez
ne. Predseda VVDP Ing. Baričič
požiadal preto o pomoc pri riešení tohto problému Mesto.
Lukáš Krasňanský informoval
o tom, že len za posledný týždeň poľovníci z Grinavy našli v
bezprostrednej blízkosti ľudských obydlí desať srniek zrazených autami alebo strhnutých voľne sa potulujúcimi psami. Zo zvodiek Mestskej polície
sme boli informovaní, že podobný problém je aj v Pezinku a
na Cajle. Komisia preto požiadala Mestskú políciu o zvýšenú
kontrolu dodržiavania VZN č.
1/2013, jedná sa o voľný pohyb
psov v chotári, ktorý je zakázaný. To, že sa srnčia zver ocitá v
zimných mesiacoch až pri domoch a na sídliskách je aj dôsledkom toho, že ju zo svojho
prirodzeného prostredia vytláča človek svojou intenzívnejšou prítomnosťou v prírode, ale
aj silnejšia a agresívnejšia danielia a diviačia zver. Ani v súčasnosti nie je nič neobvyklé vidieť vo vinohradoch stáda danielov v počte niekoľko desiatok kusov. Znovu teda budeme
nútení požiadať Ministerstvo pôdohospodárstva o riešenie toh-

to problému povolením zvýšeného odstrelu.
Predsedníčka Združenia pezinských vinohradníkov a vinárov Oľga Bejdáková oznámila
predbežné termíny dobrovoľných brigád zameraných na revitalizáciu chotára, a to 16. marca a 13. apríla. Oznámila aj termín tradičných Vínnych trhov,
ktoré budú 26. a 27. apríla v
Pezinskom kultúrnom centre a
termín podujatia Víno a levanduľa, ktoré bude priamo vo vinohradoch 7. júla 2013.
Komisia navrhla zvážiť premiestnenie informačných tabúľ
z vinohradníckeho náučného
chodníka do priestorov blízko
rybníka, kde by boli viac na
očiach, pretože pravidelne dochádza k ich poškodzovaniu.
Riaditeľ Malokarpatského múzea Martin Hrubala informoval
o pripravovaných tradičných akciách akými sú Pezinské vínne
pivnice a sviatok sv. Urbana.
Na záver stretnutia komisie vystúpil primátor Oliver Solga a
navrhol niekoľko spôsobov podpory vinohradníctva zo strany
Mesta. Jednou z nich je zaplatiť
z rozpočtovej položky Revitalizácia krajiny pracovníka na dohodu, ktorému mesto zapožičia
motocykel Babeta alebo bicykel
a mobil. Tento pracovník by sa

počas dozrievania hrozna, a v
čase oberačiek pohyboval v
chotári, kontroloval by ho a bol
by aj kontaktnou osobou medzi
majiteľom vinohradu a Mestom
či políciou. Zároveň by mal na
starosti aj prevádzku rámp pri
vstupoch do vinohradov.
Primátor tiež ubezpečil prítomných, že oddelenie životného prostredia MsÚ opakovane
vyzve majiteľov neobrábaných
vinohradov, aby sa o ne starali v
zmysle zákona a likvidovali náletové buriny a kroviny, v ktorých sa zdržuje zver. V tomto prípade bude úrad ukladať aj sankcie. Informoval tiež o príprave
možností ukladať révu z viníc a
z orezávok stromov na Dubovom vŕšku, kde sa tento odpad
bude štiepkovať a využívať v kotolni na Severe.
Zdôraznil tiež, že osobne dohliadne na celoročné kontroly
vjazdu automobilov do vinohradov a na pohyb nežiaducich
osôb, vrátane motocyklistov na
terénnych motorkách, troj- a
štvorkolkách.
Ďalšie zasadanie komisie bude v mesiaci máj. Dovtedy komisia očakáva podnety aj zo strany občanov či dotknutých osôb.
Gabriel Guštafík,
predseda Komisie vinohradníctva a vinárstva pri MsZ v Pezinku.

Pezinské vínne pivnice – jedno z podujatí na podporu a prezentáciu producentov vína v Pezinku

FOTO (pb)

Krátko po slávnostnom otvorení Pezinských vínnych pivníc
v Malokarpatskom múzeu. Na všetkých zastávkach boli vinári pripravení na dopyt ochutnávačov.

Vynovené priestory
pre seniorov na Cajle
Niekoľko mesiacov trvala generálna rekonštrukcia priestorov
Denného centra ( býv. Klubu dôchodcov) na Cajle. Od 27. januára opäť slúži nielen dôchodcom na ich bohatú kultúrno – spoločenskú činnosť, ale aj Klubu Cajlanov, športovcom a spoločenským organizáciám. Bude tu možné v dvoch veľkých
miestnostiach s príslušenstvom, vybavených kuchynkou a novými sociálnymi zariadeniami, usporiadať aj posedenia väčších skupín občanov či rodinné oslavy.
Pri slávnostnom odovzdaní priestorov poďakoval primátor mesta Oliver Solga vedeniam firiem Petmas, Duvystav, Runec a TZB
SK ako i projektantovi Ing. Bocorovi za kvalitnú prácu a pracovníkom Oddelenia výstavby Mestského úradu, ale i Centra za ich
každodenný záujem o priebeh prác počas výstavby. Poďakovanie tiež patrilo obidvom poslancom za túto časť mesta, Viktórii Tahotnej a Ľubomírovi Čechovi, ktorý navyše daroval zariadeniu novú kuchynskú linku. Celkové náklady na opravu dosiahli výšku
71 762 eur, a to vrátane časti novej strechy, odvodnenia a vnútorného vybavenia. Počas rekonštrukcie sa vyskytlo aj mnoho nepredvídaných problémov, ktoré zvýšili objem prác i finančné náklady. Výsledok však určite stojí za to. V jarných mesiacoch by
sme ešte chceli upraviť dvor a detské ihrisko, aby sem mohli počas dňa chodiť mamičky s deťmi.
(ra)

Staré pivnice lákajú osobitou atmosférou a v Pezinku ich je
viac. Líšia sa nielen architektonicky ale i špecifickou ponukou vinára.

Nové vedenie PŠC
Výročná členská schôdza Pezinského športového klubu, ktorá
sa uskutočnila 25. januára, riešila otázky zásadného významu, a
to najmä smerovanie klubu pod novým vedením a spoluprácu s
mestom. Ešte pred začatím schôdze sa v duchu stanov zvýšila
členská základňa z 23 na vyše 70 členov, ktorí chcú pracovať v
prospech pezinského futbalu. Bývalé 5-členné vedenie na čele s
predsedom Vladimírom Mikletičom sa na tejto schôdzi vzdalo
funkcie a odstúpilo. Bol zvolený nový 11-členný výbor, jeho predsedom sa stal Ján Farbula. Vo vedení klubu sú aj zástupcovia
mesta, pretože klub bude pôsobiť v priestoroch štadióna na Komenského ulici, ktorý je majetkom mesta. Od výročnej členskej
schôdze sa výbor pravidelne stretáva každý týždeň a rieši problémy, ktoré bývalé vedenie zanechalo, pretože bývalý predseda doteraz neodovzdal požadovanú agendu a písomnosti, z ktorých by
jasne vyplývali záväzky a zmluvné vzťahy klubu a fyzických či
právnických osôb. Nové vedenie PSČ odmietlo doterajšie netransparentné vedenie klubu, nákupy hráčov, neplatenie faktúr a
ďalšie nedostatky, ktoré sú nám zatiaľ známe a dostupné. Pozitívnym faktom je, že sa výbor zaviazal urobiť všetko pre to, aby
súčasná komplikovaná situácia nepostihla účasť mužstiev seniorov a predovšetkým mládeže v jednotlivých súťažiach.
(ra)
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Dôležité telefónne číslo
Kontaktné telefónne číslo na príslušníkov Mestskej polície v
Pezinku zaradených na výkon odchytu psov a s tým súvisiacich
činností v Karanténnej a odchytovej stanici MsP so sídlom na
Fajgalskej ulici (Areál zberného dvora na Dubovom vŕšku) je:
0911 831 528.

Tibetská vlajka bude viať aj v Pezinku
Naše mesto sa aj tento rok pripojí k celosvetovej výzve „ Zástava pre Tibet “ spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a
mnohými ďalšími slovenskými mestami. Dátum 10. marec bol
vybraný ako pripomienka 52. výročia povstania Tibeťanov proti
obsadeniu ich krajiny Čínou, ktorá vojensky obsadila túto himalájsku krajinu v rokoch 1950 – 1951. Od tej doby je Tibet okupovaný čínskou armádou. Tibeťania sa v dôsledku veľkého presídľovania čínskych obyvateľov stávajú vo svojej krajine menšinou. Národné, kultúrne a náboženské tradície sú úradmi obmedzované alebo zakazované.
Vyvesenie tibetskej zástavy je gestom a vyjadrením nášho
postoja, ktorý chce upozorniť na to, že dodržiavanie ľudských
práv a práva na kultúrnu a náboženskú slobodu musia rešpektovať aj svetové veľmoci, vrátane Číny, ktorá paradoxne už v roku 1948 podpísala deklaráciu ľudských práv.
(ra)

Výstava Grafika Jozefa Baláža
V piatok 15. marca o 17.00 h otvoria v Mestskom múzeu v
Starej radnici výstavu významného slovenského grafika, ilustrátora a tvorcu poštových známok akademického maliara Jozefa
Baláža. Výstava z cyklu Návštevy po rokoch bude venovaná jeho nedožitým deväťdesiatym narodeninám. Jozef Baláž prežil
svoju mladosť a podstatnú časť života v našom meste a patril medzi tých, ktorí sa významne zapísali do jeho bohatej histórie i do
dejín slovenského výtvarného umenia. Výstava predstaví umelca, ktorý bol tvorcom poštových známok, ale i časopiseckých a
knižných ilustrácií a voľnej grafiky. Za svoje dielo bol veľakrát oce(ra)
nený na Slovensku i v zahraničí.

Fero Guldan v Malokarpatskom múzeu
Vo štvrtok 7. marca o 17.00 h bude v priestoroch Malokarpatského múzea otvorená výstava známeho výtvarníka Fera Guldana. Verejnosti bude predstavená jeho aktuálna i staršia tvorba. Rozsah výstavy bude v porovnaní s jeho predošlými vystavami v našom regióne širší. Fero Guldan sa venuje plošnej i
priestorovej tvorbe: kresbe, ilustráciám, maľbe, mozaike z lámanej keramiky a objektom zo zváranej ocele. Žije a tvorí vo Svätom Jure.
(pb)

ZNAČKOVÉ PLASTOVÉ
OKNÁ A DVERE

CENY PRE KAŽDÉHO
1. poschodie
RIADKOVÁ INZERCIA
l Predám motocykel, Babetu - veterán po GO. Pojazdná, trvale garážovaná r.v. 1979. Kontakt 033/640 37 42.
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Odovzdali ocenenia darcom krvi
21. novembra
2012 o 16.00 h v
sobášnej miestnosti Mestského
úradu v Pezinku
Územný spolok SČK Bratislavaokolie zorganizoval ocenenie
darcov krvi z okresu Pezinok za
účasti hostí Mestského úradu,
primátora mesta Pezinok Mgr.
Olivera Solgu, viceprimátora
Mesta Pezinok Ing. Miloša
Andela, viceprimátora mesta
Pezinok Ing. Jána Čecha, predsedníčky Územnej rady SČK,
predsedníčky MS SČK Josefy
Slávikovej, budúceho predsedu

MS SČK Pezinok Michala Skovajsu a Martina Trajdu – člena
Územnej rady SČK.
Dobrovoľníci Miestnych spolkov SČK organizujú odbery v
mestách Pezinok a Modra, v obci Šenkvice a Budmerice, kde
vycestuje mobilná transfúzna
jednotka NTS Ružinov a HTO
Trnava.
Príhovor a úprimné slová vďaky darcom vyslovil za Mesto
Pezinok primátor mesta Mgr.
Oliver Solga a Ing. Mária Halásová. Na podporu a propagovanie BDK prispeli: VŠZP vitamínmi darcom, mestské noviny

Pezinčan a Pezinská TV zverejnením podujatia bez poplatku. Cieľom tohto stretnutia s
darcami, dobrovoľníkmi Miestnych spolkov SČK a organizátormi darcovstva bolo ich ocenenie a vzdanie úcty tým, ktorí
darovali krv bez nároku na odmenu, s vedomím, že pomáhajú pri záchrane toho najcennejšieho, čo človek má – zdravia a
v mnohých prípadoch i života.
Z Pezinka boli ocenení títo
darcovia:
Zlatá plaketa prof. MUDr. Jána Janského – Miloš Géc, Ing.
Ján Kormaník, Marta Kucejo-

vá, Alena Letnická
Strieborná plaketa J. Janského
– Valéria Dikejová, Martin Horák, Mgr. Barbora Sekerešová,
Helena Vargová, Mgr. Peter
Zvolenský
Bronzová plaketa J. Janského
– Ing. Miroslav Čech, Mgr. Karol Čukan, Mgr. Roman Farkaš,
Petra Gajdošová, Martin Lenorák, Miroslav Šarmír, Matej
Zvolenský.
Oceneným blahoželáme a ďakujeme za dobročinnú humánnu činnosť.
Ing. Mária Halásová
riaditeľka SUS SČK BA-okolie

Stredná odborná škola Pezinok na veľtrhu Danubius Gastro
Talent i zručnosti si mladí kuchári a čašníci preverili 25. januára 2013 na 3. ročníku súťaže
Gastro Junior Skills Slovakia.
Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Klubom
mladých kuchárov a čašníkov v
bratislavskej Inchebe na známom veľtrhu Danubius Gastro v
hale A2.
Stredné odborné školy zastupovalo celkovo 18 žiakov, ktorí
do finále postúpili ako najlepší zo
semifinálového kola z Rimavskej Soboty. Hodnotila ich odborná komisia, ktorej členmi boli známe osobnosti z oblasti gastronómie. Víťazi boli nominovaní do
užšieho výberu, ktorý bude re-

te vynikajúce kačacie prsia s
cesnakom a rozmarínom, červenú kapustu dusenú s jablkami
a karamelom a zemiakové šúľance opekané na masle s vínovou redukciou. Úlohy pripraviť a
naaranžovať 6 porcií teplého regionálneho pokrmu s prílohami
za 120 minút sa zhostil veľmi
dobre. Zvládol časový limit, poradil si s chuťou i vizážou jedla,
no do finále Kuchár - Bidvest
cup 2012/2013 sa v príliš veľkej
konkurencii neprebojoval. Škoda, prostredie gastroveľtrhu v
FOTO Ing. Marianna Ivaničková
Bratislave by mu veľmi pristalo.
Naša tretiačka, čašníčka Miprezentovať Slovensko v európskej súťaži EuroSkills vo Fran- chaela Zápražná získala možnosť postupu do finále súťaže
cúzsku (Grand Palais v Lille).
SOŠ Komenského Pezinok: Čašník - ATC cup 2012/2013,
náš kuchár, druhák Patrik Svet- ale neumiestnila sa na žiadnom
lák pripravil v Rimavskej Sobo- z prvých miest. Žiaci hoteloMichaela
Zápražná
postúpila
do finále súťaže Čašník – ATC
cup 2012/
2013

vých a stredných odborných
škôl mali za úlohu v časovom limite nastrieť slávnostnú tabuľu
na tému Večera v raji, predviesť
dekantáciu červeného vína, ponúknuť víno hosťom (odprezentovať ho), tranžírovať a flambovať ananás a pripraviť kávu
capuccino, espresso a voľný kávový nápoj (vlastná fantázia).
Čašnícke disciplíny boli pomerne náročné. Všetci súťažiaci si počínali dobre, no nie všetci mohli zvíťaziť.
Tímu, ktorý bude hájiť slovenské farby vo Francúzsku, držíme palce.
Ďakujeme odborníkom, ktorí
nám pomohli pri príprave: Bubu
Caffe - Pezinok a Vinum Galéria Bozen - Pezinok
Mgr. Elena Jurčíková

Deň otvorených dverí na ZŠ Na Bielenisku
ZŠ Na bielenisku otvorila svoje brány pre verejnosť aj v tomto školskom roku, a to v sobotu,
19. januára 2013 v popoludňajších hodinách. Presne v tento
deň sa priestory ZŠ zaplnili
rodičmi a budúcimi prváčikmi,
ktorí sa ako správne zvedavé
deti smelo pustili do ich prieskumu.
Postupne za sprievodu pedagógov nazreli do tried žiakov prvého i druhého stupňa, do tried
nadaných žiakov, do oddelení
ŠKD, do relaxačného kútika, do
žiackej šatne hýriacej farbami,
do zborovne, ale aj do počítačovej miestnosti. v ktorej prebieha výučba informatiky. Ďalšiu zastávku na dobrodružnej
ceste „Bieleniskom“ predsta-

vovala novotou voňajúca jedá- pravy do priestorov „Biele- tvárach detí a pekné spomienky,
leň, ale i novučičká telocvičňa, niska“. Nám (pedagógom) boli ktoré si zo dňa DOD odnášame.
Mgr. Andrea Šándorová
či posilňovňa. Návštevníci sa odmenou spokojné úsmevy na
mali možnosť pozrieť aj na to,
ako „hravo“ prebieha výučba anglického jazyka v druhom ročníVážená redakcia, keďže mám doma malú predškoláčku, tak
ku či porovnať písanie na klasme
sa rozhodli, že využijeme možnost ísť sa pozrieť na školy,
sickej tabuli s písaním na interaktívnej. Predposlednou za- ktoré su v Pezinku k dispozícii.
Chcela by som sa s vami podeliť o milé prekvapenie a pozitívny
stávkou bola voliéra s andulkadojem z návštevy ZŠ Na Bielenisku. Hneď na úvod nás milo
mi, o ktoré sa vzorne starajú žiaprekvapili vynovené priestory tejto školy. Nové okná, plno kvetín
ci vyšších ročníkov.
na parapetoch, zaujímavé nástenky a obrazy, rovnako aj nová teOdmenou budúcim školákom locvičňa, posilňovňa či jedáleň. Napriek tomu, že bola sobota, v
za absolvovanie celej trasy boli škole vládla rušná a priateľská atmosféra. Deti sa mohli zabaviť
aktivity pripravené v herni, kde pri vyrábaní karnevalových masiek, skúsiť si prekážkový beh či
si zvedavci oddýchli pri hre s le- vyskúšať vymoženosti interaktívnej tabule. Moja dcérka sa spogom či v tvorivých dielňach (tvo- čiatku hanbila, ale skúsené pani učiteľky ju hneď presvedčili na
rili sa škrabošky, karnevalové spoluprácu. V škole sme sa zdržali skoro dve hodiny. Po tejto skúčiapky a veselé obrázky z pečia- senosti viem, že moja prváčka bude v dobrých rukách po každej
tok), ktorých výsledok si deti od- stránke. Ďakujeme za príjemne strávené popoludnie.
Janka Fodorová s dcérkou
niesli domov ako „úlovok“ z vý-

