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Zbavili
sme sa
odpadu

Najväčšie a najnavštevovanejšie vinárske podujatie v Malo-
karpatskom regióne a na Slovensku – VINOBRANIE PEZINOK sa
v tomto roku uskutoční v termíne 16. - 18, septembra. Aj tentoraz
čaká návštevníkov široká ponuka kvalitných vín, burčiakov, gur-
mánskych špecialít, zábavy pre dospelých, mládež i deti. V nedeľu
sa uskutoční tradičný alegorický sprievod.

Z nedávneho pracovného stretnutia k Vinobraniu vyplynuli opro-
ti minulým rokom niektoré zmeny, ktoré sa budú realizovať. Tento
rok kolotoče nebudú v priestoroch pred Billou a pred Do-mom kult-
úry, ale budú viac situované na Kupeckého ulici. Takto získané
voľné miesta budú určené a k dispozícii pre stánky s občerstvením
a na miesta na sedenie. Pred Billou by mal priestor využiťCech pe-
károv na prezentáciu svojej činnosti a pekárenských výrobkov.Čo
sa týka Zámockého parku, tam bude druhá tribúna a ako obvykle
stánky s občerstvením a miestami na sedenie. (pv)

Začali prípravy Malokarpatského Vinobrania

Okresné oslavy 66. výročia oslobodenia našej vlasti Soviet-
skou armádou sa uskutočnia v piatok 6. mája o 14.00 hod. pri pa-
mätníku na Mladoboleslavskej ulici. Organizátori podujatia - Ob-
vodný úrad v Pezinku a Mestská organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov, srdečne pozývajú na tieto oslavy obča-
nov Pezinka a okresu. (oú)

Okresné oslavy oslobodenia

V stredu 20. apríla bol za prí-
tomnosti podpredsedu Brati-
slavského samosprávneho kra-
ja JUDr. Iva Nesrovnala, primá-
tora Pezinka Mgr. Olivera Solgu
aďalších hostí slávnostne otvo-
rený revitalizovaný Zámocký
park.

Finančné prostriedky na ob-
novu parku získalo mesto z
Operačného programu Bratis-
lavský kraj prostredníctvom
Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka SR vo
výške 679 785,97 eur, z ktorých
95 percent je nenávratný
príspevok z fondu ERDF a ŠR.

Realizované práce zahŕňali
výrub a ošetrenie drevín, re-
konštrukciu verejného osvetle-
nia (vymenených bolo 70 sve-
tidiel), kompletnú realizáciu
detského ihriska, lanovej
dráhy, dvoch altánkov, osade-
nie prírodnej kamennej dlažby

Výsledkom je regenerovaná
plocha parku v celkovej výmere
68 203 m2 a obnova verejnej ze-

zo žuly pre zámkom. V Zámoc-
kom parku sa pristúpilo k úpra-
ve brehov jazera a výsadbe dre-
vín. Cieľom tejto úpravy bolo
ponechať prírodný charakter
brehov a využiť pôvodnú tech-
nológiu spevňovania lomo-
vým kameňom a výsadbou rast-
lín. Na najfrekventovanejších
dvoch lokalitách jazera boli vy-
budované móla, ktoré sú na-
vrhnuté v bezprostrednom kon-
takte s vodou. Medzi budovou
Centra voľného času a det-
ským ihriskom bola umiestne-
ná plocha s hracím poľom pre
spoločenskú hru šach a v blíz-
kosti sa nachádza voliéra pre
chov pávov.

V parku sa uskutočnila tiež
rekonštrukcia jestvujúcich chod-
níkov, na ploche vyše 3800 m2.
Chodníky boli vysypané novým
štrkom. Pribudol tiež nový mobi-
liár – lavičky a odpadkové koše.

Herec a hudobník Roman Féder pripravil v tomto roku už desi-
aty ročník festivalu HOT DANCE DUEL. Podujatie, ktorého
hosťami v minulosti boli mnohé významné hudobné a herecké
osobnosti, aj tentoraz ponúklo návštevníkom hosťa najvyššieho
rangu. Pozvanie prijala legendačeskoslovenského divadla a hud-
by pán Jiří Suchý s orchestrom pražského Divadla Semafor.
Vzácny hosť oslávi v tomto roku osemdesiatku. Vystupovaťmimo
Prahu chodí už veľmi málo, aj v tomto roku má v pláne iba tri vyst-
úpenia a môže nás tešiť, že jedno z nich bolo v Pezinku. Vo svoj-
om vy-stúpení ponúkol výber pesničiek Divadla Semafór z vyše
päťdesiatročnej činnosti od roku 1959. Nečudo, že program mal u
návštevníkov veľký úspech. Počas večera s príjemnou atmosfé-
rou sa predstavili aj na Slovensku dobré známa skupina Funny
Fellows s Romanom Federom a zoskupenie Solmates s Pavlom
Bodnárom a Jozefom Brisudom.

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Pezinským kultúrnym
centrom. (mo)

Desiaty HOT DANCE DUEL

Volejbalistky VTC Pezinok v poslednom ročníku slovenskej ex-
traligovej súťaže získali bronzové medaily. Zopakovali tak najväč-
ší úspech pezinského volejbalu z ročníka 2006/2007.

Viac sa dočítate na str. 12.

Pezinské volejbalistky získali bronz

lene na ploche 60 200 m2.
Cieľom realizovaného pro-

jektu Revitalizácia zelenej pami-
atky – Zámocký park Pezi-nok
bolo zvýšiť úroveň a skvalitniť
možnosti trávenia voľného ča-
su pre obyvateľov a návštevní-
kov mesta všetkých vekových
kategórií v kultivovanom a kva-
litnom prostredí parku prostred-
níctvom novonavrhovanej fun-
kčnej náplne, revitalizovaním
plôch parku úpravou verejného
priestranstva. Záme-rom bolo
oživenie parku, ktorý sa na-
chádza v centrálnej zó-
ne mesta. Revitalizácia tohto
priestoru nadväzovala na reali-
zované investície do priľahlých
ulíc, aby sa vytvoril atraktívny
priestor pre obyvateľov a náv-
števníkov s cieľom zvýšiť kvali-
tu ich života a vhodným spôso-
bom zvýrazniť historickú časť
mesta. Foto (mo)

Gróf František Pálfi v
roku 1884 zmenil hradnú zá-
hradu na anglický park, do
ktorého boli vysadené roz-
ličné vzácne stromy. V roku
1931 park kúpilo mesto, od-
vtedy je mestským parkom.

Zámocký park, rozpries-
tierajúci sa na ploche
šiestich hektárov, je domi-
nantou mesta a je zapísaný
v zozname kultúrnych pami-
atok. Je výnimočný svojím
urbanistickým, spoločen-
ským a enviromentálnym vý-
znamom. Ako biocentrum je
dôležitým mestotvorným his-
torickým prvkom s mimoria-
dnou hygienickou ochran-
nou a estetickou funkciou.

Zámocký park
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Z dôvodu spracovania kalamity ačistenia koryta potoka v okolí
cesty z Limbachu do rekreačnej oblasti Slnečné údolie so súhla-
som Mesta Pezinok a ODI v Pezinku bude v období od 1. 4. do
30. 6. 2011 obmedzená premávka na vyznačenom úseku tejto
cesty. Prosíme vás o dodržiavanie dopravného značenia, ako aj
pokynov pracovníkov zabezpečujúcich bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky. Uvedené obmedzenia sú nutné v záujme
ochrany života, zdravia a majetku občanov. Za pochopenieďaku-
jeme. Ing. Ondrej Kičák

Pozor na dopravné obmedzenia
na ceste Limbach – Slnečné údolie
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Prvého apríla sme si pripo-
menuli 66. výročie oslobodenia
Pezinka Červenou armádou.
Oslavy za účasti hostí, pred-
staviteľov mesta a obvodného
úradu, členov MO Zväzu proti-
fašistických bojovníkov a ďal-
ších občanov sa uskutočnili pri
Pomníku osloboditeľov na Mla-
doboleslavskej ulici. Na osla-
vách boli prítomní aj ruskí vete-
ráni vojny Viktor Vlasov, Ste-
pan Kompaniec a Vladimír Giz-
ginov. V úvode spomienkovej
slávnosti účastníci položili k pa-
mätníku vence a kytice kvetov,
potom odzneli slávnostné prí-
hovory primátora Olivera Solgu
a mimoriadneho a splnomoc-
neného veľvyslanca Ruskej fe-
derácie v Slovenskej republike
Pavla Kuznecova.

Pri oslobodzovaní Pezinka
v boji proti nemeckým fašistic-
kým vojskám v druhej svetovej
vojne položilo svoje životy 136
ruských vojakov. (mo)

Pripomenuli sme si 66. výročie oslobodenie Pezinka

Spomienková slávnosťpri Pomníku osloboditeľov na Mladoboleslavskej ulici.

Verejná vyhláška

prerokovanie
návrhu Konceptu územného plá-
nu mesta Pezinok

6. 4. 2011 do 6. 5. 2011

Mesto Pezinok ako obstarávateľ
územnoplánovacej dokumentácie
„ Územného plánu mesta Pezi-
nok “ podľa § 18 ods. 4 zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov (stavebný zákon), pros-
tredníctvom odborne spôsobilej
osoby na obstarávanie ÚPN a
ÚPP podľa §2a zákona č.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku v platnom zne-
ní Bc. Bibiány Piršelovej oznamu-
je v súlade s ustanovením § 21 sta-
vebného zákona dotknutým obci-
am, samosprávnemu kraju, dot-
knutým orgánom štátnej správy,
správcom inžinierskych sietí, fy-
zickým a právnickým osobám

Návrh Konceptu územného plá-
nu mesta Pezinok je vystavený
na verejné nahliadnutie v dňoch
od na
Mestskom úrade v Pezinku na od-
delení výstavby a územného plá-
novania, Radničné nám. č. 7, II.
poschodie, miestnosť č. 33 v pra-
covných dňoch od 8.00 do 15.00
hod., (v stredu do 16.30 a v pia-
tok do 14.30 hod.) a na webovej
stránke Mesta Pezinok:

.
www.pe-

zinok.sk

Verejné prerokovanie pre dot-
knuté orgány

5. 5. 2011 o 10.00 hod.

5. 5. 2011
o 17.00 hod.

samosprávy, štát-
nej správy, správcov sietí a dot-
knuté právnické osoby sa uskutoč-
ní dňa v za-
sadacej miestnosti MsÚ Pezinok,
miestnosť č. 12, II. poschodie.

Verejné prerokovanie pre verej-
nosť sa uskutoční dňa

v Dome kultúry v Pe-
zinku .

Verejnosť je oprávnená podať
pripomienky k návrhu Konceptu
územného plánu mesta Pezinok,
ktoré v písomnej podobe doručí
obstarávateľovi územnoplánova-
cej dokumentácie na adresu: MsÚ
Pezinok, oddelenie výstavby a
územného plánovania, Radničné
nám. č. 7, 902 01 Pezinok, najne-
skôr do 30 dní odo dňa oznámeni-
a. Dňom oznámenia sa rozumie
deň vyvesenia verejnej vyhlášky.
(Pre doručenie platí pečiatka poda-
teľne MsÚ v Pezinku, resp. dátum
podania na poštovú prepravu.)

Na neskoršie zaslané pripomi-
enky orgán územného plánova-
nia nebude prihliadať.

