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Vážení spoluobčania,
milí Pezinčania,
dovoľte, aby som vám všetkým, vašim rodinám, priateľom a známym zaželal šťastné, pokojné a radostné vianočné sviatky.
Tak ako my dostávame darčeky a obdarúvame na Štedrý večer svojich najbližších,
tak sa trošku nadnesene dá
povedať, že aj naše mesto
dostalo už v predstihu pred
pár dňami vianočný darček.
Nie jeden, ale hneď tri.
Tým prvým je schválenie
dôležitého dokumentu územného plánu mesta, podľa ktorého sa bude riadiť výstavba a rozvoj mesta Pezinok v najbližších rokoch.
Druhým je schválenie rozpočtu na rok 2017, ktorý má
veľký význam pre konkrétne
využitie finančných prostriedkov v prospech občanov
nášho mesta.
Tým tretím darčekom je vyhodnotenie transparentnosti
a fungovania samosprávy. V
tomto hodnotení sme skončili na veľmi peknom desiatom mieste. V priebehu
dvoch rokov sme sa do prvej
desiatky dostali z dvadsiateho šiesteho miesta.
Niekto sa možno spýta,
akú majú tieto darčeky hodnotu. Som presvedčený, že
veľkú. K tým prvým dvom
sme sa totiž dopracovali
vlastnými silami. Ten tretí máme od významnej inštitúcie,
ktorá dlhodobo objektívne
skúma a vyhodnocuje všetky
mestá a kraje na Slovensku,
a to podľa desiatok kritérií.
Želám vám všetkým, milí
spoluobčania, aby ste aj vy
dostali pod stromček minimálne tri darčeky. Také, na
ktoré ste prispeli vlastným
úsilím, umom a pracovitosťou a aj také, ktoré vám darujú vaši najbližší ako prejav
svojej lásky, vďačnosti a spolupatričnosti.
Šťastné a veselé Vianoce,
milí spoluobčania, a v roku
2017 veľa zdravia, energie a
úspechov.
Oliver Solga,
primátor mesta Pezinok
Inzercia
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Šťastné
a veselé!

Už o pár dní nás čakajú najkrajšie sviatky roka. Ich príchod v našom meste už tradične ohlasujú vianočné trhy, ale tiež
Mikuláš, ktorý zavítal na pezinské Radničné námestie 5. decembra. Samozrejme spolu s anjelom, čertom a so sladkosťami, čo spôsobilo radosť predovšetkým najmenším Pezinčanom. Vyvrcholením programu bolo slávnostné rozsvietenie
vianočného stromu, ktorý v tomto roku mestu daroval Ing. Slavomír Gajdoš z Pezinka. Ďakujeme! A dovoľte, milí čitatelia,
aby sme vám zaželali radostné a pokojné Vianoce.
FOTO: Milan Oravec

Pezinok má nový územný plán
Po viac ako siedmich rokoch
má Pezinok schválený nový
územný plán. Stalo sa tak po
kladných vyjadreniach štátnych
orgánov, rozhodnutím Okresného úradu – odboru výstavby a
bytovej politiky v Bratislave. Ten
preskúmal návrh ÚPN a konštatoval, že sme splnili všetky
náležitosti, ktoré stanovujú prí-

slušné zákony a predpisy a
„udelil“ nám § 25 zákona č. 50/
1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku. Mestské
zastupiteľstvo na svojom riadnom rokovaní 8. decembra
schválilo nielen predložený
územný plán, ale prijalo k nemu
aj patričné Všeobecne záväzné
nariadenie.
Územný plán má určujúci
význam a záväzný charakter,
pretože v záväznej časti stanovuje zásady a regulatívy, rieši
budúci rozvoj mesta v oblasti občianskeho, dopravného a verejného technického vybavenia.
Na jeho základe sa reguluje výstavba, chráni životné prostredie a je záväzný pre fyzické i
právnické osoby. Vo schválenej
podobe neumožňuje bezbrehú
výstavbu, zakazuje stavby, kto-

ré by poškodzovali životné
prostredie alebo eliminovali podmienky a kvalitu života obyvateľov mesta. Nový územný plán
napríklad nepovoľuje ani také
stavby, akou bola chystaná
skládka komunálneho odpadu v
Novej jame, proti ktorej vedenie
mesta, aktivisti i občania dlhodobo protestovali.
Nový územný plán nadobudne formou VZN účinnosť od 1.
4. 2017. Vtedy prestane platiť
starý územný plán schválený ešte v roku 1996, ktorý bol niekoľkokrát novelizovaný.
Územný plán podporili poslanci: Pavol Alexy, Miloš Andel,
René Bílik, Ján Čech, Ľubomír
Čech, Milan Čech, Richard Demovič, František Féder, Gabriel
Guštafík, Jozef Chynoranský,
Elena Jurčíková, Jozef Mikláš,

Marián Pátek, Juraj Pátek, Tomáš Pitoňák, Adam Solga a
Drahomír Šmahovský,
ÚPN nepodporili: Milan Grell,
Igor Hianik, Marián Šipoš, Viktória Tahotná, Božena Mizerová, Roman Šmahovský, Kvetoslava Štrbová a Elena Žárska.

Privítanie
Nového roka
V nedeľu 1. januára 2017
o 1:00 h sa uskutoční tradičné Novoročné stretnutie
občanov na Radničnom námestí.
Pripomenieme si príchod
Nového roka a zároveň i výročie vzniku Slovenskej republiky. Pre návštevníkov
bude prichystané varené víno, čaj a tešiť sa môžu aj na
novoročný ohňostroj. (pv)
Inzercia

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

POĎAKOVANIE
Vedenie mesta ďakuje za dlhoročnú výbornú spoluprácu, vysoko profesionálny a odborný prístup zhotoviteľom Územného
plánu mesta Pezinok spoločnosti AUREX, s.r.o. Bratislava
a menovite Ing. arch. Zdenke
Mrázovej a hlavnému riešiteľovi
Ing. arch. Vojtechovi Hrdinovi,
PhD.
Vedenie mesta Pezinok

AKCIA -50%
1. poschodie

www.demistav.sk

2

SAMOSPRÁVA

DECEMBER 2016

V Pezinku otvorili nové dialyzačné stredisko
Pezinčania a obyvatelia
nášho okresu a okresu Senec
dostali už 1. decembra vzácny
darček, a to v podobe špecializovaného medicínskeho pracoviska Dialyzačného centra,
ktoré spoločnosť B – BRAUN
vybudovala na prvom poschodí mestskej budovy na ulici M. R. Štefánika 10 (v budove, v ktorej sídli okresný
úrad). Nové dialyzačné stre- Zľava MUDr. Zlata Pastvová, primárka dialyzačného stredisko, nefrologická ambulan- diska Pezinok, vyšetruje Janu Šikulovú, pacientku pred
cia a diagnostika má hodnotu transplantáciou.
700 tisíc eur.
Podľa vyjadrenia riaditeľa sobom uľahčí život pacientom strediskom B. Braunu Avitum
spoločnosti Petra Macouna s ochorením obličiek. Pezinok na Slovensku“. Slávnostného
„nová dialýza zásadným spô- je šestnástym dialyzačným otvorenia sa zúčastnili aj pri-

mátor mesta Pezinok, obidvaja viceprimátori a prednosta
MsÚ. „Verím, že otvorenie tohto dôležitého medicínskeho
pracoviska ocenia nielen občania, ktorí museli na dialýzu doteraz dochádzať do Bratislavy,
ale aj tí, ktorí potrebujú ambulantnú starostlivosť alebo len
základnú diagnostiku. Počet a
rôznorodosť zdravotníckych
služieb poskytovaných doteraz v mestskej Poliklinike a
Pinellovej nemocnici sa otvorením dialyzačného strediska
výrazne zvýši a skvalitní“, povedal primátor mesta Oliver
Solga.
(r)

Vyúčtovanie dotácií za rok 2016
Nakoľko sa blíži termín vyúčtovania dotácií poskytnutých
Mestom Pezinok na rok 2016,
chceme upozorniť, že v zmysle
VZN č. 4/2013 je žiadateľ, ktorému bola poskytnutá dotácia,
povinný vykonať jej písomné
zúčtovanie na predpísanom tlačive (Príloha č. 4 tohto VZN) na
základe účtovných dokladov
do 15. 1. 2017. K vyúčtovaniu

je povinný predložiť kópie účtovných dokladov (faktúry, bankové výpisy, hotovostné príjmové, výdavkové pokladničné doklady , doklady z registračnej
pokladnice v prípade platby, resp. nákupu v hotovosti, stručná
informácia o realizácii projektu
s fotodokumetáciou a propagačnými materiálmi – pozvánky, programy, výstrižky z tlače a

pod., ktoré preukazujú použitie
dotácie).
Pri dodaní vyúčtovania sa
stále stretávame s tým, že podklady vyúčtovania sú neúplné,
chýbajú hlavne pokladničné doklady a výpisy z účtov, prípadne
sú finančné prostriedky použité
na iný účel ako bolo stanovené
v Zmluve o poskytnutí dotácie.
Týmto upozornením chceme

predísť zbytočnej administratíve, prípadne vyrubeniu sankcií.
Nedodanie vyúčtovania v stanovenom termíne je dôvodom
na vylúčenie subjektu z procesu prideľovania financií na nasledujúci rok.
Anna Stašová,
Oddelenie ekonomiky
a miestnych daní

Pezinok v prvej desiatke najlepšie hodnotených miest Slovenska
Významná mimovládna inštitúcia Transparency International Slovensko zverejňuje každé dva roky súborné hodnotenie mestských a krajských samospráv. V aktuálnom hodnotení, uverejnenom koncom novembra tohto roka sa Pezinok
umiestnil na výbornom desiatom mieste.
V porovnaní rovnakých uka-

zovateľov spred dvoch rokov
sme postúpili o šestnásť miest.
Umiestnenie miest je výsledkom nezávislého hodnotenia
niekoľkých desiatok kritérií,
okrem iného prístupu k informáciám, verejného obstarávania a zabezpečovania služieb,
predaja a prenájmu majetku,
rozpočtu a zmlúv, dotácií a
grantov, bytov a sociálnych za-

MESTO PEZINOK
obsadzuje voľné pracovné miesta

Opatrovateľka v Opatrovateľskej službe
a Zariadení opatrovateľskej služby
požadované predpoklady:
- vyššie odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- úplné stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so
zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo
- nižšie stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so
zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,alebo
- akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín
- profesionalita
- empatický prístup ku klientom
- bezúhonnosť
vítané predpoklady:
- vodičský preukaz sk. B
Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky
Mgr. Alena Černáková – vedúca ZOS, Opatrovateľskej
služby, Komenského 23 Pezinok (033/ 6901 970, 972)
Žiadosti so životopisom a fotokópiou dokladu o ukončenom
vzdelaní zasielajte poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok – prípadne prineste osobne do
podateľne MsÚ (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk
Mesto Pezinok si vyhradzuje právo písomne odpovedať len
vybraným uchádzačom, ktorí budú pozvaní na ústny pohovor.
Mgr. Miroslav Šebesta, Prednosta MsÚ v Pezinku

riadení, personálnej politiky, etiky a konfliktu záujmov, územného plánovania a fungovania
stavebného úradu a obecných
podnikov a investícií.
Najlepšie sme boli hodnotení
v oblasti prístupu k informáciám
(90 %), a účasti verejnosti na
rozhodovaní (82 %). Najmenej
bodov sme získali za predaj a
prenájom majetku (21 %). Tu

sme síce podmienky informovanosti splnili, ale chýbalo zverejňovanie na internetovej
stránke, vrátane archivovania
zmlúv na internete.
Vedenie mesta sa rozhodlo,
že na výborný výsledok chce
nadviazať, drobné nedostatky
do budúcnosti odstrániť a dosiahnuť tak ešte lepšie celkové
umiestnenie.
(MsÚ)

Prednášky z histórie
Na pezinskom gymnáziu pokračoval cyklus prednášok z histórie
zameraný na novšie európske a v ich kontexte i slovenské dejiny.
Prednášajúci historik Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD. z Občianskeho združenia Living Memory veľmi zaujímavým spôsobom priblížil študentom témy: Nástup Hitlera k moci, Podiel Slovenska na
holokauste, Systém práce ŠTB na Slovensku od roku 1948 a Politické procesy na Slovensku od roku 1948. Občianske združenie
Living Memory sa dlhodobo zaoberá históriou a fungovaním totalitných režimov. Vo svojom najnovšom projekte sa v čase, keď silnejú
hlasy a hnutia šíriace nenávisť, venuje vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja záslužnej činnosti – vzdelávaniu stredoškolskej mládeže a jej výchove ku kritickému mysleniu.
(r)

Krajské majstrovstvá v aerobiku
V piatok 9. decembra pezinské gymnázium hostilo študentov bratislavských gymnázií, ktorí sa zúčastnili Krajských majstrovstiev
stredoškolskej mládeže v aerobiku. Viac ako stovka mladých ľudí 4
hodiny intenzívne cvičila pri svižnej hudbe v päťdesiatminútových
intervaloch podľa profesionálnych cvičiteľov. Odborná porota vybrala desiatich plus dvoch náhradníkov, ktorí postupujú do celoslovenského kola. Sú medzi nimi i tri študentky pezinského gymnázia
sestry Veronika a Natália Kaderábekové a Laura Laláková.
(r)

Mestský podnik služieb, p. o.
Trnavská 10, 902 01 Pezinok
príjme do pracovného pomeru, resp. na pracovnú dohodu
sezónnych pracovníkov na práce technického charakteru s
ovládaním pracovných nástrojov typu: krovinorez, motorová
kosačka, motorová píla, prípadne pracovníkov s ovládaním
práce na traktore, resp. veľké traktorové kosačky.
Možný nástup na tieto funkcie je predpokladaný začiatkom
roku 2017 v mesiacoch február – marec.
K žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné vopred zaslať emailom profesný životopis.
Potrebné informácie možno získať emailom na adrese: vladimir.feder@mpspezinok.sk, alebo na mobilnom telefónnom
čísle: Ing. Vladimír Féder 0917 273 711

PEZINČAN

Hokej sa v Pezinku hrať bude

FOTO: (pb)
Výstavba hokejového štadióna úspešne pokračuje. Jednou z
vyvolaných investícii bolo aj vybudovanie chodníka pre peších
pozdĺž celej cesty od vyústenia Kupeckého ulice až po štadión,
pričom cesta bude slúžiť aj početným návštevníkom Areálu zdravia Rozálka. Investor sa rozhodoval po rokovaniach s vedením
mesta vybudovať tento chodník v súlade s právoplatným stavebným povolením, a aj napriek tomu, že tento záväzok sa stal irelevantný po neschválení predĺženia nájomnej zmluvy poslancami
klubu Srdce Pezinka koncom roka 2015.
(MsÚ)

Kritické okienko - Jedlo pre bezdomovcov
Z vlastnej skúsenosti aj z podnetov viacerých občanov
registrujeme, že sa v ostatnom čase stále častejšie objavujú igelitové vrecká s jedlom, zavesené na kontajneroch.
Ako sa nám podarilo zistiť, niektorí občania takýmto spôsobom nechávajú vo vreckách potravu pre bezdomovcov.
Netreba ani hovoriť o nehygienickom spôsobe takéhoto
„stravovania“, skôr treba upozorniť, že vlastne kŕmia potkany a túlavé mačky. Tie najmä v nočných hodinách vrecká
roztrhajú a konzumujú ich obsahom.
Spôsob takejto „pomoci“ bezdomovcom považujeme nielen za nehumánny, ale aj za nebezpečný z hľadiska hygieny a možného rozmnožovania hlodavcov. Žiadame preto občanov, aby podobné prípady nahlásili na mestskú políciu, ktorá ich bude riešiť ako znečisťovanie verejného
priestranstva.
(MsÚ)

Nahlasovanie porúch verejného osvetlenia
Poruchy verejného osvetlenia je možné nahlásiť na Mestský
úrad – oddelenie výstavby a životného prostredia (tel.: 033/
6901501)alebo firme Petmas s.r.o. vykonávajúcej údržbu verejného osvetlenia (tel.: 033/6404428). Opravy sa vykonávajú počas pracovného dňa – nie po pracovnej dobe a počas voľných
dní. Vzhľadom na to, že je vždy potrebné zajednať plošinu, opravy sa vykonávajú tak, aby sa odstránilo naraz viac porúch. Preto
niekedy nie je možné zabezpečiť okamžité odstránenie poruchy.
(OM – odd. výstavby a ŽP)

Ranné spúšťanie cestnej svetelnej
signalizácie na Holubyho ulici
Po vyhodnotení frekvencie počtu vozidiel prechádzajúcich križovatkou na Holubyho ulici v rannej špičke mesto Pezinok mení
časy spúšťania cestnej svetelnej signalizácie v pracovných
dňoch na tejto križovatke, a to nasledovne:
Pondelok - štvrtok: 5.30 - 19.30 h, Piatok: 5.30 - 21.00 h,
Sobota: 8.00 - 18.00 h, Nedeľa: 13.00 - 19.30 h.
Zmeny sú reakciou na oprávnené požiadavky obyvateľov Pezinka a boli prekonzultované s dopravným inžinierom PZ SR. (VZ)

Celoštátne zmeny cestovných poriadkov
V súvislosti s celoštátnymi zmenami cestovných poriadkov
pre obdobie platnosti 2016/2017, ktoré platia od 11. 12. 2016,
si môžete na internetovej stránke Mesta Pezinok prezrieť cestovné poriadky prímestských liniek, ktoré prechádzajú mestom
Pezinok.
(VZ)

Účet Pro Bozen

Účet Pro Bozen slúži na záchranu historických pamiatok,
podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody. Podporil
už veľa dobrých projektov.
Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade finančného daru
na účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť tento tvar
účtu:
IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.
Mesto Pezinok
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Osídlenie Pezinka je staré
viac ako šesťtisíc rokov
Pri záchrannom archeologickom výskume na pozemku domu na
Holubyho ulici
č. 35 našli archeológovia základy domu patriaceho do obdobia tzv. lengyelskej kultúry. Táto kultúra je na našom území datovaná 5 000 až 3 900 rokov pred naším letopočtom do obdobia neolitu a eneolitu. Je pomenovaná podľa lokality Lengyel v západnom Maďarsku a siaha nielen na Slovensko, ale aj do Rakúska, na Moravu, do
Slovinska a Chorvátska. Príslušníci tejto kultúry sa živili poľnohospodárstvom a chovom dobytka a ovládali už spracovanie
medi. Na našom území sa táto kultúra označovala v minulosti
ako kultúra so slovensko-moravskou maľovanou keramikou.
Podobné nálezy sa našli pri prieskume aj v susednom dvore a
boli zaznamenané tiež v Šenkviciach a Budmericiach.
U nás boli objavené kolové jamy – základy drevenej stavby
väčších rozmerov a veľké množstvo materiálu ako keramika,
kamenné nástroje a pazúriky, ale aj červená mazanica a čierne
zuhoľnatené vrstvy – stopy po požiari.
Po dokončení archeologického prieskumu bude nasledovať
vyhodnotenie materiálu, jeho datovanie a výskumná správa.
Už dnes však môžeme konštatovať, že tento ojedinelý objav posúva datovanie osídlenia priamo v centre mesta do obdobia
mladšej doby kamennej. Zatiaľ sme mali v minulosti podobné
objavy len v lokalite ťažobných priestorov pezinských tehelní.
Ojedinelé drobné nálezy zo spomínaného obdobia sa našli aj v
iných častiach mesta, ale nikdy to neboli jednoznačné dôkazy o
existencii ľudského obydlia. Znie to skoro neuveriteľne, ale naši
dávni predkovia obývali centrum nášho mesta už pred zhruba
šesťtisíc rokmi.
Ďalším významným objavom spojeným so spomínaným archeologickým výskumom je po prvýkrát na území nášho mesta
doložené do zeme zapustené hradobné kamenné murivo siahajúce až do hĺbky viac ako tri metre. Kamenný múr sa nachádza pod jestvujúcimi hradbami a bol súčasťou nadzemného
obranného systému, ktorý sa zachoval vo veľkej časti mesta.
Z nálezu vyplýva, že naši predkovia postavili v 17. storočí nielen nadzemné hradby, ale k nim aj zemný pochôdzny val, tzv.
parkán z vnútornej strany po ich obvode. A navyše aj hlboký hradobný múr pod úrovňou vtedajšieho terénu, ktorý bol pôvodne
nižšie asi o 100 – 150 centimetrov. Okolo neho bola z vonkajšej
strany hradieb vykopaná mohutná vodná priekopa napájaná
vodou z horských potokov.
(O.S.)