Nová mapa mesta Pezinok
V priebehu mesiaca február vyšiel nový
propagačný materiál – nová ručne maľovaná mapa mesta Pezinok. Bola vydaná
v náklade 11 tisíc kusov. Distribúciu 1ks
skladanej ručne maľovanej mapy do všetkých domácností mesta Pezinok zabezpečí vydavateľská firma. Mapa pre návštevníkov nášho mesta
bude k dispozícii aj v Mestskom informačnom centre.
(pv)

Z návštevy na ZŠ Na Bielenisku

Pozvánka na Hasičskú zábavu
Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku si vás
dovoľuje pozvať na tradičnú Šibačkovú hasičskú zábavu, ktorá sa
uskutoční na Veľkonočnú nedeľu 31. 3. 2013. Začiatok v Pezinskom kultúrnom centre bude o 19. hodine a bude tam, tak ako každý rok, nielen dobrá zábava s hudobnou skupinou Senátor, ale aj
bohatá tombola, a samozrejme, nebude chýbať ani občerstvenie.
Predpredaj vstupeniek je u Jána Slaného na telefónnom čísle
0917 402 856. Vedenie DHZ pozýva všetkých Pezinčanov na nefalšovanú ľudovú zábavu, ktorej výťažok pôjde v podstatnej miere
na športovú činnosť detí a mladých hasičov.
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Novinky v prevencii 2013
Mestská polícia Pezinok zahájila svoju činnosť v oblasti prevencie kriminality opäť úspešne. Už v januári uskutočnila st. inšp. Lucia Korytárová prevenčný program pod názvom „Bezpečná škôlka“ pre deti v Cirkevnej materskej škole. Počas akcie
sa deti zahrali dve didaktické hry zamerané na ich bezpečnosť,
pričom si prakticky osvojovali znalosti z dopravnej výchovy, oboznámili sa s prácou mestskej polície a na záver dostali aj sladkú
odmenu. Pre naše mesto sme získali ďalší úspech, ktorý priniesol koordinátor prevencie kriminality v podobe ďalšieho Zlatého
ocenenia z celoslovenskej súťaže. Zameraná bola na prevenciu
počítačovej kriminality a zneužívania nových technológií. Úspech pomohol opäť vybojovať náš terapeutický pomocník Amigo
a inovatívne prvky v prevencii, ktorými sú aplikácia grafológie a
poučných rozprávok do našich programov na školách.
Prvou novinkou v prevencii je kurz sebaobrany pre učiteľky, ktorý zahájime dňa 6. februára na ZŠ Kupeckého. Následne bude
pokračovať počas hodín telesnej výchovy kurz sebaobrany pre
žiačky 9. ročníkov, ktoré absolvujú postupne aj žiačky na ZŠ Na
Bielenisku a ZŠ Fándlyho.
Okrem uvedeného naďalej pokračuje prednášková a osvetová
činnosť na všetkých školách. Prvé prednášky na ZŠ Kupeckého
zahájil program: Prevencia v športe, kde sú hlavnými témami riziká dopingu a nesprávneho alebo takmer žiadneho stravovania.
Pozitívna odozva na túto akciu už odznela na Rádiu Slovensko a
Rádiu Regina v podobe krátkej relácie.
(MsP)

Ozbrojený lupič prepadol
pobočku banky v Pezinku
V utorok 5. februára na obed vošiel
do pobočky ČSOB a. s. na ul. M. R.
Štefánika ozbrojený muž. Od zamestnankýň banky požadoval peniaze.
Žiadni klienti v tom čase na mieste prítomní neboli. Jedna z pracovníčok v
obave o svoj život vydala páchateľovi
finančnú hotovosť v sume 3255,66 €
spolu s bezpečnostným farbiacim balíčkom. Balíček podľa informácií z
Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave
explodoval a červená farba tak mohla
zasiahnuť aj lupiča. Ten z miesta činu
ušiel a polícia po ňom intenzívne pátra.
Počas prepadu mal muž na sebe oblečenú tmavú mikinu s kapucňou a na nej čierne tričko s krátkym rukávom, tmavé nohavice s bielymi pásmi po bokoch a s číslicou 13 v oblasti ľavého stehna. Na ľavej ruke mal natiahnutú bielu rukavicu a tvár si maskoval čiernou šatkou, šiltovkou a kapucňou. Jeho vek by sa mal pohybovať okolo 30 rokov, výška približne 180 cm.
Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť k dolapeniu páchateľa (smer úniku, súčasný pohyb, pobyt, ...) je potrebné ohlásiť na bezplatnom tel. č. polície 158. Informácie je možné poskytnúť aj anonymne e-mailom na adresu okp@centrum.sk. (KG)

Polícia pátra po páchateľovi
Polícia pátra po páchateľovi, ktorý 30. 1.
2013 popoludní podvodným konaním obral
88-ročnú ženu o sumu 4.000,-€.
Páchateľ oslovil 88-ročnú pani najskôr telefonicky, pričom sa jej predstavil ako jej vnuk,
uviedol že stojí v banke v rade a potrebuje si
od nej ešte požičať 4000 € na kúpu auta.
Ihneď po tomto telefonáte prišiel páchateľ za
ženou na miesto jej trvalého bydliska, kde sa
jej predstavil ako najlepší kamarát jej vnuka Identikit
s tým, že prišiel po peniaze, o ktoré ju požia- páchateľa
dal cez telefón jej vnuk. 88-ročná pani páchateľovi uverila a vydala mu sumu 4000 €. Páchateľ následne z
Krížnej ulice v Bratislave odišiel na doposiaľ neznámom motorovom vozidle čiernej farby smerom na Trnavské mýto. Poverený
príslušník už začal v tomto prípade trestné stíhanie vo veci prečinu podvodu. Po páchateľovi intenzívne pátrame. Ide o muža vo
veku približne 40 rokov. (viď. identikit páchateľa)
KR PZ v Bratislave opäť vyzýva predovšetkým starších ľudí k
zvýšenej ostražitosti a upozorňuje ich, aby nedôverovali neznámym osobám a nepožičiavali im pre akékoľvek dôvody peniaze.
Na to, aby ste sa nestali podobnou obeťou, vám odporúčame:
- v prípade, že vás takto osloví neznámy človek a predstaví sa
vám ako kamarát či kamarátka vášho vnuka či vnučky, prípadne iného člena rodiny, jeho totožnosť si preverte. Spýtajte
sa rodiny, či neznámeho človeka s takýmto úmyslom za vami
skutočne poslali.
- ďalšou dôležitou radou je, aby ste nerozprávali cudzím ľuďom
o svojich majetkových pomeroch a taktiež nerozprávali ani o
rodinných príslušníkoch a pomeroch vo svojej rodine.
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Aj kríza sa raz musí skončiť

Známe príslovie vraví – reči sa hovoria, chlieb sa je.
Menia sa časy, režimy, vlády, ale chlieb človeka sprevádza
za každých okolností. A nepochybne to tak bude aj v budúcnosti. O pekárskom remesle aj o živote živnostníkov
v čase krízy hovorí Vojtech Gottschall, s ktorým sa nerozlučne spája tradícia pezinskej firmy Bageta.
l Pekárskemu remeslu sa venujete roky, dokonca desaťročia. Čo pre vás znamená vôňa
čerstvo upečeného chleba?
Sprevádza nás celý život.
Nielen ja, ale aj moji kolegovia
máme už aj profesionálnu deformáciu a hneď, hoci aj niekde
v zahraničí, zacítime, ak je nablízku pekáreň.
l Pekár, na rozdiel od iných remesiel, má hneď spätnú väzbu od zákazníka a ľahko zistí,
či napiekol dobre alebo nie.
Máme šťastie, že máme
vlastné predajne a to je najlepší indikátor sortimentu aj kvality. V okamihu, keď príde zákazník, vidíte, či je spokojný. Ďalšou otázkou ale je, či sa do predajne vráti. Až vtedy vieme, že
to, čo robíme, robíme správne.
Od začiatku spolupracovníkom
hovorím, že sú prví kontrolóri
alebo zákazníci, ktorí už v noci
vidia, čo napiekli a rozhodnú o

tom, čo sa zabalí a rozvezie zákazníkom. Keď výrobok vytiahnu z pece, mali by sa hneď zamyslieť nad tým, či by si ho kúpili. Len z toho, čo sa cez noc napečie a ráno vyloží a predá sa v
obchode, máme večer peniaze.
V našom remesle nemôžeme
vyrábať do zásoby.
l Vidím u vás na stene množstvo ocenení a vyznamenaní.
Ktoré z nich si ceníte najviac?
Sú to skôr spomienky na príjemné chvíle, ktoré sme prežili a
prežívame. Ako sú súťaže v
športe, existujú aj súťaže v remeslách. Sú aj zábavné akcie,
ale aj vážne podujatia. Ako
Cech pekárov sme napríklad v
Paríži boli dvakrát vo svetovom
finále známej medzinárodnej súťaže Louis Lesaffre Cup. Úspechy, ktoré sme dosiahli, potvrdzujú, že naše pekárske výrobky sú dobré aj pre Američanov
alebo Francúzov a že slovenskí

majstri pekári majú čo ukázať aj
zahraničnej konkurencii. Podotýkam, že v zahraničí si spoločnosť podstatne viac váži pekárske remeslo a na chlieb sa naozaj pozerajú ako na boží dar.
l A čo domáce súťaže?
Prihlásili sme niektoré naše
výrobky do programu „Značka
kvality SK“, ktorý propaguje domáce produkty. Máme dva výrobky so značkou kvality SK –
Vinohradnícky chlieb a Grinavské karamelky. V tomto roku
sme prihlásili do súťaže Danubius Gastro, ktorú organizuje
spoločnosť Incheba, našu Vianočnú štólu. Potešilo nás, že ju
porota ocenila za výnimočnú
chuť a ďalšie vlastnosti.
l Máte však aj iné aktivity,
ktoré presahujú rámec pekárskeho remesla. Ste predsedom Slovenskej živnostenskej komory a členom Rady solidarity a rozvoja vlády
SR.
A tiež Rady vlády SR pre partnerskú dohodu. Jej úlohou je určiť najdôležitejšie projekty pre
využitie sumy 13 miliárd eur, ktorú v rámci rozpočtu na ďalších
sedem rokov môže Slovensko
získať z EÚ. Ide samozrejme o
to, aby sa tieto peniaze využili
tam, kde ich je naozaj treba a
neboli využívané na skupinové
záujmy.
l Rok 2013 priniesol práve
pre živnostníkov mnohé nepríjemné zmeny v daňovej a
odvodovej oblasti. Ako sa s
nimi vyrovnávate?
Je to súhra viacerých stabilizačných opatrení na elimináciu
vplyvov vyvolaných hospodárskou a dokonca už aj morálnou
krízou. Sú bolestivé. Vidno, že

ľudia sú šetrnejší, opatrnejší a
uvážlivejší. A bohužiaľ, aj tržby
klesli možno aj o 70 percent z
toho, čo v minulosti. Na druhej
strane, keď chýbajú verejné
prostriedky, snaží sa to štát alebo aj mestá kompenzovať tým,
že sa zvyšujú dane. Možno by
si mal štát brať príklad z bežných ľudí a takisto byť šetrnejší
a uvážlivejší.
l Je fakt, že živnostníci sú
veľmi zraniteľní.
Sú najzraniteľnejší, ale dokážu sa aj najskôr pozviechať.
Nechcem sa porovnávať s oceliarňou či s automobilkou. Ale
ak sa napríklad holičovi alebo
pekárovi nedarí, môže sa
presťahovať na inú ulicu, do iného mesta alebo sa rekvalifikovať. Preniesť alebo rýchlo prerobiť podnik je zložitejšie. Je
pravda, že niektoré podniky
uvažujú kvôli lepším podmienkam o odchode zo Slovenska.
Ale živnostníci neodídu.
l Možno máte ako pekár
aspoň istotu, že aj v kríze sa
chlieb jesť musí...
To nám každý hovorí, ale tržby
nám klesli o tretinu oproti roku
2007 alebo 2008. Predtým si zákazník kúpil chlieb, ale aj rožky
a koláče. Dnes si kúpi iba chlieb.
l Ste optimista, bude to lepšie?
Musí to byť lepšie, len nevieme kedy. Keď bol november
1989, verili sme, že sa všetko
zmení o pár rokov. A už ich uplynulo dvadsaťtri a stále to nie je
ono. Kríza trvá štyri alebo päť rokov, ale verím, že raz sa musí
skončiť. I keď máme niekedy pocit, že istým skupinám u nás či v
zahraničí vyhovuje, a to určite
nie je správne.
(kam)

Mesiac knihy v Malokarpatskej knižnici
Marec ako mesiac knihy je v
knižnici už tradične obdobím
plným zaujímavých podujatí
pre detí, mládež aj dospelých.
Do jednotlivých oddelení pribudne veľa najnovších kníh a
návštevníci majú možnosť výhodne si zakúpiť staršie tituly
na burze kníh. Burza prebieha
na chodbách knižnice celoročne, ale v marci opäť pripravíme
výhodnejšiu cenovú ponuku.
Mesiac knihy otvorí stretnutie
so spisovateľom a publicistom
Gustávom Murínom, ktorý je
známy tým, že píše o podsvetí,
mafiánoch a momentálne často
skloňovanej „gorile“. Stretnutie
sa uskutoční 7.3. o 17.00 hod. v
čitárni knižnice.
V oddelení pre deti bude počas celého mesiaca prebiehať
projekt s názvom Čo sa tají v ča-

ji, so žiakmi pezinských základných škôl, Hodiny informačnej
výchovy, Kým školský zvonček
zazvoní a Literárno-výtvarná súťaž na aktuálnu tému mesiaca:
„Knižka je moja kamarátka“.
Slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka Veľkej pezinskej fotosúťaže sa uskutoční v oddelení pre
deti 13.3. o 10.00 hod.
Súčasťou marca je celoslovenské podujatie, ktorého cieľom je zviditeľniť knižnice a ich
prácu, TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC, s mottom: „
Knižnice pre všetkých “ .
Jeho 14. ročník sa tento rok
uskutoční v dňoch od 18. do
24. 3. Na tento týždeň knižnica
pripraví rozmanité podujatia, aktivity, vyhodnotenia a sprievodné akcie, medzi ktoré patrí
obľúbená amnestia upomienok

a zápis detí do 15 rokov zdarma.
V pondelok (18. 3) o 13.30
hod. sa knižnica spolu s 5 bratislavskými knižnicami zapojí
do projektu Jarný maratón s knihou. Deti privítajú spisovateľku
Toňu Revajovú a budú sa rozprávať o jej knihe Johanka v Zapadáčiku.
V utorok (19. 3) o17.00 hod.
po tretíkrát navštívi našu knižnicu „známy otec“ Jozef Banáš,
ktorý predstaví svoje neprehliadnuteľné diela a svoj hudobný talent.
V stredu (20. 3) o 10.00 hod.
bude v oddelení pre deti slávnostne vyhodnotená celoročná
Literárno-výtvarná súťaž za rok
2012. V ten istý deň sa v čitárni
stretnú študenti OA v Pezinku s
pezinským historikom Petrom

Wittgrúberom. Stretnutie pod
názvom Cyril a Metod na Kamennej bráne sa uskutoční k
1150. výročiu príchodu Cyrila a
Metóda na naše územie.
Vo štvrtok (21. 3.) o 10.00
hod. budú deti besedovať so
spisovateľkou Petrou Nagyovou – Džerengovou o jej detskej knihe Klára a jej mátohy.
Týždeň zakončí v piatok
(22. 3) o 10.00 hod. hudobník a
spisovateľ Braňo Jobus, ktorý
originálnou formou predstaví
knihu Komisár Mrodge.
Viac informácii o podujatiach
alebo prípadných zmenách na
stránkach www.kniznicapezinok.sk , alebo na www.facebook.sk/kniznicapezinok.
Tešíme sa na vašu účasť na
našich podujatiach.
Mgr. Michaela Féderová

Plesať sa dá aj bez alkoholu
Vedeli by ste si predstaviť život bez alkoholu? Mnohí by
sme asi bez premýšľania odpovedali kladne. A vedeli by ste si
predstaviť ples bez alkoholu?
Tu by sa nejeden z nás už zamyslel.
Členovia Alfa klubu Pezinok
takýto ples abstinentov, ktorý
sa konal 2. februára, zorganizovali a zúčastnilo sa ho 180 ľudí.
Prevažná väčšina boli absti-

nenti z celého Slovenska (Senec, Trnava, Malacko-Levársky
klub, Piešťany, Levice, Prievidza, Medzilaborce, Omšenie,
Oravská Jasenica, Brezová
pod Bradlom, Myjava, JAS Klub
Bratislava), a ďalej ľudia, ktorí
závislým od alkoholu pomohli k
abstinencii – primári, lekári,
zdravotné sestry.
Tohto plesu, ktorý sa konal vo
veľkej sále Domu kultúry sa zú-