Táto verejná vyhláška bude vy-
vesená po dobu 30 dní na úrad-
nej tabuli Mesta Pezinok na mies-
te obvyklom a taktiež bude zve-
rejnená na internetovej stránke
Mesta Pezinok -

, v miestnej tlači a v miestnej
televízii.

www.pezino-
k.sk

Oznámenie

oznamuje verejné prerokovanie
správy o hodnotení strategic-
kého dokumentu - Územného
plánu mesta Pezinok
a návrhu Konceptu územného
plánu mesta Pezinok

Mesto Pezinok ako obstaráva-
teľ územnoplánovacej dokumen-
tácie „Územného plánu mesta
Pezinok“ v súlade s ustanovením
§ 11 ods. 3 zákona č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a
doplnení niektorých zákonov

Správa o hodnotení strategic-
kého dokumentu a návrh Kon-
ceptu územného plánu mesta
Pezinok sú vystavené na verejné
nahliadnutie v dňoch od 12. 4.
2011 do 6. 5. 20211 na Mest-
skom úrade v Pezinku na odde-
lení výstavby a územného plá-
novania, Radničné nám. č. 7, II.
poschodie, miestnosť č. 33 v
pracovných dňoch od 8.00 do
15.00 hod., (v stredu do 16.30,
v piatok do 14.30 hod.) a sú k
nahliadnutiu na webovej strán-
ke Mesta Pezinok:

.
www.pezi-

nok.sk

Do správy o hodnotení strate-
gického dokumentu je možné na-
hliadnuť aj na internetovej strán-
ke v časti
EIA/SEA.

Verejné prerokovanie správy o
hodnotení strategického doku-
mentu a návrhu Konceptu územ-
ného plánu mesta Pezinok sa
uskutoční dňa

v zasadacej miest-
nosti MsÚ Pezinok, miestnosť č.
12, II. poschodie

v Dome kultúry v
Pezinku

Vaše písomné stanovisko k
správe o hodnotení strategické-
ho dokumentu v zmysle §12 ods.
1 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov prosíme
doručiť na adresu: Obvodný úrad
životného prostredia v Pezinku,
ul. M. R. Štefánika č. 10, 902 01
Pezinok, najneskôr do 21 dní odo
dňa zverejnenia informácie o
správe o hodnotení strategické-
ho dokumentu podľa §11 ods. 1.

www.enviroportal.sk

dňa 5.5.2011

10.00 hod.

pre dotknuté
orgány samosprávy, štátnej
správy, správcov sietí a dot-
knuté právnické osoby

17.00 hod.
pre verejnosť.

·

·

podľa § 4 ods. l zákona NR SRč. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov a § 5 ods. 3 zákona NR SRč. 552/2003 o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

Bližšie informácie o kvalifikačných a iných požiadavkách
získate na stránke alebo priamo Mestskom
úrade v Pezinku, oddelení školstva a sociálnych vecí, tel.
033/6901130.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi
treba zaslať v obálke označenej

a musí byť doruče-
ná na Mestský úrad Pezinok,
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

výberové konanie na obsadenie funkcie riadi-
teľa/riaditeľky
1. Základnej školy, Kupeckého 74, Pezinok
2. Základnej školy, Na bielenisku 2, Pezinok

„ Výberové konanie riaditeľ
školy (uviesť adresu školy) – neotvárať“

do 25. 5. 2011 do 11.30 hod.

www.pezinok.sk

podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Osvetovej besedy nachádzajúcej sa
v Pezinku, vrátane príslušenstva a pozemkov vo vlastníc-

tve mesta podľa LV č. 4234 vedených Katastrálnym úradom v
Bratislave Správou katastra v Pezinku:

Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s pozem-
kom je , slovom: jednostotisíc eur (3 012600 Sk).

2. Nehnuteľností –
, vrátane príslušenstva vo vlastníctve mesta podľa

LV č. 4234, vedených Katastrálnym úradom v Bratislave
Správou katastra v Pezinku:

Minimálna kúpna cena stavby vrátane príslušenstva s po-
zemkom je 150 tis. eur.

v budove , stavba 1774 na parc,
č. 107/4, vo vlastníctve mesta podľa LV č. 4234, vedenej
Katastrálnym úradom v Bratislave Správou katastra v Pezinku
(amfiteáter – priestory po Okresnej prokuratúre), možnosť pre-
nájmu aj jednotlivých kancelárií. Pred objektom je vybudované
nové parkovisko s dostatočnou kapacitou parkovacích miest.

Minimálna cena nájomného je , slovom päťdesiat
eur ( 1506,30 Sk).

Podmienky obchodných verejných súťaží si môžete pozrieť na
stránke alebo sa obrátiť na majetkoprávne od-
delenie MsÚ v Pezinku ( Mgr. Renata Gottschallová, vedúca,
tel.č. 033/6901 121, 033/6901 123, e-mail: renata.gottschallo-
va@msupezinok.sk).

vyhlasuje
obchodno verejné súťaže

na predaj nehnuteľného majetku
na Cajlanskej ulici č.

103

- stavba – osvetová beseda s.č. 1820 na parc.č. 1171/1
- pozemok parc.č. 1171/1, zast. plocha a nádvorie o výmere
530 m2
- pozemok parc.č. 1172, zast. plocha a nádvorie o výmere
25 m2

100 000 eur
Termín odovzdania súťažných návrhov: do 31.5.2011 do
11.00 hod.

pozemkov nachádzajúcich sa Za dráhou
v Pezinku

- pozemok parc. č. 2875, zast. plocha a nádvorie o výmere
120 m2, podľa LV č. 4234
- pozemok parc. č. 2876/1, záhrada o výmere 1630 m2,
podľa LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2876/3, záhrada o výmere 731 m2, podľa
LV č. 4234
- pozemok parc.č. 2878/20, zast. plocha a nádvorie o výme-
re 557 m2, podľa LV č. 4234, spolu o výmere 3038

Termín odovzdania súťažných návr-
hov do 30. 5. 2011 do 11.00 hod.

na prenájom nebytových priestorov
na Cajlanskej ul. 7 v Pezinku

- kancelárske priestory vo výmere 237,05 m2
- ostatné priestory vo výmere 183,16 m2
spolu vo výmere 420,21 m2

50 €/m2/rok

Termín odovzdania súťažných návrhov: do 30.5.2011 do
11.00 hod.

www.pezinok.sk

Ako sme už viackrát informovali v čase o 13. mája do 13. júna
2011 sa uskutoční na celom území Slovenska najrozsiahlejšie šta-
tistické zisťovanie – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Zisťované
údaje sa budú zapisovať do sčítacích tlačív, ktoré budú od 13. mája
doručovať do domácností sčítací komisári. Do sčítacích formulárov
sa budú zapisovať údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčíta-
nia, teda k polnoci z piatku 20. mája na sobotu 21. mája. Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov musia sčítací komisári ukončiť najne-
skôr 6. júna. (msú)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

3.5. VTÁČIK NA
PALIČKE - Mama, ocko poď
sa hrať.

8.5. DEŇ MATIEK.

10.5. SRDIEČKO PRE
MAMIČKU - Mama, ocko poď
sa hrať.
11.5. KORALKOVA-
NIE A ŠITÝ ŠPERK - kreatív-
ne stredy.

(utorok) -

Stretnutia s rodičmi a
deťmi, od 10.00 do 12.00 hod.
Tvorivé dopoludnie.

(nedeľa) -
Deti z CVČ si pripravili pre
svoje mamičky poďakovanie v
podobe vystúpenia. Nebudú
chýbať dielničky, kde deti môžu
vyrobiť pre mamičky krásny
darček. Na záver bude malé
hudobné prekvapenie. Pozý-
vame všetky mamičky a ba-
bičky. Program v Zámockom
parku začína o 15.00 hod.

(utorok) -

Tvorivé dopoludnie.
(streda) -

Od 16.00 do 18.00
hod. pre všetkých nad 10
rokov, ktorí radi vyrábajú. Pri-
hlášky na tel. čísle alebo e-
mailom. Vstupné: 2 €

CENTRUM VOĽNÉHO ČASUl

17.5. STRAŠIDIEL-
KO ZO SERVÍTKY - Mama,
oco poď sa hrať.

24.5. FÚKA VETRÍK
- VRTUĽKA- Mama, ocko poď
sa hrať.
28.5. DEŇ DETÍ

30.5. VYHODNO-
TENIE ŠKD - Zvieratká a ich
mláďatká.

31.5. VESELÁ VA-
REŠKA - Mama, ocko poď sa
hrať.

Upozornenie:

( utorok) -

Tvorivé do-
poludnie.

( utorok ) -

Tvorivé dopoludnie.
(sobota) - v

Zámockom parku o 15.00 hod.
Viac na str. 9.

(pondelok) -

Vyhodnotenie
výtvarnej súťaže pre ŠKD.

(utorok) -

Tvorivé dopoludnie.

Všetky poduja-
tia Mama, ocko poď sa hrať sa
konajú v čase od 10.00 do 12.00
hod. v CVČ. Vstupné je 1 €.
Bližšie informácie o podujati-
ach na
alebo na tel. číslach 033/641
2020, 0911 402021.

www.epicentrum.org

ponúka na prenájom

1. v objekte Nová budova

2. v objekte Stará budova

Ing. Juraj Pátek

Ing. Darina Nitrayová

voľné nebytové priestory vhodné na prevádzkovanie zdravotníckych
činností neštátnymi alebo súkromnými lekármi a zdravotníckymi pra-
covníkmi.

sú voľné tieto priestory:
miestnosť č. 1, 2 – vo výmere 25m miestnosť

č. 34, 35, 36 – vo výmere 48m miestnosť č. 31, 32, 33 – vo výmere
55m – od 1. 7. 2011

miestnosť č.68 – vo výmere 28m miestnosť č. 64 – vo
výmere 19m , miestnosť č. 62, 63 – vo výmere 35m – od 1. 7. 2010

sú voľné tieto priestory:
miestnosť č.1,2 – vo výmere 37m

miestnosť č. 18 – vo výmere 50m , miestnosť č. 16 – vo
výmere 22m , miestnosť č. 15 – vo výmere 31m , miestnosť č. 14 – vo
výmere 25m – od 1. 7. 2011

Podrobnejšie informácie Vám ochotne poskytneme v kancelárii ria-
diteľa alebo ekonóma Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. (1. po-
schodie prístavby Mestskej polikliniky) alebo na týchto kontaktoch:

– konateľ a riaditeľ, Tel./Fax: 033/6413449, Mobil:
0908/350671, 0903/724542, e-mail: ,

– ekonómka, Tel: 033/6413834, Mobil: 0905/
480339, e-mail: nitrayova.darina@mzspezinok.sk

Prízemie: I. poschodie:

II. poschodie:

Prízemie:
I. poschodie:

patek.juraj@mzspezinok.sk

2,

2,
2

2

2 2

2

2

2 2

2

·

,

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
ako správca objektov Mestskej polikliniky v Pezinku
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Mesto Pezinok vystúpilo zo Združenia miest a obcí Sloven-
ska. K tomuto kroku mestské zastupiteľstvo viedli najmä ekono-
mické dôvody, pretože mesto týmto spôsobom ušetrí 3 tisíc eur
ročne na poplatkoch začlenstvo.Ďalším dôvodom bol i fakt, že
sme boli v dvoch stavovských organizáciách. V Únii miest Slo-
venska má navyše Pezinok významné postavenie, keďže pri-
mátor Oliver Solga ječlenom prezídia a tiež členom odborných
skupín pri rokovaniach s ministerstvami a Úradom vlády SR.