Posedenie pri hudbe
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých č.123 (ZO SZTP) Pezinok usporiadala dňa 12. 11. 2016 tradičné Posedenie pri hudbe. Zúčastnilo sa ho 135 členov a ich rodinných príslušníkov z Pezinka, Modry, Šenkvíc, Viničného,
Častej, Vinosád a Tomášova. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina MERYTAN. Chutnú večeru pripravili kuchárky
zo SOŠ Komenského. Obsluhovali študenti odboru spoločného
stravovania.
Najnapínavejšou časťou večera bolo losovanie tomboly.
Tohto roku do nej prispeli: 101 Drogérie Senica, Stavebniny
Turay Častá, Henkel Slovensko BA, PD Šenkvice, PD Viničné –
Slov. Grob, SOŠ Komenského, Heineken BA, KON – RAD s.r.o.
BA, Lekáreň Sever, Víno Matyšák, Pekáreň Častá, Pekáreň
Pribul, Ferad p. Hamšík, Čalúnictvo Juraj Pessl, Mestský úrad
Pezinok, Cacaotika s.r.o., Lekáreň Dr. Max, Lekáreň Vitalis,
Leon Global, Winex Limbach p. Čapucha Limbach, Grobský
dvor p. Minarovič, Husacina Plus penzión, Husacina u Jakuba,
Husacina u Gálika, Víno Vin PK, Husacina u Zápražných Sl.
Grob, Husacina Zelený dvor, Husacina Karolínka Sl. Grob,
Gróbska reštaurácia, Gurmánsky dvor, Husacie hody p.
Noskovičov, Zlatá hus p. Jajcajová, Cukáreň Koller Ivan,
Kultúrny dom Sl. Grob, VVDP Grinava, Lekáreň Partnerpoliklinika PK, Lekáreň Monika, Autoservis Diviak, Víno Jano
Limbach, Migami Slov. Grob, Flor CO záhradníctvo, Farby laky
discont, Fax copy, Limbavin Limbach, Limbašský družstevný
dvor, Kynologický klub Modra, Reštaurácia Husiarik Sl. Grob,
Keramika CHD p. Hermysová, Šikovný obchodík p. Švarcová,
p. Mária Slaná, p. Kaaisová Zora, p. Jaroslav Hýll Vinosady, p.
Gloznek Vinosady, p. Zápražná látky, p. Braňo Čech lokše, p.
Zdenko Bedeč s. r.o ., súrodenci Denis a Viktória, p. Mosná ZO
SZTP PK, ZO Tomášov, ZO Šenkvice, Ďakujeme.
Posedenia pri hudbe sa ako hosť zúčastnil zástupca primátora mesta Pezinok Ing. Miloš Andel, ktorý prítomných pozdravil a
prihovoril sa krátkym príhovorom.
Veľké poďakovanie za pomoc pri organizovaní podujatia patrí
aj riaditeľke SOŠ Mgr. Elene Jurčíkovej, ktorá prijala pozvanie a
akcie sa zúčastnila. Všetci zúčastnení veria, že sa Posedenie
pri hudbe uskutoční aj v budúcom roku. Chceme dokázať, že aj
napriek zdravotnému stavu sa môžeme príjemne zabávať a zabudnúť na chvíľu na každodenné starosti a zdravotné ťažkosti.
Tie určite trápia každého z nás. Ešte raz ďakujeme.
Jozef Veverka, Člen rady ZO SZTP č. 123

DECEMBER 2016

PEZINČAN

Poslanci schválili rozpočet na rok 2017
Schválenie rozpočtu mesta
na nadchádzajúci rok patrí vždy
medzi najdôležitejšie materiály,
ktorým sa v závere kalendárneho roka mestské zastupiteľstvá
venujú. Tak tomu bolo aj 8. decembra, keď poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku
schválili rozpočet na rok 2017.
Schválený rozpočet vo výške
18 361 935 € je vyrovnaný.
To znamená, že na strane výdavkov aj príjmov je rovnaká suma. Občanov iste bude najviac
zaujímať, čo všetko sa chystá
mesto v budúcom roku urobiť a
z toho dôvodu sú najzaujímavejšie práve kapitálové výdavky. V nich sa venujeme najmä

rekonštrukcii Základnej školy
na Fándlyho ulici, kde po tohoročnej výmene okien bude nasledovať zateplenie budovy a
nová strecha. Veľká suma pôjde na vybudovanie nových parkovacích miest, opravu chodníkov a ciest. Z väčších investícii
v budúcom roku pripravujeme
aj výstavbu domu smútku na
cintoríne v meste a zastrešenie
obradnej plochy pred domom
smútku na Cajle, ale napríklad
aj vybudovanie lávky cez potok
pre sídlisko Sahara. Z väčších
investícii treba spomenúť aj začiatok výstavby odkanalizovania grinavskej časti mesta, najmä vybudovanie dažďovej ka-

Na slovíčko, pán primátor
l Pán primátor, vyzerá to tak,
že mesto dosiahlo pred Vianocami tri cenné úspechy. Vy
ste ich nazvali „vianočné darčeky“. Podrobnejšie o nich píšeme na inom mieste. Predsa
sa však chceme spýtať na vašu reakciu po schválení územného plánu, rozpočtu
mesta na rok 2017 a oznámení úspešného umiestnenia
mesta Pezinok v hodnotení
mesta Transparency International.
Považujem to tak trochu naozaj za „darčeky“. V prvom rade
Pezinčanom a až potom vedeniu mesta či mne osobne, hoci
najmä v prípade územného plánu som vynaložil enormné úsilie, aby sme boli úspešní. Kto
nezažil takýto niekoľkoročný
zložitý proces, nikdy nepochopí, aký to bol boj a čo všetko
sme museli riešiť, ale aj „prehryznúť “ od štátnych orgánov.
Teraz urobíme všetko pre to,
aby sa občania s územným plánom podrobne oboznámili, aby
videli, čo pozitívne prinesie celému mestu. A hlavne, aby neverili obvyklým travičom studní, mizerákom a špekulantom, ktorí už dnes tvrdia, že
územný plán prinesie enormnú
výstavbu v meste, dvojnásobné zvyšovanie počtu obyvateľov a podobné nezmysly. Nie
je to pravda. Práve naopak, nový územný plán garantuje, že
Pezinok nebude v budúcnosti
enormne a disproporčne narastať.
Pripravujeme aj verejnú prezentáciu nového územného plánu pre odbornú verejnosť i občanov, kde chceme informovať o
východiskách a koncepciách
ďalšieho rozvoja mesta. Výstavba veľkých bytových komplexov sa v Pezinku v podstate
skončila. Pre výstavbu rodinných domov do budúcnosti zostali z väčších projektov len cajlanské Záhumenice, ktorých pozemky vlastnia Pezinčania. Pri
výstavbe pôjde viac o kvalitu
ako o množstvo bytových jednotiek.
Dovolím si tvrdiť, že mnohí,
ktorí kritizujú nový územný
plán, tak robia v mene developerov, ktorí stáli a stoja v pozadí
ich kampaní a zle maskovaných aktivít, z ktorých by mala
osoh len úzka skupina podnikateľov v stavebníctve.
A čo sa týka poslancov – od-

porcov schválenia územného
plánu je pre mňa nepochopiteľné, že v júni za výzvu adresovanú štátnym orgánom hlasovali všetci prítomní poslanci
a teraz, keď sme konečne
dostali všetky pozitívne stanoviská a dlho očakávaný § 25, boli niektorí poslanci proti. Veď v
novom územnom pláne je napríklad aj zákaz skládok odpadu a vôbec aktivít, ktoré by mohli mať negatívny dopad na životné prostredie a obyvateľov
mesta. Preto nechápem, že nehlasovali za nový územný plán
a vymýšľali si rôzne pofidérne
dôvody, prečo tak nemôžu urobiť. Na začiatku bola problémom jedna veta (či skôr konštatovanie právneho stavu), ktorú
keď sme vypustili, hneď si našli
nové pseudoargumenty, prečo
nemôžu územný plán podporiť.
Považujem to z ich strany za
zle zahrané divadlo.
Za vrchol trápnosti považujem, keď mladý poslanec, zhodou okolností vzdelaním architekt, na chodbe údajne urážal
šesťdesiatročného kolegu, zhotoviteľa viac ako tridsiatich územných plánov (okrem iného
aj Bratislavy) a utrúsi, že sa môže hanbiť za pezinský územný
plán. To nepotrebuje komentár!
Čo sa týka rozpočtu mesta,
som rád, že ho podporila aj časť
„opozície“. Rozpočet je dobrý a
zakladá predpoklady pre rast
mesta a hlavne trvalo udržateľný rozvoj. Samozrejme ma mrzí,
že ani na budúci rok nedokážeme urobiť všetko, čo by občania
chceli a čo by si aj zaslúžili, no
tak ako vo všetkých slovenských mestách, ani v Pezinku
nie je nadbytok financií na cesty,
chodníky alebo šport či cykloturistiku. Celé roky dobre hospodárime a vďaka tomu môžeme
postupne spraviť, čo treba. Odmietam preto tvrdenie, že pre občanov robíme málo. Treba sa pozrieť okolo seba a porovnávať
porovnateľné mestá. A byť hrdý
na to, ako sa Pezinku darí. Často to konštatujú skôr ľudia z vonku ako domáci.
Fakt, že Pezinok patrí dlhodobo medzi najlepšie hodnotené mestá na Slovensku v takmer akejkoľvek oblasti, ilustruje
aj spomenuté aktuálne hodnotenie Transparency International. Za dva roky sme sa vypracovali z 26. na 10. miesto. To považujem za veľký úspech. Ur-

nalizácie. Snahou mesta je získať od BSK internát SOŠ na
Komenského ulici, ktorý chceme prebudovať na moderné zariadenie sociálnych služieb.
Nezabúdame ani na našich učiteľov a nepedagogických pracovníkov. Mesto má vyčlenené
finančné prostriedky na zvýšenie platov nepedagogických
pracovníkov o 10 percent už
od začiatku budúceho roka a
platy učiteľov o 6 percent od
1. 9. 1017.
O ostatných rozvojových aktivitách, ktoré mesto pripravuje v budúcom roku a priamo
súvisia s rozpočtom, budeme
našich čitateľov na stránkach

Pezinčana pravidelne informovať.
Na rokovaní o rozpočte bolo
prítomných všetkých 25 poslancov. Rozpočet mesta na
rok 2017 podporili všetci poslanci za OI Spoločne pre Pezinok, ako aj Richard Demovič
za Smer – SD a nezávislí poslanci Ján Čech a Ľubomír
Čech. Za OZ Srdce Pezinka
podporili rozpočet Jozef Mikláš,
Božena Mizerová a Elena Žárska. Rozpočet nepodporili niektorí poslanci za OZ Srdce Pezinka, a to Milan Grell, Igor Hianik, Marián Šipoš, Roman Šmahovský, Viktória Tahotná a Kvetoslava Štrbová.
(r)

čite väčší, ako keď sme dva roky nazad v internetovom hlasovaní skončili na popredných
miestach v súťaži o najkrajšie
mesto, keďže v tomto prípade
ide o rebríček zostavovaný nezávislými odborníkmi.
Niekto si možno ešte spomenie, že nám pred voľbami pred
dvoma rokmi členovia Srdca
Pezinka dávali za vzor Nové
Mesto nad Váhom, ktoré dnes
skončilo na 86. (!) mieste. Teraz
sa ukázalo, kde je kvalita a kto
komu môže slúžiť za vzor. Na
ostatnom zastupiteľstve ich poslanec veľmi kriticky čítal, čo
všetko v Pezinku nie je, čo nám
chýba a čo sme neurobili. Poslanec MUDr. Pátek mu odpovedal, že sa mu čuduje, ako v takom, podľa kritika „strašnom“
meste môže vôbec žiť.
Samozrejme, k ideálnemu stavu budeme mať vždy ešte kus a
každý má právo na vlastný názor a aj na konštruktívnu kritiku.
Lenže paradoxom je, že naše
mesto často kritizujú ľudia, ktorí
pre jeho rozvoj nič neurobili, len
sa odrazu bijú do hrude, akí sú
Pezinčania a koľko rokov tu žijú. Ja osobne si vážim každého
občana: toho, ktorý tu žije celý
život, ako aj tohto, ktorý si Pezinok vybral za svoj domov len
nedávno. Nemôžem si však vážiť niekoho, komu ide len o
deštrukciu cudzej snahy, poctivej práce a dobrých medziľudských vzťahov.
Spomínaní „kritici“ nechcú pripustiť, že to enormné množstvo
najmä mladých rodín sa v
ostatných rokoch do Pezinka
prisťahovalo práve preto, že
Pezinok ponúka to, čo iné mestá pri Bratislave neponúkajú.
Nech skúsia porozmýšľať, čo to
je. Držím im palce, aby na to
prišli.
l Na ostatnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva
bol schválený prenájom pozemku pred zámkom investorovi, ktorý tam chce vybudovať a udržiavať historickú
záhradu a na časti pozemkov
aj parkovacie miesta. Nie
všetci boli za...
V prvom rade ma ako Pezinčana teší, že pezinský zámok už viac nechátra. Jeho rekonštrukcia napreduje rýchlym
tempom a som rád, že investor
sa rozhodol revitalizovať aj jeho
okolie, hoci nemusí. Mesto mu
v tomto snažení iba vyšlo v
ústrety. Za návrh hlasovalo dovedna 17 poslancov, medzi nimi aj traja poslanci za Srdce

Pezinka (J. Mikláš, K. Štrbová,
R. Šmahovský), čo podľa mňa
svedčí o pomerne širokej zhode naprieč zastupiteľstvom.
Mimochodom, len jediný poslanec hlasoval proti.
Aj keď nepodložené špekulácie na internete a sociálnych sieťach mali za cieľ spustiť vlnu
hystérie, pri osobných stretnutiach sa, naopak, stretávam s
prevažne pozitívnymi reakciami spoluobčanov, ktorým je jasné, že súkromný investor sa
podujal vybudovať na vlastné
náklady dielo, ktoré bude slúžiť
všetkým Pezinčanom. Navyše,
ani návštevníci parku a Centra
voľného času neprídu o možnosť parkovať v tejto lokalite.
Naopak, chceme realizovať také opatrenia, aby si vždy našli
miesto. Problém môžu mať len
tí, ktorí dnes tzv. predpark využívajú, aby sa vyhli plateniu parkovného a auto tam nechávajú
aj celý deň.
O tom, ako zlomyseľné výplody zopár demagógov dokážu
traumatizovať občanov, svedčí
aj prípad seniora, ktorý po hlasovaní obvinil poslancov, že
chcú sprivatizovať park. Bolo
mi ho ľúto a napriek tónu, ktorý
zvolil, som ho pozval na osobné
stretnutie, kde som mu vysvetlil
o čo v tomto bode rokovania
išlo. Určite nie o privatizáciu a
ani nič, čo by nebolo v najlepšom záujme občanov Pezinka.
Verím, že v januári sa aj v Pezinčanovi nájde dosť miesta,
aby jeho čitatelia mali možnosť
vidieť vizualizáciu projektu a
dozvedeli sa o zmluvných podmienkach, ktoré zastupiteľstvo
nedávno schválilo.
l V mnohých iných mestách
oslavujú príchod Nového roka už o polnoci, v Pezinku o
hodinu neskôr. Prečo?
Je to tradícia, ktorú ctil už môj
predchodca. O polnoci si tak
každý môže zaželať všetko
dobré v kruhu rodiny, či priateľov. O jednej sa potom stretávame ako občania, ktorých spája,
že sa poznajú a náležia k rovnakému mestskému spoločenstvu. Oslavujeme príchod nového roka i vznik samostatného
štátu.
Príchod nového roka je predovšetkým časom zábavy a radosti, no chcel by som pri tejto
príležitosti vyzvať Pezinčanov
aj k ohľaduplnosti, aby sme si
každý užili koniec roka 2016 a
začiatok roka 2017 po svojom,
no všetci, pokiaľ možno, s dobrou náladou a úsmevom.
(r)
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Želajme si poznanie a slobodu. S nimi príde aj pokoj
šli takú dôveru v Pána Boha a takú odvahu, ako Jozef a Mária, ktorí prijali medzi seba Božie dieťa a aj skrze týchto
dvoch jednoduchých a skromných ľudí
prišlo do sveta mnoho, mnoho dobrého.
l Petra Pospechová, riaditeľka
Učiniť radosť všetkému ľudu, na to je trb- Mestského múzea v Pezinku
lietavé „pozlátko“ prikrátke. Vzácny BoVšetkým prajem pokojné sviatky plné
ží dar, Kristus – Spasiteľ – Záchranca, pohody, lásky a dobrej nálady. Nech
prišiel k nám. Božia záchrana je teda na- nás neopúšťajú ani v každodennosti noblízku. Ježiš pre nás nie je bezbranné vého roka. Prajem nám v novom roku
dieťa, ale ten, ktorému bola daná moc veľa dôvodov a príležitostí na radosť,
zachrániť nás od smrti večnej a moci spokojnosť a úsmev. Prajem nám nadiabolskej. Hľadajme Ho preto ako chádzať si čas a chuť a priestor na vzáZáchrancu, veď v evanjeliách máme za- jomné načúvanie, porozumenie, empasľúbené: „Kto hľadá, nájde“ (Mt 7,7-8)
tiu. Prajem nám dobrý rok.
Trojjediný Pán Boh nech žehná, ochraňuje a sprevádza Vás, Vaše rodi- l Peter Konečný, básnik, hudobník
Rok 2016 bol pre mňa rokom zmien.
ny, všetkých ľudí dobrej vôle. Buďme s
Ním všetci spojení vierou a láskou tu Zmien v Európe, vo svete a na Slovenna zemi a raz aj vo večnosti, keď „Je- sku... Nie som si momentálne istý, či bumu budeme podobní, lebo Ho uvidíme dem mať kde žiť a pomaly ani neviem,
či budem mať kam utiecť. V takej chvíli
takého, aký je“ (1J 3, 2).
zostáva človeku len „bojovať “ tam, kde
l Róbert Mišových, evanjelický fa- je. Cítim, že svet spravil obrovský krok
k akceptácii intolerancie. O to viac ma
rár v Grinave
Vážení spoluobčania, milí Pezinčania! tešia jednotlivci ako Janko Benčík, pre„Vinšujem vám tieto slávne sviatky, Kris- zident, moja úžasná priateľka a všetci
ta Pána narodenie, aby vám dal Pán ľudia, ktorí si zo škôlky pamätajú, čo je
Boh zdravia, šťastia a hojného Božieho dobro a čo zlo. Prajem všetkým ľuďom,
požehnania a po smrti kráľovstva Bo- aby našli v sebe to dobro, aby mu uvežieho obsiahnutie.“ Takto si priali naši rili a aby bolo jediným vodítkom pri rozpredkovia a je v tom veľká múdrosť. Le- hodovaní v zásadných otázkach. Prabo čo najviac potrebujeme a po čom tú- jem tejto krajine aby našla cestu nie len
žime, sú práve tieto tri hodnoty: zdravie, pre seba, ale aby ju ukázala svetu. Ja
verím, že na to máme.
životné šťastie a Božie požehnanie.
Kristus, Záchranca od Boha, vstúpil l Jirko Vitáloš, zakladateľ neziskodo našich dejín, aby nám daroval sku- vej organizácie Barbora, organizátor
točné zdravie aj skutočné šťastie a Permoníka
Každý rok je dôležitý a každý naplno
mnoho Božieho požehnania.
Prajem vám, aby ste počas týchto prežitý deň má význam. Aj v tomto roku
sviatkov pocítili uzdravujúcu Božiu ruku som mal pocit, že už nestojím na štarvo vašich telesných trápeniach, dušev- tovacej čiare, ale opak je pravdou, opäť
ných bôľoch ale aj v narušených vzťa- stojím a som pripravený pustiť sa do
hoch. Lebo žijeme v zlom svete. Ľudia projektov života. A do nového roka? V
sú voči sebe často zlí. Ale Boh je dobrý Strugackého Stalkerovi bola zlatá guľa,
a mocný. Prajem vám, aby ste počas čo plnila želania. Od detstva mi ostalo
nastávajúcich sviatkov, ale aj neskôr, na- prianie „Šťastie pre všetkých“. Pridal by