častnil aj primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga. Treba
spomenúť, že Mesto Pezinok je
v tomto smere ústretové a rôznymi formami podporuje aktivity v boji proti závislostiam. Či už
preventívnymi akciami na školách, spoluprácou s inými organizáciami alebo i poskytnutím
priestoru, ako je to v prípade
Alfa klubu Pezinok, ktorého
členovia sa schádzajú v DSS

na Hrnčiarskej ulici.
Program ktorý trval do 03.00 h
hosťom spestrilo vystúpenie tanečného páru z KST Petan. Pezinský Alfa klub ďakuje mestu
Pezinok za dlhoročnú podporu
ich činnosti a taktiež pánovi
Emanuelovi Nogovi, ktorý prispel na občerstvenie.
PS: Dá sa plesať aj bez alkoholu a nemusíme byť hneď abstinenti. Alebo nie?
(pb)
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Na ATV sa začal letný semester
V utorok 5. februára sa frekventantom Akadémie tretieho veku v Pezinku oficiálne začal letný semester. Jeho otvorenie prebiehalo v Malej sále Domu kultúry. Študujúcim seniorom sa na
úvod prihovoril aj primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga.
Na otváracom stretnutí boli frekventantom poskytnuté základné informácie o tom, ako bude letný semester prebiehať a čo
ich v ňom čaká. Predovšetkým je táto časť školského roka na
ATV pokračovaním predošlého zimného semestra. Končiacich
študnetov v ňom čaká navyše aj vypracovanie záverečných
prác.
Akadémia tretieho veku funguje v Pezinku už po šiesty školský rok a záujem o štúdium v tejto inštitúcii neutícha. Každoročne ponúka záujemcom niekoľko študijných odborov. Koordinátorkou ATV je RNDr. Jaroslava TRUBENOVÁ, PhD. Lektormi
sú prevažne vysokoškolskí pedagógovia. Letný semester na
ATV bude trvať do mája 2013.
(KG)

Seniori z Cajlanskej ulice ďakujú
za rekoštrukciu klubových priestorov
Seniori z Denného centra na Cajlanskej ulici ďakujú primátorovi, poslancom, Mestu Pezinok a sponzorom za rekonštrukciu klubových priestorov. Tešíme sa, že vo vynovených priestoroch budeme mať lepšie podmienky pre našu pravidelnú činnosť a budeme môcť rozšíriť svoje aktivity o podujatia, ktoré
sme doteraz nemohli vykonávať. Počin nášho zriaďovateľa si
vážime o to viac, že práce boli realizované v súčasnej neľahkej ekonomickej situácii.
Členovia DC Cajlanská ul.
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V histórii je stále čo objavovať
Pohľady do našej minulosti nám môžu priniesť
nielen cenné poznatky,
ale aj skutočné dobrodružstvo z objavovania.
Práve takéto objavy a zážitky sa snaží už desať rokov sprostredkovať širokej verejnosti Mestské
múzeum v Pezinku. A že
to robí naozaj kreatívne,
potvrdzuje aj rozhovor s
jeho riaditeľkou Petrou
Pospechovou.
l Čo zaujímavé pripravujete
na tento rok?
Budeme sa venovať napríklad huncokárom. Ide o zaujímavú uzavretú komunitu lesných robotníkov a drevorubačov, ktorí sem asi od polovice
18. storočia prichádzali z Nemecka. Pálffyovci ich usádzali
na svojich pozemkoch, aby tu
vykonávali potrebné práce v lesoch. Vplyvom povojnového odsunu Nemcov ale aj spoločenských zmien, keď lesy prešli
pod správu štátu, títo ľudia buď
odišli alebo splynuli s ostatnou
populáciou. V lokalitách, ktoré
obývali, sa zachovali už iba stopy ich osídlenia, zvyšky budov
s hospodárskym zázemím, alebo stromy, ktoré vysadili. Dodnes však medzi nami žijú ich
potomkovia. Pripravujeme s nimi stretnutie a aj výstavu, v
ktorej chceme spojiť fotografie
s príbehmi konkrétnych ľudí a s

starších stavieb, direktívne a nie
vždy citlivo. Ukážkou je zbúraná
časť Štefánikovej ulice, zbúraná
Potočná ulica, kde dnes stojí obchodné centrum Plus, alebo zbúraná synagóga. Ale mohli sme
dopadnúť aj horšie, na Slovensku sú i mestá, ktoré už vôbec
nemajú historické jadrá. Našťastie dnes vidíme, že budovy,
ktoré sa podarilo zachrániť resp.
sa nestihli zbúrať, sa obnovujú.
Sú tak odrazom osobného prístupu majiteľa a jeho vzťahu k
tejto časti histórie.
l Okrem iného Pezinčanov
potešila vaša facebooková
stránka, na ktorej prezentujeich autentickými výpoveďami. te historické obrázky mesta.
Na september potom chystáme
Pôvodne sme uverejňovali tavýstavu o topografii mesta, kde kéto fotky denne, teraz, vzhľanávštevníci uvidia, ako sa Pe- dom na zásoby, dávame už len
zinok vyvíjal až do podoby, v jednu za týždeň. Zaujímajú nás
akej ho poznáme dnes. Zbie- komentáre ľudí k týmto záberame tieto informácie priebež- rom, často sa z nich veľa dozviene na základe archeologických me. Niekedy zasa dávame háa archívnych výskumov, ale te- danky, aby Pezinčania identifiraz ich chceme dať do pútavej kovali objekt, ktorý im ukážeme.
podoby a ukázať ich Pezin- Dúfame, že táto naša aktivita ľučanom.
dí inšpiruje a budú vo svojich dol Je podľa vás história Pe- mácich archívoch hľadať ďalšie
zinka poučná aj pre súčas- fotky a posielať nám ich. Máme
nosť či budúcnosť, napríklad, tiež v pláne vydať knižku o staaby sme sa pri rozvoji mesta rom Pezinku postavenú na fotovyhli chybám z minulosti?
grafiách ale aj príbehoch ľudí.
Ako veľkú škodu vnímam likvi- l Vaše múzeum obsahuje aj
dáciu časti historického jadra. stálu expozíciu Zo zeme, ktoChápem ju ako daň, ktorú Pe- rá prezentuje archeologické
zinok zaplatil za svoju pozíciu objavy Pezinka a jeho okolia.
centra regiónu. Mám na mysli Dá sa aj v takejto oblasti očaobdobie ostatných 50 rokov, kávať niečo nové?
keď sa zbúrala časť mesta. MuJe to otázka šťastia či súhry
seli tu vzniknúť úrady, inštitúcie vhodných okolností. V Pezinku
a ich výstavba sa diala na úkor už totiž nie je veľa priestorov na

„ kopanie “ , všetko teda závisí
skôr od investičných akcií. Keď
sa rozbieha nová výstavba, v
rámci nej musí v určitých prípadoch podľa zákona prebehnúť
aj archeologický výskum. Ak sa
tak stane, cez stavebné činnosti sa – samozrejme v spolupráci
s Archeologickým múzeom –
dostávame k pozoruhodným nálezom. V centre mesta máme
šancu nájsť predmety z obdobia stredoveku či novoveku, ale
v širších hraniciach mesta objavíme aj niečo staršie. Naposledy pri výstavbe Panoráma
centra prebehol aj rozsiahly archeologický výskum, v rámci
ktorého sme nachádzali predmety a cez ne informácie od vrcholného stredoveku až po 18.
až 20. storočie, teda z celého
obdobia, kedy táto lokalita žila.
l Aké najstaršie nálezy tu máte?
V Grinave sa robil pomerne
veľký archeologický výskum,
ktorý skúmal obdobie eneolitu,
teda neskorej doby kamennej.
Predmety odtiaľ majú okolo
5000 rokov. Jedným z „ grinavských “ top nálezov je drobná
plastika tváre, ktorá nám vzdialene pripomína mimozemšťana. Máme ju v stálej expozícii.
l Zaujíma súčasných ľudí
história?
Vždy sa nájde okruh ľudí, ktorých naša minulosť zaujíma.
My sa ju snažíme propagovať,
robiť veci tak, aby ich zaujala. V
histórii je našťastie stále čo objavovať, či už v zemi alebo v na(kam)
šich archívoch.

TV PEZINOK vysiela digitálne na kanáli 41

FOTO (pb)

Vynovené priestory cajlanského klubu boli v sobotu 9. 2.
v plnej prevádzke. Konala sa tu fašiangová zabijačka spojená s predajom.

Seniori z Bratislavskej župy plesali
Bratislavská župa a Malokarpatské osvetové stredisko v
Modre pripravilo ples aj pre seniorov z regiónu. V bratislavskej
Incheba Expo Aréne sa zabávalo takmer 700 seniorov z klubov
dôchodcov a zariadení sociálnych služieb z 23 miest a obcí v
BSK.
Pripravený bol bohatý program aj tombola. Podujatie otvorili
tanečníci z bratislavského tanečného štúdia Sun Dance Academy, počas večera sa predstavil aj Festivalový ORchester
Bratislava z Devínskej Novej Vsi, spoločenské tance predviedli
Erika a Peter Minárikovci a zahrala aj trnavská kapela Domiband. Hosťom večera bola Mirka Partlová a o hudbu sa staral Dj
Mirko. Na podujatí sa prezentovali aj niektorí vinári z bratislavského regiónu a čokoládovými bonbónmi osladili večernú atmosféru manželia Kočnerovci, ktorí majú v Pezinku vlastnú čokoládovňu.
(BSK - krátené)

NAUČTE SA BRÁNIŤ
Trénujte SEBAOBRANU na Mlyne
Každý piatok od 18.00 do 19.30 h
Vstupné: 3 €
Schaubmarov mlyn, Pezinok – Cajla, Cajlanská 255
Prihláste sa na tel.: 0904 165 263

O novinkách v TV PEZINOK
sme sa porozprávali s riaditeľom tohto média Petrom Bittnerom. V rozhovore nám prezradil viac o začatí digitálneho vysielania TV PEZINOK.
Február 2013 je pre mňa ďalším novým začiatkom TV PEZINOK. Od tohto mesiaca vysielame prostredníctvom DVB-T vysielača na kanáli 41. Hlavným cieľom tohto projektu bolo
zabezpečiť možnosť sledovania programu TV PEZINOK čo
najväčšiemu počtu obyvateľov
Pezinka a okolia.
Prechod na digitálne vysielanie nie je jednoduchý z hľadiska
legislatívneho a ani z hľadiska
technického. Najväčšou časovou prekážkou pri nás ako malej lokálnej televízii bol dlhodobý proces medzinárodnej koordinácie zo strany telekomunikačných úradov Rakúska a Maďarska. Svoje lehoty mala takisto aj verejná súťaž na realizáciu digitálneho vysielača.
Zo strany TV PEZINOK ako aj
PMS, s.r.o. (prevádzkovateľ
DVB-T vysielača) a jej riaditeľa
Ing. Juraja Pátka sme vyvinuli

maximálne úsilie na čo najskorší štart. Koniec koncov, bolo to
hlavne v našom záujme, prinášať vysielanie čo najväčšiemu
počtu divákov. Prechod na
DVB-T bol možný vďaka rozhodnutiu vedenia mesta a poslancov, ktorí odsúhlasili túto investíciu na zvýšenie informovanosti občanov.
l TV PEZINOK pôsobí už dlhší čas, dá sa bilancovať?
Bilancovanie je možno na
mieste, avšak v takej dynamickej práci ako je naša, je naň
málokedy čas. A hlavne, na hodnotenie našej práce sú najpovolanejší naši diváci a ich záujem o naše vysielanie.
Ak by som mal v skratke zhrnúť tých takmer 15 rokov, tak
náš slogan UVIDÍTE, ŽE SA
UVIDÍTE – hovorí za všetko.
Spolu s tímom sa snažíme o vytvorenie domácej televízie pre
obyvateľov tohto regiónu. Boli
sme a sme pri všetkom dôležitom, čo sa v našom meste udia-

lo. Za tie roky sa podarilo vytvoriť rozsiahly archív. Relácie mapujú aktuálne dianie v meste,
nechýbajú ani nezostrihané záznamy zo zasadnutí Mestské-

ho zastupiteľstva, profily zaujímavých osobností... Televízia
bola partnerom množstva podujatí, snažíme sa o prepojenie
všetkých sektorov. Za svoju
tvorbu sme získali množstvo
ocenení na rôznych festivaloch... Toľko v skratke, namiesto bilancovania sa však radšej
pozerám dopredu...
l Plány do budúcnosti?
Máme pripravené novinky v
programe, o ktorých budeme
priebežne informovať. Budeme
sa snažiť osloviť aj obyvateľov
okolitých miest a obcí v regióne. Dôležitou formou informovania, z hľadiska rýchlosti poda-

nia informácie, je naša webstránka www.tvpezinok.sk. Na
nej nájdete denne najaktuálnejšie informácie, archív relácie
Týždeň, či trh práce v okrese
Pezinok... Okrem toho môžete
sledovať live streamingové vysielanie. TV PEZINOK a jej
správy nájdete samozrejme aj
na facebooku.
DVB-T signál TV PEZINOK
sa dá naladiť automaticky alebo funkciou manuálne ladenie v televízore resp. na settop-boxe – kanál 41. Spolu s
TV PEZINOK tam nájdete aj
program TV LUX.
TV PEZINOK od svojho vzniku v roku 1998 vysiela v káblových rozvodoch UPC. Vysiela aj prostredníctvom káblového operátora SWAN –
(v sieti NET CORE v Pezinku a Slovenskom Grobe).
Okrem týchto káblových operátorov môžete sledovať
live streamingové vysielanie
aj na stránke www.tvpezinok.sk.
Toto vysielanie je dostupné
aj v mobilných zariadeniach
iPhone, iPad, Android.
(r)

FILFRIENDS – MLADÍ FILANTROPI Chceš sa stať dobrovoľníkom?
Si vo veku 12 až 25 rokov? Chceš sa cítiť užitočný; pomôcť druhým pri uskutočnení ich nápadov; získať nové skúsenosti; dozvedieť
sa viac o fungovaní tretieho sektora, tvorbe projektov, príprave komunikačného plánu; rozhodovať o projektoch, ktoré sa budú v tvojom
okolí realizovať; vyskúšať si ich manažovanie a v neposlednom rade
spoznať nových ľudí? Máš jedinečnú príležitosť venovať kúsok zo
svojho voľného času niečomu zmysluplnému. Grantový program

Filfriends – Mladí Filantropi pokračuje ďalším ročníkom s novým finančným balíčkom pre projekty mladých vďaka podpore REVIE –
Malokarpatskej komunitnej nadácie, Nadácie SPP a Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Bližšie informácie o predchádzajúcich
úspešných ročníkoch nájdeš na http://www.filfriends.wbl.sk alebo na
facebookovej stránke FILFRIENDS: MLADÍ FILANTROPI. Tak neváhaj, a ozvi sa. e-mail: filfriends.mf@gmail.com.
Eva Žiaková
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Na ATV sa začal letný semester
V utorok 5. februára sa frekventantom Akadémie tretieho veku v Pezinku oficiálne začal letný semester. Jeho otvorenie prebiehalo v Malej sále Domu kultúry. Študujúcim seniorom sa na
úvod prihovoril aj primátor Mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga.
Na otváracom stretnutí boli frekventantom poskytnuté základné informácie o tom, ako bude letný semester prebiehať a čo
ich v ňom čaká. Predovšetkým je táto časť školského roka na
ATV pokračovaním predošlého zimného semestra. Končiacich
študnetov v ňom čaká navyše aj vypracovanie záverečných
prác.
Akadémia tretieho veku funguje v Pezinku už po šiesty školský rok a záujem o štúdium v tejto inštitúcii neutícha. Každoročne ponúka záujemcom niekoľko študijných odborov. Koordinátorkou ATV je RNDr. Jaroslava TRUBENOVÁ, PhD. Lektormi
sú prevažne vysokoškolskí pedagógovia. Letný semester na
ATV bude trvať do mája 2013.
(KG)