(ra)

Pezinok len v Únii miest Slovenska

Bratislavská župa po prvýkrát hostila bezpečnostné fórum
GLOBSEC,čo je najvýznamnejšie podujatie o zahraničnej poli-
tike a bezpečnosti v strednej Európe. V Župnom dome 2. marca
privítal hostí z radov diplomatov a politikov predseda BSK Pa-
vol Frešo a prezident Slovenskej atlantickej komisie Rastislav
Káčer. Medzi pozvanými hosťami bol aj primátor nášho mesta
Oliver Solga. (ra)

Fórum o bezpečnosti

V Doľanoch si 6. a 7. marca pripomenuli 200. výročie úmrtia
významného slovenského buditeľa, jazykovedca a osvetového
činiteľa, katolíckeho kňaza Juraja Fándlyho. Nedeľňajšej omše
a spomienkovej slávnosti pri jeho hrobe sa zúčastnili župan
Pavol Frešo a poslanci BSK Anna Zemanová a Oliver Solga.

(ra)

Výročie úmrtia J. Fándlyho

Za zásluhy o vzdelávanie a vý-
chovu našej mládeže si učitelia
zaslúžia celospoločenské uzna-
nie. Pri príležitosti Dňa učiteľov
(28. 3.) oceňujú najlepších pe-
dagógov rezortné štátne i samo-
správne orgány.

Pravidelne každý rok pri tejto
príležitosti učiteľov prijíma aj pri-
mátor mesta Oliver Solga. Bolo
tomu tak aj v tomto roku. V piatok
1. apríla prijali primátorové po-
zvanie stovky učiteľov. Boli med-
zi nimi aj učitelia na dôchodku.
Najprv si všetci spoločne v Do-
me kultúry pozreli vystúpenie hu-
dobného súboru Cigánski diabli,
potom sa im v iných priestoroch
prihovoril primátor O. Solga.
„Veľmi si vážim a oceňujem to,
čo robíte pre naše deti, žiakov,
mladých ľudí, pre naše mesto a
pre celú spoločnosť. Uvedomu-

jem si, že postavenie učiteľov,
ktorí sú nositeľmi a šíriteľmi vzde-
lávania a výchovy, nezodpovedá
spoločenskému ani ekonomic-
kému ohodnoteniu výsledkov.
Tak ako vy, aj ja opakovane ka-

dé štyri roky čakám, že nová poli-
tická garnitúra konečne premení
slová v činy a začne sa naozaj
seriózne zaoberať učiteľským
stavom a systémovým riešeniam
nakopených problémov, “ po-

dal okrem iného v príhovore.
Súčasťou osláv Dňa učiteľov

bolo aj odovzdanie ocenení zasl-
úžilým pedagógom. Z rúk primá-
tora Olivera Solgu a zástupcu pri-
mátora Miloša Andela ocenenia
prevzali:
(MŠ Záhradná) – za dlhoročnú
pedagogickú prácu a úspešnú
riadiacu č innos ť ;

(ZŠ s MŠ Ore-šie) –
za aktívnu prácu s deťmi s ŠKD
a pri mimoškolských akciách;

(ZŠ
Kupeckého) – za modernizáciu
výchovnovzdelávacieho proce-
su a prostredia školy a prípravu
školského vzdelávacieho pro-
gramu; (ZŠ Na
bielenisku) – za aktívnu prácu s
deťmi a mládežou v oblasti roz-
voja telovýchovy a športu.

Jarmila Stra-žayová

Ele-na
Galgóciová

Mgr. Viera Ondrušková

Mgr. Ján Boriš

(mo)

Učitelia si zaslúžia celospoločenské uznanie

Ocenení u
žayová, Mgr. Ján Boriš, Elena Galgóciová

čitelia z : Jarmila
Stra

ľava Mgr. Viera Ondrušková,

Na Záhradnej ulici začiatkom apríla začali práce na rekon-
štrukcii cestnej komunikácie, chodníkov, príjazdových ciest
a parkovísk. Práce a obmedzenia v doprave potrvajú do konca
októbra. (mo)

V Kláštornom kostole kapucínov v Pezinku sa 4. apríla usku-
točnila svätá omša celebrovaná za mestské zastupiteľstvo a ve-
denie mesta. Zúčastnil sa jej primátor, viceprimátor a niekoľkí
poslanci. (ra)

Pobožnosť za predstaviteľov mesta

Na poslednom zasadnutí Komisie CR a turistiky sačlenovia ve-
novali pripravovaným akciámči projektom, ktoré sa týkajú ces-
tovného ruchu v našom meste v nasledujúcom období. Išlo hlav-
ne o Vinobranie a Hubertove slávnosti. Medzi pozvanými
hosťami boli primátor s viceprimátorom, ktorí informovali o vý-
sledkoch pracovného stretnutia k blížiacemu sa Vinobraniu. O
novinkách na Vinobraní informujeme na inom mieste.

V ďalších bodoch programu sa komisia venovala sprievod-
com cestovného ruchu. Za problém bola označená skutočnosť,
že mimopezinskí sprievodcovia pri sprevádzaní turistov po na-
šom meste nie vždy poskytujú pravdivé informácie o pamäti-
hodnostiach Pezinka. Takisto sa riešili problémy spojené s par-
kovaním turistických autobusov.Členovia komisie sa taktiež do-
hodli, že budú postupne oslovovať a pozývať na svoje zasad-
nutia aj prevádzkovateľov ubytovacích zariadení, hoteliérov z
oblasti gastronómie a iných, v snahe pomôcť rozvoju CR v na-
šom meste.Ďalšie zasadnutie Komisie CR a turistiky bude v me-
siaci máji. (pv)

Komisia CR a turistiky o cestovnom ruchu

Primátora mesta Olivera Sol-
gu sme aj tentoraz požiadali o
odpoveď na naše otázky.

Pred pár dňami sme zachy-
tili informáciu o zlom stave
cesty na Babu, dokonca o zru-
šení automobilových pre-
tekov, ktoré sa tu každoročne
konali. Ozaj je táto komuniká-
cia v takom zlom stave?

V nedávnej televíznej relá-
cii Téma sa hovorilo aj o bu

- Boli sme informovaní o tomto
dlhodobom probléme so štát-
nou cestou, ktorá je v správe a
údržbe BSK, o jej dlhodobom
podmáčaní a dokonca nebez-
pečenstve zosuvu v niektorých
jej častiach. Na podnet odbor-
níkov boli prijaté opatrenia, a to
limitovanie váhy dopravných
prostriedkov, ktoré cez Babu
môžu prechádzaťa tiež boli zru-
šené všetky preteky automobi-
lov do vrchu. Je mi ľúto, že tak
prídeme aj o Majstrovstvá Eu-
rópy, ale toto rozhodnutie BSK
musíme rešpektovať, pretože
ide o bezpečnosť ľudí. BSK pri-
pravuje na budúci rok financie
na rekonštrukciu a spevnenie
cesty.

l

l

dovaní parkovacích domov v
Pezinku. Môžete nám o tom
povedať viac?
- Informáciou pani poslankyne
Kvetoslavy Štrbovej som bol za-
skočený, pretože ju s nami ne-
konzultovala. Prekvapení a
zhrození boli aj obyvatelia by-
tovky na Záhradnej ul. č. 5-9,
ktorí ma kontaktovali, pretože
pani Štrbová hovorila aj o lokali-
te pri ich bytovom dome za ná-
kupným centrom Billa. Ubezpe-
čujem obyvateľov okolitých bu-
dov, že mesto žiadny takýto pro-
jekt, ktorý by im výrazne zhoršil
životné prostredie, nechystá a
realizovať nebude. Už i preto,
že pozemky pod parkoviskami
sú až do roku 2017 prenajaté
Bille, a táto tu vybudovala par-
koviská, zeleň a chodníky. Ab-
solútne nereálne sú aj ďalšie
uvedené lokality, napr. Šanco-
vá ulica. Tu mesto nevlastní žia-
dne pozemky a nie je tu ani po-
zemok takej rozlohy. Roku-
jeme od októbra minulého roka
o nových parkovacích miestach
so Železnicami SR v súvislosti
s revitalizáciou okolia železnič-
nej stanice. V predstaničnom
priestore uvažujeme aj o parko-

vacom poschodovom dome, sa-
mozrejme ak sa nájde investor.
Treba si uvedomiť, že poscho-
dový parkovací dom je veľmi
drahá stavba, najmä ak parko-
vacie miesta idú aj do podzemi-
a.

- Myslím si, že na jednej strane
je to v našom meste tradícia.
Pezinčania boli vždy ochotní
urobiť niečo pre seba a svoje
mesto. Spomeňme si, čo všet-
ko naši rodičia vybudovali v ak-
cii Z. Občania sa angažovali v
kultúre, športe, spoločenskom
živote i v sociálnej oblasti. Fak-
tom je i to, že tento rok je v Eu-
rópe vyhlásený ako rok dobro-
voľníctva, aj keď sa o tom málo-
kde hovorí. Ja sám som upo-
zornil už pred voľbami, že bu-
dem iniciovaťa podporovaťakti-
vity vedúce k budovaniu a skrá-
šľovaniu nášho mesta. Preto by
som rád všetkým svojim spolu-

V ostatnom čase sme za-
registrovali viacero občian-
skych aktivít a dobro-
voľníctva, napríklad revitali-
záciu vinohradníckeho chod-
níka nad Kejdou, zber odpadu
a čistenie prírody v Grinave,
Kučiš-dorfskej doline a inde.
Pova-žujete to za náhodný ja-
v, alebo je to snaha ľudí zapo-
jiť sa do práce v prospech
mesta?

l

občanom, ktorí sa týchto akcií zú-
častnili, úprimne a zo srdca
poďakoval. Videl som výsledok
veľkej brigády členov pezinské-
ho Združenia vinohradníkov a vi-
nárov vo vinohradoch nad
Kejdou či na vinohradníckom
náučnom chodníku. Bol som v
sobotu 16. apríla brigádovať v
Kučišdorfskej doline, kde robili
hlavne skauti a Orli, ale aj pra-
covníci Mestského podniku
služieb a moji kolegovia z mest-
ského úradu. Zberali sme nielen
odpad, ale robili sme poriadok aj
okolo cajlanskej Kalvárie a opra-
vili sme kaplnku. V Gri-nave 70
občanov vyzbieralo päť kontaj-
nerov odpadu. Pote-šiteľné bo-
lo, že na brigádu prišli aj mladí
ľudia a rodičia s deťmi.

Chcel by som ešte raz všet-
kým poďakovať a zvlášť pracov-
níkom Mestského podniku
služieb, ktorí po štyri dni praco-
vali na zbernom dvore na Du-
bovom vŕšku a okrem toho tech-
nikou a dopravou pomáhali aj v
Grinave a v Pezinku. Kto videl
tie hory odpadu z našich domác-
ností, ktoré sem obyvatelia navo-
zili, musí oceniť túto službu,
ktorú mesto robí bezplatne a
pravidelne niekoľkokrát do roka.
Okrem toho máme istotu, že ten-
to odpad už neskončí v prieko-
pách a v lesných zákutiach
. (mo)

Tri otázky primátorovi

Od 28. marca vykonáva funkciu správcu Zámockého parku
p. Karol Beňák, ktorého pracovnou náplňou je: denné otvára-
nie a zatváranie vstupnej brány, dozor v parku, zabezpečova-
nie verejného poriadku v spolupráci s mestskou políciou, za-
bezpečovanie a kontrola dodržiavania vydaných zákazov vstu-
pu do areálu, zabezpečovanie kŕmenia, vypúšťania a zatvára-
nia exotických vtákov. (pv)

Správca Zámockého parku

Na budove Krušičovej kúrie
na Radničnom námestí bola
2. apríla odhalená pamätná

Odhalili pamätnú tabuľu prenasledovaným

tabuľa nespravodlivo väzne-
ným a prenasledovaným obča-
nom Pezinka a okolia. Sláv-n

nostného aktu sa okrem pred-
staviteľov mesta, zástupcov
Konfederácie politických

väzňov Slovenska a početných
občanov zúčastnila aj minis-
terka spravodlivosti SR Lu-
cia Žitňanská. O svojich smut-
ných skúsenostiach s býva-
lým režimom porozprával Alojz
Vozatár posledný žijúci občan,
ktorý bol nespravodlivo pre-
nasledovaný od svojich 21
rokov.