Vianoce nám prinášajú chvíle, keď máme možnosť zamyslieť sa, sformulovať vo svojom srdci želania a očakávania spojené s príchodom nového roka. O svoje vianočné i novoročné želania a vinše sa s nami podelili pezinskí duchovní aj viacero osobností nášho mesta.
l Ján Ragula, katolícky farár v Pezinku
Všetkým Pezinčanom zo srdca prajem, na Božiu milosť bohaté vianočné
sviatky a celý rok život v pokoji a láske.
l Miroslav Mika, katolícky farár v
Grinave
Nech sú pre vás vianočné sviatky požehnaným zastavením, aby ste načerpali veľa radosti do života a silu prekonať všetky prekážky, ktoré vám nastávajúci rok prinesie do cesty.
Požehnané a pokojné vianočné sviatky a šťastný Nový rok všetkým pezinčanom praje a pri jasličkách vyprosuje
Miroslav Mika farár z Grinavy.
l Vladimír Kmošena, evanjelický farár v Pezinku
Opodstatnene Vianociam patrí prívlastok najkrajšie a najradostnejšie
sviatky v roku. Niet divu, veď samotná
skutočnosť narodenia dieťatka je dôvodom veľkej radosti a o to viac, že sa narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Tak
nám to hovorí anjelské posolstvo v
Lukášovom evanjeliu: „Nebojte sa, veď
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám
dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. “ (Lk 2,10)
V tomto anjelskom posolstve je vyjadrená veľkosť a význam Vianoc.
O vonkajšiu krásu tohto sviatku sa pričinili ľudia: pekne ozdobené stromčeky,
bohato prestretý stôl, darčeky – žiaľ v
mnohých rodinách len „pozlátko“ tvorí
Vianoce. V evanjeliovej správe sotva vidieť takúto krásu, veď malé bezbranné
dieťa sa ocitlo na okraji ľudskej spoločnosti v biednej maštaľke. Takže ide tu o
hlbší zmysel, ako len o vonkajšiu krásu.

som ešte trocha rozumu a odvahy žiť
slobodný život.
l René Bílik, literárny vedec, vysokoškolský pedagóg, poslanec BSK
Dalo by sa povedať, že to bol obyčajný slovenský rok, keby sa mi viac, než
kedykoľvek predtým, nepripomenula
ľudská konečnosť. Hneď na začiatku roka zomrel v Trnave môj kolega a výborný kamarát a takmer na konci roka druhý z kamarátov, tentoraz Pe-zinčan. Z
tohto uhla pohľadu budem na rok 2016
spomínať ako na výnimočný. Na vyváženie smútku mám dve vnučky, pohodu a zatiaľ aj zdravie v rodine a celkom
dobre sa darí aj fakulte, na ktorej pracujem. Z toho mám radosť, podobne ako
z pestrej ponuky kníh, na ktoré sa teším tým viac, čím bližšie sú sviatočné
dni, ktoré sa už ohlasujú.
Aj na pozadí toho, čo som napísal v
odpovedi na prvú otázku, želám všetkým i sebe zdravie a v jeho rámcoch aj
zdravý úsudok (teda zdravý rozum).
Budeme ho (to zdravie i rozum) potrebovať, pretože chorľavieme a narastajúca hlúposť, agresivita, strata pamäti i
strata elementárnych zábran či základnej slušnosti signalizujú, že schopnosť
rozmýšľať, kriticky zhodnocovať a na
tomto základe sa potom rozhodovať a
slušne správať, je radikálne narušená.
l Martin Hrubala, riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku
Čo ma potešilo: v pracovnom živote
viacero maličkostí, ktoré však spolu tvoria jeden celok. Po prvýkrát za dobu
existencie múzea sa nám podarilo zriadiť infomiestnosť, resp. recepciu, kde si
návštevník môže zakúpiť suveníry či
vstupenky. Teší ma vybudovanie otvorenej pergoly na dvore či zavedenie nového zážitkového degustačného programu. Podarilo sa nám konzervovať
takmer kompletnú najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov v Európe a vykonali sme prvýkrát archeologický výskum v

rodnom dome Jána Kupeckého. Koncom roka sme otvorili výstavu surrealistov na čele so Salvadorom Dalím, čo je
významná kultúrna vec pre celý región.
Rok 2016 bol pre mňa dôležitým a nezabudnem naň len tak ľahko aj preto, že
od jari múzeum spravuje dve nové pobočky, Synagógu v Senci a kaštieľ v
Malinove, kým rodný dom Jána Kupeckého prešiel do správy mesta Pezinok.
Inak by som ho charakterizoval rokom
stavebných rekonštrukcií či projektových príprav. Podarilo sa stabilizovať a
posilniť personálne aj ľudsky kolektív
múzea, čo je vždy nesmierne dôležité,
avšak aj náročné. Touto cestou chcem
poďakovať všetkým svojim spolupracovníkom. Aj vďaka ich pomoci si myslím, že múzeum smeruje správnym smerom. Čitateľom by som zaželal na Vianoce, aby ich prežili v kruhu milovaných
osôb. Nech pre nich sviatky neznamenajú len dary, dobré jedlo a pozeranie
rozprávok, ale vzájomnosť. V Novom roku nech majú vnútorný pokoj, pohodu a
múdrosť. Tá je dôležitá, pretože spoločnosť, resp. ľudia bez poznania sú ľahko
manipulovateľní a náchylní veriť rôznym lacným a extrémnym riešeniam.
l Richard „Soso“ Molnár, kníhupec
Rok 2016 bol pre mňa a moju rodinu
rokom zmeny, nakoľko sme sa presťahovali do Modry. Počas roku ma tešilo,
že k nám do Artfora prichádzali stále
noví zákazníci a s kapelou Brajgel sme
natočili náš debutový videoklip. Do nového roku 2017 by som všetkým zaželal čo najviac osvietených momentov,
radosti, zdravia a úspechov.
l Veronika Šikulová, spisovateľka
Poteší ma každý rok, keď vyjdú dobré
knižky. Tento rok ma potešili novinky z
vydavateľstva Absynt. Čitateľom aj sama sebe želám pokojné Vianoce a pod
stromčekom dobré knižky. Nech sa ľuďom podarí stretnúť, aby sa medzi nimi
narodil Ježiško.
(kam)

Pozor na požiare v období Vianoc a nového roku

Milí spoluobčania. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2016. Zároveň vám prajeme krásne chvíle prežité v čarovnej atmosfére Vianoc, veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v Novom roku 2017. Kolektív mestskej polície Pezinok

Vianoce sú najkrajšie a najmilšie sviatky v roku. Všade horia sviečky, stromčeky sa ligocú
v každom okne, niektoré rodinné domy vyzerajú ako z rozprávky. Mnohí z nás sú v predvianočnom čase milší, citlivejší, je v nás viac pozitívnych preĎakujem za vzornú opateru pani J. Z. a celému kolektívu
javov k ľuďom. Táto nádhera
však veľakrát skončí zle. Za žiaZOS Komenského 23 v Pezinku pod vedením pani Mgr. Aleny
rivou idylkou sa môže skrývať
Černákovej.
Oľga Agha
veľké nebezpečenstvo. ŠtaInzercia
tistiky požiarovosti sú aj v tomto období neúprosné. Práve
požiare v domácnostiach sa
vyskytujú omnoho častejšie v
zime. Každoročne pribúda ne-

Poďakovanie za opateru

radostný počet varovných čísel, pod ktoré sa v mnohých
prípadoch podpisuje ľudský činiteľ ako je nedbalosť, ľahostajnosť a podceňovanie požiarneho rizika pri používaní
otvoreného ohňa. Túto neradostnú štatistiku požiarovosti
v nemalej miere napĺňajú aj
deti, ktoré sú v tomto predvianočnom čase ponechané bez
dozoru dospelých, ich nekontrolované hry sa mnohokrát
končia požiarom!
Najčastejšou príčinou požiaru počas Vianoc sú elektrické
osvetlenie a sviečky na strom-

čeku. Akonáhle príde ku skratu
a stromček je príliš suchý, požiar sa začne šíriť veľmi rýchlo.
Preto radšej svetielka pri odchode z domu vypnite. Ale aj
klasické sviečky spomedzi všetkých dekorácií spôsobujú vysoké percento požiarov v domácnostiach. Horiace sviečky ani
žiaden iný otvorený oheň by
ste nemali nechávať bez dozoru. Venujte zvýšenú pozornosť a opatrnosť pri používaní
vianočných prskaviek a inej
zábavnej pyrotechniky. Majte
na mysli, čo všetko sa môže
stať pri nesprávnej manipulácii

s ňou. Žiadna po domácky vyrobená svetlica alebo delobuch
nepatrí do rúk dospelým a najmä deťom! Pri odpaľovaní svetlíc alebo prskaviek vzniká otvorený oheň, ktorý sa veľmi často
stáva iniciátorom vzniku požiaru a mnohokrát aj ťažkých
zranení.
Prajeme vám, aby tohtoročné sviatočné dni priniesli pohodu a oddych a aby ste sa vyhli
požiarom. Zároveň vám hasiči
prajú príjemné vianočné sviatky a krásneho Silvestra.
pplk. Ing. Jarmila Bartošová,
OR HaZZ v Pezinku

Doporučenia hasičov: Čo robiť v prípade požiaru?

AKCIA -50%
platí do 31. 1. 20
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0903 710 390, demistav@demistav.sk
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l Turbo solárium - 1 min. 38 cent. Tel: 0911 417 728
l Kozmetika, pedikúra. Pezinok Moyzesova 11. Tel.: 0905 699 235

Všetko závisí od okolností. Ak
požiar vypukol v byte a nie je
možné ho uhasiť, treba odtiaľ
rýchlo ujsť, no nie zase bezhlavo. Urobte pri opúšťaní bytu ohňu prekážky. Pozatvárajte za
sebou pri odchode dvere, i vchodové, ale nechajte v nich kľúč.
Pomôžete hasičom – nemusia
ich násilne vylomiť – zničiť.
1. Ak je to možné, uhaste požiar
vlastnými silami. Ak to nie je vo
vašich silách, telefonicky volajte hasičov na tiesňovú linku150 alebo 112! (158 –
Polícia, 155 - Zdravotná záchranná služba)
2. Opusťte priestor a budovu
ohrozenú požiarom a dymom po

únikových cestách. Nevstupujte
do zadymených priestorov, na
zadymené schodisko. Ostaňte v
priestore, ktorý je nezadymený.
3. Keď sa vám nepodarí evakuovať, uzavrite sa v miestnosti
čo najďalej od ohniska požiaru.
4. Zachovajte kľud. Skúste opatrne kľučku na dverách miestnosti,
v ktorej predpokladáte požiar.
Pokiaľ je horúca, dvere neotvárajte. Pred prienikom dymu ich
utesnite najlepšie namočeným
uterákom, závesom a pod. Ak sa
dá, oblepte ich lepiacou páskou.
5. Upozornite na seba – najlepšie volaním či mávaním z okna,
ale aj vyvesením plachty alebo
časti odevu z okna. Upozorníte

tak na seba hasičov i v prípade,
že stratíte hlas alebo vedomie.
6. Pri pohybe v zadymenej
miestnosti sa držte pri zemi, pretože dym stúpa hore.
7. Dýchajte cez improvizované
rúško (napr. namočená vreckovka) .
8. V prípade silného zadymenia
si ľahnite na zem a kryte si ústa
rúškom, pričom sa snažte kľudne dýchať. Nadýchanie splodín
horenia je životu nebezpečné.
Po troch až štyroch vdychoch
človek upadá do bezvedomia.
9. V žiadnom prípade sa neschovávajte pod skriňu alebo
pod posteľ.
10. Hasiči vždy dorazia k požia-

ru za par minút, takže nezúfajte, pomoc príde čo najskôr.
Požiare v bytoch a bytových
domoch tvoria rozsiahlu časť štatisticky evidovaných požiarov.
Väčšina nebezpečných udalostí vzniká z nedbanlivosti a
neopatrnosti občanov a nedodržiavaním základných zásad
protipožiarnej bezpečnosti, pričom škody na životoch a majetku občanov stále rastú. Prajeme vámm aby ste tieto informácie nikdy v živote nepotrebovali
a nech prispejú k spokojnému
bývaniu v domoch, bytoch a bytových domoch bez požiarov.
plk. Ing. Emil Moťovský,
riaditeľ OR HaZZ v Pezinku
Inzercia
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XXIII. Ples Farnosti Pezinok
Rímskokatolícka cirkev farnosť Nanebovzatia Panny Márie v Pezinku pripravuje
na 10. februára 2017 - piatok XXIII. Ples
farnosti Pezinok v Dome kultúry v Pezinku. Do tanca a na počúvanie bude
hrať v hlavnej sále vynikajúca a populárna dychová hudba ZÁHORIENKA a hudobná skupina MILKIVEJ. Ples už tradične svojím tancom otvoria Bratislavské mažoretky TINA.
Vstupenky si možno zakúpiť v predpredaji od 1. do 23.
decembra 2016 a potom od 4. januára 2017 na adrese František Féder, Farská 7. Pezinok 902 01.
Ďalšie informácie o plese na tel. čísle 0905 342 261 alebo
e-mailom fff@rsb.sk.
Cena vstupenky: 1 osoba - hlavná sála 15 € vo foyeri 14 €, večera 7 €. Kúpou vstupenky a občerstvenia počas plesu prispievate na opravu farského kostola. Zisk z plesu už 22 rokov putuje
na tento účel.Občerstvenie a bohatá tombola budú pripravené.
Na spoločný večer plný príjemnej hudby v kruhu dobrých ľudí
sa teší hlavný organizátor František Féder
P.S. Vstupenky môžete darovať ako vianočný darček svojim
priateľom.
František Féder, hlavný organizátor

Betlehemské svetlo v meste
V sobotu 17. decembra
2016 ráno sa rozídu vlaky
so skautmi, ktorí ponesú
Betlehemské svetlo do celého Slovenska. Počas tohto
dňa sa svetlo dostane do
viac ako 300 miest a obcí
po Slovensku od západu až
na východ, od severu až na
juh. Betlehemské svetlo príde aj k nám do Pezinka.
Pezinčania si ho budú môcť odpáliť od pezinských skautov 23.
decembra v čase od 10.00 do 19.00 h na Radničnom námestí
pri Mariánskom stlpe a priniesť si ho do svojich domovov.
Malý plamienok sa odovzdáva osobným odpálením plamienka
zo sviečky na sviečku, z ruky do ruky medzi miliónmi ľudí vo vyše 30 krajinách Európy ale aj ostatných krajinách. Posolstvom
Betlehemského svetla je šíriť pokoj a mier v ľudských srdciach
presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plameň Betlehemského svetla. Šírením plamienka chceme spojiť všetkých
ľudí na Slovensku do jednej reťaze Svetla ľudí Slovenska.
Natália Detersová, 61. zbor Modrý oblak Pezinok

Charitatívna činnosť
Jednoty dôchodcov v Pezinku

Členovia Jednoty dôchodcov v Pezinku sa ako každý rok pripravujú na prichádzajúce vianočné a novoročné sviatky. Okrem
veľkého upratovania a pečenia vianočných dobrôt zúčastňujú
sa rôznych kultúrnych vianočných podujatí.
Pre svojich členov sme pripravili 5. decembra „Mikulášske
posedenie“ v Dennom centre na Kolárovej u.l, ale v tomto predsviatočnom čase nemyslíme len na seba. Navštevujeme pravidelne každý rok Zariadenie opatrovateľskej služby na Komenského ul., kde sme jeho klientom aj tento rok 1. decembra
odovzdali mikulášske balíčky a spolu sme si zaspomínali na vianočné zvyky zo svojej mladosti.
V rámci charitatívnej činnosti sme sa rozhodli pomôcť rodine
odkázanej na sociálnu výpomoc. V spolupráci s vedúcou odboru sociálnych vecí a rodiny pri MsÚ v Pezinku sme vybrali jednu
rodinu, ktorej sme venovali vianočný darček – finančnú výpomoc vo výške 300 euro. Peniaze sme získali predajom koláčov
napečených našimi členkami. Stalo sa už tradíciou, že sme
účastníkmi otvorenia „Kultúrneho leta“ v Zámockom parku v
Pezinku, kde ponúkame za symbolickú cenu koláče napečené
podľa receptov našich starých materí.
Na záver seniori Jednoty dôchodcov želajú všetkým Pezinčanom príjemné prežitie sviatočných dní, veľa zdravia, spokojnosti a úspechov v novom roku.
Za výbor JDS E. Zouzalíková a L. Štelmachovičová