Seniori z Cajlanskej ulice ďakujú
za rekoštrukciu klubových priestorov
Seniori z Denného centra na Cajlanskej ulici ďakujú primátorovi, poslancom, Mestu Pezinok a sponzorom za rekonštrukciu klubových priestorov. Tešíme sa, že vo vynovených priestoroch budeme mať lepšie podmienky pre našu pravidelnú činnosť a budeme môcť rozšíriť svoje aktivity o podujatia, ktoré
sme doteraz nemohli vykonávať. Počin nášho zriaďovateľa si
vážime o to viac, že práce boli realizované v súčasnej neľahkej ekonomickej situácii.
Členovia DC Cajlanská ul.
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V histórii je stále čo objavovať
Pohľady do našej minulosti nám môžu priniesť
nielen cenné poznatky,
ale aj skutočné dobrodružstvo z objavovania.
Práve takéto objavy a zážitky sa snaží už desať rokov sprostredkovať širokej verejnosti Mestské
múzeum v Pezinku. A že
to robí naozaj kreatívne,
potvrdzuje aj rozhovor s
jeho riaditeľkou Petrou
Pospechovou.
l Čo zaujímavé pripravujete
na tento rok?
Budeme sa venovať napríklad huncokárom. Ide o zaujímavú uzavretú komunitu lesných robotníkov a drevorubačov, ktorí sem asi od polovice
18. storočia prichádzali z Nemecka. Pálffyovci ich usádzali
na svojich pozemkoch, aby tu
vykonávali potrebné práce v lesoch. Vplyvom povojnového odsunu Nemcov ale aj spoločenských zmien, keď lesy prešli
pod správu štátu, títo ľudia buď
odišli alebo splynuli s ostatnou
populáciou. V lokalitách, ktoré
obývali, sa zachovali už iba stopy ich osídlenia, zvyšky budov
s hospodárskym zázemím, alebo stromy, ktoré vysadili. Dodnes však medzi nami žijú ich
potomkovia. Pripravujeme s nimi stretnutie a aj výstavu, v
ktorej chceme spojiť fotografie
s príbehmi konkrétnych ľudí a s

starších stavieb, direktívne a nie
vždy citlivo. Ukážkou je zbúraná
časť Štefánikovej ulice, zbúraná
Potočná ulica, kde dnes stojí obchodné centrum Plus, alebo zbúraná synagóga. Ale mohli sme
dopadnúť aj horšie, na Slovensku sú i mestá, ktoré už vôbec
nemajú historické jadrá. Našťastie dnes vidíme, že budovy,
ktoré sa podarilo zachrániť resp.
sa nestihli zbúrať, sa obnovujú.
Sú tak odrazom osobného prístupu majiteľa a jeho vzťahu k
tejto časti histórie.
l Okrem iného Pezinčanov
potešila vaša facebooková
stránka, na ktorej prezentujeich autentickými výpoveďami. te historické obrázky mesta.
Na september potom chystáme
Pôvodne sme uverejňovali tavýstavu o topografii mesta, kde kéto fotky denne, teraz, vzhľanávštevníci uvidia, ako sa Pe- dom na zásoby, dávame už len
zinok vyvíjal až do podoby, v jednu za týždeň. Zaujímajú nás
akej ho poznáme dnes. Zbie- komentáre ľudí k týmto záberame tieto informácie priebež- rom, často sa z nich veľa dozviene na základe archeologických me. Niekedy zasa dávame háa archívnych výskumov, ale te- danky, aby Pezinčania identifiraz ich chceme dať do pútavej kovali objekt, ktorý im ukážeme.
podoby a ukázať ich Pezin- Dúfame, že táto naša aktivita ľučanom.
dí inšpiruje a budú vo svojich dol Je podľa vás história Pe- mácich archívoch hľadať ďalšie
zinka poučná aj pre súčas- fotky a posielať nám ich. Máme
nosť či budúcnosť, napríklad, tiež v pláne vydať knižku o staaby sme sa pri rozvoji mesta rom Pezinku postavenú na fotovyhli chybám z minulosti?
grafiách ale aj príbehoch ľudí.
Ako veľkú škodu vnímam likvi- l Vaše múzeum obsahuje aj
dáciu časti historického jadra. stálu expozíciu Zo zeme, ktoChápem ju ako daň, ktorú Pe- rá prezentuje archeologické
zinok zaplatil za svoju pozíciu objavy Pezinka a jeho okolia.
centra regiónu. Mám na mysli Dá sa aj v takejto oblasti očaobdobie ostatných 50 rokov, kávať niečo nové?
keď sa zbúrala časť mesta. MuJe to otázka šťastia či súhry
seli tu vzniknúť úrady, inštitúcie vhodných okolností. V Pezinku
a ich výstavba sa diala na úkor už totiž nie je veľa priestorov na

„ kopanie “ , všetko teda závisí
skôr od investičných akcií. Keď
sa rozbieha nová výstavba, v
rámci nej musí v určitých prípadoch podľa zákona prebehnúť
aj archeologický výskum. Ak sa
tak stane, cez stavebné činnosti sa – samozrejme v spolupráci
s Archeologickým múzeom –
dostávame k pozoruhodným nálezom. V centre mesta máme
šancu nájsť predmety z obdobia stredoveku či novoveku, ale
v širších hraniciach mesta objavíme aj niečo staršie. Naposledy pri výstavbe Panoráma
centra prebehol aj rozsiahly archeologický výskum, v rámci
ktorého sme nachádzali predmety a cez ne informácie od vrcholného stredoveku až po 18.
až 20. storočie, teda z celého
obdobia, kedy táto lokalita žila.
l Aké najstaršie nálezy tu máte?
V Grinave sa robil pomerne
veľký archeologický výskum,
ktorý skúmal obdobie eneolitu,
teda neskorej doby kamennej.
Predmety odtiaľ majú okolo
5000 rokov. Jedným z „ grinavských “ top nálezov je drobná
plastika tváre, ktorá nám vzdialene pripomína mimozemšťana. Máme ju v stálej expozícii.
l Zaujíma súčasných ľudí
história?
Vždy sa nájde okruh ľudí, ktorých naša minulosť zaujíma.
My sa ju snažíme propagovať,
robiť veci tak, aby ich zaujala. V
histórii je našťastie stále čo objavovať, či už v zemi alebo v na(kam)
šich archívoch.

TV PEZINOK vysiela digitálne na kanáli 41

FOTO (pb)

Vynovené priestory cajlanského klubu boli v sobotu 9. 2.
v plnej prevádzke. Konala sa tu fašiangová zabijačka spojená s predajom.

Seniori z Bratislavskej župy plesali
Bratislavská župa a Malokarpatské osvetové stredisko v
Modre pripravilo ples aj pre seniorov z regiónu. V bratislavskej
Incheba Expo Aréne sa zabávalo takmer 700 seniorov z klubov
dôchodcov a zariadení sociálnych služieb z 23 miest a obcí v
BSK.
Pripravený bol bohatý program aj tombola. Podujatie otvorili
tanečníci z bratislavského tanečného štúdia Sun Dance Academy, počas večera sa predstavil aj Festivalový ORchester
Bratislava z Devínskej Novej Vsi, spoločenské tance predviedli
Erika a Peter Minárikovci a zahrala aj trnavská kapela Domiband. Hosťom večera bola Mirka Partlová a o hudbu sa staral Dj
Mirko. Na podujatí sa prezentovali aj niektorí vinári z bratislavského regiónu a čokoládovými bonbónmi osladili večernú atmosféru manželia Kočnerovci, ktorí majú v Pezinku vlastnú čokoládovňu.
(BSK - krátené)

NAUČTE SA BRÁNIŤ
Trénujte SEBAOBRANU na Mlyne
Každý piatok od 18.00 do 19.30 h
Vstupné: 3 €
Schaubmarov mlyn, Pezinok – Cajla, Cajlanská 255
Prihláste sa na tel.: 0904 165 263

O novinkách v TV PEZINOK
sme sa porozprávali s riaditeľom tohto média Petrom Bittnerom. V rozhovore nám prezradil viac o začatí digitálneho vysielania TV PEZINOK.
Február 2013 je pre mňa ďalším novým začiatkom TV PEZINOK. Od tohto mesiaca vysielame prostredníctvom DVB-T vysielača na kanáli 41. Hlavným cieľom tohto projektu bolo
zabezpečiť možnosť sledovania programu TV PEZINOK čo
najväčšiemu počtu obyvateľov
Pezinka a okolia.
Prechod na digitálne vysielanie nie je jednoduchý z hľadiska
legislatívneho a ani z hľadiska
technického. Najväčšou časovou prekážkou pri nás ako malej lokálnej televízii bol dlhodobý proces medzinárodnej koordinácie zo strany telekomunikačných úradov Rakúska a Maďarska. Svoje lehoty mala takisto aj verejná súťaž na realizáciu digitálneho vysielača.
Zo strany TV PEZINOK ako aj
PMS, s.r.o. (prevádzkovateľ
DVB-T vysielača) a jej riaditeľa
Ing. Juraja Pátka sme vyvinuli

maximálne úsilie na čo najskorší štart. Koniec koncov, bolo to
hlavne v našom záujme, prinášať vysielanie čo najväčšiemu
počtu divákov. Prechod na
DVB-T bol možný vďaka rozhodnutiu vedenia mesta a poslancov, ktorí odsúhlasili túto investíciu na zvýšenie informovanosti občanov.
l TV PEZINOK pôsobí už dlhší čas, dá sa bilancovať?
Bilancovanie je možno na
mieste, avšak v takej dynamickej práci ako je naša, je naň
málokedy čas. A hlavne, na hodnotenie našej práce sú najpovolanejší naši diváci a ich záujem o naše vysielanie.
Ak by som mal v skratke zhrnúť tých takmer 15 rokov, tak
náš slogan UVIDÍTE, ŽE SA
UVIDÍTE – hovorí za všetko.
Spolu s tímom sa snažíme o vytvorenie domácej televízie pre
obyvateľov tohto regiónu. Boli
sme a sme pri všetkom dôležitom, čo sa v našom meste udia-

lo. Za tie roky sa podarilo vytvoriť rozsiahly archív. Relácie mapujú aktuálne dianie v meste,
nechýbajú ani nezostrihané záznamy zo zasadnutí Mestské-

ho zastupiteľstva, profily zaujímavých osobností... Televízia
bola partnerom množstva podujatí, snažíme sa o prepojenie
všetkých sektorov. Za svoju
tvorbu sme získali množstvo
ocenení na rôznych festivaloch... Toľko v skratke, namiesto bilancovania sa však radšej
pozerám dopredu...
l Plány do budúcnosti?
Máme pripravené novinky v
programe, o ktorých budeme
priebežne informovať. Budeme
sa snažiť osloviť aj obyvateľov
okolitých miest a obcí v regióne. Dôležitou formou informovania, z hľadiska rýchlosti poda-

nia informácie, je naša webstránka www.tvpezinok.sk. Na
nej nájdete denne najaktuálnejšie informácie, archív relácie
Týždeň, či trh práce v okrese
Pezinok... Okrem toho môžete
sledovať live streamingové vysielanie. TV PEZINOK a jej
správy nájdete samozrejme aj
na facebooku.
DVB-T signál TV PEZINOK
sa dá naladiť automaticky alebo funkciou manuálne ladenie v televízore resp. na settop-boxe – kanál 41. Spolu s
TV PEZINOK tam nájdete aj
program TV LUX.
TV PEZINOK od svojho vzniku v roku 1998 vysiela v káblových rozvodoch UPC. Vysiela aj prostredníctvom káblového operátora SWAN –
(v sieti NET CORE v Pezinku a Slovenskom Grobe).
Okrem týchto káblových operátorov môžete sledovať
live streamingové vysielanie
aj na stránke www.tvpezinok.sk.
Toto vysielanie je dostupné
aj v mobilných zariadeniach
iPhone, iPad, Android.
(r)

FILFRIENDS – MLADÍ FILANTROPI Chceš sa stať dobrovoľníkom?
Si vo veku 12 až 25 rokov? Chceš sa cítiť užitočný; pomôcť druhým pri uskutočnení ich nápadov; získať nové skúsenosti; dozvedieť
sa viac o fungovaní tretieho sektora, tvorbe projektov, príprave komunikačného plánu; rozhodovať o projektoch, ktoré sa budú v tvojom
okolí realizovať; vyskúšať si ich manažovanie a v neposlednom rade
spoznať nových ľudí? Máš jedinečnú príležitosť venovať kúsok zo
svojho voľného času niečomu zmysluplnému. Grantový program

Filfriends – Mladí Filantropi pokračuje ďalším ročníkom s novým finančným balíčkom pre projekty mladých vďaka podpore REVIE –
Malokarpatskej komunitnej nadácie, Nadácie SPP a Asociácie komunitných nadácií Slovenska. Bližšie informácie o predchádzajúcich
úspešných ročníkoch nájdeš na http://www.filfriends.wbl.sk alebo na
facebookovej stránke FILFRIENDS: MLADÍ FILANTROPI. Tak neváhaj, a ozvi sa. e-mail: filfriends.mf@gmail.com.
Eva Žiaková
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Živenu čakajú zmeny
Predsedníčka Ústredia Živeny Ing. Zora
Breierová, ktorá prevzala funkciu po Hane
Zelinovej sa rozhodla pre svoj vek a zdravotný stav odstúpiť z funkcie. Na valnom
zhromaždení, ktoré sa uskutoční v tomto
roku v Martine, sa rozhodne, či prevezme post predsedníčky pani Magda Vášáryová, alebo Veronika Šikulová, ktorá je z Modry
a pracuje v Malokarpatskej knižnici v Pezinku.
K zmenám dochádza aj v Mestskej organizácii Živeny v Pezinku, nakoľko záujem o spojenie do spoločnej organizácie prejavili ženy z Únie žien. Cieľom je zachovať tradície Živeny a ďalej rozvíjať možnosti dnešných žien, ale aj pripomínať si zásluhy
a významné činy našich predchodkýň.
Živena bola vždy apolitickou neziskovou organizáciou a aj v
súčasnosti pôsobíme iba z vlastných príspevkov. Na stretnutia
si pozývame vedcov, literátov, historikov a iných zaujímavých
ľudí, ktorí nás obohacujú o poznatky a skúsenosti. Živena mala
vždy veľmi blízko k literatúre a kultúre vôbec a je to tak dodnes.
Stretnutie Živeny sa uskutoční dňa 28. 2. 2013 o 17.00 h v
Zborovom dome na Potočnej ul. Do našich radov radi prijmeme ženy aj mužov, čl.5€ (informácie A. Strapáková ,033 6901
304 MsÚ)
Alžbeta Strapáková

Tradičná ekumenická pobožnosť
v Dolnom kostole
Počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Dolnom
kostole v Pezinku 23. januára konala tradičná spoločná ekumenická pobožnosť Rímskokatolíckej cirkvi – Farnosti Pezinok a
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Cirkevného zboru v
Pezinok. Zúčastnili sa na nej rímskokatolícky farár vdp. Ján
Ragula, gvardián kláštora kapucínov P. Norbert Pšenčík
OFMCap, evanjelický zborový farár Mgr. Vladimír Kmošena
a evanjelická námestná farárka Mgr. Gabriela Kmošenová.
Mesto Pezinok zastupoval primátor Mgr. Oliver Solga a viceprimátor Ing. Miloš Andel. Príležitostným kazateľom bol V.
Kmošena a na záver sa prihovoril O. Solga.

Pezinok patrí medzi mestá s najdlhšou tradíciou ekumenických stretnutí, prvé sa konalo už v roku 1969 za účasti rímskokatolíckeho dekana – farára Jozefa Mitošinku a evanjelického
farára Karola Gábriša.
Peter Sandtner

Omša za zosnulých saleziánov
V predvečer sviatku sv. Jána Bosca, zakladateľa Saleziánov
Don Bosca sa 30. januára 2013 v Kapucínskom kostole
Najsvätejšej Trojice v Pezinku konala svätá omša za zosnulých
z komunity saleziánov v kňazskom charitnom domove v
Pezinku. Pôvodne mal byť jej celebrantom saleziánsky kňaz –
rodák z Pezinka don Ľudovít Baňovič SDB, ktorý nemohol prísť
zo zdravotných dôvodov, preto ju slávil vdp. Peter Vaško, ktorý
pôsobil v kňazskom domove v Pezinku v rokoch 2003-2004.
Spolu s ním koncelebrovali farár v Pezinku vdp. Ján Ragula a
gvardián kapucínskeho kláštora P. Norbert Pšenčík OFMCap.
Po sv. omši bola pietna spomienka za zosnulých saleziánov pri
pamätnej tabuli na budove kláštora. Na záver odznela pieseň
„Na ceste nášho žitia ktože nás povedie?“, ktorú v Pezinku spievali internovaní saleziánski klerici a ktorá sa vďaka nim dodnes
spieva na pohreboch v Pezinku.
V budove kapucínskeho kláštora žili saleziáni prvýkrát v roku
1950, keď v ňom bol zriadený internačný kláštor pre rehoľných
predstavených a tzv. reakčných saleziánov. Po ich odchode v
ňom boli preškoľovaní aj saleziánski klerici. Keď sa internačný
kláštor postupne zmenil na charitný domov pre kňazov na odpočinku, prišli sem aj viacerí saleziáni. Don František Kollár bol aj
direktorom kňazského domova a pričinil sa o stavbu jeho novej
budovy, don Jozef Kosmál bol údržbárom budovy počas utajenia svojej kňazskej vysviacky. Saleziáni mali v rámci domova
vlastnú komunitu, ktorej direktorom bol don František Kollár.
Predtým k saleziánom na odpočinku dochádzal pezinský rodák
don Štefan Sandtner.
Sv. omša sa konala pri príležitosti výročí saleziánov, ktorí žili v
Pezinku a ktoré si v roku 2013 pripomíname
Peter Sandtner
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Revia – Malokarpatská komunitná nadácia
podporila región takmer 50 tísíc eurami
Jediná grantujúca organizácia v
regióne pomáha
komunitným aktivitám v Malokarpatskom regióne. Nadácia
Revia spolupracuje s 20 samosprávami v regióne už 16
rokov, počas ktorých spolu s
projektmi podľa želania darcov pomohla Malokarpatskému regiónu takmer 875 tisíc eurami.
„Pomáhať a rozvíjať región je
naším poslaním, na ktoré hľadáme financovanie. Ďakujem
všetkým darcom, pretože aj v
minulom roku, v ekonomicky
ťažkom období, sa realizovali
projekty za takmer 50 tisíc eur.
V roku 2012 sa nám podarilo
získať vyše 28,5 tisíca eur z percenta z daní právnických a fyzických osôb (známejšie ako
2 % z daní). Celoročnou mravčou prácou získavame nových
darcov a snažíme sa udržať našich tradičných partnerov. Dokážeme sústrediť sumy, ktoré
reálne pomáhajú a rozvíjajú, násobíme vaše dobro. Ďakujem
za vašu priazeň. Odovzdáme ju
ďalej.“ hovorí RNDr. Drahoslava Finková, správkyňa nadácie.
Malokarpatská komunitná nadácia REVIA aktívne rozvíja
dobrovoľníctvo v regióne. Projekty REVIE sa realizujú vďaka
zapojeniu dobrovoľníkov (cca
250) z radov základných škôl,
MVO, jednotlivcov. Nadácii napomáhajú dobrovoľníci aj ako
členovia správnej rady (7), investičnej, grantovej a marketingovej komisie (6). REVIA vykonáva bezplatnú poradenskú a
konzultačnú činnosť v regióne
ako servis darcom, rozvíjanie
darcovskej politiky firiem spravovaním nadačných fondov, ser-

vis pre mimovládne organizácie
(založenie občianskeho združenia, registrácia príjemcov 2% daní), poskytuje poznatky a knowhow týkajúce sa legislatívy a databáz tretieho sektora, sieťovania organizácií, web-hostingu
na www.revia.sk a aktívne sa zúčastňuje v poradných výboroch
grantových kôl iných nadácií.
Nadácia REVIA bola partnerom
Občianskemu združeniu Európsky rytiersky stav v Slovenskej
vinárskej akadémii Pezinok (čo
je dlhoročný projekt celoživotného vzdelávania) a Malokarpatskému múzeu v Pezinku v
projekte Deti a keramika (výtvarná súťaž).