Pred odhalením tabule bola v
Dolnom kostole za nespravodli-
vo stíhaných odslúžená svätá
omša, ktorú celebroval biskup-
ský vikár Zboru väzenskej a jus-
t ične j s t r á ž e m o n s i ňo r
Bartolomej Juhás. (mo)
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V týchto dňoch prichádza do škôl výzva, aby sa deti zapojili
do projektu Detský čin roka 2011. Deti môžu napísať o svojich
dobrých skutkoch, za ktoré sú považované nielen veľké činy
ako záchrana života, ale i každodenné drobné skutky vyko-
nané s dobrým úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, podpo-
riť... Písať môžu i o činoch svojich kamarátov, ktoré si všimli a
myslia si, že by mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne
dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne dohodnú a zrealizuj-
ú. Správu o dobrých skutkoch môžu deti zasielať do 30. 6.
2011. Príspevky posielajte na adresu: Detský čin roka, Agen-
túra poppins, Špitálska 10, 811 08 Bratislava (ap)

Prihláste sa do projektu Detský čin roka

Žiaci 2.D zo Základnej školy
na Kupeckého ul. boli 30. mar-
ca v rámci vlastivedného pro-
jektu Naše mesto na návšteve
u pána primátora. Cieľom pro-
jektu bolo zistiť čo najviac o na-
šom meste. Hľadali sme v kni-
hách, na internete, presviedča-
li sme sa na vlastné oči a uši na
prechádzke mestom a napo-
kon sme sa všeličo dozvedeli aj
od pána primátora, ktorý bol
veľmi ústretový. Nielen že nám
poukazoval mestský úrad, ale
ochotne odpovedal na zveda-
vé detské otázky.

V ten istý deň sme sa zahrali
na reportérov a spýtali sme sa

obyvateľov Pezinka, čo sa im v
meste páči, čo by zmenili, keby
mohli.

Zistili sme, že v Pezinku sa
Pezinčanom páči, je to malé
mestečko ležiace pod kopca-
mi, má pekne vynovené bu-
dovy v centre a má bohatú his-
tóriu. Radi chodíme do okolitej
prírody, vinohradov, chutí nám
hrozno, deti radi, trávia čas na
Kejde či v Zámockom parku. V
meste sa nám najviac páčia
kostoly, radnica, dobré školy.Aj
preto, že je tu široká ponuka
služieb, obchody, kino a „pe-
zinská atmosféra“ sa tu ľuďom
dobre žije.

Sú však veci, bez ktorých by
sa Pezinčania zaobišli. Sklád-
ka smetí, neporiadok, škaredé
sídlisko Sever, bezdomovci,
málo parkovacích miest a na
druhej strane priveľa áut v cen-
tre mesta, egoizmus niektorých
ľudí, psie výkaly na detských
ihriskách, rozbité cesty a chod-
níky, ničenie prírody, nízka akti-
vita mestskej polície, posprejo-
vané bytovky, dopravné záp-
chy. Chceli by sme viac ihrísk
pre deti, športoviská.

Primátor musí byť nonstop k
dispozícii. Má toho na pleciach
veľa. A má čo robiť, lebo toto
všetko by chceli Pezinčania pši-

zmeniť k lepšiemu: okolie a vy-
bavenie škôl, vylepšiť kino na
3D, rozšíriť kúpalisko, vylepšiť
skejtpark, fasády budov, aby
bol Pezinok farebnejší. Chceli
by sme opraviť cesty a chodní-
ky, osvetlenie, vylepšiť doprav-
nú situáciu v meste, vystavať
cyklotrasy, chceli by sme viac
ihrísk pre deti. Ako sme tvrdili
na začiatku, primátor to nemá
ľahké. Jedna pani nám v ankete
povedala, že je to všetko o tom,
ako sa budeme my Pezinčania
k nášmu mestu správať. To dob-
ré, čo dáme, sa nám vráti.

učiteľka
a deti z 2. D ZŠ Kupeckého

Veronika Adamová,

Deti sa zaujímajú o svoje mesto

Začiatkom apríla aj v celoštátnych médiách rezonovala
správa o fyzickom napadnutí pezinského mestského policajta.
O prípade nás bližšie informoval por. Mgr. Miloslav Billa, zá-
stupca náčelníka Mestskej polície v Pezinku:

„Dňa 2. apríla o 4.50 hod. zistila hliadka mestskej polície
narušovanie verejného poriadku skupinou mladých ľudí na
Farskej ulici v Pezinku. Policajti skupinu upozornili na ne-
vhodné správanie, pričom sa jeden z mužov začal správať
obzvlášť hrubo. Najskôr verbálne a potom aj fyzicky napadol
príslušníka MsP. Policajt použil voči narušiteľovi verejného
poriadku donucovacie prostriedky, avšak počas uvedených
úkonov došlo u policajta k závažnému poraneniu dolnej
končatiny, ktoré mu aktívnym útokom spôsobil páchateľ.
Pokračujúci útok páchateľa prerušil až zásah kolegyne
zraneného policajta. Páchateľ strávil následujúce hodiny na
policajnej stanici, kde boli voči nemu začaté procesné úkony
pre podozrenie zo spáchania trestného činu útoku na ve-
rejného činiteľa. Zranený policajt bol prevezený pracovníkmi
rýchlej zdravotnej pomoci do nemocnice v Bratislave, kde sa
podrobil operácii dolnej končatiny.

Dvadsaťdvaročnému Matúšovi J. z Pezinka, ktorý je polícii
známy už z minulosti, hrozí za tento skutok odňatie slobody v
trvaní 3 až 8 rokov.“

Doba liečby policajta sa predpokladá asi 6 mesiacov. Okrem
samotného trestu možno teda očakávať vymáhanie nie malých
nákladov za liečbu ako aj za ujmu na zdraví. (mo)

Útok na mestského policajta

Návrh Lenky PatalášovejNávrh Evy Kravcovej

Návrh Zuzany Kadášovej

Študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave si za tému záverečných bakalárskych prác vybrali re-
konštrukcie námestí v Pezinku a Modre. Vo svojich prácach riešili
odľahčenie územia od automobilovej dopravy a mali zvládnuť
požiadavky na tvorbu v pamiatkovom prostredí s novými moder-
nejšími požiadavkami na verejný priestor.

Práce študentov naznačujú rôzne možnosti využitia a usporia-
dania priestoru, dlažieb, miery zapojenia zelene, výtvarných prv-
kov, vody a pod. Navrhované riešenia môžu byť v budúcnosti
vhodným podkladom na diskusiu o úprave verejných priestorov
na Radničnom námestí.

Študentské práce sú vystavené v Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku a môžete si ich pozrieť do konca mája 2011. (mo)

Témou bakalárskych prác
rekonštrukcia námestia

V hodnotení Podnikateľskej aliancie Slovenska sa Pezin-ský
okres umiestnil na 21. mieste zo 79 hodnotených okresov. Tento
výsledok je mierne nad celoslovenským priemerom. Po-zitívne
boli hodnotené oblasti ľudských zdrojov, vzdelávania a úroveň
konkurencie. Za negatívne označili najmä vymožiteľnosť práva,
nízky záujem štátu a štátnych inštitúcií a tiež výšku daníči cest-
nú infraštruktúru. (ra)

Hodnotenie Pezinského okresu

Na rokovaní Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja v piatok 15. apríla boli okrem iného schválené aj finančné
prostriedky z dotácie BSK. Subjektom v okrese Pezinok bolo
pridelených 13500 eur, z toho dostal Volejbal Tenis Club
Pezinok 2500 eur na novú palubovku a Malokarpatský banícky
spolok 2000 eur na svoju činnosť. (ra)

Dotácie z rozpočtu BSK
Do redakcie sme dostali dlhý

list čitateľa Patrika Špaňa, kto-
rý reagoval na článok Mestská
polícia rieši priestupky psíčka-
rov, ktorý sme uverejnili v mar-
covom čísle. Z listu vyberáme:
„Som majiteľom psa zlatého
retrievra. platím dane a výkaly
dvíham. Tento pes je rasy, kto-
rá miluje deti. V našom okolí
má detských kamarátov, s kto-
rými sa hrá. Nevidím dôvod,
prečo by môj pes nemohol be-
hať voľne, keď nie je pre svoje
okolie nebezpečný. Za to sa

viem stopercentne zaručiť.
Na margo psích výbehov. Bol

si niekto z mesta tieto výbehy
pozrieť? Tam pustiť psa vybe-
hať sa? Ani si neviete predsta-
viť, koľkokrát si tam môj pes
poranil nohu na skle či konzer-
ve. Zaplatí mi mesto liečbu?
Keby tam niektorí nespratníci
nevynášali odpad, tak tam psíč-
kari isto radi budú chodiť.

Prečo majitelia psov, ktorí ich
majú v dome, platia nižšiu daň,
keď, dovolím si tvrdiť, sú omno-
ho nedisciplinovanejší a hlav

ne nedvíhajú výkaly. Platia
menšie dane, lebo sa zrejme
ráta s tým, že ich pes vykonáva
potrebu na dvore ich domu. Ale
majitelia týchto psov si nechcú
nechať zašpiniť dvor, preto vy-
pustia psa na verejné pries-
transtvo. Myslíte si, že dvíhajú
výkaly? Mám to odsledované a
mesto som na to už upozorňo-
val aj s určením miesta, kde sa
to deje. Preto žiadam mesto,
aby toto zvážilo a prehodnotilo
dane za psa.

Pri našej bytovke sú premť.

nožené mačky, ktoré obyvate-
lia kŕmia zbytkami jedál. Vidieť
tiež túlavé psy. Nik sa o ne ne-
stará, nikto to nerieši. Tiež
môžu byť nebezpečné, šíriť
choroby a znečisťovať mesto.
Raz som takéhoto psa zadržal,
zavolal som políciu a povedali
mi, že si nevedia s tým pomôcť.
Žiadam mesto, aby sa aj o
toto staralo, nielen o zisk z da-
ní.

Tiež súhlasím a žiadam, aby
mesto sprísnilo kontrolu psíč-
karov, či odstraňujú výkaly. "

AD: Mestská polícia rieši priestupky psíčkarov

Niektorí „psíčkári“ sú pre-
svedčení, že dane sú nespra-
vodlivo delené na rodinné domy
a bytové domy podľa umiestne-
nia psa, že prostriedky z daní
nie sú využívané efektívne, že
sú zbytočné obmedzenia
voľného pohybu psov, že je ne-
dostatok voľných plôch pre pso-
v.

Na ozrejmenie základných
pojmov je nutné uviesť, že
vlastník, držiteľ psa, v plnej mie-
re zodpovedá za jeho správa-
nie, prejavy a je povinný do-
držiavať všetky povinnosti vy-
plývajúce z príslušných záko-
nov a záväzných nariadení. Ak
zákon ustanovuje, že na verej-
ných priestranstvách, okrem
určených psích kútikov nie je

možný voľný pohyb psov, nie je
možné polemizovať o tom,
prečo pes nesmie voľne behať,
keď podľa názoru vlastníka nie
je nebezpečný pre okolie.
Ďalšou veľmi často kladenou

otázkou od vlastníkov psov je
výška miestnej dane. Mesto
Pezinok má diferencovanú výš-
ku miestnej dane podľa mies-
ta držania psa. VZN Mesta
Pezinok č. 1/2008 schváleného
mestským zastupiteľstvom je
stanovená miestna daň vo výš-
ke 8,29 € v rodinných domoch a
29,87 € v bytových domoch.
Rozdielna výška poplatku vy-
chádza zo skutočnosti, že pes
v rodinnom dome má spravidla
výbeh, kde si vykoná potrebu.
Majitelia psov v bytových do-
moch využívajú na venče-
nie „svojich miláčikov“ verejné
priestranstvá, no nie všetci po

svojich psíkoch upracú. Tiež
nemôžeme tvrdiť, že psi prihlá-
sení v rodinných domoch ne-
znečistia verejné priestran-
stvo, ale vychádzame z určitých
akceptovateľných predpokla-
dov.