DECEMBER 2016
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Pezinská Zóna bez peňazí
Každoročne sa na Slovensku koná v poslednú novembrovú sobotu akcia pod názvom Zóna bez peňazí.
Medzi mestami, ktoré sa s radosťou zapojili, bol aj
Pezinok. Akcie sa zúčastnilo okolo 230 ľudí. V Zámockom parku poskytlo OZ PAKo v spolupráci s
Centrom voľného času možnosť ľuďom doniesť oblečenie, knihy, kuchynské náradie alebo hračky, a tak
niekomu urobiť radosť. A to všetko bez peňazí. Návštevníci si mohli naopak vziať to, čo sa im páči alebo hodí. Princíp štedrosti, spolupatričnosti a dobrej nálady nechýbal ani tento rok. Aj touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť.
Veríme, že Zóna bez peňazí je jednou z ciest, ako robiť
svet lepším.
Katarína Kvetková,
Centrum voľného času Pezinok

PEZINOK SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI
V nedeľu 20. novembra 2016
sa v Kultúrnom centre v Pezinku uskutočnil XVIII. ročník
speváckej súťaže Pezinok spieva – spievajte s nami. Súťaž pripravila Základná organizácia
Únie žien Slovenska v Pezinku
v spolupráci s Mestským úradom Pezinok, Kultúrnym centrom Pezinok a za finančnej podpory Krajskej organizácie Únie
žien Slovenska v Bratislave.
Súťaže sa zúčastnilo 29 súťažiacich. Súťaž nebola vekovo a
ani žánrovo obmedzená. Súťažiaci boli rozdelení do štyroch
skupín podľa veku. Ich výkony
posudzovala päťčlenná porota.
Víťazom prvej skupiny sa stala Eliška Strapáková, ktorá spievala pesničku Hallejujah. V 2.
skupine prvé miesto obsadila
Karolína Miklovičová s piesňami Od Oravy dážď ide a Oddám
še, neoddám. V tretej skupine
zvíťazila pani Martina Gašparovičová. Vo štvrtej skupine zvíťazili manželia Janka a Miloš
Dekánkovi, druhá skončila pani

Eva Mináriková a tretí bol pán
Františiek Noskovič. Pri zapisovaní do výsledkovej listiny došlo k zámene tretieho a prvého
miesta, a tak bol omylom vyhlásený za víťaza pán František
Noskovič. Za vzniknutý omyl sa
Výbor ZO ÚŽS v Pezinku ospravedlňuje manželom Dekánkovým ako i pánovi Noskovičovi. Cenu primátora mesta Pezinok získala Michaela
Štefíková. Výborné výkony
podali všetci súťažiaci, porota

mala ťažkú úlohu určiť najlepších.
Pred súťažou i na jej záver vystúpil Spevokol evanjelického
cirkevného zboru Pezinok STAFÍDES pod vedením pani Aleny
Nagyovej. V prestávkach vystúpili tanečníci skupiny Sunny
Dance pod vedením pani Bronislavy Jurášovej.
Súťaž mala vysokú úroveň
vďaka výborným výkonom účinkujúcich ale aj podpore, ktorú
pri jej príprave a priebehu po-

skytol najmä primátor mesta
Pezinok Mgr. Oliver Solga formou finančnej pomoci a vecnými darmi a riaditeľka Kultúrneho centra Pezinok Ing. Ingrid
Noskovičová organizačnou a
personálnou podporou.
ZO ÚŽS chce pokračovať v
tradícii a v roku 2017 zorganizuje už XIX. ročník súťaže Pezinok spieva – spievajte s nami.
PaedDr. Elena Matuská,
Predsedníčka ZO ÚŽS
v Pezinku

Policajt alias Mikuláš, Čert a Anjel
Dňa 6. decembra 2016, už deviaty raz, organizovala Mestská
polícia Pezinok mikulášsku akciu v Pezinku. Uvedenú akciu
začala mestská polícia realizovať v roku 2007 ako doplnkovú
aktivitu k projektu „Poznaním k
hodnotnému životu“. Jej cieľom
je vytvoriť s deťmi a ostatnými
občanmi pozitívne vzťahy. Aby
mestská políciá nebola vnímaná len ako represívny poriadkový orgán mesta, zriadený
na vyberanie pokút. Súčasne
má akcia aj charitatívny cieľ.
Deti ale aj dospelí počas zá-

bavného programu dostávajú
okrem požehnania od svätého
Mikuláša aj sladké darčeky od
anjela. Rozprávkový čert plní
preventívnu výchovnú činnosť
aj v inej ako policajnej uniforme.
Divákmi sú deti základnej školy Na bielenisku, deti z Cirkevnej
materskej školy svätého Jozefa,
deti z materskej školy Za hradbami, žiaci Spojenej školy, starí
ľudia z domu sociálnych služieb
pre seniorov, deti a dospelí z domu sociálnych služieb Hestia,
ale aj náhodne stretnutí občania

a zamestnanci mestského úradu. Ročne obdaríme počas tejto akcie viac ako 1000 detí a
dospelých.
Touto cestou by sa Mestská
polícia Pezinok chcela poďakovať riaditeľovi OC Tesco pánu Radovanovi Hrabárikovi.
Sladkosti, ktoré Mestskej polícii
poskytol, boli na Mikuláša príjemným potešením nielen pre
deti, ale aj seniorov a ostatných
občanov Pezinka.
st. inšp. Lucia Korytárová,
koordinátorka prevencie kriminality mestskej polície Pezinok
Inzercia

Ako na škvrny?
Často ani nevieme ako a
škvrna je na svete. Horšie to býva s jej odstránením. Je preto
vhodné, ak vieme jej pôvod.
Podľa toho sa rozodneme, či sa
oplatí doma to vôbec skúšať.
Vodové škvrny sú dobre odstrániteľné vo vode – ide o taninové (káva, čaj, tráva), proteínové (vajcia, zmrzlina, krv) a hrdzu. Olejové sa lepšie odstraňujú perchlórom (tuk, nafta,
rúž, motorový olej), preto je
vhodnejšie zájsť do čistiarne.
Škvrny treba odopierať šetrne, aby nevznikla diera. Nane-

sieme zriedený prostriedok, necháme chvíľu pôsobiť, v prípade nutnosti narušíme štruktúru
jemnou kefkou a následne preperieme. Pri farebných odevoch najprv na skrytom mieste
vyskúšame stálofarebnosť.
Viacero bežne dostupných
odstraňovačov škvŕn vyťahuje farbu!
Tak isto opatrne s použitím bielidla! Bielenie skracuje tkaninám životnosť, môžu
sa ľahko trhať alebo zažltnúť.
Navyše chlórové bielidlá menia štruktúru znečistenia a v prí-

pade, že škvrna nezmizla, je
vysoko pravdepodobné, že už
ju neodstráni nič.
Ctení zákazníci, preto v prípade, že sa vám na odeve vyskytla škvrna, pri ktorej si nie
ste istí, či ju dokážete vyčistiť,
neskúšajte to doma. Prineste
odev čo najskôr k nám. Máme
väčšie množstvo prípravkov,
ktoré sú zamerané na konkrétny druh znečistenia (tráva,
jedlo, rúž, olej). Ak by ste ju vyprali, nečistota by sa mohla
„zažrať“ do tkaniny a len s ťažkosťami sa dá následne od-

strániť, resp. by sa to vôbec nemuselo podariť. Zvýšite tým
šancu na jej odstránenie a
uľahčíte prácu aj nám. Niekedy sa však škvrnu nepodarí
odstrániť ani pri všetkej snahe.
Dôvodov je viacero – príliš stará, zaschnutá či zapraná nečistota, nemožnosť použiť
vhodný prípravok kvôli možnej
strate farby odevu, alebo materiálové zloženie neumožňuje
ošetrenie spôsobom, ktorý by
nás zbavil škvrny.
www.rychlocistiaren-kvapka.sk
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Štyria svetoví umelci v Pezinku
Traja Francúzi – maliar Salvador Dalí,
herec Jean Marais,
režisér a dramatik
Jean Cocteau a taliansky básnik a
spisovateľ Tonino
Guerra predstavujú
do konca apríla svoju výtvarnú tvorbu v
Malokarpatskom
múzeu v Pezinku.
To pripravilo vo svojich priestoroch výstavu diel umelcov, ktorí patria už neodmysliteľne medzi svetovú klasiku.
Výstava, na ktorej nájdete najmä grafiku a ilustrácie ale aj
maľby na porcelán a návrhy vínnych etikiet sa podarila vďaka
kontaktom riaditeľa múzea Martina Hrubalu. Po prezentácii v
európskych veľkomestách tak zavítala aj do nášho mesta. Pri
tejto vzácnej príležitosti treba pripomenúť len jedno – výstavu si
treba pozrieť a pokiaľ možno opakovane. A keďže predsa len z
tejto štvorice je najslávnejší maliar Salvador Dalí, dovolíme si
odcitovať niekoľko slov, ktorými on sám charakterizoval svoju
tvorbu: „Zdá sa mi celkom pochopiteľné, keď moji nepriatelia,
moji priatelia a vôbec diváci tvrdia, že nechápu význam predstáv, ktoré stelesňujem svojimi obrazmi. Ako chcete, aby im
rozumeli, keď ja sám, ktorý ich robím, im nerozumiem.
Skutočnosť, že keď maľujem, sám nerozumiem významu svojich obrazov, neznamená však, že tieto obrazy žiaden zmysel
nemajú, práve naopak, ich zmysel je taký hlboký, úplný, súvislý
a pritom mimovoľný, že uniká prostej analýze priameho logického poznania.“
Toľko o svojom maliarskom diele jeden z významným maliarov, ktorý sa nezmazateľne zapísal do dejín umenia 20. storočia. Dalí bol človek plný protikladov, kontroverzných vyhlásení a
exhibicionistického sebazbožňovania, no v prvom rade to bol
geniálny maliar. Patril k umelcom, ktorí hľadali a nachádzali
zdroje inšpirácie v snoch a v podvedomí, v zobrazení surrealistických, imaginatívnych „nadreálnych“ krajín, bytostí a dejov,
ktorí nám svojimi obrazmi odhalili odvrátenú stranu nášho vesmírneho i individuálneho bytia. Je skvelé, že ho máme možnosť
vidieť spolu s ostatnými troma umelcami v Pezinku.
(O.S.)

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

január

Pre študentov a verejnosť:
Literatúra v Radnici: Hosť: Michal Havran, moderuje Veronika Šikulová. Termín: 9. 1. 2017 o 19.00 h. Miesto konania: Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.
Pre deti, žiakov a verejnosť:
Literárna a výtvarná súťaž: „Život nevidiaceho“. Termín: január 2017. Miesto konania: odd. pre deti, Malokarpatská knižnica
v Pezinku, Holubyho 5.
Útek: beseda s Marekom Vadasom o rovnomennej knihe.
Termín: po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Lekcia Malé Karpaty: cyklus podujatí predstavujúcich slávne
osobnosti malokarpatského regiónu. Termín: po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Tradičné podujatia pre ZŠ a MŠ: Kým školský zvonček zazvoní
– Čítanie je IN: besedy o knihách – Hodina informačnej výchovy
– V kolotoči kníh – Hrdina vo mne. Termíny: po dohode so školami. Miesto konania: odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5.
Kontakt:
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315, dospele.odd@kniznicapezinok.sk, detske.odd@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk, www.facebook.com/kniznicapezinok

Výpožičné hodiny počas sviatkov
Milí čitatelia, počas sviatkov sme upravili výpožičné hodiny
Malokarpatskej knižnice v Pezinku.
Prajeme vám príjemné a pokojné prežitie sviatkov a šťastný
nový rok.
Piatok 23. 12. 2016 8.00 – 16.00 hod., Sobota 24. 12. 2016 zatvorené, Pondelok 26. 12. 2016 zatvorené, Utorok 27. 12. 2016
8.00 – 16.00 hod., Streda28. 12. 2016 8.00 – 16.00 hod., Štvrtok
29. 12. 2016 8.00 – 16.00 hod., Piatok 30. 12. 2016 8.00 – 16.00
hod., Sobota 31. 12. 2016 zatvorené, Pondelok 2. 1. 2017 8.00 –
16.00 hod., Utorok 3. 1. 2017 8.00 – 16.00 hod., Streda 4. 1.
2017 8.00 – 16.00 hod., Štvrtok 5. 1. 2017 8.00 – 16.00 hod.,
Piatok 6. 1. 2017 zatvorené, Sobota 7. 1. 2017 zatvorené, Pondelok 9. 1 2017 8.00 – 18.00 hod.
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65. výročie ZUŠ Eugena Suchoňa
21. októbra ZUŠ Eugena
Suchoňa slávnostným koncertom oslávila 65. narodeniny.
Pezinské publikum v Spoločenskej sále, osvieženej výtvarnými prácami, veľkým potleskom
odmenilo kvalitné výkony hudobníkov, tanečníkov, recitácie.
V mene celej ZUŠ riaditeľka
školy prijala od primátora mesta Pezinok kyticu...
Symbolicky sme sfúkli na torte našej oslávenkyne 65 sviečok. Pri podobných príležitostiach sa zvykne bilancovať, spomínať. Ako sa to vlastne všetko začalo? Hudobná škola v
Pezinku nevznikla náhodou.
Chrámový zbor, dychovka, muzicírovanie v niektorých rodinách – tam niekde vznikla
myšlienka mať v meste hudobnú školu. Prvú žiadosť na zriadenie hudobnej školy predložil
vtedajšej vrchnosti Jozef Bacigál v roku 1943. Neuspel, a až
v roku 1951 v jednej triede na
Kollárovej ul. sa začína písať
história našej školy. Jej neodmysliteľnou súčasťou sú naši
vzácni rodáci Eugen Suchoň a
Ľudovít Rajter. Zanechali v nás
hlbokú stopu osobnej účasti a
záujmu na dianí v našej škole.
V skratke niekoľko dátumov:
1955 - udelený čestný názov
Hudobná škola Eugena Suchoňa (neskôr odobratý), 1960
- škola presťahovaná do budovy Mestskej radnice, v priestoroch na Kollárovej ulici sa v
1974 otvára LDO, 1977 - VO,
1980 - TO. Rok 1993 je začiatkom putovania ZUŠ. Vo vilke na
Trnavskej 1 je riaditeľstvo a
časť HO. Ostatné odbory sú

rozptýlené na mnohých miestach v Pezinku. 1995 - vrátený
čestný názov ZUŠ Eugena Suchoňa, od 2003 je škola samostatným právnym subjektom. Nová kapitola v histórii našej školy sa začína písať 1.septembra 2012. Vďaka zriaďovateľovi sa ZUŠ Eugena Suchoňa
presťahovala do zrekonštruovanej historickej budovy na
M.R.Štefánika 9...
Hudobná škola, Ľudová škola
umenia, Základná umelecká
škola – myslím že bez ohľadu
na minulosť, ideológiu tej či prítomnej doby pootvára bránu k
poznávaniu a vnímaniu nehmotného – duchovného sveta,
do ktorého umenie patrí. Ak sa
za tých 65 rokov cez tóny, ťahy
štetca, zmysluplného slova či
rytmického tanečného kroku darí preniknúť do vnútra mladého
človeka a podarí sa v ňom prebudiť zvedavosť, cit, túžbu a potrebu po poznaní krásna, tak
nie len 65, ale aj ďalších x rokov
v budúcnosti je v ZUŠ zmysluplných a dôležitých. Lebo stále

žije nádej, že sa absolventi
ZUŠ nedajú uväzniť vládou matérie, pseudoumenia, chvíľkového imidžu a lacného lesku. Je
nádej, že vojdú do galérií, koncertných sál, divadiel, niektorí
sa stanú tvorcami umenia či pedagógmi...nádej nielen pre nás
pedagógov, rodičov, ale aj pre

politikov či tých, ktorí si myslia,
že od ich rozhodnutí závisí beh
nášho života. Je to moja, naša
naivná predstava – túžba? Je
naivné túžiť, aby pôsobením
umenia – duchovna sa prebúdzala v nás tá lepšia časť človečiny? Ak z človiečikov, ktorí
vstupujú do ZUŠ, budú rásť dobrí a kultúrni ľudia, potom je to
dobré a má zmysel ďalej tvoriť a
zanechať po sebe stopu.
Vďaka všetkým, ktorí začali písať a píšu históriu pezinskej základnej umeleckej školy. V mene všetkých pedagógov ďakujem nášmu zriaďovateľovi –
Mestu Pezinok, osobitne primátorovi Oliverovi Solgovi za krásnu budovu a hlavne za vzťah a
podporu rozvoja školstva a umenia vôbec. Ďakujem kolegom,
rodičom a všetkým vám, ktorí
nám venujete svoju priazeň.
Mária Neuszerová, riaditeľka

Galéria v ZUŠ Eugena Suchoňa
Výstavou maľovaných obrazov študentky výtvarného odboru
Petry Noskovičovej začala svoju existenciu Naša galéria
v priestoroch ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku. Výstava bola
otvorená do 2. 12. 2016.
Mgr. art. Danica Tyková

Zábavný Mikuláš v knižnici
Knihy otvárajú ďeťom okná do
sveta poznania a zážitkov. Hoci
žijeme v internetovej ére, dá sa
v deťoch vypestovať aj láska
ku knihám – pri troche dobrej
vôle a hlavne s dobrými nápadmi, ktoré rozhodne nechýbajú Malokarpatskej knižnici
v Pezinku.
Priamo na Mikuláša deťom
zo Slovenského Grobu čítali traja spisovatelia: Veronika Šikulová, pracovníčka knižnice, vyvolala salvy smiechu Rozpráv-

kou o hovniatku. Kto
by sa chcel pohoršovať, musíme mu
pripomenúť, že ide o
slovenskú klasiku,
ktorú spísal národopisec Kliment Ondrejka.
„Mala som jeho rozprávky veľmi rada a
vždy som sa tešila,
keď nám ich tato čítal,“ zdôveri- prečítal svoj mikulášsky fejtón
la sa Veronika deťom.
z denníka SME – smutnoveseSpisovateľ Ľubo Dobrovoda lé rozprávanie chlapca, ktoré-

mu otec ako mikulášsku a čertovskú úderku vyslal kamarátov z krčmy.
A napokon spisovateľ Márius
Kopcsay zaspomínal na svoju
detskú tvorbu a pobavil deti
úryvkom z vlastného denníka, ktorý si písal ako desaťročný.
Deti sa presvedčili, že knihy
nerovnajú sa nuda, že sa v nich
nájde kopec zábavy a oplatí
sa ich otvárať znova a znova.
(kam)