asignácie % daní sme získali celkovú sumu 596 926 €.
Projekt Otvor srdce,
daruj knihu
V roku 2012 anonymní darcovia prostredníctvom nadácie
REVIA a spoločnosti TK Libri
Pezinok obdarovali knihami v sume 1 506 € 175 detí zo sociálne
slabších rodín v malokarpatskom regióne. Darcovia ôsmich
predvianočných období zakúpili
knihy za 8 025 € a potešili spolu
1 047 detí.

ciatívu Aktivity Grinava, ktorá
rozvíja komunitnú činnosť v
mestskej časti Grinava. Realizáciou 9 vianočných bazárov a
orlojov sme získali 3 448 €.
Park hrania a oddychu
Je príkladom medzisektorovej
iniciatívy v Modre. Ide o rekonštrukciu detského ihriska na verejný polyfunkčný park pre rôzne
vekové kategórie. Projekt bol v
roku 2012 podporený Nadáciou
Orange, Nadáciou Intenda, Nadačným fondom ČSOB Finančnej skupiny v nadácii Pontis,
Projekty medzisektorovej
Fondom Citibank Europe plc. zaspolupráce
loženom v Komunitnej nadácii
Manažovanie nadačných fondov Bratislava, Nadačným fondom
Nadácia manažuje niekoľko SPPoločne pri Nadácii SPP, Nafondov – základinové, ktoré pri- dáciou REVIA, mestom Modra,
Otvorený grantový program spievajú do nadačného majetku lokálnymi podnikateľmi, individuV 2012 bolo podporených 28 v rámci trvalej udržateľnosti or- álnymi darcami a dobrovoľníkmi,
projektov v sume 4 695 €, za 16 ganizácie, fondy podľa špeciál- spolu v celkovej sume 8 838 €.
ročnú existenciu organizácie bo- neho účelu určeného samotnýAktívni pre komunitu, aktívni
lo podporených 786 projektov v mi darcami a kombinované. pre seba – komunitné sieťovaFOTO (pb)
celkovej sume 225 296 €.
Fungovanie fondov je efektívne,
nie pre komunitné zmeny
lebo zlúčením darov možno viac
Počas roka sme vďaka V4
Projekty podľa darcom
napomôcť danému cieľu, účelu, Community Foundation Maturiurčeného účelu
potrebe.
ty Program z Akadémie rozvoja
V 2012 sme prerozdelili Spolupráca so samosprávami filantropie v Poľsku mapovali si27 425 € na účelovo viazané pro- Mnohostranná výhodnosť part- tuáciu seniorov v jednotlivých
jekty podľa želaní darcov, za nerského vzťahu priniesla pros- obciach a mestách regiónu a ich
16 rokov sme splnili darcovské pech zúčastneným stranám, na- potreby a zapájanie do lokálnepohnútky v celkovej sume koľko uprednostňuje projekty, ho diania. Bezplatne sme 54 se648 232 €.
ktoré riešia problémy a potreby niorom poskytli Kurz základov
obyvateľov regiónu a skvalitňujú počítačovej gramotnosti.
Projekty zamerané
ich život. Od roku 2000 REVIA
na podporu darcovstva
spolupracuje s 20 samosprávaVzdelávace projekty
Kampaň % z daní fyzických
mi regiónu.
Mladí filantropi
a právnických osôb
Aktivizuje a zapája neaktívV roku 2012 nadácia získala Projekty spájajúce komunitu nych mladých ľudí do dobrovoľz % daní sumu 28 665 €. PoužiVianočný bazár
níckych činností v regióne. V rojeme ju do konca roka 2013.
a živý vianočný orloj
ku 2012 vďaka Nadácii SPP
56 115 € získaných z 2% daní v
V réžii nadácie REVIA sa opäť podporila 6-členná mládežnícka
roku 2011 boli použité na tri rôz- realizoval živý vianočný roz- grantová komisia pod názvom
ne účely: na dobrovoľnícke pro- právkový orloj s dobrovoľníkmi v „Filfriends“ 5 mládežníckych projekty obyvateľov v otvorenom arkieri Starej radnice. Dobroty jektov v sume 1 035 €. Počas 8
grantovom kole, na projekty pod- pripravené a ponúkané dobro- rokov projektu 60 mladých filanľa darcami určených účelov a voľníčkami a predstaviteľkami tropov pomohlo realizácii 79 prona inštitucionálne zabezpeče- pezinských inštitúcií v charitatív- jektov v sume 20 242 €.
nie organizácie.
nom bazári priniesli výťažok
REVIA – Malokarpatská
Počas 11 rokov fungovania 385 €, určený pre občiansku inikomunitná nadácia

V roku 2013 nadácia REVIA vyhlási opäť tri grantové kolá.
Uzávierka prvého grantového kola bude už 8. marca. Stačí,
ak v danom termíne pošlete elektronickú žiadosť o poskytnutie fiChceli by ste pomôcť ku zlepšeniu kvality života vo svojom oko- nančného príspevku na adresu revia@revia.sk.
Kritériá spolu s pravidlami, podľa ktorých nadácia REVIA schvalí? Máte nápad, ako to urobiť, ale chýbajú vám na to finančné
prostriedky? Nadácia REVIA i v tomto roku poskytuje možnosť ľuje projekty nájdete na stránke www.revia.sk.
Tešíme sa na vaše projekty.
získať finančné prostriedky na zlepšenie života vo vašom okolí.

REVIA: Grantujeme aj v tomto roku!

Druhý ročník súťaže vo vytápaní ošvarkov
V sobotné ráno 19. januára
bolo na dvore Hostinca u
Bendu rušno. Konal sa tu už
druhý ročník súťaže vo vytápaní oškvarkov. Tohto roku
prišlo súťažiť desať tímov z
Pezinka a jeden z Galanty.
Súťažné tímy mohli byť maximálne trojčlenné s prípadným
ďalším členom, ktorý však mohol pomáhať len radami s ozačením KIBIC. Každé družstvo
dostalo 4 kilogramy slaniny,
ktorú si sami pokrájali a škvarenie alebo inak povedané
topenie začalo na poludnie.
Krátko po 14. hodine boli
k dispozícii prvé vzorky na
posúdenie odbornou porotou.

Členovi víťazných tímov zľava: Z PK KU JÓNÍ, KONZUMENTI a Dychová hudba Grinavanka.
Víťazom súťaže sa stalo družstvo KONZUMENTI z mestskej čast Pažiť. Nakoľko sa stali víťazmi nultého aj minulého
ročníka, získali tak putovný po-

hár natrvalo. Nezávislá komisia prisúdila druhú priečku družstvu Dychová hudba Grinavanka a tretiu partii s názvom
Z PK KU JÓNÍ. Ocenenia víťa-

zom odovzdal viceprimátor
Ing. Ján Čech. Cena Mesta
Pezinok bola udelená družstvu
Edo team.
Matúš Klamo
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Návšteva múzea vo Svätom Jure
Klub sprievodcov mesta Pezinok pokračuje i v tomto roku v organizovaní návštev a podujatí v Malokarpatskom regióne. V januári mohli jeho členovia, ale aj záujemcovia z radov občanov
absolvovať prehliadku v Literárnom a vlastivednom múzeu, ktoré sídli v historických priestoroch mestskej radnice vo Svätom
Jure. Pozreli si tu výstavu dekoratívnej a úžitkovej keramiky od
slovenskej priemyselnej výtvarníčky Silvie Brezianskej, ktorú
predstavila kurátorka Františka Hlaváčiková. Odborná pracovníčka Mgr. Beáta Vlasáková následne predstavila hosťom činnosť múzea i trvalú expozíciu dokumentujúcu históriu Sv. Jura v
priereze storočí.
Peter Ronec

Beseda v Malokarpatskom múzeu
Začiatkom februára zorganizovalo Malokarpatské múzeum v
Pezinku v spolupráci s Klubom sprievodcov mesta Pezinok besedu na tému „Hradisko vo Svätom Jure – Svedok dávnej minulosti“. Hlavný referát a audiovizuálnu prezentáciu pripravil odborný pracovník múzea PhDr. Július Vavák, ktorý aj odpovedal
na otázky prítomných o vystavených artefaktoch. Beseda priblížila prítomným dôležité opevnené sídlo, ktoré sa nachádza nad
mestom Sv. Jur na Malokarpatskom masíve oproti hradu Biely
Kameň vo výške 342 m nad morom.
Peter Ronec

Ples farnosti „Kána Galilejská“
Fašiangy sa skončili a s nimi aj plesy v našom meste. V minulých rokov akoby sa s nimi roztrhlo vrece (každý rok 6 až 7) a tohto roku iba tri?
Jedinečný a benefičný Farský ples. Už 19 rokov ho bez prerušenia organizuje farský úrad Pezinok s FFF. A nebolo tomu inak
ani tento rok – 8. februára v Dome kultúry. Stretli sme sa mladí,
dospelí i tí skôr narodení, vytrvalci i noví návštevníci, jedným
slovom my, čo sa radi zabavíme v spoločnosti slušných, rozumných, podnikavých ľudí, chápajúcich svoje poslanie pre spoločnosť. Z miest ako sú: Bratislava, Malacky, Stupava, Senica,
Piešťany, Trnava, Modra, Senec a zo všetkých obcí Bratislavského kraja a mesta Pezinok spolu 551 osôb.
Hovorím o benefícii. Totiž každoročne celý zisk organizátor venuje na opravu nášho farského kostola Nanebovzatia Panny
Márie. Tento rok sme z plesu odovzdali na tento účel sumu
937,10 €. Do tanca a na počúvanie výborne hrali: DH Cajlané,
hudobná skupina Milkivej a Bukasový masív. Ples otvorili Bratislavské mažoretky TINA. Nechýbala ani tradičná bohatá plesová tombola.
Treba poďakovať všetkým zúčastneným, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o túto „Kánu Galilejskú“ u nás v meste. Všetkým sponzorom a najmä mestu Pezinok a Pezinskému kultúrnemu centru, médiám TV Pezinok, Pezinčan, Pezinsko, www.podujatie.sk. Najväčšia vďaka patrí však nášmu priateľovi FFF. Tak čo
na to poviete? Nestálo by za to, aby ste to na budúci rok prežili s
nami?
19-násobný návštevník Plesu farnosti v Pezinku

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
1. 3. Európa v škole – slávnostné odovzdávanie cien o
13.00 h v Centre voľného času sa bude konať slávnostné odovzdávanie cien víťazom 60. ročníka okresného kola projektu
Európa v škole.
4. 3. - 8. 3. Lyžiarsky tábor – jarný prímestský tábor. Neviete,
čo robiť počas jarných prázdnin? Príďte na super lyžiarsky tábor,
kde budete športovať, hrať hry, zoznámite sa s novými kamarátmi a zažijete veľa zábavy. Prihlasovanie je možné do 25. 2.
13. 3. Vynášanie Moreny o 16.30 h pozývame všetky deti na
vynášanie Moreny. Privoláme jar, zasadíme kvietky a spoločne
sa rozlúčime so zimou.
14. 3. Veselá záložka do knižky – Mama, ocko poď sa hrať –
stretnutie s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00
h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
15. 3. Jarné tvorivé dielne – pozývame dospelých a všetky deti, na jarné tvorivé dielne, ktoré budú v znamení príchodu jari.
Príďte od 14.30 do 18.00 h do centra voľného času a môžete si
vyrobiť v dielničkách rôzne krásne motívy, ktoré ozdobia vaše
izbičky.
16. 3. Jarný tanečný workshop – pozývame ťa na jarný
workshop od 14.00 – 20.00 h. Ak máš 7 – 14 rokov, chuť tancovať a niečo nové sa naučiť – radi ťa privítame.
21. 3. Jarný kvietok – Mama, ocko poď sa hrať – stretnutie s
rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
22. 3. – 23. 3. Babinec – dobrodružná noc v centre voľného času od 16:30 do 10:00 pre dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťažia
a neboja sa spať mimo domu.
Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo
na telefónnych číslach 033/641 20 20, 0911/402 021. Zmena
programu vyhradená.
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Zo života Tureckého domu
Objekt, známy Pezinčanom
ako „Turecký dom“ tvorí jednu z
výrazných dominánt Radničného námestia. Nachádza sa
na rohu námestia a Kolárovej
ulice a je charakteristický najmä jedinou v Pezinku zachovanou renesančno-barokovou atikou, ktorá uzatvára steny stavby akýmsi symbolickým cimburím. Bol to jeden z prvých meštianskych domov v Pezinku, ktoré prešli komplexným architektonicko-historickým výskumom. Jeho realizátorom bol
PhDr. Ivo Štassel, ktorý doložil
nielen komplikovaný stavebný
vývoj budovy, ale tiež stanovil
na tú dobu (2003) odvážnu hypotézu o urbanistickom vývoji
mesta.
Najstaršiu stavebnú fázu položil už do 14. storočia, čo vyvolalo búrlivú polemiku medzi odborníkmi, ktorí kládli rozvoj kamennej architektúry až do obdobia renesancie. Následné archeologické a architektonickohistorické výskumy však predpoklad pána Štassela v plnej
miere potvrdili.
Ako teda prebehol „život“ Tureckého domu?
Niekedy v 14. storočí neznámy majiteľ postavil na dnešnej
parcele domu na Radničnom námestí č. 1 kamenný dvojpodlažný dom. Prízemie bolo čiastočne zahĺbené do zeme, malo dve
miestnosti, jednu väčšiu a jednu
menšiu a kamenné klenby.
Nadzemné poschodie bolo tvorené dvoma miestnosťami a
pravdepodobne doň viedlo samostatné schodisko. Zaujímavosťou je, že dom nestál v
dnešnej uličnej čiare smerom
od Radničného námestia, ale
bol situovaný hlbšie do parcely.

Približne o storočie neskôr bol
na parcele postavený ďalší
nadzemný jednopodlažný dom
s rozmermi 8,5 x 7 metra. Tento
už rešpektoval uličnú čiaru
Radničného námestia a medzi
oboma budovami bol vjazd do
dnešného dvora
V 16. storočí bol najstarší
dom dostavaný o ďalšie priestory smerom k námestiu a
dostal sa tak na úroveň susedného prízemného domu. Krátko po prístavbe dom vyhorel.
Zdá sa, že v tomto období mali
obidva domy jedného majiteľa.
Nasvedčuje tomu fakt, že prejazd medzi domami bol zaklenutý oblúkom.
Prestavba objektu v 17. storočí jednoznačne dokazuje, že
Pezinok bol v tom čase bohatým a prosperujúcim mestom,
čo sa odzrkadlilo aj na blahobyte jeho obyvateľov. Počas tejto
veľkorysej prestavby vznikli
dvorové trakty, obidva domy boli spojené do jedného celku nad-

stavbou podbránia a celý komplex bol nadstavaný o celé jedno podlažie, ktoré bolo ešte zvýšené o atiku. Tá v tomto období
mala okrem ozdobnej funkcie aj
funkciu protipožiarneho múru a
zabraňovala, aby požiare, ktoré
často zachvacovali slamené a
šindľové strechy, preskočili z
jedného domu na druhý. Celá
fasáda domu bola zdobená výzdobou rytou do omietky. Koncom 17. storočia bola táto výzdoba prekrytá novou, maľovanou, s prevahou žltej a oranžovej farby. Renesančnou prestavbou dom dosiahol svoje maximálne rozmery a v nasledujúcich obdobiach sa menila len jeho dispozícia v podľa požiadaviek jeho majiteľov.
V priebehu 18. storočia bol
prestavaný, pravdepodobne
zvýšený podjazd do dvora,
vzniklo hlavné schodisko, ďalšie schodisko vo východnom
krídle a pribudli vstupy do
miestností domu z dvora. Zdá

sa, že v tomto období bol celý
objekt rozdelený medzi dvoch
majiteľov a prestavby s tým súviseli. Prízemné časti domu boli
prebudované na obchodné účely a túto funkciu plnia dodnes.
Turecký dom si napriek mnohým prestavbám zachoval svoju renesančno-barokovú dispozíciu s jedinečným zachovaným
gotickým jadrom a aj vďaka citlivému prístupu súčasného majiteľa je dnes oprávnene nádhernou pamiatkou nášho mesta.
A prečo práve Turecký dom?
Na to sa nám zachovali až dve
vysvetlenia. Podľa prvého boli v
pivniciach domu väznení tureckí bojovníci, zajatí počas bojov
v roku 1663. Podľa druhého práve do tohto domu chodievali tureckí obchodníci tajne kupovať
víno. Tajne preto, že islam zakazuje pitie tohto nápoja, ktorý bol
však obľúbený aj medzi tureckými hodnostármi.
Peter Wittgrúber
Mestské múzeum v Pezinku
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Baníci z Malokarpatského
baníckeho spolku u prezidenta
Dňa 9. januára 2013 sa uskutočnilo už štvrté novoročné
stretnutie prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča so zástupcami baníckych spolkov a cechov SR. Medzi
pozvanými boli aj členovia Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku. Pri tejto príležitosti odovzdali pánu prezidentovi
fotoknihu „10 rokov MBS v obrazoch“. Vo svojom príhovore
prezident SR vysoko vyzdvihol ťažkú prácu baníkov a ocenil
činnosť banských spolkov a cechov pri zachovávaní baníckych tradícií, obnove a údržbe banských diel a zariadení. Pán
prezident prijal záštitu nad 5. stretnutím banských miest a obcí SR a 15. Európskym stretnutím banských spolkov a cechov
v júni 2013 v Košiciach.
Nakoniec sa v novej baníckej uniforme s prítomnými vyfotil.