Vlastníci psov majú v každej
časti mesta v dosahu psí kútik,
umožňujúci voľný pohyb psov
za dodržiavania určených pra-
vidiel. Psie kútiky sú označené
tabuľami s pravidelnou údržbou
a vybavené smetnými košmi so
stanoveným harmonogramom
vysýpania. Starostlivosť o tieto
psie kútiky je veľmi náročná, na-
koľko na nich nie je povinnosť
zbieraťpsie exkrementy.

Mesto Pezinok vynakladá ne-
malé finančné prostriedky na
udržiavaniečistoty v meste, a to
nielen na udržiavanie psích kúti-
kov, ale aj načistenie chodní-

kov, trávnikov a hlavne piesko-
vísk na detských ihriskách, kto-
ré nezostávajú pred nezodpo-
vednými psíčkarmi nedotknu-
teľné.

Na Mestskom úrade v Pe-
zinku majú možnosť majitelia
psov počas celého roka bez-
platne si vyzdvihnúť vrecká na
psie exkrementy. Bola tiež sna-
ha tieto igelitové degradabilné
vrecká umiestňovať aj na uličné
smetné koše, ale stroskotala na
nedisciplinovanosti obyvateľov.
Po necelých 10 min. ani v jed-
nom z vybraných 12 košov ne-
bolo jedného vrecka. Možnosť
bezplatne si vyzdvihnúť vrecká
na psie výkaly je už roky media-
lizovaná a je iba na majiteľoch
psov, či túto ponuku využijú. Je
to opäť snaha mesta týmto
ústretovým krokom zabezpe-čiť
čistejšie verejné priestranstvá
. (RK-OŽP)

Psie problémy
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Na jar vzniká v prírode najviac požiarov, ktoré zničia alebo po-
škodia veľkú plochu lesov. Tieto požiare vznikajú pri vypaľovaní
starej a suchej trávy, buriny, kríkov a spaľovaní zbytkov pri jar-
nom upratovaní. Vzhľadom načastý výskyt požiarov trávnatých
a lesných porastov je potrebné pripomenúť si zákon NR SR č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého sa zaka-
zuje zakladanie ohňa v priestore, kde môže dôjsť k jeho rozšíre-
niu a zakazuje sa vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
Občania by sa mali vyvarovať neuváženého zakladania ohňov
v lesných porastoch a bezprostredne v ich v blízkosti

Príslušníci Okresného riaditeľstva HAZZ v Pezinku v uplynu-
lých dňoch zasahovali pri 20 požiaroch, ktorých príčinou bolo
spaľovanie vínnej révy s následným rozšírením ohňa na suché
trávnaté porasty.

Preto vás, milí občania, žiadame,aby ste sa vyvarovali neu-
váženého spaľovania záhradného odpadu a odpadu z vínnej ré-
vy na svojich pozemkoch. Takýmto spaľovaním častokrát do-
chádza k značným materiálnym škodám a v horšom prípade aj
k ublíženiu na zdraví.

HaZZ v Pezinku
Alžbeta Jarošová

Vyvarujte sa zakladania ohňov

Slovensko žije v týchto dňoch
svetovým šampionátom v ho-
keji. V našich i vo svetových
médiách sa okrem podrobných
správ o tomto podujatí objavu-
je aj logo majstrovstiev sveta.
Málokto vie, že jeho autorom je
pezinský dizajnér Ing. IvanČa-
puta (na snímke). Stretli sme sa
s ním v jeho ateliéri v obchod-
nom centre Plus, aby nám pri-
blížil svoj výtvor.

l

l

Ako ste sa dostali k tvorbe
loga tak významného športo-
vého podujatia?

Ako sa tvorí takéto logo, is

- Slovenský zväz ľadového ho-
keja pred šiestimi rokmi vyhlásil
súťaž na vytvorenie logotypu
majstrovstiev sveta v hokeji v
roku 2011 na Slovensku. Do
súťaže bolo prihlásených 456
návrhov a komisia z nich vybra-
la ten môj.

te tam platia nejaké pravidlá...

Čo obsahuje vaše logo?

Za aký dlhýčas sa zrodí ná-
vrh takého logotypu?

- Samozrejme v propozíciách
medzinárodnej hokejovej fede-
rácie IIHF je presne určené, čo
takéto logo musí obsahovať. V
podklade musí byť tvar ľadovej
plochy. Vo vrchnej časti loga
má byť umiestnený nápis IIHF a
v dolnej názov podujatia a kraji-
na, kde sa šampionát koná. De-
finovaný je aj typ písma. Di-
zajnér dotvára strednú časť lo-
ga, čím vzniká originálna znač-
ka, ktorá sa musí odlišovať od
iných.

- Do strednej časti loga som u-
miestnil dve abstrahované pre-
krížené hokejky s pukom, ako
symbol hokejového duelu.Čer-
vená a modrá farba zasa sym-
bolizuje príslušnosť ku krajine,
kde sa podujatie koná. Išlo mi o
grafickú čistotu, jednoduchosť
a ľahkú zapamätateľnosť.

- Tento návrh bol hotový za
veľmi krátky čas, pretože mne
sú abstrakcie veľmi blízke, navi-
ac mi bola blízka aj téma.
Niektoré návrhy však potrebujú

l

l

Autorom loga MS v hokeji je Pezinčan

niekoľko dni až týždňov. Tvorbe
takéhoto loga vždy predchádza
prieskum, v rámci ktorého treba
preveriť či už podobné logo nebo-
lo. Nové logo musí byť originálne.

Aké logá ste doposiaľ vytvo-
rili?

( m o )

- Je ich viac ako tridsať, prevaž-
ne boli tvorené pre firmy. Z tých
známejších je to aj logotyp Mes-
ta Pezinok, OC Plus, Slovenský
ochranný zväz autorský, rady
produktov pre St. Nicolaus aďal-
šie. Táto práca je len jedna zlož-
ka mojej činnosti, viac sa v
súčasnosti venujem interiérové-
mu a produktovému dizajnu.

l

Jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchran-
ného zboru v Pezinku začiatkom apríla zasahovali pri týchto
príhodách: 6.4. - požiar porastov a kríkov na Šenkvickej ulici.
Požiar bol zlikvidovaný vysokotlakým prúdom vody. 7. 4. -
dopravná nehoda na ceste Pezinok – Baba o 15.25 h. Havária
a zranenie motocyklistu. Zraneného odviezla Letecká zá-
chranná služba. 8.4. - požiar na Malackej ceste. Horela stará
chladnička. Požiar zlikvidovaný vysokotlakým prúdom. 10.4. -
požiar na okraji lesa pri chate Istota v Kučišdorfskej doline.
Požiar zlikvidovaný.10.4. - požiar pri sídlisku Muškát, nezná-
ma osoba spaľovala káble. Tlejúca pahreba bola uhasená.

(ORHaZ)

Hasiči zasahovali

Dobrovoľný hasičský zbor v Pezinku oznamuje, že v mesia-
coch máj a jún 2011 bude vykonávať preventívne kontroly ma-
lých prevádzok v meste Pezinok v zmysle § 23, písm. a, zákona
SNR č. 314/2001 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších
predpisov. Účelom kontrol je preveriť:

1. – Požiarny štatút, Požiarny poriadok praco-
viska, Požiarne poplachové smernice, Požiarny evakuačný plá-
n, Požiarna kniha, Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,
Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred poži-
armi, Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hlia-
dok;

2.
(hlavné vypínače);

3. ;

4.

5.

Vykonávaním protipožiarnych kontrol DHZ poverilo Mesto
Pezinok. Mgr. preventivár DHZ

Dokumentácia

Stav prístupových ciest k zariadeniam energií a vody

Stav únikových ciest a ich označenie
Vybavenie objektu hasiacimi prístrojmi a ich revízie;
Umiestnenie a inštalácia tepelných elektrických aj ply-

nových spotrebičov a osoba poverená s nimi narábať.

Ladislava Večera,

Dobrovoľní hasiči budú vykonávať
kontroly v malých prevádzkach

Slovenský výbor pre UNICEF organizuje v termíne 16. - 22.
mája 2011 siedmy ročník verejnej zbierky Týždeň Modrého
gombíka. Cieľom celonárodnej zbierky v uliciach slovenských
miest je pomôcť najzraniteľnejším deťom v rozvojových kraji-
nách, ktoré trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej sta-
rostlivosti, deťom bez prístupu k vzdelaniu či sužovaným oz-
brojenými konfliktami a prírodnými katastrofami.

Tohtoročný výťažok zo zbierky je určený na vzdelávanie detí
v Južnom Sudáne (obnovenie starých škôl, budovanie nových
škôl, dovybavenie škôl vodnými a sanitačnými zariadeniami).

Prispieť bude možné do pokladničiek UNICEF, zaslaním
prázdnej SMS alebo vkladom/prevodom na účet 2629726297,
banka 1100, variabilný symbol 0311. (jm)

Finančná zbierka UNICEF

Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe zákona č.
504/2001 Z.z. o štátnej štatistike vykoná štatistické zisťovanie
v náhodne vybraných domácnostiach o informačných a komu-
nikačných technológiách v domácnostiach. Zisťovanie v obdo-
bí od 3. do 31. mája 2011 budú realizovať poverení opytovate-
lia ŠÚ SR aj v 16 domácnostiach v Pezinku. Opytovatelia sú
povinní preukázať sa poverením a dokladom totožnosti. Bližšie
informácie sú na e-mailovej adrese a na
tel. č. 02/69250 kl. 420 alebo 465.

ks.ba@statistics.sk
(mš)

Štatistické zisťovanie

V zbernom mieste na Dubo-
vom vŕšku ( v priestoroch býva-
lej motokárovej dráhy) boli v
dňoch 14. - 17. apríla brány pre
obyvateľov Pezinka otvorené.
Mesto umožnilo občanom do-
viezť nepotrebný odpad z do-
mácností, ktorý bol pod dozo-
rom pracovníkov Mestského
podniku služieb roztriedený do
kontajnerov podľa druhu. Veľká
časť dovezeného odpadu sa
zhodnotila alebo ako inertný od-
pad neskončila na skládke v
Dubovej.
Na zhodnotenie sa odviezlo:
- 45 t biologického odpadu (ko-
náre, révy) do JV Intersad Svä-
tý Jur

- do 10 t skla, zhodnotenie za-
bezpečí firma Marius Peder-
sen

- 48,48 t suchého komunálneho
odpadu (plasty, textil, drevo, pa-
pier) do firmy ecorec Slovensko

- asi 17 t pneumatík do firmy eco-
rec Slovensko

- 3,70 t železného šrotu - odvoz
a zhodnotenie zabezpečila fir-
ma SLOVAKSTEELPezinok

- kontajner objemu 35 m3 elek-
troodpadu, chladničiek a pra-
čiek, zhodnotenie zabezpečí
združenie ENVIDOM

- kontajner objemu 30 m3 ne-
bezpečného odpadu na zberný
dvor nebezpečného odpadu,
zhodnotenie alebo zneškodne-
nie po roztriedení zabezpečia
zmluvné organizácie.
Firma Marius Pedersen od-

viezla 187,48 t inertného odpa-
du (betóny, suť, dlažby, tehly...)