S RADOSŤOU radostne po Slovensku
V nedeľu 4. decembra sa v
Malej sále Domu kultúry v
Pezinku uskutočnil zaujímavý
koncert Folklórneho speváckeho súboru RADOSŤ. Po dlhšej
prestávke sa Radostníci predstavili svojmu publiku opäť v plnej zostave, spolu so svojím
umeleckým vedúcim Miroslavom Rajtom, ktorý zabezpečoval hudobný sprievod na klávesoch a na akordeóne. Svoj koncert nazvali S RADOSŤOU po
Slovensku so zámerom aspoň
čiastočne nazrieť do jednotlivých regiónov Slovenska a spoznať ich piesne. Ich zámer sa v
koncepte opieral aj o známy citát francúzskeho spisovateľa
Romaina Rolanda „Ak chcete
spoznať dušu národa, musí-

te poznať jeho pieseň“, pretože ona, v danom kontexte, skutočne vypovedá o živote prostého slovenského človeka s jeho radosťami i starosťami. V hodinovom vystúpení súboru od-

znelo veľa krásnych piesní, rezkých i ťahavých, všetky o láske
v jej rôznych podobách, sprevádzané vtipným slovom moderátorky a bravúrnou hrou Miroslava Rajta. Bolo zjavné, že

speváci i hudobník sa úprimne
tešia z obnovenia svojich koncertných aktivít. Z ich spevu i
hry prúdila energia, ktorú Radostníci s láskou venovali svojmu publiku. To nešetrilo žičlivým potleskom, ktorým vďačne
odmeňovalo zbor i jeho sólistov
za úprimný a oduševnený spevácky výkon. Na záver sa súbor rozlúčil so svojím obľúbeným publikom poďakovaním za
neutíchajúcu priazeň a podporu vianočným i novoročným vinšom a tiež piesňou „Daj Boh
šťastia“. Už teraz sa Radostníci tešia na svoj jarný koncert a veria, že tentoraz im ho
nepredvídané okolnosti neprekazia.
Eva Frťalová
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Reťaz dobra pokračuje
aj v novom roku
V poslednej časti seriálu predstavujeme symbolické tváre Komunitnej
Nadácie REVIA. Jednotlivé oblasti jej
práce si pripomíname v súvislosti s
dvadsiatimi rokmi jej pôsobenia v
Pezinku a malokarpatskom regióne.
17. Propagátor
V projekte Múzy nás spájajú nadácia pôsobila v role propagátora. Ukázalo sa, že v Pezinku je každý mesiac nejaký festival, ktorý sa týka kultúry, športu, gastronómie, atď. Partnerským
mestom Pezinka je rakúsky Neusiedel am See, a tak vznikol
projekt v rámci výzvy Interreg, zameranej na regionálnu cezhraničnú spoluprácu. „Zabezpečili sme, aby naši ľudia z Pezinka
cestovali na festivaly do Neusiedlu a naopak, ľudia z Rakúska,
aby navštevovali festivaly v Pezinku. K tomu vyšla aj dvojjazyčná brožúrka a v rámci propagácie sme zaplatili stánok na veľtrhu Slovakiatour, aby sa malokarpatský región mohol propagovať,“ hovorí Drahoslava Finková. Počas dvoch rokov Nadácia REVIA usporiadala 27 podujatí.
18. Staviteľ mostov
Ide o projekt, ktorý má základ v Komunitnej akadémii zážitkov
a skúseností. „Zistili sme, že aj keď sa mladí ľudia stavajú k histórii niekedy aj s dešpektom, v skutočnosti majú záujem o múdrosti a skúsenosti svojich rodičov alebo starých rodičov,“ hovorí
Miroslava Petrušová z Nadácie REVIA. „Lákajú ich aj praktické
činnosti ako spoločné pečenie alebo ručné práce.“ Súčasťou
projektu bol youtuberský seminár, v ktorom mali deti nakrútiť
krátke video so svojimi starými rodičmi a zachytiť ich pri nejakej
zručnosti alebo práci – povedzme pri práci včelára, vinohradníka alebo pri varení.
19. Investor
Nadácia REVIA sa snaží pomáhať pri riešení problémov komunít a podporila aj menšie investičné projekty, napríklad opravu hasičskej zbrojnice, výstavbu detského ihriska či jeho rekonštrukciu. „Aj keď malými sumami, ale pravidelne podporujeme
Občianske združenie za záchranu cirkevných pamiatok. Nemáme možnosť dať jednorazovo veľkú sumu, ale robíme to po
častiach. A počas dvadsiatich rokov pôsobenia Nadácie sa na
podporu mnohých projektov nazbierali už tisícky eur,“ dodáva
Drahoslava Finková.
20. Partner
Nadácia môže spájať všetky partnerské subjekty pri projektoch, kde je viac zainteresovaných strán. Napríklad dobrovoľníci si chcú vybudovať ihrisko na pozemku, ktorý je cirkevný a má
ho v prenájme mesto. Komunitná nadácia je mostom medzi ľuďmi v regióne a pomáha im spolupracovať. Ide tiež o prípady, ak
chce projekt realizovať subjekt, ktorý nemôže žiadať o finančné
prostriedky, no nadácia môže. Takisto môže byť žiadateľom
Asociácia komunitných nadácií.
„Nadácia môže takisto ponúknuť svoje dlhoročné skúsenosti,
profesionálny prístup a vedomosti podnikateľským subjektom,
aby nezakladali vlastné nadácie, ale ak chcú pomôcť regiónu,
môžu nejaký verejnoprospešný projekt realizovať s nami.
Môžeme im na takýto účel založiť fondy s tým, že sa peniaze
dostanú k správnym ľuďom a zrealizuje sa presne to, čo si darca želá. Takto sme napríklad podporili vydanie knihy Archív
na okraji mesta,“ hovorí správkyňa Nadácie REVIA Drahoslava
Finková.
Aj po skončení nášho seriálu – a aj počas budúceho roka – bude pokračovať hľadanie darcov, ktorí vytvoria „Reťaz dobra“ a
na dobročinné účely poskytnú po 2 eurá, (napríklad formou darcovskej SMS v tvare „DMS REVIA“ na číslo 877, alebo aj po
20, 200 a 2000 eur – teda čísla so symbolickou dvojkou, ktorá
pripomína dvadsať rokov nadácie. Príspevky môžete posielať
na číslo účtu SK71 5600 0000 0066 6028 1001, bližšie informácie nájdete priamo na stránke nadácie www.revia.sk/daruj.
Krédo znie: „Pošli dobro ďalej“. Pretože každý dobrý skutok
(kam)
sa človeku niekoľkonásobne vráti.

Termíny vydaní Pezinčana v roku 2017
Mesiac

Uzávierka

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december

streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
streda
piatok
streda
streda
streda

18. 1.
15. 2.
22. 3.
19. 4.
17. 5.
21. 6.
19. 7.
16. 8.
8. 9.
18. 10.
15. 11.
6. 12.

Termín vydania
piatok 27. 1.
piatok 24. 2.
piatok 31. 3.
piatok 28. 4.
piatok 26. 5.
piatok 30. 6.
piatok 28. 7.
piatok 25. 8.
streda 20. 9.
piatok 27. 10.
piatok 24. 11.
piatok 15. 12.
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Snažíme sa hudbou ľuďom dávať radosť
Počas chladných predvianočných dní sa človek rád zahreje. Vareným
vínom, alebo aj hrejivou
hudbou. Napríklad džezom z produkcie skupiny
Funny Fellows, ktorá vo
svojich melódiách snúbi
romantiku starých čias
so súčasným humorom.
O koncertoch i novom
CD hovorí kapelník, herec a rodák z Pezinka
Roman Féder.
l Za váš predošlý album Karavána ste dostali ocenenie.
Môžete sa pochváliť, o akú cenu išlo?
Portál jazz.sk organizuje cenu Esprit, v ktorej sa hodnotia
albumy vydané počas roka. Za
rok 2014 sme dostali cenu za
najlepšie slovenské džezové
CD na Slovensku v hlasovaní
verejnosti. V hlasovaní odbornej poroty získal cenu Juraj
Griglák. Priznám sa, že bolo pre
mňa prekvapením nielen, že
sme cenu získali, ale že nás do
hlasovania vôbec zaradili, pretože džezoví muzikanti občas
na tradičný džez pozerajú ako
na outsidera. Ale nám to neprekáža a radi sa necháme prekvapiť. Tešia nás vypredané sály a
plné námestia a nadšené skandujúce publikum, ktoré si takúto
hudbu žiada.
l Stretávate sa teda s tým, že
náročnejší muzikanti sa na
melodickú či zábavnú pesničkovú tvorbu pozerajú občas
trochu cez prsty?
Louisa Armstronga sa pýtali
na názor ešte počas 60. rokov,
kedy sa vyrojili rôzne žánre, napríklad be bop, swing, začínal
big beat. Povedal, že je to úžasné, všetci hrajú rýchlo, virtuózne, s plnými harmóniami, komplikovanými postupmi... A vzápätí dodal: Potom prídeme my,
starí, a zahráme nejakú melódiu. Melódia je vodiaca nitka, ktorá poslucháča niekam vedie, ťahá. Keď sa nájde ešte aj vtipný
text, vtedy to má zmysel. Negatívneho máme okolo seba veľa a mám pocit, že treba v hudbe
robiť niečo opačné, čo ľuďom dodá elán a energiu. Aby sa doká-

zali nadýchnuť, mávnuť nad starosťami rukou a ísť si ďalej za
tým, čo ich napĺňa a za nejakým
vlastným princípom šťastia.
l Aké sú ohlasy vašich divákov?
Po koncerte na vianočných
trhoch v Bratislave prišla za nami napríklad pani, ktorá vlastní
čistiareň. Povedala, že čistíme
ľuďom duše, že sme vlastne liečitelia. Nikdy predtým nás nepoznala a bola veľmi rada, že
nás mohla stretnúť. Bolo to príjemné, že sa takýto človek zastaví a venuje nám päť minút,
aby nám mohol niečo podobné
povedať. Vážim si to tým viac,
ak hráme na podujatí, kde mnohí prídu povedzme na lokše alebo na varené víno, teda nie na
náš koncert. A tam na seba strhnúť pozornosť je oveľa ťažšie,
ale o to príjemnejšie.
l Koľko členov má váš súbor
a s kým vystupujete?
Je nás päť a z času na čas si
pozývame hosťa, ktorý stojí za
to. Účinkovali sme s Jiřím Suchým, v Mirkom Donutilom, zahrali sme si s Mirkom Nogom.
Teraz máme s Aničkou Šiškovou
a Csongorom Kassaiom program Melody perkelt, v ktorom spomíname v piatich jazykoch na
Jaroslava Haška, Vinca Šikulu či
Slawomira Mrožeka. Ide o pásmo pesničiek a literatúry spojené
do inteligentnej zábavy, v ktorej
sú aj mnohé paralely a metafory
vzťahujúce sa na dnešnú dobu. A
ešte sa k tomu ľudia dozvedia aj
originálny recept na pravý maďarský perkelt. Aj keď ho Kassai
divákom hovorí v maďarčine.
l Trochu pripomínate slovenskú obdobu českého Di-

vadla Járy Cimrmana, ktoré je
zakorenené v časoch monarchie...
Rakúsko-Uhorsko bolo multikultúrne, veľmi organizované a
zanechalo veľa hodnôt, na ktoré
sa zbytočne zabúda. Hráme napríklad poľské skladby z Krakowa, ktoré sú čarovné. Jednotlivé kultúry v tomto priestore medzi sebou úžasne kooperovali,
dopĺňali sa. Slovenské tangá sa
veľmi podobajú na maďarské
alebo na poľské. Dokonca aj
slávna skladba Donna Klara má
poľský pôvod. Autorom pôvodnej verzie s názvom Tango Milonga bol Jerzy Petersburski.
Preložili ju do nemčiny a hrávala
sa v Nemecku počas 30. rokov
aj cez 2. svetovú vojnu a túto
skladbu použil aj Steven Spielberg vo filme Schindlerov zoznam v scéne, keď Nemci ničia
geto. Fakt, že práve vtedy zaznie poľská skladba, zvýrazňuje
neľudský cynizmus týchto čias.
A práve takéto silné historické
momenty v hudbe ma bavia.
Napokon ani väčšina černošských spevákov nemala ľahký
život. Chodili na koncert iným
vchodom ako belošskí muzikanti. A potom sa stretli na pódiu
a odohrali vynikajúci koncert.
Louis Armstrong sa nikdy nesťažoval, hoci segregácia v
Spojených štátoch pretrvávala
do 60. rokov a jej vplyvy sa prejavujú dodnes, tak ako sa u nás
stále objavujú prejavy fašizmu.
l Ponúkate teda ľuďom popri
hudbe aj kus dejín.
Keď sme v nedávnej minulosti, ktorá, žiaľ, netrvala veľmi dlho, účinkovali párkrát s Julkom
Satinským, hovorieval, že keď

chceme, aby si ľudia niečo
dobre zapamätali, musíme im to
povedať s humorom. Lebo inak
si to nezapamätajú, pretože je
to podobné, ako keď sa mentoruje a memoruje v škole. Humor
má úžasnú vlastnosť, že si ho
ľudia pamätajú. Snažíme sa toho držať.
l Povedzte nám ešte o vašom
novom albume. Ako vznikol?
Účinkoval som v Brnianskom
mestskom divadle, kde som sa
zoznámil s Janykou Kolářovou,
ktorá tam pôsobí. Keď som zistil, že fantasticky spieva, oslovil
som ju, či by nemohla s nami
spolupracovať. Nikdy nič podobné nerobila, takže bola trochu prekvapená a musel som ju
tri mesiace prehovárať. Po pár
koncertoch zistila, že nejde o
jednorazový projekt, ktorý sa
rýchlo skončí. Nahrala na našom novom CD štyri skladby a
dokázala si napríklad skvele
adaptovať skladby Josephine
Bakerovej aj Ethel Watersovej.
l Nemáte predsa len občas
chuť opustiť klasiku a vyskúšať dačo avantgardné?
Zhudobnili sme báseň Vinca
Šikulu s názvom Vínne mušky.
Minulý rok sme zasa nahrali pár
skladieb s Mišom Mlsnom, napríklad Vanilkový cukor alebo
Skôr než budem mŕtvy – sú to
jeho skladby s jeho skvelými textami zrelého muža, ktorý sa blíži
k päťdesiatke a už sa na svet z
tej električky díva trochu inak.
No a občas hrám na trúbku a
husle s chalanmi z kapely FeelMe, čo je tvrdý metal. A prehodiť sa na túto vlnu, to vždy chvíľu trvá. Ale pre mňa to bol oddych a ľuďom sa to páčilo.
l Kde a kedy album pokrstíte?
Krst nového CD s názvom
Happy Feet sme ohlásili na 18.
decembra v Pezinku, kedy budú
vrcholiť vianočné trhy. Ľudia si
ich budú môcť spríjemniť na našom koncerte v Mestskej vinotéke. Inak titulnú skladbu albumu
možno budú mnohí poznať z
českého prekladu Jana Wericha. Spieval ju Miloš Kopecký s
textom Chodidla, mne zebou
chodidla... Takže je to o šťastných nohách, ktoré nás vedú na
cestách po svete. Šťastné cesty
i návraty v roku 2017 prajem aj
čitateľom Pezinčana.
(kam)

Súbor Obstrléze predstavil pásmo o huncokároch
Úsmev aj slzy – tieto dve odlišné emócie sa striedali na tvárach divákov, ktorí 26. novembra navštívili Dom kultúry v
Pezinku, aby si so záujmom pozreli hudobno-dramatické pásmo o huncokároch. Tvorcom
scenára o tejto zaujímavej komunite je známy slovenský spisovateľ Ľuboš Jurík so spoluautormi, členmi FS Obstrléze
Darinou Kontárovou a Jozefom
Kernom. Atmosféru zábavného
a poučného pásma dotvárali malebné kulisy, ktoré divákov pre-

niesli do prostredia, v ktorom táto nemecká komunita žila, prežívala svoje radosti i starosti.
Členovia súboru divákov preniesli do histórie, s ktorou ich
podrobne zoznámila jedna z postáv Mária Kopitková. Reťaz historických udalostí vypĺňali vtipné
dialógy v pezinskom nárečí, ktoré rozosmiali divákov. Podfarbovali ich známe ľudové piesne,
ale odzneli aj nemecké texty, ktoré dodali predstaveniu autentickosť. V nemčine a slovenčine
odznela aj modlitba k Bohu. Čle-

novia súboru divákom priblížili
zvyky a tradície týchto pracovitých ľudí, ktorí sa pri ťažkej práci s drevom dokázali aj zabaviť.
Do okolia Pezinka a Modry
prišli huncokári v polovici 18.
storočia na pozvanie grófa
Jána Pálfyho. Žili v uzavretom
svete, ale nevyhýbali sa ani kontaktu s inými ľuďmi. Súbor
Obstrléze ponúkol divákom
pestrú mozaiku ich života.
Veľmi emotívne pôsobil záverečný obraz 2. svetovej vojny.
Kruto zasiahla do života hunco-

károv keď museli opustiť svoje
obydlia, hoci aj keď nikomu neublížili.
Ľuboš Jurík do scenára zakomponoval mnoho historických faktov, čo pásmo určite
obohatilo. Cieľom tvorcov pásma Naši huncokári bolo vzdať
hold týmto pracovitým, skromným a čestným ľuďom, zabaviť
divákov a poučiť o histórii, ktorá
sa týka tohto krásneho mesta.
„Zostali len spomienky. Tam
v horách boli spokojní, nechceli
iný život.“ Darina Kontárová
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Šach nás učí myslieť na niekoľko ťahov dopredu
XVI. ročník benefičného koncertu
pre deti s psychickými poruchami
Organizátor: OZ Ad Una Corda
Termín: 15. 1. 2017 o 16.00 hod.
Miesto: Chrám Najsvätejšej Trojice
(kláštorný kostol) v Pezinku
Účinkujúci: Komorný chrámový orchester, pezinský
chrámový zbor Ad Una Corda, Eva Šušková (soprán),
Peter Mazalán (barytón), Marián Šipoš (dirigent)

Program: Mirko Krajči – Overtura festiva,
Marek Spusta – Tri žalmy kajúcne,

Antonín Dvořák – Te Deum
Benefícia je venovaná Klinike detskej psychiatrie
DFNsP v Bratislave.

Pozvánka na výstavu
Vynikajúca slovenská figurálna keramikárka Mária Hanusková vystavuje svoj výber z tvorby v minigalérii Domu kultúry
v Pezinku. Výstava potrvá až do 11. februára budúceho roku.