Fašiangové posedenie v DSS
Dňa 5. februára sme v domove sociálnych služieb na Hrnčiarskej ulici v Pezinku usporiadali pre našich seniorov fašiangové posedenie. Nechýbala fašiangová výzdoba a na stole
tradičné fašiangové šišky. Pestrý program si pripravili seniori z
nášho domova a žiaci 4. ročníka zo Základnej školy na
Kupeckého ul. v Pezinku pod vedením p. učiteľky Kapraňovej.
Vystúpili s hudobným, recitačným a tanečným pásmom. Našich
seniorov potešili darčekmi, ktoré vyrobili v škole. Obyvateľky p.
Topková Emília a p. Lackovičová Anna porozprávali o tom, ako
sa oslavovali fašiangy na Slovensku kedysi a dnes. Potom rozospievali našich seniorov Anna Hološková, Vierka Komendová, Alojz Sloboda, Mirko Kosa. Na akordeóne ich sprevádzal
Marian Gašparovič. Ďakujeme všetkým za veľmi pekný program, ktorým našim seniorom spríjemnili chvíle a pripomenuli
im časy fašiangov.
DSSaZPS Pezinok

ALDEM – združenie občanov
s Alzheimerovou chorobou a demenciou
Sme občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2011 ako nezisková organizácia. Hlavným poslaním nášho združenia je:
l chrániť a presadzovať práva a záujmy seniorov s Alzheimerovou chorobou a demenciou v meste, okrese Pezinok a domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení na Hrnčiarskej 37 v Pezinku, l skvalitňovať sociálne služby pre seniorov, predovšetkým pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou a rôznymi druhmi demencií, l zabezpečovať seniorom účasť na kultúrnych podujatiach, pracovných terapiách,
rehabilitačných cvičeniach, ozdravovacích programoch, realizovať všestranné voľnočasové aktivity. V mene členov OZ a seniorov vám vopred ďakujeme za finančnú pomoc, ktorú nám poskytnete formou darovacej zmluvy alebo 2 % daní. Potrebné
tlačivá si môžete vyzdvihnúť na adrese sídla združenia alebo
na internetovej stránke: www.dssazps.pezinok.sk.
Obchodné meno: ALDEM – združenie občanov s Alzheimerovou chorobou a demenciou. Sídlo: Hrnčiarska 37, 902 01
Pezinok. Právna forma: Občianske združenie. IČO: 422 59 606
číslo účtu: 502 637 39 83/0900. Ďakujeme

Vážení rodičia a priatelia ZUŠ E. Suchoňa
Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené 2% dane z príjmu za rok 2012 ?
Pomôžte žiakom ZUŠ Eugena Suchoňa a poukážte danú sumu na naše
„Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Pezinku.“ Sídlo združenia: ZUŠ E. Suchoňa,
M. R. Štefánika 9, 90201 Pezinok. IČO: 42259207. Č. účtu:
3085569258/0200
Získané finančné prostriedky použijeme na: l potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technického vybavenia
školy, l podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ,
l pomoc škole pri organizovaní mimo vyučovacích činností spojených so vzdelávaním,l prezentáciu a propagáciu žiakov.
Tlačivo typu Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane s
vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na: www.zuspezinok.sk
Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s Potvrdením o zaplatení dane do konca apríla 2013 daňovému úradu
v mieste bydliska. Ďakujeme
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Ľudové stravovanie starých Grinavčanov
V

ážiť si jedlo ako „ Boží dar “
neznamená len, že sa ním
nebude plytvať, ale aj že nebudeme meniť jeho podstatu. Aby
chlieb bol chlebom so všetkým
čo k nemu patrí. Naši predkovia
sa tak správali počas celého roka, v ktorom sa striedali obdobia hojnosti i pôstu.
V Grinave ľudia varili v robotné dni zväčša kyslú polievku,
najmä fazuľovú a múčne jedlá
ako slíže, buchty, osúchy a
štrúdle. V nedeľu jedli hovädziu
polievku a kúsok hovädzieho
mäsa na paprike s paradajkovou, fazuľovou alebo kôprovou
omáčkou, ku ktorej sa ponúkali
starodávne knedle – knofle. V
lete sa varila kyslá lúsková alebo zasmažená polievka a po nej
makové, syrové alebo prézlové
slíže a zásmažkové šúľance.
Obed nosievali deti svojim rodičom do vinohradu: v konvičke
polievku, v miske slíže a na plechu osúchy alebo buchty. Konvičku niesli v ruke, všetko ostatné mali zaviazané v noške na
chrbte. Polievky totiž boli chutné aj keď boli už chladné. Desiatu a olovrant – nešpor si rodičia brali ráno so sebou od gazdinej, deti im nosili len obed. Vo
vinohrade sa pracovalo od siedmej ráno. O deviatej hodine trúbila cihelna – tehelňa pre svojich robotníkov a vtedy mali desiatu aj vinohradníci v Grinave.
Pochutnali si na klobáske, syre,
mlieku, slaninke alebo oškvarkoch a zapili to vínom. Často
však jedli iba chlieb so slivkovým lekvárom či vysmážanú
žemľu. O desať minúť už opäť
trúbila tehelňa a všetci opäť stáli v práci na svojom mieste. O
dvanástej hodine bolo počuť
zvony grinavského kostola. Kto
ich nepočul, iste počul trúbenie
tehelne. Všetci sa prežehnali a
pomodlili: „ Pán Boh s nami a
zlé preč ! “ V tom čase už deti priniesli rodičom obed. Konvičku,
v ktorej bola polievka, opláchli v
studničke a nabrali si do nej vo-

dy k obedu. Tehelňa sa opäť
ozvala, keď mala byť o desať minút jedna hodina, aby sa každý
pripravil do práce. Keď trúbila o
jednej hodine, každý už bol na
svojom mieste. Vinohradníci si
opäť odpočinuli a zajedli si na
nešpor o tretej hodine, ktorý odhadli aj sami bez zvonenia a trúbenia. Olovrant v čase nešporu
tvorilo rovnaké jedlo ako na desiatu a opäť pili vodu z konvičky
zo studničky. Práca sa končila
asi o pol ôsmej v lete, až kým nebolo slnko „na dva hornáky“ –
čiže sa dali priložiť dva prsty medzi slnko a hory.
Osobitná úcta sa vzdávala
chlebu, ktorý bol najdôležitejšou zložkou ľudovej stravy. Grinavania si chlieb veľmi vážili, lebo z práce na žatve dobre vedeli, ako ťažko sa chlieb dorába.
Gazdiná piekla chléb každý piaFOTO archív autora
tok. Počas týždňa bol položený
na stole ako Boží dar, prikrytý
ľanovým obrúskom a vedľa neho bol položený nôž. Keď niekedy deti prosili rodičov, že sú
hladné, že by si chceli odkrojiť z
chleba, rodičia odpovedali:
„Chlebík spí.“ Keď pri jedení
spadla na zem čo i len kúrka z
chleba, deti ju museli zdvihnúť
a pobozkať.
Chlieb gazdiné vždy napiekli
na celý týždeň. Cesto ručne zarábali v osobitnom drevenom
korýtku (niektorí aj v zabíjačkových korytách, ale väčšinou
nie, z úcty ku chlebu a aj na svadobné koláče bolo osobitné koryto, požičiavané z domu do domu) ešte večer z režnej múky,
do ktorej pridávali odrobinky
(šmolky) z predošlého chleba,
kvasnice, kmín a zemiaky, aby
to malo vúňu a šmak. Keď nebolo kvasníc, chodili k pekárovi
pre kvások do hrnka. O polnoci
sa cesto vyváľalo, ale do pece
sa muselo zakúriť už hodinu vopred. Pomocou kvasu cesto nakyslo asi za hodinu, potom ho
gazdiná uložila do slamených
košíkov, z ktorých ho neskôr

preklopila do pece. Kto mal v
kuchyni veľkú chlebovú pec,
piekol chlieb doma, kto nemal,
odniesol ho ráno vyváľané v košíku k pekárovi. Ľudia si navzájom pomáhali, aby mali plnú
pec, lebo do jednej pece sa
zmestilo asi 5-6 chlebov. Pri peci nesmelo chýbať ohreblo, lopata, handra na vyutieranie pece, zmeták a vecheť slamy alebo slamená štetka na vyberanie popola, pretože tehlou vykladaný priestor pece musel
byť dokonale vyzametaný. Keď
si gazdiná myslela, že pec už
môže byť správne vyhriata, vhodila do nej za hrsť múky. Ak
vzbĺkla, mohla sádzať do pece
bochníky veľkou drevenou lopatou, ak nie, pec bola ešte studená. Chlieb sa v rozpálenej peci
piekol 1,5 hodiny. Gazdiná ho
mohla kontrolovať len cez malé
okienko v peci, do ktorého zapálila noviny, aby videla akej farby
je chlieb. Keď bol chlieb upečený a vybraný z pece, gazdiná
ho položila na drevený píst na
vychladenie. Potom ešte využila rozpálenú pec a upiekla
osúchy z chlebového cesta na
plechoch. Osúchy sa piekli slivové, smotanové, jablkové, syrové i oškvarkové. Po ich sádzaní do pece bola kontrola
oveľa jednoduchšia ako u chlebov. Plech mohla gazdiná totiž
z pece na chvíľu vytiahnuť.
V Grinave boli traja pekári:
Broz, Glauda a Karlo a všetci
sa uživili. Ľudia k nim nosili v košíkoch chlieb na upečenie. Na
každom chlebe bol lístok s menom majiteľa, ktoré bolo napísané s tintovú tužku. Zaujímavé
bolo, že ten lístok nezhorel a
bol čitateľný aj po vybraní chleba z pece.
Dôležitými jedlami boli parené buchty, dlhé knedle a knofle,
ktoré sa robili z cesta na trhance. Parené buchty sa varili na
randlíku a boli podlievané vodou. Knofle boli vlastne starodávne knedle. Cesto sa zarobi-

lo z múky, vajíčka, soli, vlažnej
vody a z nadrobno nakrájaných
kocečiek žemle alebo rožkov.
Tieto kocky sa najprv upiekli do
ružova a až potom sa primiešali
do cesta. Gazdiná si navlhčila
ruky, z cesta utvorila gule a uva
rila ich vo vode. Knofle sa podávali k omáčkam, hovädzej polievke alebo paradajkovej omáčke.
Grinavania mali vo svojich
kuchyniach tlstý mažiar z dreva
a železa, v ktorom tĺkli mak,
orechy a prézle zo suchých rožkov. V malých mažárkoch tĺkli
kmín, ďumbier, korenie a aníz.
Kedysi ľudia nemali trhančárku
na cestoviny. Gazdiná držala
nad hrncom na deske cesto a
tupým nožom šmýkala odrezky
do vody – šmýkance. Trhančárku mala len tetka Prechtlová, ktorá chodila variť na svadby. Kúpila si ju v Hamburgu, kde
bola kohosi z rodiny odprevádzať na cestu loďou.
K ľudovej strave patrili aj nápoje a v tejto malokarpatskej oblasti neodmysliteľné víno. V čase nových vín sa do jednotlivých domov striedavo nepretržite umiestňovala viecha. Ľudia
sa vždy dohodli, v akom poradí,
ale hlavné slovo malo mesto,
resp. obec, pretože to bolo spojené s poplatkom. Vďaka tomu
sa spotrebovalo víno v každom
dome. Vonkajším symbolom
viechy na priečelí domu bola dlhá tyč, na ktorej bola uviazaná
jedlička, ktorá visela za špic.
Hovorilo sa tomu „zlomené ruky“ , napríklad: „Mišovi sa zlomila ruka, má zlomenú ruku.“
To znamenalo, že u neho je teraz viecha. Okrem vína sa podávala aj hus, ktorú ženy v dome
napiekli. Ceny boli nasledovné:
20 korún celá husa, 2 koruny liter červeného vína a 3 koruny
liter bieleho vína. Výraz „husa“
namiesto hus používali grinavskí evanjelici, aby neurazili Jána Husa, ktorého mali vo veľkej
úcte.
Peter Sandtner
Inzercia
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PEZINČAN

ORBIS HARMONIAE 2013 Diela mladého výtvarníka Andreja Friča v Dome kultúry
Pezinské kultúrne centrum
Mgr. Dária Fehérová, MVDr. Jana Širjovová
a Jirko Vitáloš vás pozývajú na 14. ročník

ORBIS HARMONIAE
v dňoch 9. a 10. marca 2013
V Dome kultúry Pezinok, Holubyho 42

Program
SOBOTA 9. marca
Spoločenská sála:
9.00 – 10.30 h Liečenie rakoviny energiou bezpodmienečnej
lásky, ktorá rozširuje, otvára, odhaľuje, zdieľa a
lieči - Darina Balková
10.45 - 12.15 h Sloboda vôle, osud, zdravie - MUDr. Ivan Rusnák
12.30 - 14.30 h Tajomné rytmy v dejinách. Čo môže stará múdrosť povedať dnešku - RNDr. Emil Páleš,CSc.
14.45 - 16.45 h Život pohľadom astrológie po roku 2012 - Ferenc Dudás
17.00 - 18.30 h Tachyónová energia a jej využitie v mojom živote. Tachyón - kľúč k celkovému zdraviu - Ing.
Milan Repák
Salónik:
10.30 - 17.30 h SLOBODNÝ DUCH TIBETU - Meditácie, rituály,
diskusie s lámom Tiborom
Zrkadlová sála:
9.15 - 10.45 h Iba človek - prostá existencia - Pavol Bartuš
11.00 – 12.30 h Samoliečba zápalových chorôb - Štefan Zakuťanský
12.45 – 13.30 h Ako sa dožiť sto rokov v plnom zdraví - Jozef
Lupták
13.45 – 15.15 h Technika uvoľňovania negatívnych emócií - nájdenie vnútorného pokoja - Michaela Sosenková
15.30 - 16.45 h Naše vnútorné hodiny. Orgánové hodiny v praxi
- RNDr. Mária Blehová, Svatava Blehová
17.00 - 18.30 h Netradičné spôsoby veštenia - Ilja Matouš
NEDEĽA 10. marca
Spoločenská sála:
9.00 – 10.30 h Numerológia a vzťahy - Eva Baková
10.45 – 12.00 h Bunková pamäť - Monika Šindelárová
12.15 – 13.45 h Život bez stresu - lama Tibor Geljen
14.00 - 15.30 h Tajomstvo šťastného života podľa starovekej
indo-tibetskej tradície - Ing. Milan Štrupl
CESTA ZVUKU Roman Ravin a Swaymbhu (Ti17.00 h
betské misy, alikvótny spev, bubny, basa, tingša, zvony, didgeridoo, dračinely, šengy...)
Salónik:
9.45 – 11.00 h Joga a sloboda - Mgr. Matej Štepita, Ing. Vlado
Wágner
11.15 – 12.00 h Ako sa zbaviť kyslosti tela od A po Z - Jozef
Lupták
12.15 – 13.45 h Pocity viny - Eva Baková
14.00 - 15.30 h Reiki - úcta, láska, sloboda, zdravie - MVDr.
Jana Širjovová
15.45 - 17.00 h Život s anjelmi. Workshop - Marta Pelešová
Zrkadlová sála - WORKSHOPY:
9.00 – 10.30 h Taiji quan - čínske cvičenie aj pre Slovákov Juraj Melicherč k
10.45 – 12.45 h Tanec, dych, kúpeľ vo zvukoch gongu - Nina
Jassingerová
13.00 - 15.00 h Joga - Mgr. Matej Štepita, Ing. Vlado Wágner
15.15 - 17.00 h Tibetská joga - Mgr. Jan Dolensky
Sprievodné podujatia v priestoroch Pezinského kultúrneho centra: Čajovňa Zelená Tara, terapie, masáže, poradenstvo, konzultácie, zdravá výživa, tachyóny, výklad tarotu, mandaly, astrológia, numerológia, feng shui, falun gong, predaj prírodných prípravkov, drahých kameňov, terapeutické pomôcky a ďalšie zaujímavosti.
Zmena programu vyhradená!