Veľmi dobrú spoluprácu má-
me s firmou ecorec Slovensko,
ktorá poskytla počas zberu dva
kontajnery na suchý komunálny
odpad. Prenájom kontajnerov a
odber odpadu bol bezplatný.

Odpad, ktorý sa nedal roztrie-
diť, bol odvezený ako netriede-
ný odpad na skládku do Dubo-
vej, v množstve asi 119 ton.

(OM - OŽP)

Výsledky aprílového jarného upratovania
Väčšina odpadu na skládku nešla, spolupracujúce firmy ho zhodnotili

Mestskej polícii sa znovu podarilo zistiť ďalších "sprejerov". Už
sú známi tí, ktorí nedávno poškodili budovu ZŠ Fándlyho a
niekoľko fasád domov na Ulici 1. mája a na Bernolákovej ulici. K
uvedeným činom sa mladiství páchatelia doznali, pričom boli
identifikovaní aj ďalší dvaja mladí rovesníci, ktorí majú údajne na
svedomí iné poškodenia budov v Pezinku. Objasňovanie ďalších
prípadov pokračuje. (OPK MsP)

Identifikovali mladistvých „sprejerov“

Pezinský amatérsky filmový festival PAFF má po sobote 19.
marca za sebou úspešný 7. ročník. Organizátormi boli aj tento
rok Občianske združenie Priatelia divadla a filmu a Občianske
združenie Kinečko pod hviezdami. Festival predstavil niekoľko
filmových sekcií. Diváci si najprv mohli pozrieť výber top filmov z
minulých ročníkov PAFFka. Odpremietané boli snímky zo
Slovenska, Čiech aj z Veľkej Británie. Neskôr prišiel rad na
celovečerný film levického filmového zoskupenia FUJART pod
názvom Plynutie. Povzbudiť mladých pezinských filmárov a dať
im krátky návod, ako natočiť kvalitný snímok, prišiel Maroš Heč-
ko, hlavný organizátor filmového festivaluAzyl. (TV Pezinok)

Amatérsky filmový festival PAFF

Počas víkendu 21. - 22. mája sa uskutoční na hrade Červený
Kameň Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel. Po-
dujatie organizujú Hrad Červený Kameň a občianske združenie
Argyll. Festival bude pre návštevníkov vhodnou príležitosťou na
aktívny relax v prírode, hlavne pre rodiny s deťmi, avšak na svoje
si prídu aj iné vekové kategórie.

Na hlavnom pódiu budú už tradične čakať bojové a divadelné
vystúpenia historického šermu v podaní domácich i zahraničných
šermiarskych skupín, prezentácie lukostreľby i skupiny Bludní
rytieri s delostreleckým arzenálom. Skupiny Roc´hann, Vŕbovské
vŕby a iné ponúknu historickú hudbu. Predstaví sa aj tanečná
skupina Galthhilion a ďalší tanečníci. Nočné pódium ovládne
orientálny program, ktorý odštartujú brušné tanečnice. Ďalej vy-
stúpi fakírske duo Aratron Aspis, hudobná skupina Rust2dust a
bude aj špeciálna pyroshow.

Neďaleko hlavného pódia bude streľba z luku a kuše, budú pred-
stavené strelné a vrhacie zbrane, dobové vojenské tábory a bude
možné prejsť sa starobylým jarmokom. Bohatý program je pripra-
vený pre deti. Zabezpečené budú stánky s cigánskou pečienkou,
grilovanými pochúťkami aj stredovekými pekárskymi špecialitami či
tradičnými nápojmi ako kvas a medovina. Program začína o 10.00
hod. Viac informácií o podujatí na www.festivalcervenykamen.sk

Festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel
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Baníkov zvykneme skôr spá-
jať s tvrdou robotou pod zemou
ako s kultúrou. Tí, ktorí ich však
bližšie poznajú, môžu dosved-
čiť, že baníci tiež vedia krásne
spievať, zabávať sa a uchová-
vať bohaté tradície svojho re-
mesla.

Hoci pezinskí baníci po zru-
šení ich bane už nefárajú a
niektorí pôsobia v iných povo-
laniach, majú stále svoj spolok
a zachovávajú banícke zvyky.
Pravidelne sa stretávajú, orga-
nizujú šachtágy a zúčastňujú
sa rôznych podujatí nielen v na-
šom meste, ale aj v celej repub-
like a v zahraničí.

Novinkou bolo nedávne podu-
jatie s názvom Baníci v knižnici.
O baníkoch a ich povolaní sa to-
ho veľa popísalo, stali sa objek-
tom záujmu viacerých spisova-
teľov. Napísali o nich zaujímavé
knihy. A tak členov pezinského
Malokarpatského baníckeho
spolku napadlo, že v rámci Me-
siaca knihy urobia stretnutie, na

ktorom sa oboznámia s kniha-
mi o baníkoch a baníctve. Pre-
čítajú si z nich úryvky, pozvú
medzi seba niektorého spiso-
vateľa a iných hostí. Pozvanie

napokon prijal spisovateľ Ing.
Marián Krčík z Bojníc, ktorý vo
svojich dielach zasvätene opi-
suje život v bani . Medzi
hosťami boli Jozef Mikloško a

viceprimátor Pezinka Ing. Miloš
An-del. Vyše dvojhodinové po-
du-jatie splnilo svoj účel, účast-
níci spoznali baňu aj po literár-
nej stránke. (mo)

Knižky v rukách baníkov

Hostia stretnutia: zľava – Miloš Andel, Jozef Mikloško, Marián Krčík a Štefan Granec

Koncom marca sa zišli na svo-
jej výročnej schôdzi členovia
Klubu mestských sprievodcov.
Správu o činnosti za rok 2010
predniesol predseda klubu
Peter Ronec. Podrobne zhod-
notil podujatia, ktoré organizo-
vali počas celého roku, čím sa
podieľali na plnení úloh na úse-
ku cestovného ruchu v našom
meste a Malokarpatskom regi-
óne. Kladne bola hodnotená
spolupráca s partnerskými in-
štitúciami i školami.

Úspešnú prácu mestských
sprievodcov vyzdvihol aj prí-
tomný primátor Pezinka Mgr.
Oliver Solga, ktorý zároveň odo-
vzdal ocenenie zakladajúcej
členke Mgr. Márii Konečnej.
Podporu činnosti klubu vyjadril
aj viceprimátor Ing. Miloš An-
del. Pozdrav od členov Malo-
karpatského baníckeho spolku
predniesol Jozef Mišuta. Ocenil

tiež dobrú vzájomnú spolu-
prácu a pozval mestských
sprievodcov na podujatia, ktoré
budú organizovať v tomto roku.

Slovnú časť správy doplnil
audiovizuálnym programom
doc. Ing. Viktor Wittlinger a ná-
vrh plánu činnosti predniesla
podpredsedníčka klubu Eva
Wengová. Prítomníčlenovia sa
v diskusii vyjadrili k minuloroč-
nej činnosti a k plánovaným po-
dujatiam.
Členovia klubu okrem vlast-

nej sprievodcovskej činnosti sa
venujú aj svojmu odbornému
rastu, viacerí navštevujú vzde-
lávanie v rámci Akadémie tre-
tieho veku.

Vo februári si pripomíname
Svetový deň sprievodcov.
Mesto Pezinok a jeho sprievod-

(pr)

Deňsprievodcov
covia sa do tohto podujatia za-
pájajú už viac rokov, organizujú
prechádzky so sprievodcami,

Výročná schôdza mestských sprievodcov

návštevy múzeí a galérií. V tom-
to roku pri tejto príležitosti Klub
sprievodcov mesta Pezinok zor

ganizoval návštevu Slovenské-
ho národného múzea. Okrem
toho v spolupráci s Pezinským

kultúrnym centrom pripravili be-
sedu so sprievodcami.

Účastníkov besedy privítal
Mgr. Peter Vlasák z Oddelenia
vzťahov s verejnosťou MsÚ v
Pezinku. Potom požiadal prí-
tomného viceprimátora Ing. Mi-
loša Andela, aby odovzdal
sprievodcom ďakovné listy pri-
mátora za aktívnu prácu pri pro-
pagácii mesta. Ocenení boli
Ing. Viktor Wittlinger, MVDr. Pe-
ter Weiss a Peter Ronec. Ďa-
kovný list a kvet odovzdal aj
predseda klubu pezinských
sprievodcov zakladajúcej člen-
ke KSMP Mgr. Anne Rössle-
rovej, ktorá sa dožila vzácneho
životného jubilea 85 rokov.

Počas besedy členovia klubu
oboznámili prítomných o svojej
činnosti a premietli im audio-
program o svojich aktivitách a
o náučných chodníkoch.

(pr) Foto (mo)

V Dennom centre (Klub
dôchodcov) v Grinave už ôsmy
rok organizujú pre svojich čle-
nov tzv. gastro deň. Robia ho
dvakrát do roka, zvyčajne pri
nejakej príležitosti, ako sú na-
príklad Veľká noc či Vianoce. Aj
v tomto roku si vyskúšali
veľkonočné jedlá s novými re-
ceptúrami. Pripravovali avoká-
dovú nátierku, veľkonočnú po-
lievku s údeným mäsom a fa-
zuľou, vyprážané jablká v ces-
tíčku a mäsové pagáčiky po
štokholmsky. Na tejto klubovej
akcii sa zúčastnilo takmer trid-
sať žien a s výsledkom svojho
spoločného „kuchtenia“ boli evi-
dentne spokojné. „Pred ôsmimi
rokmi sme začínali s receptami
starých materí, postupne sme
potom prešli aj na nové recepty.
Najskôr na miešané šaláty, ob

ložené misy,
to, čo si naše
g a z d i n k y
môžu pripraviť
doma pri rôz-
nych slávnost-
ných príleži-
tostiach alebo
aj v bežných
dňoch. Teraz
sa venujeme
jedlám s tra-
dičným menu
– s predjedlo-
m, polievkou,
hlavným jed-
lom a dezerto-
m. Re-cepty
získavame z
internetu,časo-
pisov a niekto-
ré sú vlastné.
Ženy sú zrej

me s touto akciou spokojné, pre-
tože inak by v takomto počte na
ňu nechodili,“ povedala nám
vedúca klubu a tiež výborná ku-
chárka PhDr. Zita Joklová. Z
rozhovoru s niektorými účast-
níčkami sme sa dozvedeli, že
ozaj sa im tieto akcie v klube
páčia, nezabudli však dodať, že
by uvítali, keby im nejaký spon-
zor kúpil nový sporák, lebo na
tomto starom už príprava jedál
trvá veľmi dlho.

Veľký úspech v pravidelnej
klubovej činnosti majú aj ručné
práce. Momentálne sa učia pa-
ličkovanie a k Veľkej noci si zho-
tovujú ozdobné vajcia. Pozi-
tívne je, že na tieto obľúbené
aktivity si zatiaľ vystačia s vlast-
nými lektormi, takže náklady
na ich vykonávanie sú minimál-
ne. (mo)

V Dennom centre v Grinave sa učia aj variť
V Dome kultúry v Pezinku a v priestoroch firmy Vino Hacaj sa

uskutočnil 5. apríla Workshop zameraný na súčasné problémy
vinárov, ako sú zvýšenie pridanej hodnoty na víno a zníženie in-
vestičných a prevádzkových nákladov na vykurovanie a klimati-
záciu budov. Cieľom organizátorov bolo informovať vinohradní-
kov a vinárov z Pezinka a Malokarpatskej vínnej cesty o novin-
kách vo vinárskych technológiách a nových produktoch čes-
kých firiem a tiež o možnostiach, ako získať dotácie na financo-
vanie investičných zámerov vo vinárstve.