Vianočná nálada v materskej škole

Pred najkrajšími sviatkami roka už tradične pezinské predškolské zariadenia, základné školy, ale i Centrum voľného času
a Základná umelecká škola pripravujú mikulášske a vianočné
večierky a programy. Pozývajú na ne rodičov a ďalších príbuzných, aby si pozreli vystúpenia svojich detí. Aj učiteľky v
Materskej škole na Vajanského ulici pripravili v tomto období s
deťmi viaceré programy. Asi najmilšie bolo prvé verejné vystúpenie najmenších detí, ktoré za podpory svojich učiteliek ukázali, čo sa za pár týždňov naučili. Odmenou za prekonanie strachu a ostychu a za zvládnutie nacvičených krôčikov a pesničiek
im bol potlesk ich najbližších.
(mo)

Besedy na tému cestovný ruch

Medzi hlavné úlohy klubu sprievodcov mesta Pezinok počas jeho už 10-ročnej činnosti je podávať informácie z oblasti cestovného ruchu podľa možnosti čo najširšiemu okruhu záujemcov.
Pravidelne dva razy v roku organizuje klub stretnutia s občanmi
pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov vo februári a Svetového
dňa Cestovného ruchu v septembri, kedy okrem stretnutia so zaujímavými hosťami pripravuje viac rokov aj výstavy z činnosti klubu
i na tému cestovný ruch. Organizuje aj besedy, stretnutia pre občanov v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska pre seniorov a
pre mládež priamo na školách. Na záver tohto roku sa uskutočnila beseda pre seniorov v domove v Kučišdorfskej doline a pre
žiakov i pedagógov ZŠ s MŠ Pezinok – Orešie, kde sa o svoje zážitky a skúsenosti z Austrálie podelila funkcionárka klubu Oľga
Csibová.
Peter Ronec

Len nedávno sme mohli
sledovať napínavý zápas
o titul majstra sveta v šachu. Už tretíkrát ho obhájil
Nór Magnus Carlsen. Pri
takýchto turnajoch je obzvlášť dôležitá úloha rozhodcov. Možno nie sú takí
viditeľní ako ich kolegovia
z futbalových trávnikov či
hokejových ihrísk. Aj ich
práca je však náročná a
občas aj plná adrenalínu.
Hovorí o nej advokát, šachista a šachový rozhodca Ivan Syrový.
l Čo vás priviedlo k šachom? Boli ste najskôr hráčom, než ste sa dostali k rozhodovaniu?
Šachový rozhodca by mal aj
hrať, aby chápal hráčov za šachovnicou a aby s nimi nestratil
kontakt. Hrával som šach od
svojich šiestich rokov a postupne som si uvedomoval, že ak by
som chcel ísť vyššie, bolo by to
časovo veľmi náročné. Vybral
som si povolanie advokáta, venujem sa aktívne bojovým umeniam, čo mi vyhovuje, pretože
pracujem hlavou a vo voľnom
čase potrebujem pohyb. Ale rozhodovanie a organizovanie turnajov je príjemné a občas si aj
zahrám.
l Šesť rokov, nie je to na
šach priskoro?
Je to bežný vek, niekedy deti
začínajú aj skôr. U nás sa venoval šachu starý otec a keď k
nám chodieval na nedeľné obedy, začal so mnou postupne hrávať. Začal som chodiť na šachový krúžok, zúčastňovať sa na súťažiach.
l Naša ligová súťaž sa člení
na päť úrovní. Existuje podobná štruktúra aj v prípade
rozhodcov?
Sú rôzne rozhodcovské triedy, od národných – tretej, druhej
a prvej – až po medzinárodné.
Jednou kategóriou je FIDE rozhodca, pričom FIDE je skratka
medzinárodnej šachovej organizácie. A ešte vyššie je medzinárodný rozhodca so skratkou
IA, kde je takisto viacero kategórií. Na Slovensku je nás viacero IA arbitrov.
l Aká je vlastne úloha rozhodcu v šachovej partii?
Keď si chce zopár hráčov zahrať futbal, nepotrebujú rozhodcu. Takisto ani keď si chceme s
kamarátom zahrať šach. No v
súťažiach na najvyššej úrovni to
už bez rozhodcu nejde. Jednak
dozerá na to, aby bol počas hry
pokoj, dbá, aby sa hráči medzi
sebou neradili a najmä, aby nik
nepodvádzal. Takisto sa môže
stať, že hráči zastavia hodiny a
zavolajú rozhodcu, aby vyriešil
nejakú situáciu. Napríklad aby
posúdil, či ide o remízu trojnásobným opakovaním ťahu alebo nie. Aj v iných situáciách rozhodca zasahuje, ak sa jeden z
hráčov nesnaží vyhrať, ale len
„zhodiť súpera na čas“. Vtedy
rozhodca môže posúdiť partiu
ako remízovú.
l Aj medzi hráčmi šachu sa
teda objavujú pokusy o podvádzanie? Aká motivácia ich
k tomu vedie?

Šach na kaviarenskej úrovni,
to je radosť. Ale v súťažiach sa
už dostavuje túžba ísť vyššie –
aj za cenu nedovolenej pomoci,
ak človek narazí na hranice svojich možností. Je to ako doping v
športe. Možno ide len o jedno
alebo dve percentá hráčov, ale
ak by sa pravidlá nenastavili prísne, nevieme povedať, koľkí by
pomoc techniky chceli využiť.
l S akými formami podvádzania sa stretávate?
Obrovským neduhom je technika. Počítače už získali vyššiu
silu ako samotní hráči, teda ani
najlepší šachisti sveta nedokážu dlhodobo odolávať najkvalitnejším počítačovým programom. Samozrejme, že sa dá
nad počítačom zvíťaziť, ale štatisticky pri vyššom počte partií to
už nie je možné, takže sa mnohí snažia pomôcť si napojením
na počítač alebo na internet,
keďže dnes sa šachové partie
snímajú a prenášajú naživo.
A napríklad niekto, kto partiu sleduje na internete, dokáže hráčovi vyslať dohodnutý signál,
ako má ťahať. Jednoduchším
podvádzaním je, že si šachista
odloží mobil na záchode a odbieha tam, aby pomocou aplikácie vyriešil nejakú šachovú situáciu. Preto sa snažíme strážiť
čistotu hry, aby ostala ešte vždy
hrou živých ľudí a nie počítačov
a aby si šach zachoval dôveru.
Hrať proti niekomu, kto využíva
techniku, je ako hrať proti počítaču. Chcem predsa hrať proti
živému človeku, ktorý robí aj
chyby tak ako ja, má nejaké slabiny a ja ako súper sa ich pokúšam odhaliť.
l Aké opatrenia proti podvádzaniu musíte robiť?
Na špičkových podujatiach
napríklad musia hráči prechádzať cez detektor. Zakázané sú
hodinky aj mobily. Hráčovi nesmie vôbec zazvoniť ani zavibrovať telefón – znamená to automaticky prehratú partiu. A nesmie mať mobil ani vo vrecku.
Ako jeden z dvadsiatich členov
komisie rozhodcov na svetovej
úrovni potom často riešim aj disciplinárne prehrešky.
l Robia si šachisti aj navzájom zle – tak ako keď sa faulujú futbalisti na trávniku?
Sú také prípady. V minulosti
bolo bežné, že šachisti pri hre
fajčili, niekedy bola miestnosť
taká zadymená, že nebolo vidieť na šachovnicu. Pri hre sa
mohlo jesť aj piť. Dnes slušný
hráč odíde mimo šachovnicu aj
vtedy, keď si chce zjesť jablko,
aby nikoho nevyrušoval. Počas

partie panuje úplné ticho, aby
sa hráči mohli maximálne koncentrovať. Ako prehrešok môže
rozhodca posúdiť napríklad zhodenie figúrky, ak je podozrenie,
že bolo úmyselné. Takisto môže
hráč vykonať nemožný, teda neprípustný ťah. A ak by niekto urážal súpera, mal nevhodné prejavy, alebo sa s niekým radil, môže mu hroziť vylúčenie z podujatia a dištanc na dva roky alebo aj doživotne. Tak ako za doping.
l Športovým rozhodcom sa
občas stáva, že musia unikať
zo štadióna zadným vchodom. Máte podobné skúsenosti?
Stáva sa to. Ale rozhodca musí vedieť, ako sa má správať. Že
sa nemá snažiť, aby bol pánom,
ale že je tam hlavne pre hráčov.
Občas sú situácie, keď musí zasiahnuť, napríklad, keď niekto
urobí veľkú chybu a začne sa nahlas rozčuľovať. Keď takéhoto
hráča upozorníte, aby sa upokojil, môže sa stať, že si od neho vypočujete aj nevyberané
slová. Ale väčšina šachistov je
na úrovni a podobných problémov je minimum.
l Bývate po turnajoch unavený?
Samotné rozhodovanie je pre
mňa oddych. Ale keď som hlavným rozhodcom na veľkom turnaji, tam už človek rieši aj organizačné záležitosti... A keď berieme do úvahy, že šachová partia môže trvať aj päť hodín, potom sa už naozaj dostaví únava. Šachisti všeobecne musia
mať dobrú kondičku a nie je výnimkou, že ich pripravujú vrcholoví športovci. Starší šachisti majú napríklad veľa energie, dobré
prepočty, ale môže sa u nich
skôr, trebárs po troch alebo štyroch hodinách dostaviť únava –
a práve v závere partií sa častejšie dopúšťajú chýb. Preto je pre
nich dobrá kondícia dôležitá.
l Nedávno ste rozhodovali
na šachovej olympiáde v
Baku. Môžete nám priblížiť atmosféru takéhoto podujatia?
Šachová olympiáda sa považuje za tretie najväčšie športové
podujatie na svete. Každá krajina môže postaviť dva tímy, jeden ženský a jeden otvorený, v
ktorom sú muži, ale môžu v ňom
byť aj ženy. Keď každá krajina
postaví obe družstvá so štyrmi
členmi plus náhradníkom, môže
to byť dokopy okolo tisícosemsto hráčov. Turnaje prebiehajú v
obrovských halách s množstvom stolov a šachovníc, ktoré
sú prepojené s internetom.
Slovensko na každej olympiáde
postaví dve družstvá. A tento
rok v Azerbajdžane v Baku sme
boli dvaja rozhodcovia zo Slovenska.
l Akú úroveň má slovenský
šach?
Momentálne asi nezažívame
najlepšie obdobie. Veľa sme
stratili rozpadom Česko-Slovenska, český šach je vyššie
ako náš. Naše družstvá síce
patria medzi lepšie, ale určite
nie medzi špičku, ktorou sú jednoznačne Rusi, Číňania alebo
Američania. Zvláštnosťou je, že
v šachu môžete ľahko zmeniť

federáciu, teda krajinu, ktorú reprezentujete – a tak napríklad
za tím USA hrajú hráči pôvodom z Talianska, Japonska alebo Filipín. Za Azerbajdžán nastúpil hráč, ktorý hrával roky za
Nemecko. Národné tímy si teda
môžu kupovať hráčov. Ale k špičke sa dá prepracovať aj tým, že
si krajiny zavolajú kvalitných trénerov zo zahraničia, aby vychovávali nové generácie žiakov.
Takouto postupnou cestou napreduje napríklad Turecko.
l Na akých podujatiach ste
mali možnosť sa zúčastniť?
Na olympiáde v Istanbule v roku 2012, o dva roky to bolo
Nórsko, tento rok Baku. O dva
roky bude olympiáda v gruzínskom Batumi a o ďalšie dva roky v Rusku. V roku 2017 by sme
mali byť usporiadateľom majstrovstiev Európy žien a v roku
2018 budeme organizovať majstrovstvá Európy detí. Viete si
predstaviť, koľko ľudí tu bude,
keď so všetkými dvetisícpäťsto
deťmi prídu aj rodičia a tréneri?
Tento rok sa detské majstrovstvá podarilo perfektne zorganizovať v Prahe, u nás by prichádzal do úvahy Poprad alebo
Bratislava.
l Aké je šachové zázemie v
Pezinku?
Veľmi dobré, hoci nášmu najlepšiemu mužstvu sa v posledných rokoch nedarí, prepadlo
sa z prvej ligy do druhej a z nej
až do tretej. Zastúpenie teda máme skôr v nižších súťažiach, ale
môže sa to zmeniť. Každý rok
sa nám v Pezinku darí organizovať Rétiho memoriál, čo je milé medzinárodné podujatie.
l Ako často hrávate šach?
Keď mám trochu času,
zahrám si rád krátke päťminútové partie. Na ligovej úrovni hrám
asi raz za dva týždne. A na turnaje chodím už len ako rozhodca alebo organizátor.
l Je šach vhodnou kombináciou s advokátskou profesiou?
Určite áno, šach vás totiž učí
rozmýšľať dopredu. Nemôžete
si ťah vyskúšať a až potom zistiť, čo sa stane. Veľmi podobné
je to aj v práve. Treba si vybrať
vhodnú stratégiu, vedieť si ju
premyslieť, rátať s rôznymi alternatívami... Pri tom všetkom
skúsenosť zo šachu pomáha.
Umožňuje človeku dať do svojej
práce niečo viac.
l Čo máte na šachoch najradšej?
Môžete ich hrať od ranného
detstva. Je úžasné sledovať dieťa, ako sa učí a ako rýchlo napreduje. A rovnako sa dá k šachom vrátiť vo vyššom veku,
keď sa už človek nemôže venovať iným športovým aktivitám.
A šesťročné dieťa si môže zahrať s osemdesiatročným človekom. Šachová partia vás pohltí, akoby ste viedli nejaký svoj
zápas a dostali sa do svojho
vlastného sveta. Mnohí šachisti
sa dobre poznajú, niekedy už
od detstva, pretože sa stretávajú na turnajoch. Šach má jednu
z najväčších členských základní, hrá ho obrovské množstvo
hráčov. Aj to potvrdzuje, že je to
krásna hra. Márius Kopcsay
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Alfréd Weiss – svedomitý, u obecenstva obľúbený lekár
Alfréd Weiss sa narodil 7. januára
1900 v Malom Bábe neďaleko Nitry. Po
štúdiu na pražskej Karlovej univerzite
si otvoril v Pezinku lekársku prax.
Začínal na Holubyho ulici, neskôr sa
presťahoval na Kollárovu. V roku 1933
kúpil od Martina Demoviča dom na
Moyzesovej ulici. V ňom si zriadil ordináciu a priestor na prax poskytol aj zubnému technikovi Šimonovi Pressburgerovi. Dr. Weiss bol jedným z troch lekárov predvojnového Pezinka. Ako
ostatných členov miestnej židovskej komunity, aj jeho zasiahli protižidovské
opatrenia Slovenského štátu. Ponižovanie pred synagógou, ktoré za pasívnej i aktívnej účasti miestnych 18. marca 1939 pár dní po vyhlásení samostatného štátu pripravili nemeckí vojaci, sa dotklo aj doktora. Slovami mestského kronikára Petra Pivka: „ Niekoľko nemeckých vojakov, pravdepodobne z našepkávania a návodu radikálnych mladých nemeckých príslušníkov
FS, odviedli z bytov popredných židovských občanov do žinagogy, kde pod
nátlakom (fackami a kopancami) donútili ich povynášať zo žinagogy všetky lavice, oltár, sviatosti a iné náboženské
predmety používané pri ich modlitbách, na dvor. Tu poniektorí boli prinútení vynesené lavice porezať, sekerou
rozbíjať, iní zase boli preháňaní tým
spôsobom, že ťažké kamene prenášali
v rôznych polohách z miesta na miesto
(v drepe, predklone, na hlave, atď.).
Ktorý telesnou silou nestačil na tento
výkon, bol nútený bitím. Mnohí boli nútení tieto kúsky vykonávať cez Seneckú ulicu k potoku. V tom čase bolo po
daždi, ulica bola plná blata a vody, no
neodradilo to inkvizítorov, ba naopak
sťažovali im tieto výkony s tým, že im
oči zaviazali, aby obete vode a blatu nemohli sa vyhnúť. No a každý z týchto
obetí, pri zaťažení kameňom, veru spadol a zašpinil sa blatom a špinavou vodou, iní zasa boli postriekaní špinou, že
to u niekoľkých zvedavcov z rad občianstva stojacich na trotoáre vzbudzovalo radosť a potešenie. Mnohí trýznení túto inkvizíciu nevydržali, ich telesná
a mravná sila ustúpila, omdlievali a padali. Mnohí reálne smýšľajúci občania
stojaci na ulici, odsudzovali toto prísne
a ničím neodôvodnené neľudské zaobchádzanie s ich spoluobčanmi židmi.

Dr. Weiss na falošnom preukaze z roku 1944 a Moyzesova ulica s domom dr. Weissa.
No našli sa aj takí, ktorí svoje ľudské city odvrhly, a dali sa strhnúť na stranu inkvizítorov, smiali a bavili sa ako na nejakom divadle. Niektorí občania nemeckej národnosti dozvediac sa o tomto
bezhlavom počínaní si nemeckých vojakov, a poniektorých miestnych príslušníkov „FS“, žiadali, aby ďalšie trýznenie bolo ihneď zastavené. Na tento
zákrok boli potom všetcia židia odvedení do domu dr. Schwarca (tiež žida
povolaním advokáta), odkiaľ päť osôb
z prenasledovaných hneď bolo odvezené do nemocnie v Bratislave (vážnejšie zranenia, otrasy), a ostatní museli si hneď očistiť šaty a telo.“
Dr. Weissa sa dotkli už prvé nariadenia vlády o obmedzení počtu Židov v
niektorých povolaniach, týkajúce sa
okrem iného aj lekárov a lekárnikov. V
januári 1940 pezinský notársky úrad intervenoval u Okresného úradu v Modre, aby Alfrédovi Weissovi ponechali
prax, lebo: „ hoci je žid, je lekár z povolania a u obecenstva obľúbený ako svedomitý lekár a odborník najmä v detských chorobách. Marcová protižidovská nálada zasiahla i jeho a utiahol sa z
praxe, pacienti ho i napriek tomu navštevujú. V Pezinku sú potrební traja lekári. Obecenstvo je náročné, lekára vyhľadáva i v nepatrných prípadoch, preto dvaja lekári – árijci nestačia, preto podávam návrh: Ráčte prax dr. Weissa v
Pezinku odporúčať “ . Tieto argumenty

nestačili. V septembri 1940 okresný
úrad pripomenul povinnosť odstrániť tabule židovských lekárov, ktorým bola
zakázaná prax. Ako sa uvádzalo v liste,
nestačilo len prelepiť slová „ ordinačné
hodiny “ a ponechať meno lekára, ale z
budov mali zmiznúť tabuľky označujúce lekára i jeho ordinačné hodiny. Notársky úrad v Pezinku mal dohliadnuť,
aby sa toto nariadenie previedlo aj u dr.
Weissa. A. Weissa zbavili lekárskej praxe, jeho ordinácia bola zrušená a lekárske náradie a prístroje počítajúce viac
ako 250 kusov v odhadovanej hodnote
90 000 Ks zhabali a odoslali spolku lekárov Slovenského štátu. Zo zoznamu
lekárskych predmetov, ktoré odňali
dr. Weissovi vidno, že svojim pacientom poskytoval široké spektrum lekárskych zákrokov. Jeho ordinácia bola vybavená röntgenom, chirurgickým a gynekologickým náčiním, nástrojmi pre
krčného a detského lekára.
V dôsledku politiky Slovenského štátu neprišiel dr. Weiss len o svoju lekársku prax, ale i o dom. V zmysle platných arizačných zákonov bola v septembri 1940 na jeho domový majetok
uvalená dočasná správa. Dočasným
správcom sa stal radca verejnej vnútornej správy z Modry, po jeho odsťahovaní ho vystriedal hlavný notársky
tajomník v Pezinku. V roku 1943 sa na
vlastnú žiadosť dočasného správcovstva vzdal a vo funkcii bol nahradený.