Vstupné: 6 eur/deň, 9 eur/dva dni
Kontakt: Mgr. Dária Fehérová: lingua@astro–relax.sk, 0905
387 230, 0911 204 991, www.astro-relax.sk

Úspešná premiéra pezinského divadla
Začiatkom februára divadlo Balaclava pred zaplneným hľadiskom v Dome kultúry v Pezinku úspešne odpremiérovalo svoju novú inscenáciu ZAJTRA TO UŽ BUDE DOBRÉ. Hra rozpráva príbeh siedmich mladých ľudí, na ktorých „tam niekde
vonku“ čaká život .
Príbehom sa pokúšame otvárať otázky, ktoré trápia najmä mladú generáciu. To je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli pripraviť sériu repríz pre stredné školy. Tieto reprízy sa uskutočnia v
priebehu marca. V apríli sa tiež uskutoční repríza pre verejnosť.
Divadlo Balaclava od 14. 2. 2013 začína pracovať ako súčasť
novovzniknutého občianskeho združenia CRESCENDO, ktorého hlavným cieľom bude produkovať kultúrne podujatia rôznehu druhu – od divadelných predstavení cez vernisáže výstav
mladých umelcov, literárne večery, až po koncerty hudby rôznych žánrov. Po premiére sa chceme poďakovať Pezinskému
kultúrnemu centru za doterajšiu spoluprácu a pevne veríme, že
bude naďalej taká kvalitná a intenzívna ako doteraz.Tiež sa
chceme poďakovať divákom, ktorí sa premiéry zúčastnili. Veľmi
nás tešia pozitívne ohlasy a tešíme sa na stretnutia pri ďaľších
projektoch.
OZ CRESCENDO

Pezinčania a návštevníci Domu kultúry si mohli od 14. januára a počas prvého februárového týždňa pozrieť diela Andreja
Friča, ktoré boli vystavené v
Minigalérii na 1. poschodí.
Napriek rozmanitosti výtvarného prejavu (náznaky abstrakcie i fantazijného realizmu) je v dielach jasne badateľná stopa osobitého mladého výtvarníka, ktorý žije a tvorí vo
Viničnom. Vernisáže výstavy
sa zúčastnil aj primátor Pezinka
Mgr. Oliver Solga.
Ako prezradil samotný autor
výstavy, pri tvorbe hľadá inšpi-

ráciu vo svojom okolí. Podnety vníma takmer všade. Zároveň sa zaujíma aj o súčasnú
grafickú a keramickú tvorbu
iných umelcov. Keramickému
sochárstvu sa začal venovať počas štúdia na Pedagogickej fakulte v Bratislave. Svoje výtvory v súčasnosti vypaľuje už
vo vlastnej peci, ktorú má doma. Vo svojich obrazoch a sochách necháva otvorený priestor pre individuálnu interpretáciu zobrazených výjavov.
To, čo človek na obraze či v
soche uvidí, necháva na jeho
fantázii.
(KG)

Predajná výstava obrazov v Schaubmarovom mlyne
Ešte v minulom roku, na Luciu 13. 12., bola v Schaubmarovom mlyne vernisáž výstavy
klientov domovov sociálnych
služieb, ktorí navštevujú Nový
ateliér určený práve im, teda
ľuďom s mentálnym a viacnásobným postihnutím, ktorí
majú výtvarný talent, chuť
tvoriť a zdokonaľovať sa vo
výtvarných technikách. Stretávajú sa každý týždeň počas
školského roka v priestoroch
Galérie insitného umenia v
Schaubmarovom mlyne. Koordinátorom Nového ateliéru je
Mgr. Iveta Žáková, správkyňa galérie a lektorom je špeciálny pedagóg a arteterapeut
Mgr. Marcela Jurášová. V
deň vernisáže bolo krásne
slnečné počasie a vo dvore Schaubmarovho mlyna bola

v snehu vyšľapaná cestička
vedúca rovno
do galérie.
Hlavní účastníci pomaly
prichádzali v
doprovode svojich opatrovateliek, usmiati,
šťastní a s veľkým pocitom
dôležitosti. Vo dverách ich s
úsmevom na tvári vítala pani
Ivetka a pani Marcelka. Takto
dôverne oslovujú klienti koordinátora a lektora tohto projektu.
Niet sa čo čudovať, pretože ľudia s mentálnym postihnutím
patria k skupine občanov, ktorí
vzhľadom na svoje postihnutie
potrebujú pomoc a stálu podporu pre rozvoj svojich zručností a

ciu napätia a v neposlednom rade vedú k stimulácii sebavedomia a pozitívneho vnímania seba samého. Z vystavovateľov
bolo cítiť spokojnosť a vďaku.
Vďaku pre svoje opatrovateľky,
pre pani Ivetku a pre pani
Marcelku. Takáto aktivita predstavuje pre ľudí s mentálnym
postihnutím jednu z ciest pre pochopenie tohto sveta. Predstavuje tiež príjemné trávenie voľschopností. Aj toto je prejavom ného času s možnosťou konich vďaky. Výstavu otvorila Mgr. frontovať sa s vonkajším sveIveta Žáková a Marcelka Ju- tom. V tento deň bol pohár sporášová v stručnosti vysvetlila kojnosti skutočne naplnený.
význam takejto netradičnej vý- Podporte ich, prosím, výstava
stavy a napokon aj vystavova- je predajná a potrvá do 12. 3.
telia vystúpili so svojím hudob- 2013. Zakúpením vystavených
ným programom.
diel máte aj vy možnosť skvalitVýtvarné činnosti prinášajú ta- niť život ľudí s mentálnym a viackýmto ľuďom naplnenie, istú for- násobným postihnutím.
mu konfrontácie s okolím, filtráEva Amzlerová

Afrika opäť v minigalérii Domu kultúry Pezinok
V pondelok 11. 2. 2013 sa
uskutočnila vernisáž výstavy
Neznáma Afrika III a prezentácia fotografií z východnej Afriky
z krajín Eritrea, Džibuti, Somálsko a Etiópia. Podujatie sa
uskutočnilo pod záštitou manželky prezidenta SR pani Silvie
Gašparovičovej, ktorá sa však
otvorenia zo zdravotných dôvodov nezúčastnila. Hostia si mali
možnosť pozrieť množstvo fotografií pána Milana Grella a vypočuť si pútavú prezentáciu pána
Ľuboša Fellnera. Táto prezentácia bola výnimočná nielen
tým, že ide už o štvrté pokračovanie výstav pána Grella, ale
bola prvýkrát v kinosále Domu
kultúry a prítomní mali možnosť
vychutnať si atmosféru týchto

krajín na veľkom premietacom
plátne. Organizátori sa tešili veľkému záujmu verejnosti o podujatie a touto cestou srdečne
ďakujú za podporu. Výstava fotografií je nainštalovaná v minigalérii na 1. poschodí Domu kultúry a záujemcovia si ju majú
možnosť pozrieť do polovice
marca.
(r)

Desmod a Cigánski Diabli v Pezinku

Predstavenie „Velký holky nepláčou“

Až sedemnásobný víťaz diváckej ankety Slávik, skupina Desmod, spolu so svetoznámou etno-formáciou Cigánski Diabli koncertovali 4. februára 2013 v Pezinku. Dejiskom vystúpenia, ktoré
sa konalo v rámci spoločného turné spomínaných kapiel, bola
spoločenská sála Domu kultúry. Pezinčania a fanúšikovia rockovej a etno hudby si tu prišli na svoje.
Úvodné minúty na pódiu patrili predskokanom – mladej speváčke Nike Karch s kapelou. Po nich si už miktofón prevzal spevák
Mário „Kuly“ Kollár a spolu s ostatnými členmi skupiny Desmod
rozprúdili fanúšikom krv v žilách známymi pesničkami. A keď sa
po chvíli pridali aj Cigánski Diabli, koncert nabral poriadne na
obrátkach.
Koncert Desmod a Cigánski Diabli v Pezinku bol jedným zo série vystúpení, ktoré sa začali ešte minulý rok. Pre úspech netradičného spojenia dvoch rozdielnych hudobných žánrov (rockových a cigánskych piesní) pripravili skupiny niekoľko koncertov
navyše aj v roku 2013.
(KG)

Posledný januárový pondelok si mohli milovníci divadelných
hier spríjemniť veselou komédiou Velký holky nepláčou. Predstavenie sa uskutočnilo na pódiu Veľkej sály pezinského Domu kultúry. Hra mala pred slovenským publikom premiéru práve v Pezinku.
Úsmevný príbeh, vychádzajúci zo života bežných ľudí, verne
stvárnili herci pražskej divadelnej scény. Dve hlavné ženské úlohy obsadili herečky Jana Šulcová a Veronika Jeníková. V hre majú tieto dámy spoločné hlavne problémy. Spájajú ich rozpadnuté
manželstvá, a preto sa rozhodnú založiť si svoje vlastné akože
manželstvo. Predstavenie o ženách sa samozrejme nezaobišlo
ani bez mužských hereckých výkonov. Veď ako to už v živote býva, problémy žien sa väčšinou točia práve okolo mužov. Na humornom a zveličenom zobrazení rôznych životných situácií sa pobavili azda všetci diváci januárovej komédie v Pezinku. Výkony
českých dovadelných hercov ocenili potleskom a úsmevmi na
perách.
(KG)
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KULTÚRNE PROGRAMY
PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 1.3. (piatok) o 19.00 h v malej sále DK – ZIMNÝ FOLKOVÝ
KONCERT
► 9.-10.3. (sobota, nedeľa) vo všetkých priestoroch DK ORBIS
HARMONIAE – Dni zdravého života. Hlavný garant: Dária
Fehérová. Podrobný program na 10. strane.
► 15.3. (piatok) o 14.00 h v malej sále DK – CINEAMA. Krajská súťaž neprofesionálnej filmovej tvorby. Hlavný garant: MOS Modra.
► 16.3. (sobota) o 9.30 h v spoločenskej sále DK – OTVORENÉ
MAJSTROVSTVÁ OKRESU PEZINOK VO VOLENOM MARIÁŠI. Hlavný garant: Mariášový klub Pezinok - Ing. M. Pitoňák a J.
Chrapko.
► 16.3. (sobota) o 15.30 h v malej sále DK – PAFF-PEZINSKÝ
AMATÉRSKY FILMOVÝ FESTIVAL. Organizátori: OZ Priatelia
divadla a filmu a OZ Kinečko.
► 17.3. (nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK – AHOJ ROZPRÁVKA. Dnes: Princovia a princezné. Účinkuje: Divadlo
AGA-PÉ. Cyklus rozprávok s detskou súťažou.
► 18.3. (pondelok) o 9.30 h vo veľkej sále DK – POPOLUŠKA.
Divadelné predstavenie pre ZŠ v podaní divadla Clipperton.
► 18.3. (pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK – VERNISÁŽ VÝSTAVY: Dana a Zuzana Polákové: „JARNÁ LÁSKA“
► 20.3. (streda) o 9.00 h vo veľkej sále DK – NAJMENŠÍ FESTIVAL. Prehliadka tvorivosti detí MŠ.
► 21.3. (štvrtok) DEŇ PAMÄTI. Komponovaný program pri príležitosti 71. výročia prvej deportácie slovenských Židov.
10.00 h Program pre školy
18.00 h MAZL TOF – Kateryna Kolcová - židovská speváčka, skladateľka - Erich Boboš Procházka - virtuóz na ústnu harmoniku Andrej Jarolín - cimbal. Komponovaný program s koncertom.
► 23.3. (sobota) o 10.00 h v spoločenskej sále DK – TANEČNÁ
SÚŤAŽ O POHÁR PKC. PKC v spolupráci s TC CHARIZMA.
► 25.3. (pondelok) o 19.00 h vo veľkej a spoločenskej sále DK –
DEŇ UČITEĽOV – TRJOF. Kultúrny program a ocenenie pre pedagógov mesta Pezinok. Hlavný garant: MsÚ Pezinok. Pre verejnosť nepredajné.
► 26.3. (utorok) o 8.30 h vo veľkej sále DK – JOHN A MARY. a
o 10.00 h PETER BLACK. Predstavenia v anglickom jazyku pre
ZŠ. Účinkuje Divadelné centrum Martin.
► 26.3. (utorok) o 14.00 h v spoločenskej sále DK – SCHÔDZA JEDNOTY DÔCHODCOV. Hlavný garant: Jednota dôchodcov Pezinok.
► 31.3. (nedeľa) o 19.00 h v spoločenskej sále DK – HASIČSKÁ
ŠIBAČKOVÁ ZÁBAVA. Hlavný garant: Dobrovoľný hasičský
zbor Pezinok.
Akadémia III.veku:
14. a 28.3.
Dejiny hudobných žánrov
7.a 14.3.
Fotografovanie-tvorba a úprava fotografií
6.,13.a 20.3. Ekonom.-sociálno-právne minimum pre seniorov
Pripravujeme:
25.4. KTO ZHASOL SVETLO? Iskrivá komédia Marca Camolettiho. Účinkujú: M. Kráľovičová / Z. Studénková, Z. Tlučková,
K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák

KINO DOMU KULTÚRY
1.
Argo .......................................................................... USA
2.-3. Štvorlístok v službách kráľa ............ 17.00 h .............. ČR
2.
Janíčko a Marienka: Lovci čarodejníc ....................... USA
3.
Janíčko a Marienka: Lovci čarodejníc 3D .................. USA
5.-6. Hašišbabka ............................................................................. Fra
7.
Divoký Django ...................................................................... USA
8.
Cesta do krajiny Oz ............................................................... USA
9.-10. Cesta do krajiny Oz 3D ............................................ USA
12.
Fk: Klip ..................................................................... Srb
13.-14. Z hrdza a kosti ....................................................... Fra, Bel
15.-17. Smrtonosná pasca: Opäť v akcii .................................. USA
16.
E.T. Mimozemšťan ............................... 17.00 h ............ USA
19.
Fk: Máme pápeža ...................................................... Tal, Fra
20.-21. Na šrot ....................................................................... USA
22.
Renoir .......................................................................... Fra
23.-24. Mama ........................................................................ USA
23.
Krúdovci ............................................. 17.00 h .......... USA
24.
Krúdovci 3 D ......................................... 17.00 h .......... USA
26.
30 minút po polnoci .................................................... USA
27.
Jack zabiják obrov 3 D ............................................... USA
28.
Jack zabiják obrov ..................................................... USA
29.-31 G. I. Joe: Odveta 3 D .................................................. USA
30.
Hotel Transylvánia 3 D ....................... 17.00 h .......... USA
31.
Legendárna partia 3 D ........................ 17.00 h .......... USA
Začiatok predstavení je o 19.30 h pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Významný astronóm z Pezinka
21. 3. si pripomenieme už 20. výročie úmrtia významného astronóma a Pezinčana DrSc. RNDr. Ján Štohla. V rokoch
1986-88 stál na čele Slovenskej astronomickej spoločnosti, ktorú v roku 1959 zakladal. V roku 1989 sa stal riaditeľom AsÚ
SAV. V rokoch 1990 - 1992 bol podpredsedom Spoločnosti M. R. Štefánika. Jeho meno nesie planétka 3715Štohl. A v roku 2007
bola po ňom pomenovaná ulica v rodnom Pezinku.
Dátum 21. 3. si mnohí spájame s prvým jarným dňom. Keby
bol pán Štohl ešte medzi nami, určite by k tomuto dátumu poznamenal, že jarná rovnodennosť podľa astronomických meraní vychádza aj v tomto roku na 20. 3. 2013.
(pb)

SPOMÍNAME
Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 25. 2.
2013 uplynie 5 roky, čo nás vo veku
47 rokov navždy opustila naša
milovaná mamička, manželka
Marta PULŠČÁKOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Manžel Ondrej, synovia Andrej, Michal
a ostatná smútiaca rodina.
Nezomrel ten, kto
ostáva v ľudských
srdciach. Dňa 14.
2. 2013 sme si pripomenuli 4. výročie
od úmrtia našej
drahej a milovanej
mamy
Janky MINAROVIČOVEJ.
Za tichú spomienku všetkým,
ktorí nezabudli, ďakujeme. S láskou spomínajú, sestry, brat, dcéry
Kvetka, Beatka s manželom, Janko s nevestou a vnuk Danko.
V srdciach tých,
ktorí vás milovali,
budete žiť stále.
Dňa 8. 1. 2013 uplynuli 3 roky čo nás
navždy opustila
naša drahá mamička, babička a prababička
Zitka KLAMOVÁ
a dňa 28. 3. 2013 si
pripomenieme 5. výročie od smrti nášho drahého otecka.
dedka a pradedka
Dominika KLAMU.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich
nezabudli a s láskou spomínajú
spolu s nami. Venujte im, prosím,
tichú spomienku. Dcéra Alena s
rodinou.

Osud nikdy nevráti,
čo nám vzal, ostali
len spomienky a
žiaľ. Dňa 28. februára 2013 uplynie
11 bolestných rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, svokor, deduško a staviteľ
Stanislav MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Mária a
synovia s rodinami.

Osud už nevráti, čo
nám vzal. Len jedno nám vždy vráti –
spomienky a v srdci
žiaľ. Dňa 18. februára sme si pripomenuli nedožité 90.
narodeniny nášho drahého
Františka VARGU
a dňa 13. januára sme si pripomenuli 13. výročie jeho úmrtia.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina.
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Dňa 28. 1. 2013
sme si pripomenuli
2. výročie, čo navždy dotĺklo srdce
Ing. Branislava
FISCHERA
S láskou spomína
celá rodina a ďakujeme všetkým ktorí
si spomenuli na
nášho otca
Emila FISCHERA.

Dňa 19. 2. 2013 uplynulo 10 rokov odo dňa, keď nás vo veku 77
rokov opustila naša mamička,
babička a prababička
Pavlína GERŠIČOVÁ.
S láskou spomínajú synovia s
rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 22. 2. 2013
uplynulo 22 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá
mama, svokra a
babička
Antónia
BUBENÍKOVÁ.
Dňa 2. 2. 2013 uplynulo 20 rokov čo Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
nás navždy opustil spomienku. Synovia s rodinami.
náš otec
Ján PONIŠT.
Tí, ktorí, ste ho po- Ako z tvojich očí
znali, venujte mu žiarila láska, obetatichú spomienku. S láskou spo- vosť a dobrota, tak
mínajú dcéry Jana a Mária s rodi- nám budeš chýbať
do konca života.
nami.
Dňa 14. 2. 2013
uplynuli tri roky, čo
nás opustil milovaný otec
S úctou a láskou si
Štefan HAJTMÁNEK.
dňa 14. 2. 2013 priKto ste ho poznali, venujte mu
pomíname 6. výrotichú spomienku. Spomínajú
čie úmrtia našej
dcéra Anna a syn Vladimír s rodidrahej mamičky
nami.
Márie
KOLESÁROVEJ
a zároveň spomíname na jej man3. 3. 2013 uplynie
žela a môjho otca
10 rokov od smrti
Jozefa KOLESÁRA
Ivana
a jej syna a môjho brata Jožka,
PÄTOPRSTÉHO.
ktorí už takisto nie sú medzi naSpomínajú syn Igor
mi. Kto ste ich poznali, venujte im
s rodinou a nevesta
tichú spomienku. Dcéra Alenka s
rodinou.
Anka s rodinou.