Na podujatí sa prezentovali : firma UCICOM Hodonín (kaloli-
sy, pneumatické lisy pre malovinárov, nerezové nádoby), ABC
Kovopit Bystřice nad Pernštejnem ( plniace linky na nápoje,čer-
padlá, umývačky fliaš, etiketovacie stroje). RNDr. Ivana Haca-
jová z firmy OCTIGON hovorila o spôsoboch a možnostiach
ako získaťdotácie na financovanie investičných zámerov. O ria-
dení kvasenia vína v kombinácii s vykurovaním a klimatizova-
ním budovy hovorili odborníci z A-Technology z Břeclavi. Ing.
Miloš Vidlář z BS vinárske potreby mal prednášku na tému
Harmonizácia vín ročníka 2010. Roman Mihalík zo spoločnosti
S Slovensko leasing informoval o možnostiach financovania vi-
nárskych zámerov.

Klub mestských sprievodcov poskytol hosťom z Českej re-
publiky propagačné materiály o Pezinku. Peter Ronec

Workshop pre vinohradníkov a vinárov

Do celoslovenskej kampane Týždeň rodiny (8. - 15. mája
2011) sa zapojilo Centrum pre rodinu v Pezinku ako jedna z
mnohých prorodinných organizácií. Počas tohto týždňa vás
pozývame podporiť:

na pomoc
soc. slabším rodinám. Výťažok zo zbierky pôjde na nákup
školských potrieb

- týždňová modlitbová
podpora všetkým rodinám nášho mesta

- na
základných a stredných školách vP

so spoločným obedom, súťažami a kultúrnym pro-
gramom. Podujatie začína sv. omšou o 10.00 hod. v kostole
u kapucínov. Ostatný program sa uskutoční v kláštornej zá-
hrade u kapucínov.

Garantom celej kampane je Mesto Pezinok.

Viac informácií na
štatutár

„Aby deti otcov mali, aby mali mamy “ … príď to pove-
daťnahlas!“

1.-15.5. finančná zbierka „Kapsa potras sa“

4.5. Pezinská televízia, relácia „Téma “ - Týždeň rodiny
"Modlime sa za pezinské rodiny “

workshop „ Manželstvo a rodina v mojom živote“

15.5. - spoločensko-športové podujatie pre rodiny s
deťmi

Martina Šipošová,
www.pezinskerodiny.sk

l

l
l

l

l

Zapojte sa do kampane
na podporu rodiny
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V dňoch 15. a 16. apríla sa uskutočnili v pezinskom Dome kultú-
ry tradičné VÍNNE TRHY. Bol to už 16. ročník tohto v odborných
kruhoch na Slovensku uznávaného vinárskeho podujatia. Orga-
nizátori očakávali, že posledný zlý vinársky rok sa odzrkadlí v
účasti vystavovateľov, čo sa aj potvrdilo. Prihlásilo sa ich 77,
takmer o tretinu menej ako v predchádzajúcom roku. Aj vystavo-
vaných vín bolo o dve stovky menej.

Sedem odborných degustačných komisií pod vedením Ing. Ga-
briely Vojtekovej, CSc. posudzovalo 213 bielych, 115červených,
37 vín typu rosé a 12 sektov. Udelili 39 zlatých, 98 strieborných a
205 bronzových medailí. I to potvrdzuje, že súťažné vína boli kva-
litné a ochutnávači si mali zčoho vyberať.

Veľkým uznaním pre vystavovateľov je získanie najvyšších oce-
není. V prvej kategórii - biele, tiché, suché vína - šampióna získal

. V druhej kategórii - biele, tiché, polosuché, polosladké ví-
na - bol najvyššie hodnotený

, (ČR). V
tretej kategórii - biele, tiché, sladké vína - šampióna získala firma

. Vo
štvrtej kategórii - vína ružové, tiché, bez rozdielu zvyškového cuk-
ru - sa šampiónom stal

V pia-
tej kategórii - vína červené, tiché - bol najvyššie hodnotený

V šiestej kategórii - Tokajské vína - šampióna neudelili, z dôvodov,
že bolo prihlásených málo vín. V siedmej kategórii - šumivé vína -
šampióna získal

získal Rizling vlašský,
Kab., r. 2010, firmy VINS, s. r. o., Vinosady.

získalo Chardonnay,
Varieto, neskorý zber, r. 2010 firmy Karpatská perla, s. r. o.,
Šenkvice. (najlepšie hodnotené víno od
pe-zinského výrobcu a z hrozna pezinského vinohradníckeho rajó-
na) získal Cabernet Sauvignon, r. 2009 z Vinohradníctva a vi-
nárstva Skovajsa, Pezinok.

(najlepší Rizling vlašský bez rozdielu ročníka)
získal Rizling vlašský, neskorý zber, r. 2009, firmy VÍNO NITRA.

(najlepšie víno biele z produkcie r. 2009)
získala Pálava, z VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY Zaječí (ČR).

Ocenenia najúspešným vystavovateľom slávnostne odovzdali
pred otvorením Vínnych trhov.

M ller Thurgau r.2010 firmy MAVÍN, Martin Pomfy z Vino-
sadov

Muškát Moravský, neskorý zber, r.
2010 z VINAŘSTVÍ Jozef Dufek Svatobořice - Mistřín

J&J Ostrožovič, Veľká Tŕňa s vínom Tokaj Cuvée, r. 2009

Cabernet Sauvignon, Rosé,neskorý
zber. r. 2010, pezinskej firmy Peter Rajnic, RAIMEX s.r.o.

Ca-
bernet Sauvignon, Barrrique, r. 2009, firmy CHATEAU Belá.

Sekt Pálfy, Extra Brut z VÍNO Nitra.

(mo)

ü

Cenu ministra pôdohospodárstva SR
Cenu Regionálnej

poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Cenu primátora Pezinka

Cenu Združenia pezinských vino-
hradníkov a vinárov

Cenu EVIRS "CEVIRS"

Na Vínnych trhoch sa prejavil
slabý vinársky rok

Cenu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
získala firma Karpatská perla zo Šenkvíc

Základná umelecká škola
Eugena Suchoňa v Pezinku
oslávi v tomto roku 60. výročie
svojho založenia. Toto krásne
jubileum chceme aj náležite
osláviť na koncerte 6. mája o
18.00 hod. vo veľkej sále Domu
kultúry. Všetkých vás, ktorí
nám fandíte a máte radi, pozý-
vame na stretnutie s peknou
hudbou, tancom, umeleckým
slovom či výtvarným umením
„z dielne“ súčasných ale aj bý-
valých žiakov školy, ktorí sa vy-
dali na profesionálnu umeleckú
dráhu. Tešíme sa na vás!

Hoci naša škola v súčasnosti

žije najmä prípravami na jubi-
lejný koncert, v tieni nemôžu
zostať dve významné udalosti
uplynulých dní. 31. marca nás
na tradičnom Jarnom koncerte
o svojich kvalitách presvedčili
žiaci hudobného odboru. Po-
núkli vydarený, svieži, žánrovo
pestrý koncert, na ktorom od-
znelo niekoľko pekných sólo-
vých výkonov, aj zaujímavých
komorných združení – flautový
kvartet, klavírne trio či gitarový
súbor. Zlatým klinčekom pro-
gramu bolo vystúpenie komor-
ného orchestra školy, ktorý pra-
cuje už tretí rok pod vedením

pána učiteľa Maroša Mráza.
Tento rok sa predstavili peknou
úpravou témy z baletu Labutie
jazero P. I. Čajkovského a zau-
jímavým Blues Pam Wed-
gwooda.

Je úžasné vidieť a počuť, že
naše deti a mládež vedia
okrem počítačovej „myši“ zo-
brať do ruky aj hudobný nástroj
a svojou hudbou prinášať ra-
dosť iným.

Škoda, že sme na koncerte
nemohli počuť troch našich vy-
nikajúcich huslistov, ktorých
hneď nasledujúce ráno – 1. ap-
ríla čakalo vystúpenie na celo-

slovenskej interpretačnej súťaži
ZUŠ v sólovej hre na hus-liach
Schneiderova Trnava.

Talent, usilovné cvičenie žia-
kov a kvalitná profesionálna prí-
prava pedagogičky PaedDr.
Ľubomíry Záhradníkovej opäť
priniesli svoje ovocie: Jerguš
Čermák si vybojoval zlaté pás-
mo v l. kategórii, Adam Bereník
strieborné pásmo v 2. kategórii
a Dorota Košťálová si priniesla
víťazné zlaté pásmo v 3. kate-
górii.

No nebol to úžasný 1. apríl?
Srdečne blahoželáme.

Mgr. Zuzana Andelová

Koncert k 60. výročiu Základnej umeleckej školy
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Ocenenie verejnosti za naj-
lepšie obnovenú historickú bu-
dovu malokarpatského regiónu
v roku 2011 získal rekonštruo-
vaný vinohradnícky dom „Ka-
menný dvor“ vo Svätom Jure,
ktorého vlastníkom je Miroslav
Miklovič s manželkou. Cenu od-
bornej poroty získal Roľnícko-
remeselnícky dom v Budmeri-
ciach, ktorého vlastníkom je
Pavel Dvořák s rodinou. Do toh-
toročnej súťaže bolo nomino-
vaných desať objektov, medzi
ktorými boli dva z Pezinka –
Krušičova kúria, Radničné
nám.9 (v las tn ík : Mesto
Pezinok) a Turecký dom,

Ocenenia
za príkladnú
obnovu

Objekt „ Kamenný dvor “ získal cenu verejnosti

Radničné nám 1 (vlastníci: Ing.
Jarosla Piják a Ing. Iveta
Pijáková). Naši zástupcovia pre-
v z a l i o c e n e n i a

„za citlivú realizáciu objektu“.
Súťaž organizovala Acade-

mia Istropolitana Nova s pod-
porou Združenia miest a obcí M

Malokarpatského regiónu, Bra-
tislavského samosprávneho kra-
ja, Rakúskeho kultúrneho fóra,
Prvej stavebnej sporiteľne a
Nadácie TB. (mo)

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku v spolupráci s členmi
Dobrovoľnej požiarnej ochrany usporiadajú 1. mája 2011 pri prí-
ležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov popoludnie pre ve-
rejnosť. Pripravený je tento program:

Zúčastnia sa predstavitelia mes-
ta, príslušníci OR HaZZ a členovia Dobrovoľnej požiarnej
ochrany v Pezinku, vrátane historickej a súčasnej hasičskej
techniky.

- ukážky rôznychčinností integrovaného záchranného systému
- ukážka hasičov pri zachraňovaní zranených osôb pri doprav-
nej nehode
- ukážka lezeckej techniky a záchrany osôb z výškových budov
- ukážky hasenia historickými striekačkami, požiarny útok
- ukážky preventívno-výchovnejčinnosti PZ SR
- rôzne atrakcie pre deti a dospelých
- ukážky simulátora nárazu (fyASA s.r.o. Bratislava)
Ďalej bude pre deti pripravená aj bublinková šou a deti sa

budú môcť odfotiť pri hasičských autách a vyskúšať si niektoré
súčasti hasičskej výstroje.

Srdečne vás všetkých pozývame na túto akciu a veríme, že si
z nej odnesiete príjemné zážitky.

14.00 – 15.00 Sprievod mestom po uliciach Kupeckého –
Holubyho – Radničné nám.

15.00 – cca 16.30 hod. Radničné nám.

OR HaZZ a DHZ

Hasiči pozývajú na oslavy sv. Floriána

V sprievode nebude chýbať ani špeciálne vozidlo Scot-Trac
2000 R na hasenie požiarov v lesoch a neprístupných terénoch.