FOTO: archív Mestského múzea v Pezinku

V tomto čase sa dr. Weiss už v Pezinku nenachádzal. Po zákaze vykonávať lekársku prax ho v júli 1941 zaradili k pracovnej povinnosti ako výpomocnú pracovnú silu obecného úradu
v Pezinku bez nároku na odmenu.
V prípade nemajetnosti mal požiadať
o sociálnu podporu Ústredňu židov, jedinú inštitúciu zastupujúcu a koordinujúcu všetky záležitosti Židov. V septembri 1941 ho Ústredňa vymenovala
za zdravotného referenta. Na starosti
mal okresy Bratislava vidiek a Modra.
Z korešpondencie týkajúcej sa Weissovho prázdneho bytu a jeho priradenia vhodnému záujemcovi, s patričným odporúčaním hlavného veliteľstva Hlinkovej gardy, vyplýva, že v marci 1942 sa dr. Weiss nachádzal v bratislavskej Patrónke: „...uchádzal som
sa následkom nedostatku bytov o pridelenie mi židovského. Dom, ktorý prichádza do úvahy, obýval Žid dr. A.
Weiss. Tento, nakoľko je slobodný, musel ísť do pracovného tábora, takže tento dom, pozostávajúci z viacerých
miestností, je neobývaný. Ako som sa
dozvedel, majiteľ židovského bytu nemôže byť vysťahovaný, následkom čoho mi OÚ v Modre nemôže tento byt prideliť. Prosím ctené ministerstvo, aby
bolo tak láskavé a výnimočne povolilo
bytové zariadenie dr. Weissa presťahovať do iných miestností v tomto dome, čím by sa uprázdnila izba s kuchy-

ňou pre mňa. Znovu upozorňujem, že
tento dr. Weiss je slobodný a nachádza sa v pracovnom tábore a takto celý
dom je neobývaný. Som ženatý, mám
dieťa a jestli toto povolenie nedostanem, ocitnem sa aj s rodinou ako štátny zamestnanec na ulici bez bytu. Nakoľko je vec pre krátkosť času veľmi
súrna, prosím ctené ministerstvo, aby
bolo tak láskavé a toto povolenie mi
obratom udelilo. “
Weissovo meno figuruje aj v zozname do sústreďovacích stredísk sústredených židovských rodín, ktorých hnuteľný majetok je k dispozícii daňovému
úradu. (Daňové úrady zaisťovali a zhromažďovali hnuteľný majetok odtransportovaných židovských obyvateľov,
ktorý bol následne rozpredávaný na verejných dražbách širokej verejnosti).
Osud dr. Weissa po marci 1942 nie je
známy. Podľa pamätníkov sa mu podarilo ujsť do Budapešti, kde sa ukrýval a
dokonca tajne pracoval ako lekár. Po
oslobodení sa vrátil do Pezinka, k svojej praxi a pacientom. Venoval sa im až
do odchodu do dôchodku v roku 1978.
Príbeh Alfréda Weissa je jeden z mnohých, ktoré sa podarilo zmapovať v
rámci aktuálnej výstavy Mestského múzea v Pezinku Tí, ktorí zmizli – Príbeh
pezinskej židovskej komunity 1938 –
Helena Markusková,
1945.
Petra Pospechová
Mestské múzeum v Pezinku
Inzercia

MESTSKÉ MÚZEUM
Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinskej židovskej komunity
1938 – 1945. Výstava o jednej etape našej minulosti, o osudoch
a príbehoch rodín, členov miestnej židovskej komunity, ktorí do
istého momentu tvorili prirodzenú súčasť mesta a ktorých kruto
zasiahla protižidovská politika Slovenského štátu. Výstava potrvá do 28. februára 2017.
Zo zeme – expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia
Otváracie hodiny: utorok – piatok: 10.00 – 17.00 h, sobota:
10.00 – 16.00 h

www.MestskeMuzeumPk.sk
www.facebook.com/Mestské-múzeum-v-Pezinku
Inzercia
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Pezinčan Pullman na MS v petangu
Začiatkom decembra sa
uskutočnili Majstrovstvá sveta
trojíc v petangu v hlavnom meste
Madagaskaru Antananarive. Súčasťou 4-členného reprezentačného tímu bol aj Pezinčan Rudolf
Pullman. Postupne sa naši reprezentanti v skupine stretli s
výbermi Nemecka (7-13), Ruska
(8-11), Nórska (13-11), Guiney
(8-13) a Turecka (7-13). V zápasoch o umiestnenie sa im takRudolf Pullman vpravo hore tiež nedarilo a prehrali s Čínou
(zdroj foto: facebook)
(7-13) a Libanonom (2-13). (pv)

Kniha Hokejoví hrdinovia
od pezinského autora
Tomáša Prokopa

V pondelok 21. novembra 2016 v bratislavskom
vydavateľstve Martinus uviedol bývalý slovenský
hokejový reprezentant Ľubomír Višňovský do života
knihu „Hokejoví hrdinovia“ od autorov a zároveň
športových novinárov Stanislava Benčata a Pezinčana
Tomáša Prokopa. Kniha bola pokrstená ako inak –
ľadom. Čitatelia v nej nájdu profily a hlavne zaujímavé
príbehy slovenských i zahraničných hráčov z minulosti,
resp. súčasnosti, ktoré sú doplnené viacerými peknými
fotografiami.
(pv)

Výsledky džudo
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Profesionálny prístup za každých okolností
ešte nezažili... všetko od vylosovaní, príhovor hlavného rozhodcu, úprava kurtov po daždi,
zázemie klubu, bufet..., no proste celá organizácia turnaja bola
na vysokej, povedal by som
priamo na profesionálnej urovni. KLOBÚK DOLE!!!
Na záver sa chcem poďakovať (ľutujem ale nepoznám meno) hlavnému rozhodcovi a človeku, ktorý s rešpektom riadil
chod turnaja, popri tom likvidoval dažďovú pohromu na kurtoch a hlavne chcem vyzdvihnúť jeho prístup k deťom, ktoré
sa turnaja zúčastnili.
Je paráda, ak takíto ľudia pracujú s našou tenisovou budúcnosťou a na záver môžem povedať, že sa veľmi tešíme na leto
a na turnaj v Pezinku“.
Rudo a Nellka

Do redakcie sme dostali mail,
ktorý svedčí o profesionálnom
a ľudskom prístupe pri organizovaní tenisového turnaja tímom VTC Pezinok. Júnovému
turnaju neprialo počasie, keď
búrky a prívalový dážď takmer
znemožnil deťom súťažiť.
Vďaka obetavému a profesionálnemu prístupu a láske k športu sa nakoniec turnaj konal k
spokojnosti hostí ako napovedá nasledujúci text:
„Dobrý deň... je síce už december 2016 a ja si práve prezerám fotografie mojej vnučky
9 ročnej Nellky, ktorá hrá tretím
rokom tenis za TSP Bratislava.
Tenisové kurty večer 4. júna 2016
Počas leta hrala jeden zo svojich tenisových turnajov práve u prívalovým dažďom, ktorý pre- sme odohrali pár turnajov v bravás v Pezinku. Deň letný, krás- rušoval dianie na kurtoch... ale tislavskom regióne, ale tak prony, ale problémom boli búrky s prečo vám hlavne píšem. Už fesionálne vedený turnaj sme

Zimná plavecká sezóna vrcholí
V novembri sa deti z Plaveckého klubu Pezinok zúčastnili viacerých pretekov.
Trenčín, Schwechat, Šamorín,
Dolný Kubín boli mestá v
ktorých deti získavali skúsenosti, zlepšovali svoje osobné
maximum a niektoré sa postavili na stupne víťazov.
19.11.2016 sa v Šamoríne
konali plavecké preteky, kde
štartovali deti narodené 2006,
2007, 2008, 2009. Chceme
pochváliť našich najmenších
plavcov. Pre niektorých to boli
prvé preteky, Adamko Valušek
(2009) získal bronzovú medailu
v disc. 25m znak. Deti si spolu
vyplávali 19 medailí. V individuálnych disciplínach sa naj-

viac darilo Katke Szabóovej
(2007) – 4 medaily, Samkovi
Ščevlíkovi (2006) – 4 medaily,
Simonke Michalcovej (2007)
– 3 medaily, po jednej medaile
si odniesli Ninka Federlová
(2006), Gabriel Vislocký
(2006), Jakubko Mrva (2007).
Plavci z PKPK si vyskúšali aj
šatfety 4x50m voľný spôsob a
4x50m polohový pretek. Za
štafety získali 4 medaily – 3x
striebro a 1x bronz.
25.-27.11.2016 sa konali
Zimné majstrovstvá SR mladších žiakov v plávaní v Dolnom
Kubíne. Plavecký klub Pezinok
reprezentovali 4 deti. Všetci
zaplávali vynikajúce osobné
rekordy a v silnej konkurencii

doplávali na pekných miestach.
Veronika Behalová (2005)
8. miesto v dis. 800m voľný
spôsob, Adam Mičko (2004)
10. miesto 400m polohový
pretek, Timotej Janáč (2005)
14.miesto 100m prsia, Zoran
Martinovský (2005) 15.miesto
v disc. 200 m znak.
2.-4. 12. 2016 sa konali Zimné majstrovstvá SR starších
žiakov v plávaní opäť v Dolnom
Kubíne. Prekvapivý výborný
výsledok podali naši 4 chlapci –
Peter Mozola (2003), Matúš
Jurčík (2003), Šimon Podhorný (2003), Filip Slyško
(2002), keď v štafete 4x50m
voľný spôsob doplávali na 4.
mieste. V ťažkej konkurencii

sa nestratili a v individuálnych
disciplínach zaplávali veľmi
pekné umiestnenia, kde prekonali svoje osobné maximum.
Peter Mozola – 2x7miesto v
disciplínach 200m prsia a 200m
polohový pretek, Filip Slyško –
11. miesto na 200m polohový
pretek, Matúš Jurčík 11. miesto
na 50m voľný spôsob a Šimon
Podhorný 11. miesto na 200m
znak.
V decembri nás čaká 5. kolo
Slovenského pohára žiakov a
Vianočné klubové preteky. Cez
prázdniny si deti doprajú zaslúžený oddych.
Naďa Kúdelová,
Plavecký klub Pezinok

Detské plavecké nádeje z Plaveckého klubu MOKO
V sobotu 19. novembra sa konali v Šamoríne – Čilistove plavecké preteky pre najmladších plavcov pod názvom Plavecké nádeje,
ktorých sa zúčastnilo 23 plaveckých klubov Slovenska. Bolo medzi nimi aj osem mladých plavcov z pezinského Plaveckého klubu
MOKO: Danielka Pisarčíková, Matúško Slovák, Barborka Pašková, Jakubko Mojžiš, Kika Krihová, Alex Vizent, Lucka Janičinová a
Kamilka Grajciarová. Plavci z PK MOKO pod vedením trénerky
Mgr. Moniky Kováčovej vyplávali pre Pezinok šesť individuálnych
medailí, piate miesto v štafete družstiev a vytvorili si niekoľko pekných osobných rekordov. O medaily sa postarali Matúško Slovák
– zlatá,strieborná a brondzová, Barborka Pašková – 2 bronzové a
Danielka Pisarčíková – strieborná. Najbližšie budú mladí plavci z
PK MOKO reprezentovať mesto Pezinok na preteku Vianočná Matúš Slovák na fotografii v strede, trojnásobný mehviezda v Spišskej Novej Vsi. Držme im palce!
dailista a víťaz v disciplíne na 25 m prsia.

Nová hasičská publikácia CTIF
International Tournament ZAGREB – Croatian SUPER
CUP 26.11.2016:
1. miesto: Silvia Tománková - do 16 rokov, do 48 kg, Jozef Tománek - do 14 rokov, do 34 kg, Jozef Tománek - do 12 rokov, do
34 kg -vyhodnotený ako najtechnickejší pretekár, Samuel Háger do 12 rokov, do 38 kg, Patrícia Tománková - do 10 rokov, do 25 kg.
2. miesto: Matej Klobučník - do 12 rokov, do 34 kg, Filip Buzinkay
- do 12 rokov, do 30 kg, Marek Macejka - do 10 rokov, do 26 kg.
3. miesto: Matej Klobučník - do 14 rokov, do 34 kg, Emma Markovicsová - do 12 rokov, do 30 kg, Katarína Vojteková - do 10
rokov, do 36 kg.
Turnaja sa zúčastnilo 663 pretekárov. V hodnotení klubov
sme obsadili pekné 4. miesto z celkového počtu 73 klubov z 10
krajín (SVK, CRO, HUN, ITA, AUT, BIH, SRB, SLO, ROM,
FRA).
Martin Tománek

Na pravidelnom rokovaní Komisie histórie hasičstva a požiarnej ochrany CTIF za rok
2016, ktorá sa uskutočnila v
Metodickom centre Združenia
hasičov Čiech, Moravy a Sliezska v priestoroch zámku Přibyslav, bola predstavená nová
publikácia CTIF za rok 2016.
Je to publikácia kolektívu autorov-hasičov, ktorí sa venujú histórii hasičstva a požiarnej ochrany v jednotlivých členských krajinách CTIF. Jej téma bola Motorizácia hasičských zborov v členských krajinách CTIF. Členovia
komisie histórie CTIF, kde má Medzinárodného pracovného
každá členská krajina jedného združenia hasičov-historikov
stáleho zástupcu a tiež členovia spracovali jednotlivé príspev-

ky za svoju krajinu. Tému
Motorizácia hasičských zborov
na Slovensku spracoval za slovenských hasičov vrchný inšpektor DPO SR Peter Ronec,
ktorý je ako člen komisie histórie
DPO SR zástupcom Slovenska
v komisii histórie CTIF, kde pracuje už vyše 10 rokov.
Niekoľkosto stranová publikácia na kvalitnom papieri je tradične vydaná v nemeckom jazyku s krátkym anglickým rezumé
pri každom príspevku. V ostatných 4 rokoch bolo CTIF schválené, že každý autor z inojazyčnej krajiny môže spracovať tiež
krátke rezumé vo svojom rodnom jazyku.

CTIF oceňuje aktívnu prácu
autorov jedine morálnym ocenením, pri ktorom udeľuje osobitné diplomy. V tomto roku
ocenila CTIF za 10 spracovaných príspevkov zástupcom z
Nemecka a Slovenska. Počas
slávnostného galavečera prevzal Peter Ronec za 10 ročnú
prácu diplom Za mimoriadne zásluhy z rúk spolupredsedov I.
Valentiniho z Rakúska a S.
Bártu z Česka. Táto publikácia
sa každoročne rozosiela do
všetkých členských krajín CTIF
a je určená predovšetkým ako
odborná publikácia pre jednotlivé národné zväzy hasičov.
(PR)
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KULTÚRNE PROGRAMY
PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 8.1. (nedeľa) o 15.00 h v spoločenskej sále DK – VÝROČNÁ
SCHÔDZA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU.
► 8.1. (nedeľa) o 18.00 vo veľkej sále DK – NOVOROČNÝ
KONCERT: DYCHOVÁ HUDBA GLÓRIA.
► 13.1. (piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK – KONCERT
J. HANULÍKA a K. GROLICHOVEJ. Večer šansónov.
►15.1. (nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK – KTO ZHASOL
SVETLO? Obnovená premiéra !!! Iskrivá divadelná komédia
M. Camolettiho. Réžia: Peter Mikulík. Účinkujú: M. Sládečková,
Z. Tlučková, K. Svarinská, J. Koleník, B. Deák.
► 20.1. (piatok) o 18.00 h v malej sále DK – PETRŽALSKÉ
PÁRAČKY. Tanečno-divadelné predstavenie seniorov s folklórom a tradičnými zvykmi. Účinkuje: OZ PETRŽALČANKA
► 21.1. (sobota) o 19.00 v spoločenskej sále DK – MALOKARPATSKÝ VINÁRSKY PLES. Organizátor: QUICK Production SK.
► 22.1. (nedeľa) o 16.00 vo veľkej sále DK – AHOJ ROZPRÁVKA. Dnes: VAJÍČKO SLIEPKY LILIPUTÁNKY. Bábkové predstavenie podľa poviedky Vincenta Šikulu. Réžia: Zuzana Polonská. Účinkuje: LDO ZUŠ Modra. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
► 27.1. (piatok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK – PLES
GYMNÁZIA PEZINOK.
► 28.1. (sobota) o 13.00 h vo veľkej sále DK – KARNEVAL a o
15.00 h Polročné vystúpenie Tanečnej akadémie SUNNY
DANCE.
► 29.1. (nedeľa) o 16.00 h v malej sále DK – MAĽOVANÝ
PRÍBEH V PODANÍ MIRA POLIAKA. Organizátori: Kresťanský
zbor Pezinok a KC BEREA.

KINO DOMU KULTÚRY

január

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

3.
Prečo práve on? ........................................................ USA
4.
Assassin´s Creed 3D ................................................ USA
5.
Assassin´s Creed ...................................................... USA
6.
Spievaj 3D ................................... 17.00 h ................ USA
6.
Veľký čínsky múr ............................................... USA, Čína
7.
Spievaj .........................................17.00 h ................ USA
7.
Veľký čínsky múr 3D ........................................ USA, Čína
10.
La La Land ................................................................ USA
11.
Pasažieri 3D ............................................................. USA
12.
Pasažieri ................................................................... USA
13.-14. Všetko alebo nič ............................................... Sr, Čr, Pol
14.
Lichožrúti ...................................... 17.00 h .............. Čr, Sr
17.
Fk: Je to len koniec sveta .................................... Can, Fra
18.-19. Pod rúškom noci ....................................................... USA
20.
xXx: Návrat Xandera Cagea 3D .................................... USA
22.
xXx: Návrat Xandera Cagea ...................................... USA
24.-25. Rozpoltený ................................................................ USA
26.
Resident Evil: Posledná kapitola 3D ......................... USA
27.
Resident Evil: Posledná kapitola ............................... USA
29.
Ozzy .............................................. 17.00 h ............... Špa
28.-29. Spojenci .................................................................... USA
31.
Fk: Paterson ............................................................. USA
http://rezervacie.kinopezinok.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

január

Od 11.1. do 27.1. zápis na Polročný tábor
Prihlásiť sa môžete v Infocentre CVČ v čase úradných hodín.
Polročný tábor je určený pre školopovinné deti a uskutoční sa
počas polročných prázdnin 3.2. 2017. Zmysluplný čas plný zábavy a súťaží.
12.1. Mama, ocko- poď sa hrať: Zimná čiapka. Stretnutia s
rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so
svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
19.1. Šaliansky Maťko. Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti pre žiakov ZŠ.
19.1. Mama, ocko- poď sa hrať: Snehuliak. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
26.1. Mama, ocko- poď sa hrať: Medvedík. Stretnutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.
27.- 28.1. Babinec. Tajuplná noc s kamarátkami v Centre voľného času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.
Bližšie informácie o podujatiach na www.cvcpezinok.sk alebo
na telefónnych číslach 033/6901991, 0948/222117. Zmena programu vyhradená.
Mgr. Katarína Kvetková, CVČ Pezinok

SPOMÍNAME
Dňa 17. 12. 2016
uplynie 12 rokov,
čo nás navždy
opustil náš otec
Florián HASON.
Spomínajú synovia, dcéra a ostatná smútiaca rodina.
Odišiel si tíško a niet
ťa medzi nami, v srdciach našich žiješ
spomienkami. Dňa 3.
12. 2016 sme si pripomenuli 12 rokov od
úmrtia
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 11. 12. 2016
uplynulo 9 rokov,
čo nás opustil manžel, otec, dedko a
pradedko
Ivan ZÁPRAŽNÝ.
S láskou spomína
manželka, deti s rodinami a
ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Márne ťa naše oči
hľadajú, márne
slzy po tvári stekajú. Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť. Zostanú iba spomienky a v srdci
veľký žiaľ. Dňa 3. 1. 2017 si pripomenieme 10. výročie, čo nás
navždy opustil náš drahý
Karol LISÝ.
S úctou spomína smútiaca rodina. Nezabúdame!