Tak tíško odišla duša tvoja, že nestihla si povedať ani
zbohom, rodina
moja. Dňa 29. 2.
2013 uplynie rok,
čo nás vo veku 84
rokov navždy opustila naša milovaná mamička, babička a prababička
Noví občiankovia
Klára ČEVOROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku. Syno- Tomáš Nagy
2.1.
via Miloš a Ladislav s rodinami a Jozef Rabčan
2.1.
vnučky Lucia, Kristínka a vnuk TiFilip Szabó
2.1.
bor so Zuzkou.
Ema Hozová
3.1.
Stella Ema Sekerová
3.1.
Už 25 rokov uply- Melisa Manáková
4.1.
nulo odvtedy čo
4.1.
nás navždy opustil Oliver Benček
Maxim Buček
4.1.
Vladimír
LANČARIČ
Lea Bedenská
5.1.
zo Šenkvíc. S lás- Alžbeta Nováková
7.1.
kou spomínajú,
Lea Kraščeničová
9.1.
manželka, dcéry, sestra a brat.
Gregor Dobrotka
12.1.
Maxim Adam Aulitis
13.1.
Dňa 29. 2. 2013 Zuzana Noskovičová
13.1.
bude tomu rok, čo
Tomáš Papp
14.1.
nás navždy opustil
14.1.
náš drahý manžel, Simona Krajmerová
otec, dedko i pra- Barbora Belanská
16.1.
dedko
Samuel Jedlička
18.1.
Rudolf TYKO.
Daniel Kluka
18.1.
Kto ste ho poznali, venujte mu
19.1.
tichú spomienku. Smútiaca rodi- Peter Vavrinský
Vivien Kernová
20.1.
na.
Vanesa Mocková
24.1.
Alexandra Szabó
25.1.
Osud ti nedoprial s Dávid Szabó
25.1.
nami dlhšie byť, ale
Martin Záhumenský
25.1.
v našich srdciach
Peter
Sumega
26.1.
budeš stále žiť!
26.1.
Dňa 9. 2. 2013 by Martin Benčík
oslávil 70. narode- Tatiana Molnárová
27.1.
niny náš brat
Teo Guňovský
28.1.
Ján KLANDUCH
Alexandra Gubricová
31.1.
a tento rok uplynie 10 rokov, čo
1.2.
nás navždy opustil. S láskou a René Gróf
2.2.
úctou na teba spomínajú sestry s Matej Stankovič
rodinami. Nezabúdame!
Natália Brezinová
3.2.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Nina Bittnerová
Michael Markovič
Igor Gönci

3.2.
4.2.
6.2.

Zosobášili sa
• Ľubomír Belica a Mária Drdacká
• Stanislav Noskovič a Adriana
Wittgruberová • Adam Briestenský a Mgr. Elena Suchoňová

Naši jubilanti
70-roční
Ján Trochta
Zuzana Slaná
Anna Štilhammerová
Natália Prokopová
Ivan Bojkovský
Jozef Vavrinkovič
Jozef Pták
Viliam Jablonický
Alžbeta Jedličková
Milan Német
Emília Tóthová
Ing. Imrich Mažár
Juraj Bindzár
Anna Lančaričová

1.2.
3.2.
4.2.
10.2.
11.2.
13.2.
14.2.
16.2.
18.2.
19.2.
20.2.
21.2.
24.2.
27.2.

75-roční
Ján Kalnický
Viera Kuňáková
Jozef Zápražný
Alexander Juriš

1.2.
2.2.
10.2.
12.2.

PEZINČAN

Dňa 24. 2. 2013 si
pripomenieme 2.
výročie úmrtia
Viliama
KRAJČOVIČA
z Pezinka - Cajle.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomína najbližšia rodina.

Dňa 16. 2. 2013
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, starý a prastarý otec
Ing. Rudolf ZÁMEČNÍK.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária a dcéry s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomienku.

Dňa 12. 2. sme si s
bolesťou v srdci
pripomenuli 1. výročie úmrtia našej
milovanej drahej
manželky, mamičky, babičky
Emílie NÉMETOVEJ..
S láskou a úctou spomínajú manžel Milan, deti Milan, Iveta, Igor a
osem vnúčat. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

P O Ď A K O VA N I E
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 7. 1.
2013 odprevadili
na poslednej ceste
nášho drahého
zosnulého manžela, otca a dedka
Františka HOTOVÉHO.
Zároveň úprimne ďakujeme za
prejavenú sústrasť a kvetinové
dary. Manželka Terézia, dcéra
Ivana s rodinou, syn František a
Jaroslav s rodinami a vnučky
Mirka a Stanka.
Eduard Horváth
Gabriela Kojnoková
Anna Kráľová
Irena Virgovičová

13.2.
17.2.
24.2.
28.2.

80-roční
Ľudmila Noskovičová
Jaroslav Hoššo
Gerhard Kadlečík
Ružena Súčanová

18.2.
20.2.
23.2.
28.2.

85-roční
Ján Kelecsenyi
Štefan Líška
Imrich Kormoš
Eleonóra Hlinkovičová
Anna Markovičová
Alžbeta Federlová

1.2.
6.2.
8.2.
19.2.
22.2.
27.2.

90-ročná
Helena Thierová

7.2.

91-ročné
Vilma Benčuriková
Paula Pätoprstá

3.2.
15.2.

Opustili nás
Ľudmila Potroková
Mária Šebová
Pavol Demovič
Katarína Ďurianová
Mária Hranická
Ivan Koska
Mária Zvolenská
Božena Vaľová
Jozef Slimák
Helena Kilhofová

82 r.
80 r.
90 r.
84 r.
85 r.
72 r.
75 r.
74 r.
83 r.
92 r.
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Vrchárska sezóna 2012
Pre rok 2012 boli vyhlásené Majstrovstvá Slovenska automobilov - Národný pohár. Jednalo sa o
6 pretekov po celom Slovensku (Zvolen - Ostrá
Lúka, Košice - Jahodná,
Dobšinský Kopec, Jankov
Vŕšok, Liptov - Huty a Zvolen), na ktorých súťažili jazdci autoklubu a to Paľo Jajcay,
Dušan Nosál a Martin Mesároš. Už prvý spomínaný Paľo
Jajcay na svojom dobre pripravenom závodnom vozidle Nissan
Sunny vybojoval titul Majstra Slovenska v triede E-2000 a týmto
prispel do zbierky autoklubu zatiaľ najcennejšou trofejou. Počas roka dokázal na 6 podujatiach 4-krát vyhrať triedu E-2000 a
vybojovať 1. absolútne miesto na Hutoch, ktoré mu pomohlo ku
konečnému 4. miestu v absolútnom hodnotení pre rok 2012.
Martin Mesároš na vozidle Škoda 120LS počas celej sezóny bojoval o titul, no nakoniec sa mu podarilo vybojovať 3. miesto v
triede E-1400. Umiestnenie je aj tak veľmi pekné a podarilo sa
mu vyhrať vo svojej triede, ktorá bola obsadená jazdcami z celého Slovenska. Dušan Nosál jazdiaci na vozidle Peugeot 306,
počas celého roka musel bojovať nielen s konkurenciou v triede
E-2000, ale aj s technikou na svojom vozidle, ktorá mu vypovedala na kopci v Hutoch. Pre poruchu na motore, ktorá sa nedala
už stihnúť opraviť na posledné podujatie, musel skončiť svoju
účasť v seriáli. Týmto predčasným koncom sa umiestnil v tabuľke na 6. mieste. Teraz sa pretekári pripravujú na novú sezónu
2013, ktorá začína v marci .
(pj)

III. kolo Slovenského pohára v karate
V sobotu 9. 2. prebehlo v Pezinku III. kolo Slovenského pohára v karate mládeže a seniorov. Počasie urobilo svoje a na súťaži sa nezúčastnili, hoci boli prihlásené, viaceré kluby zo stredu
a východu. Ale aj napriek tomuto do Pezinku pricestovali pretekári z 19 klubov a bolo ich viac ak 230. Naši mladí ale aj starí
pretekári sa v tejto konkurencií nestratili aj napriek tomu, že rozhodcovia niekedy neodhadli svoje gesto.
Výsledky: 1. miesto si vybojovali v kumite (športový zápas)
žiaci 8-9 rokov + 140 cm Thomas EIBL a v kategórií muži -78
kg Martin TOMAŠKOVIČ. Druhé miesto si v kategórii kumite
žiaci 10- 11 rokov -150 cm vybojoval Sebastián BOBAĽ. Tretie
miesta si vybojovali v kumite 8-9 rokov -140 cm Alex EIBL, dorastenky 14-17 rokov -55 kg Daniela ŠIANDOROVÁ a družstvo chlapcov 10-13 rokov v zložení Alex BUČEK, Peter
SZABO, Tomáš ŠEFČÍK. No a nepopulárne štvrté miesto obsadili v kumite žiaci 10 -11 rokov -150 cm Peter SZABO, 10-11
rokov +150 cm Alex BUČEK, 11-12 rokov -160 cm Tomáš ŠEF(mh)
ČÍK a 8-9 rokov +140 cm Daniel ŠTRBKA.

Pezinská hokejbalová liga
13.kolo
Sobota, 19. január 2013
09:00 Jokerit – HC Chilli
5:7
10:30 Vitamíny Pezinok A – HBC Team Ducks Bratislava
3:2
12:00 Haliganda Pezinok – ŠHbK Račištorf
8:6
13:30 Hurons Budmerice – Obri Grinava
5:0 kontumačne
Nedeľa, 20. január 2013
10:00 D. Lužná Hawks – Diabli Réca
0:5 kontumačne
11:30 Vitamíny Pezinok B – HBK Panteri
3:1
13:00 Hornets PK - Buldogs
11:3
14.kolo
Sobota 26. január 2013
Carpathians – HBK Panteri
HC Chilli – Diabli Réca
Vitamíny PK A – ŠHbK Račištorf
Haliganda PK – D. Lužná Hawks
Nedeľa 27. január 2013
Hornets PK – Obri Grinava
Vitamány PK B – Buldogs
Hurons Budmerice – HBC Team Ducks BA
15.kolo
Sobota 2. február 2013
Vitamíny PK B – Obri Grinava
Hornets PK – HBC team Ducks BA
Diabli Réca – Jokerit
Hurons Budmerice – ŠHbK račištorf
Nedeľa 3. februára 2013
Buldogs – Carpathians
Haliganda PK – HC Chilli
Vitamíny PK A – D. Lužná Hawks
Odvetná časť
16.kolo
Haliganda PK – Jokerit
Hornets PK – ŠHbK
Hurons Budmerice – D. Lužná Hawks
Vitamíny PK A – HC Chilli
Vitamíny PK B – HBC Team Ducks BA
Carpathians – Obri Grinava
HBK Panteri – Buldogs

1:4
5:1
3:5
19:0
13:4
12:4
4:2

11:2
1:5
6:1
3:6
3:8
4:5
20:0

8:2
5:4 sn
6:1
4:1
7:2
9:2
5:4
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Ján JANUŠÍK druhý na ME v halovom veslovaní
10. ročník Majstrovstiev Európy v halovom veslovaní na
veslárskych trenažéroch Concept2 sa konal predošlý víkend
26.-27. januára 2013 v aule
gymnázia Theodora Heussa v
nemeckom meste Essen-Kettwig. Majstrovstiev Európy sa
celkom zúčastnilo 19 krajín a
takmer 1000 pretekárov a 109
profesionálnych klubov len z
Nemecka. Po prvýkrát v dejinách sa na takýchto majstrovstvách zúčastnila aj výprava z
Pezinka v zložení Ján JANUŠÍK (ZŠ Fándlyho), Šimon
SADLOŇ (ZŠ Kupeckého) a
Adam ČÍŽ (Gymnázium), a to
pod prísnym dohľadom trénera
a organizátora PhDr. Vladimíra GÁBU.
Druhé miesto Jána JANUŠÍKA považujeme za obrovský
úspech na takom veľkom podu-

jatí a v takej veľkej konkurencii profesionálnych veslárskych
klubov Európy.
Dosiahnutý úžasný výsledok
Jána JANUŠÍKA bol zdramatizovaný pokazením prvého štartu, čo pripisujeme nervozite a
pocitu zodpovednosti reprezentovať Pezinok a zároveň

uznanie súperov, napriek tomu,
že s halovým veslovaním sme
začali v polovici januára 2010 a
len ako „Krúžok pri Základnej
škole Fándlyho Pezinok “ .
Taktiež treba spomenúť druhé miesto Jána JANUŠÍKA na
VIII. ročníku verejnej halovej regaty na veslárskych trenažéroch „ O pohár Sĺňavy “ a 3. kolo
Českého pohára v Piešťanoch
ako aj druhé miesto na medzinárodných majstrovstvách Rakúska vo Viedni.
Vďaka za možnosť účasti na
Slovensko na tak veľkom podu- ME patrí p. riaditeľovi Základjatí ako sú Majstrovstvá Euró- nej školy Fándlyho Milanovi
py. Druhý štart bol oneskorený JANOGOVI a p. Ľubomírovi ŠÚz dôvodu možnosti diskvalifiká- ŠOLOVI ako aj členom LIONS
cie, a tak bolo čo doháňať.
clubu Pezinok a LIONS clubu
Ako nováčik športového odvet- Istropolis Bratislava, ktorí nám
via Indoor Rowing (Jazda na tre- pomohli celú akciu finančne a
nažéri Concept2), sme v silnej organizačne zabezpečiť.
konkurencii vzbudili pozornosť a
PhDr. Vladimír GÁBA

Víťazstvo pezinských basketbalistov v Nitre
16. 9. 2012 sa v Nitre uskutočnil celoslovenský turnaj v basketbale v kategórii starších žiakov.
Tohto turnaja sa zúčastnili aj basketbalisti klubu BKP Pezinok.
V prvom zápase sa basketbalisti Pezinka stretli s klubom
BKM SPU Nitra. Po veľmi dobrom začiatku, kedy Pezinčania
viedli 19:9, sa náskok podarilo
udržať až do konca a naši zvíťazili 62:45. (polčas: 51:31).
V druhom zápase sa hráči
BKP Pezinok stretli s favorizovaným klubom BC Prievidza.
Po vyrovnaných dvoch štvrtinách, v ktorých sa obe družstvá
vystriedali vo vedení, sa preja-

vila lepšia kondičná a herná príprava BKP Pezinok, vďaka ktorej sme zvíťazili 85:68 (polčas
41:45). Po tomto zápase obsadili basketbalisti BKP Pezinok
prvé miesto na turnaji, ktoré je
vôbec prvým turnajovým prvenstvom v histórii klubu.
Turnaja sa zúčastnili hráči
BKP Pezinok: Jozef Šimo, Marek Šimo, Denis Kuznecov, Matúš Skovajsa, Tomáš Praženka, Dávid Šefčík, Filip Duffala,
Tomáš Rolko, Bruno Kolár, Peter Stročka, Adam Rudavský.
Trénermi BKP Pezinok sú: Mgr.
Vladimír Kuznecov a Mgr. Peter
Gyepes.
(BKP)

Adrenalínoví jazdci dostali
Pezinskú Babu do varu

Turnaj Old Boys ovládli domáci

Výsledky III. turnaja

Výsledky zápasov III. turnaja:
Skupina C (1.-4.)
Skupina D (5.-8.)

V sobotu 16. februára sa v športovej hale SOU na Komenského
ulici
konal 4. ročník turnaja vo futbale o Pohár Old Boys Pezinok,
Sobotný V. ročník Baba cupu Bratislavskej župy zožal ús-pech,
teda
Starých pánov. Premiérovo sa ho zúčastnilo až 10 tímov,
sily si prišli zmerať tri desiatky adrenalínových športovcov.
„ Aj napriek nie celkom ideálnym podmienkam sa tu zišli tri de- okrem mužstiev z okolitého regiónu pricestovali aj naši priatelia z
siatky nadšencov tohto novodobého športu. Vytváranie podmie- Českej republiky (Želeč u Tábora, Lovčičky) a zo srbského Baču.
nok pre športové vyžitie mladých ľudí je jednou z priorít Bra- Práve Bač obhajoval vlaňajšie prvenstvo. Zdalo sa, že opäť bude
tislavskej župy a aj toto je signál, že ideme správnym smerom,“ najväčším favoritom, ale vo finále narazil na domáci Pezinok a bopovedal predseda BSK Pavol Frešo.
la z toho veľká dráma. Po bezgólových polčasoch sa rozhodovaVýsledky:
lo až v penaltovom rozstrele a v tom mali pevnejšie nervy hráči
Baba cup snowboard:
Old Boys Pezinok, ktorí ho vyhrali 4:3. Tretie miesto obsadilo
1. miesto – Roman Roth, 2. miesto – Martin Blaško, 3. miesto – ToHorné Srnie vďaka výhre 2:0 nad Vinosadmi. Pezinčania boli
máš Dropa - Best trick snowboard – Lukáš Kalužák
Baba cup lyže: 1. miesto – Viktor Jašica, 2. miesto - Pavol Praže- úspešní aj v individuálnych oceneniach. Najlepším hráčom turnaja sa stal Richard Slezák, za najlepšieho brankára bol vyhlásenica, 3. miesto – Patrik Fischer - Best trick lyže – Dominik Trno.
Pre všetkých, ktorí chcú byť takí dobrí ako účastníci Baba cupu je ný Pavol Košút. Zdolaného finalistu z Baču môže tešiť aspoň to,
od 16. februára do 6. marca pripravená bezplatná snowboardo- že mal najlepšieho strelca, Dušan Volin dal dovedna 6 gólov.
vá a snowskateová škola. Každú sobotu od 14.00 do 16.00 h. Turnaj sa uskutočnil pod záštitou firmy Čekostav a osobne sa ho
Bližšie informácie sú na stránke www.skateboardskola.sk.
zúčastnil aj primátor mesta Pezinok Oliver Solga.
(r)

Školskej basketbalovej ligy

2012-2013

Fándlyho – Gymnázium 16:43
Svätý Jur – Orešie 29:02
Fándlyho – Svätý Jur 25:14

Šenkvice – Kupeckého 22:37
Bielenisko – Modra 13:42
Šenkvice – Bielenisko 10:40

Tabuľky skupín po III. turnaji:
V utorok 12. 2. 2013 sa v Športovej hale SOŠ Komenského uskuSkupina C
Skupina D
točnil III. turnaj ŠBL – VISTA real Cupu. Odohrali sa prvé zápasy 2.Z V P Skóre B
Z V P Skóre B
fázy súťaže v nových skupinách C a D, v ktorých školy bojujú o lep- 1. Svätý Jur 2 1 1 43:27 3 1. Bielenisko 2 1 1 53:52 3
2. Fándlyho 2 1 1 41:57 3 2. Modra
1 1 0 42:13 2
šie postavenie pred zápasmi o konečné umiestnenie.
Zápasy III.turnaja rozhodoval Jaroslav Minda.

3. Gymnázium1 1 0
4. Orešie
101

43:16 2
02:29 1

3. Kupeckého 1 1 0
4. Šenkvice 2 0 2

37:22 2
32:77 2
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