Dňa 21. 12. 2016 si
Odišiel tíško, niet
pripomenieme 1.
ho medzi nami, no
výročie úmrtia nav našich srdciach
šej drahej mamy,
žije stále spomienbabky a prababky
kami. Dňa 29.12.
Terézie
2016 uplynú 4 roKRASŇANSKEJ.
ky, čo nás navždy
S láskou spomínajú synovia Ľubomír, Vladimír, dcéry Janka a Mar- opustil náš drahý otec
Ján JANÁS.
tina s rodinami. Kto ste ju poznali,
S láskou a úctou na neho spomívenujte jej tichú spomienku.
najú dcéry a synovia s rodinami.
Spomíname na:
Štefana VALKU
† 10. 12. 1993
Annu VALKOVÚ
† 7. 9. 2006
Štefana VALKU
† 9. 6. 1959
Petra VALKU
† 24. 12. 2011

Dňa 13. 12. 2016
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
nášho otca, dedka
a pradedka
Jána BLAŽEKA.
Spomína syn s
rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Kto žije v srdciach
svojich blízkych
neumrel, mŕtvy je
ten kto je zabudnutý. Dňa 25. 12.
2016 si pripomenieme 6. výročie,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, ocko a dedko
Milan ZEMKO.
S láskou spomíname. Manželka
a dcéry s rodinami.
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Dňa 18. 12. 2016
sme si pripomenuli
20 rokov, čo nás vo
veku 23 rokov opustil náš syn,
manžel, otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka. Spomína otec, deti Marcelko, Monika a ostatná rodina.

Dňa 3. 12. 2016
sme si pripomenuli
nedožité 66. narodeniny našej drahej
Oľgy
VAGAČOVEJ.
Kto ste ju mali radi, venujte jej tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 23. 11. by sa
dožil 90 rokov náš
otec a starý otec
Milan SOLGA.
S láskou spomína
dcéra Jarmila a syn
Milan s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Kto v srdci žije,
nezomiera. Uplynulo 17 rokov odvtedy, čo nás opustil náš drahý otec a
dedko
Rudolf MARKE
z Grinavy. S úctou a láskou si spomínajú dcéra Eva a Martin s rodinou.

Dňa 17. 12. 2016
to bude už rok, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko
Ľudovít
PRANDORFY.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Tibor a dcéra Dana s
manželom Ľubomírom a vnúčatami Michaelou a Tomášom.

Hoci si odišla náhle a na rozlúčku
nebol čas, spomienky na teba
zostanú navždy v
nás. Dňa 19. 11.
2016 uplynulo 20
rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička a babička
Helena TURANSKÁ.
S láskou spomínajú syn Miroslav
a dcéry Adriena, Lýdia a Katarína
s rodinami.

Odišla tíško, niet
jej medzi nami, no
v našich srdciach
žije stále spomienkami. Dňa 7. 12.
2016 by sa dožila
90 rokov naša milovaná
Mária GOLJEROVÁ.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
deti Dana a Ivan s rodinami.
Dňa 11. 11. 2016
uplynulo 24 rokov,
čo nás navždy
opustil
Imrich ČUPÁK
a 1. 12. 2016 uplynulo 10 rokov, čo
nás opustila
Marta
ČUPÁKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí s nami
na nich s láskou
spomínajú. Syn
Vladimír s rodinou.

BLAHOŽELÁME
Dňa 21. 12. 2016 sa
dožíva krásnych 70
rokov náš
JUDr. Štefan
NOSKOVIČ.
Celá rodina želá veľa
šťastia a zdravia.

Dňa 4. 12. 2016
oslávila krásnych 80
rokov naša mama
Marta
GUŠTAFÍKOVÁ
rod. Schaubmarová.
Do ďalších rokov
jej želáme hlavne veľa sily, zdravia a šťastia. Nech slza smútku
nesteká po tvojej tvári, ale nech
na nej úsmev žiari. Všetko najlepšie ti želajú dcéry Anna, Mária a
Katarína s rodinami.

Venujte im tichú spomienku. Za
všetkých Pavol Valka s rodinou.
4. decembra 2016 a 12. augusta
2016 uplynulo 32 rokov, čo nás
opustili naši starí rodičia

Alžbeta a Ján GABÍKOVCI.
S úctou a vďakou na nich myslíme a ďakujeme všetkým za
tichú spomienku.
Dňa 12. 12. 2016
uplynulo 10 rokov,
čo nás náhle, nečakane opustil manžel, otec, dedko,
strýko
Milan MAŤUS.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Noví občiankovia
Hana Šveltová
Maximilán Taraba
Stanislav Vilém
Vanesa Luptáková
Katarína Mosoriaková
Matej Bogyai
Kristina Mihočková
Dorothy Genčová
Andreas Kilhof
Samuel Virdzek
Marko Vozár
Matúš Borbuliak
Gregor Šrobár

27.10.
31.10.
2.11.
3.11.
10.11.
13.11.
13.11.
14.11.
16.11.
17.11.
18.11.
19.11.
28.11.

Zosobášili sa

Boris Achberger a Andrea Cigáňová • Juraj Hodál a Lucia Belková • Pavol Šiška a Veronika VaOdišiel si od nás losová • Peter Wittgrúber a Zuako tichý sen, nepovedal si zbo- zana Sandtnerová
hom, už neprídem.
Keby sa tak dal
vrátiť čas, vidieť N a š i j u b i l a n t i
tvoje oči, počuť
70-roční
tvoj hlas. Už len kytičku kvetov na
Júlia Slezová
1.12.
hrob dáme, zažneme sviecu a
1.12.
tíško spomíname. Dňa 25. 11. Emília Kopálová
1.12.
2016 sme si pripomenuli 2. výro- Irena Kopecká
čie od úmrtia nášho drahého
Pavel Stacho
9.12.
Jána DOBOŠA.
Mária Untermajerová
9.12.
z Grinavy. S láskou spomína manVladimír
Ješko
10.12.
želka Viola a deti Oľga, Peter a
Ján Kotes
11.12.
Ľubica s rodinami.

Viera Dvoranová
Eva Feketová
Ján Marikovič
JUDr. Štefan Noskovič
Jozef Pečiva
Anna Hološková
Aurélia Čapčeková
Ľudmila Klimentová

16.12.
19.12.
21.12.
21.12.
22.12.
24.12.
25.12.
28.12.

75-roční
Elena Zimková
František Malovec
Helena Strezenická
Štefánia Mandová
Karol Štellár
Anna Valachovičová
Jozef Kostka
Ing. Ivan Grič
Oľga Demovičová
Štefánia Kormanová

1.12.
3.12.
5.12.
11.12.
12.12.
14.12.
15.12.
24.12.
25.12.
26.12.

80-roční
Mária Šindlerová
Marta Guštafíková
Štefánia Andelová
Mária Némethová
Eva Hyrossová
Júlia Juráková
Ing. Vladimír Gottschall
Mária Bilová
85-ročné
Alica Andóová
Jozef Hanúsek

3.12.
4.12.
6.12.
11.12.
15.12.
21.12.
24.12.
26.12.

3.12.
7.12.

Ing. Ernest Valentovič, Csc. 8.12.
Stanislav Kulička
16.12.
Emília Ifčicová
20.12.
Genoféfa Ježiková
20.12.
Ing. Anton Urban
23.12.
90-roční
Jozef Šmahovský
Viktória Melišíková
Veronika Horváthová
Mária Vlková

15.12.
7.12.
12.12.
27.12.

92-ročná
Julia Majbová

19.12.

93-ročná
Anna Maťašovská

18.12.

96-ročný
Ján Péter

4.12.

Opustili nás
Terézia Hržičova
Jozefína Lackovičová
Rudol Prešinský
Bohuslav Bula
Milan Vizváry
Marta Jurikovičová
Pavol Valent
Ing. Anna Markovičová
Mária Štureková
Júlia Vicenová
Štefan Kelečín
Marta Hlavačková
Irena Hollanová
Jozef Kostka

86 r.
93 r.
90 r.
75 r.
63 r.
68 r.
62 r.
69 r.
54 r.
96 r.
77 r.
71 r.
91 r.
74 r.

12

ŠPORT

Mikulášsky turnaj amatérskych
hráčov v stolnom tenise

V sobotu 3.12.2016 sa v športovej hale na Tolstého ulici v
Pezinku konal už piaty ročník Mikulášskeho turnaja amatérskych hráčov v stolnom tenise. 14 súťažiacich počas celého
sobotného popoludnia obetavo udieralo do svojich rakiet s
cieľom získať prvú cenu. Vyrovnané súboje v skupinách určili postupujúcu osmičku najlepších. Ďalej sa pokračovalo
už klasickým vyraďovacím spôsobom. V súboji o tretie miesto sa stretli Štefan Klimek s Braňom Mišánkom. Keďže sa organizátori rozhodli oceniť oboch porazených semifinalistov,
tak napriek víťazstvu v tomto súboji, na treťom mieste skončili vlastne obaja hráči. Po tomto súboji nasledovalo veľké
finále, kde sa stretla skúsenosť s dravosťou. Lepšiu ruku a
nervy mal nakoniec víťaz turnaja František Béber. Na druhom mieste skončil nestor turnaja Miroslav Kavjak. Po turnaji pokračovalo príjemné zhodnotenie turnaja a už teraz sa
všetci tešia na ďalší ročník na budúci rok.
Mgr. Roman Farkaš

Mestská minifutbalová liga

Aj tento rok sa v hale na Komenského ulici rozhoreli boje o
víťaza Mestskej miifutbalovej ligy v Pezinku, v skratke MMFL.
Táto liga prešla od roku 1999 vývojom a už dávno sa nehrá na
asfaltovom ihrisku pri parku.
Cieľom MMFL je združiť futbalových priaznivcov a hráčov,
ktorí si chcú užiť futbal v zime na kvalitnom povrchu, so všetkým
potrebným sociálnym zabezpečením, so zápasmi pískanými
pod taktovkou oficiálnych rozhodcov, spracovanými podrobnými štatistikami (góly, asistencie, body, karty...) a nahrávanými
zápasmi na videokameru. Štvrtý ročník obnovenej MMFL s
označením 2016-17 priniesol rekordný počet mužstiev, a to až
štrnásť. Prihlásili sa mužstvá z Pezinka, Vinosad, Modry,
Senca, Nového Dvora, Šenkvíc a Bratislavy. MMFL sa rozhodla
zatraktívniť súťaž zmenou herného plánu rozdelením na dve
skupiny po sedem tímov, ktoré si po skončení základnej časti
zmerajú sily vo vyraďovacích bojoch (play-off). Súťaž sa začala
v novembri a končí 18.2.2017 finálovými zápasmi. Liga sa
hráva cez víkend, v sobotu alebo v nedeľu.
Opäť prišli minuloroční finalisti Miniliga Slávia Senec a Obvoďáci, ale aj mnoho nových tímov s jasnou ambíciou prerušiť dvojročnú šnúru minuloročných víťazov, Obvoďákov. Na častú otázku „kto to vyhrá tento rok?“ je preto odpoveď nejasná a organizátori pozývajú futbaluchtivých divákov pozrieť si zápasy kde sa
hrá srdcom. Viac informácií na: www.mmfl.sk – oficiálna stránka
ligy, https://www.facebook.com/MMFLpezinok/ – MMFL na facebooku, alebo https://www.youtube.com/channel/UCgVmE7nidqLx34CZRgzex0A - MMFL na youtube.
Martin Gaal
Výsledky 3. kola súťaže zo 4. decembra:
Obvoďáci – La Furia Roja ...................................................12:5
FC Naostro – Expendables ................................................ 20:2
FC Kalamáre – OFC 014 Vinosady ...................................... 3:4
Banco Casino – UNO STARS ............................................ 16:4
FC Šálka 0,04 – Brothers ..................................................... 4:7
Grovestreet – Nový Dvor ..................................................... 6:5
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Pozvánka na Štefanský turnaj
XI. ročník Štefanského turnaja
v stolnom tenise
o putovný pohár mesta PEZINOK
pod záštitou primátora mesta Pezinok
Mgr. Olivera Solgu
sa bude konať dňa 26.12.2016
v telocvični a stolnotenisovej hale
ZŠ Na bielenisku.
V kategórii registrovaní hráči
je turnaj zaradený ako BATT OPEN
turnaj mužov pre ročník 2016/2017
Pozývame všetkých registrovaných,
neregistrovaných a rekreačných hráčov, aby sa prišli zabaviť a pokúsili sa
získať putovný pohár mesta Pezinok.
- Štartovné: 5,0 EUR/osoba
- Prihlášky: Prihlášky je potrebné
zasielať elektronicky na e-mail

pavol.alexy@stuba.sk do 25. 12. 2016
skupín v kategórii B, Kategória E –
do 20.00 h. Do prihlášky je potrebné
starší žiaci a dorast (narodení 1999 a
uviesť meno, priezvisko, rok narodenia,
mladší), Kategória F – najmladší a
klub a registračné číslo hráča (v prípade
mladší žiaci (narodení 2004 a mladší)
reg. hráčov) resp. mesto (v prípade
Vo všetkých kategóriách sa hrá len
nereg. hráčov). Registrovaní hráči, pokiaľ
súťaž dvojhier
nie sú z BA kraja a nie sú v rebríčku SR
Hráči umiestnení na 1. – 3. mieste zísdospelých uvedú aj aktuálne umiestnenie
kajú diplomy, medaily, darčekové balíčky,
v príslušnom krajskom rebríčku.
poháre + mená víťazov v kategórii A a C
- Časový plán: 7.30 – 8.30 h prezentá- budú vyryté do putovných pohárov.
cia, 8.30 – 9.00 h – vyžrebovanie, 9.00 h - Informácie: P. Alexy, tel : 0903 461
– otvorenie turnaja a začiatok súťaží.
734, email pavol.alexy@stuba.sk
- Súťaže: Kategória A – registrovaní - Občerstvenie: V štartovnom je 1x obhráči (zúčastniť sa môžu hráči všetkých
čerstvenie (teplé jedlo+nealko). Počas
líg), Kategória B – registrovaní hráči,
turnaja bude k dispozícii bufet.
ktorí nepostúpia zo základných skupín v - Usporiadateľ: OZ stolnotenisový klub
kategórii A, Kategória C – neregistrovaZŠ Na bielenisku Pezinok, ZŠ Na
ní hráči, Kategória D – neregistrovaní
bielenisku Pezinok, mesto Pezinok,
hráči, ktorí nepostúpia zo základných
http://www.stkpk.sk/

Na majstrovstvách sveta im chýbal krôčik k medaile
V dňoch 21. - 24. novembra sa
uskutočnili v nemeckej Riese
Majstrovstvá sveta v show dance 2016. Podujatie sa tentokrát
nieslo v znamení osláv 20. výročia show dance v tomto tridsaťtisícovom saskom meste.
Podstatnú časť stočlennej
slovenskej výpravy na šampionáte tvorili súťažiaci z Juventy
Bratislava, ktorí mali zastúpenie v kategóriách detí, juniorov i
dospelých. Vo všetkých štyroch
detských kategóriách ( sólo, duo, skupiny, formácie) sa predstavila aj Pezinčanka Timea
Oravcová. Bola to už jej tretia
účasť na najväčšom svetovom
podujatí. V predchádzajúcich
dvoch rokoch získali zhodne
piate a šieste miesto. Tento rok
im naozaj len krôčik chýbal k
bronzovej medaile, ušla sa im
nepopulárna zemiaková. V skupinách s choreografiou Roll
over Beethoven sa dostali do
šesťčlenného finále, kde si vybojovali štvrtú priečku. Dosiahli

te súťažiacich bolo veľmi náročné počas súťaží udržať si plnú koncentráciu, keď príprava
na každé vystúpenie okrem rozcvičenia si vyžaduje úpravu vlasov, líčenie, aj iné oblečenie.
V príprave na tohtoročné majstrovstvá sveta mala Timea
smolu, tri dni pred odchodom
do Riesy si poranila na tréningu
nohu. Našťastie jej bolesť po
pár dňoch ustúpila a všetky vystúpenia na súťaži mohla absolvovať.
V sobotu 3. decembra sa
uskutočnili v Športovej hale
Na tvárach juvenťáčiek možno vidieť trošku sklamanie, zís- Mladosť v Bratislave Majstrovkať medailu sa im nepodarilo.
Foto Ľ. Plšek stvá Slovenskej republiky v modernej gymnastike v spoločtak spomedzi päťdesiatky ju- ografiou Čertovsky dobrý elixír ných skladbách, dvojiciach a
venťáčiek v Riese najúspeš- sa umiestnili na 13. mieste. trojiciach. V kategórii dvojíc a
nejšie umiestnenie. Finálovú V sólach, ktorým patrila úvodná trojíc starších žiačok sa stali
účasť si Timea s Tamarou Ob- časť súťaže, Timea skončila zo Pezinčanka Timea Oravcová s
ložinskou zabezpečili aj duách, 40 súťažiacich na 21. pozícii.
Tamarou Obložinskou zo ŠporDievčatá počas troch súťaž- tového klubu Juventa Bratislakde v silnej konkurencii zmiešaných párov z Ruska, Česka a ných dní absolvovali v každej va vicemajsterkami Slovenska.
Poľska obsadili napokon šieste kategórii zdĺhavé vyraďovačky Dievčatá zacvičili zostavu s kumiesto. Vo formáciách s chore- cez semifinále. Pri veľkom poč- žeľmi.
(mo)

Mikulášsky turnaj PBL v zmiešanej dvojhre
V sobotu 3. 12. sa konal
Mikulášsky turnaj PBL v zmiešanej dvojhre. Odštartovaný
bol o 8.30 h turnajom bedmintonových nádejí (5 dievčat a 3
chlapci vo veku 9-12 r.), naň
nadväzoval do 16.00 h turnaj
dospelých, ktorého sa zúčastnilo 28 hráčov, z toho 7 žien.
Všetci zúčastnení podali zodpovedné výkony a v kamarátskej atmosfére si spoločne fandili a povzbudzovali sa. V ženskej a mužskej kategórii sa odovzdávali medaily a ceny za 1.-3.
miesto. Ženskej víťazke Marianne Kojšovej, Kataríne Balážovej a Zuzane Ďurčekovej
(v celkovom poradí skončili na
9., 10. a 24. mieste). V mužskej
kategórii, v poradí Juraj Tokoš
(šampión turnaja), Marek Zahustel a Daniel Gschweng.
Víťazom gratulujeme! Ostatní

tiež neobišli naprázdno, odmenení boli Mikulášskou medailou
a drobnou pozornosťou.
Celkové poradie - deti: (9.12.r.): 1. miesto Lívia VENENIOVÁ (detský šampión) 2. miesto
Emmka HELCMANOVSKÁ, 3.

miesto Vladko BOCHNIČKA,
4. miesto Julka HANZÉLY, 5.
miesto Dominika HOLÁSKOVÁ,
6. miesto Eliáš GSCHWENG,
7. miesto Andrej BOZO, 8. miesto Simonka BOCHNIČKOVÁ.
Poradie dievčat: 1. miesto Lí-

via VENENIOVÁ, 2. miesto
Emmka HELCMANOVSKÁ, 3.
miesto Julka HANZÉLY.
Poradie chlapcov: 1. miesto
Vladko BOCHNIČKA, 2. miesto
Eliáš GSCHWENG, 3. miesto
Andrej BOZO. Martin Veneni
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