Prechod na digitálne vysielanie sa dotýka aj lokálnych televízií.
TV PEZINOK požiadala Telekomunikačný úrad SR o pridelenie di-
gitálnej frekvencie. Naša žiadosť je momentálne vo fáze medzi-
národnej koordinácie nového televízneho kanála zo strany
Maďarska a Rakúska. Predpokladaný začiatok digitálneho vysie-
lania našej televízie je naplánovaný na koniec roka 2011.

TV PEZINOK v súčasnosti vysiela analógovo - kanál 55, ktorý je
možné naladiť na širokopásmové antény a v káblových roz-
vodoch UPC. Okrem toho môžete sledovať live streamingové vy-
sielanie aj na našej stránke , kde takisto nájdete
aj archív relácie Týždeň.

konateľ – riaditeľ TV PEZINOK, s.r.o.

www.tvpezinok.sk
Peter Bittner

Digitalizácia TV Pezinok

Štvrtý ročník bluesového festivalu s prívlastkom medziná-
rodný sa uskutoční v dňoch 10. a 11. júna. Festival začne v pia-
tok večer v centre Pezinka na nádvorí Tureckého domu v
priestoroch vinárne Vino Gallery. V sobotu podvečer bude fes-
tival pokračovať na tradičnom mieste, teda na dvore
Schaubmarovho mlyna. Na festivale zahrajú Peter Bonzo
Radványi, Ďuro Turtev, Julian Socha (GB), Jano Ponka
Duban, Milan Konfráter Blues Band. Hlavným lákadlom bude
tento rok vystúpenie legendárneho českého pesničkára a
skvelého gitaristu Vladimíra Mertu. V piatok bude vstup na fes-
tival voľný. (mk)

Blues na mlyne 2011
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Kedy budú zatvorené materské školy
cez letné prázdniny

Materská škola Prerušenie prevádzky
Bystrická 1
gen. Pekníka 2
- al. tr. Na bielenisku
Svätoplukova 51
Vajanského 16
Za hradbami 1
- al. tr. Holubyho 34
Záhradná 34
ZŠ s MŠ Orešie 34

1.7.-12.8. 2011
1.-15.7. 2011 a 15.8.-31.8. 2011

1.7.-31.8. 2011
18.7.-31.8.2011
1.7.-5.8. 2011

18.7.-31.8. 2011
11.7.-31.8. 2011
1.7.-19.8. 2011
25.7.-31.8. 2011

Materská škola Prerušenie prevádzky

V dňoch 2011 budú všetky materské školy30. a 31. 8. zatvorené

Rodičia dieťaťa, ktorého MŠ je počas leta uzavretá (v zmysle
ust. § 2 ods. 6 Vyhláška MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole v
znení neskorších predpisov), môžu do 31. mája písomne poži-
adať riaditeľku inej MŠ o prijatie dieťaťa na časť letných prázd-
nin.

Základná škola s materskou
školou v Oreší získala pod no-
vým vedením iného pracovné-
ho ducha. Jej hlavnou úlohou
je zaradiť sa medzi moderné
školy s novými vyučovacími
technikami a metódami. Od-
štartovala to oslava 50. výročia
založenia školy za prítomnosti
významných hostí načele s pá-
nom prezidentom Gašparovi-
čom a jeho manželkou. Veľkou
mierou sa na úspechu po-
dieľalo mesto Pezinok s podpo-
rou pána primátora Solgu, po-
slancov a veľkou skupinou pe-
zinských podnikateľov. Riaditeľ
školy si stanovil len tie najvyš-
šie ciele v súvislosti s udrža-
ním a rozvojom v nadväznosti
na históriu školy. Preto sa ško-
la výrazne zapojila do života
miestnej časti Grinava, oživila
družobné tradície so školou v
Prakšiciach a zamerala sa na
nové projekty. Najväčšie z nich
sú schválený jazykový projekt
vyučovacou metódou CLILv an-
glickom a nemeckom jazyku od
1. ročníka ZŠ. Podarilo sa jej
získať medzinárodný projekt
EdTWIN na úrovni minister-
stiev školstva Slovenskej re-
publiky a Rakúska. Tento pro-
jekt je uzatvorený s Európskou
jazykovou školou vo Viedni.
Občania miestnej časti Grinava
vítajú väčšie množstvo spo-
ločenských akcií, ktoré sa usku-
točňujú v priestoroch školy. Sú
to napr. púšťanie lampiónov, mi-
kulášske stretnutia s poslanca

mi, vystúpenie detského diva-
dla, folklórneho súboru De-vín,
tradičná výstava vín, Deň ma-
tiek a pod. V tomto roku sa chys-
tá historická oslava 90. výročia
miestnej dychovej skupiny
Grinavanka, na ktorej sa bude
organizačne podieľať aj základ-
ná škola.

Okrem toho škola získala pod
novým vedením moderné mate-
riálne vybavenie v spolupráci s
aktívom rodičov, mestom a
sponzormi. Vybudovali dve mo-
derné interaktívne učebne, ďal-
šiu počítačovú učebňu s mož-
nosťou vyučovania cudzích ja-
zykov, doplnili školský nábytok
o nové lavice. Zásluhou pána
primátora získali novú zboro-
vňu pre učiteľov, zabezpečili in

ternetovú sieť do všetkých
tried, sponzorsky vybudovali
nové hygienické zariadenie
(sprchy), nové osvetlenie v telo-
cvični, nákup nových učebných
pomôcok, sponzorsky získali
počítače do novej učebne, zre-
konštruovali kanalizáciu, kúpili
nový školský rozhlas s melodic-
kým zvonením, svojpomocne si
vymaľovali niekoľko učební, za-
viedli komplexný elektronický
školský systém riadenia. Neza-
budlo sa ani na materskú školu,
kde bol vybudovaný nový sys-
tém odvádzania dažďovej vo-
dy, bola uskutočnená výmena
školského nábytku, vybudova-
ná bola nová počítačová
učebňa, nové dvere v celom
komplexe, podlahovina,

maľovanie, rekonštrukcia hygi-
enických zariadení, nákup no-
vých hračiek a pod.

Hlavným cieľom školy je ale
neustále zvyšovanie kvality vy-
učovacieho procesu,čím sa vy-
tvára veľký tlak aj na pedago-
gických pracovníkov v oblasti
prípravy na vyučovanie a záro-
veň aj požiadaviek na žiakov.
Veľké požiadavky sú aj na dis-
ciplínu žiakov. Preto mnoho ro-
dičov i žiakov sa musí prispôso-
biť nárokom učiteľov a nie popu-
listickej politike dobrých zná-
mok bez dostatočných vedo-
mostí a slušného správania. Tu
sa škola stretla s určitým nepo-
chopením zo strany niektorých
rodičov a žiakov, čo vedenie
školy vysvetľuje reálnejšou prí-
pravou detí na stredné školy.
Škola môže získať dobrý kredit
len tým, že zabezpečí kvalit-
ných pedagogických zamest-
nancov, ktorí sú ochotní v maxi-
málnej miere sa prispôsobiť
požadovaným nárokom a filo-
zofii vedenia školy. Dobré me-
no spôsobilo aj zvýšený záujem
rodičov o vzdelávanie na tejto
škole, čo sa prejavilo otvorením
dvoch prvých tried po dlhšom
čase. Chce nadviazať na dobrú
históriu a povesťgrinavskej ško-
ly. Naše poďakovanie jej patrí aj
preto, že pochopila myšlienku
spojenia sa pre Grinavu, čo sa
odráža v celkovom spoločen-
skom dianí v tejto časti Pezin-
ka. Škola v Grinave teda ožila a
o to nám ide! (mg)

Škola v Grinave zvyšuje kvalitu výučby
Pri príležitosti Dňa učiteľov

minister školstva, vedy, výs-
kumu a športu SR Eugen Jur-
zyca udelil 28. marca ocene-
nia desiatkam úspešných pe-
dagógov a osobnostiam spo-
ločenského života. Medzi oce-
nenými bol aj riaditeľ Základ-
nej školy s materskou školou
Orešie v Pezinku

ktorý za dlhoročnú pe-
dagogickú prácu a úspešnú ri-
adiacučinnosťprevzal ocene-
nie –

O. Koreň počas dlhoročnej pedagogickej práce vykonával rôz-
ne funkcie (školský inšpektor, riaditeľ SOU, riaditeľ základných
škôl). V súčasnosti pracuje ako riaditeľ ZŠ a MŠ Orešie, kde sa
venuje rozvoju nových projektových úloh so zameraním na vy-
učovanie cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk) metódou
CLIL v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bra-
tislave.

Mgr. Ondrej
Koreň,

malú medailu sv. Go-
razda.

Foto (mo)

Ocenenie pre Ondreja Koreňa

V Dome kultúry je inštalovaná
jedinečná výstava fotografií
pod názvom Neznáma Afrika.
Fotografie zhotoviličlenovia ex-
pedície, ktorú tvorili deviati Slo-
váci,Česi a Francúzi. Na prelo-
me novembra a decembra minu-
lého roku navštívili severnú ob-
lasť Čadu. „Nebolo ľahké dostať
sa do týchto končín, problém
bol získať povolenie k vstupu.
Na miestach, kde sme boli, sa
pred nedávnom ešte bojovalo.
Hoci bolo medzi bojujúcimi stra-
nami podpísané prímerie, po-
hyb v oblasti bol veľmi nebez-
pečný, ešte sme prechádzali za

mínovaným územím. Pre na-
šinca je to však veľmi zaujíma-
vá krajina, či už ide o prírodné
krásy alebo život ľudí,"

„Tunajší ľudia, na na-
še pomery žijúci v biede a veľmi
jednoduchým životom, nemajú

povedal
nám účastník expedície Pe-
zinčan

Na celý čas pobytu mali pria-
mo od čadskej vlády prenajaté
tri terénne vozidlá s vodičmi. Ich
cieľom bolo navštíviť najkrajšiu
časť Sahary s pohorím Ennedi,
ktoré je na zozname pamiatok
UNESCA. Sú tam tiež krásne
lagúny, hory, historické jaskyn-
né maľby.

PhDr. Milan Grell.

radi turistov, ktorých tu ani nevi-
dieť, neradi sa tiež fotografujú. Aj
napriek tomu sme si odtiaľ pri-
niesli tisícky fotografií. Boli sme v
osade, kde sa nás deti báli,
utekali pred nami, ešte nevideli
bielych ľudí. V krajine vás varujú
pred ozbrojenými prepadmi, re-
belmi, častým javom sú vojny či
policajné kontroly. Pohybovať sa
v tejto časti sveta je síce nebez-
pečné, ale je to veľké do-
brodružstvo a máme odtiaľ nád-
herné zážitky," dodal M. Grell.

Výstavu Neznáma Afrika v
Dome kultúry si môžete pozrieť
ešte do 4. mája. (mo)

Pozrite si vzácne fotografie z Čadu

Na hokejbalovom ihrisku v Pezinku sa uskutočnil 2. ročník tur-
naja starých pánov v hokejbale o Pohár primátora mesta Pe-
zinka. Bolo prihlásených 6 tímov, ktoré hrali každý s každým v
dvoch skupinách. V zápase o 5. miesto sa stretli mužstvá Réce
a ABC Pezinok. Vyhrali Pezinčania, ale o víťazovi rozhodli až
trestné strieľania. O bronzový stupienok si zahrali Haliganda s
prekvapením turnaja – Slovenským Grobom. Pohár za tretie
miesto si odniesli Grobania. Finále malo rovnakých aktérov
ako v prvom ročníku – Vitamíny Pezinok a Orly Modra Tento rok
sa z víťazstva tešili domáci hokejbalisti, ktorí tak oplatili Modra-
nom prehru z minulého ročníka.

Organizátori turnajaďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na vy-
darenom podujatí, či už to boli hráči, rozhodcovia alebo skvelí
fanúšikovia, ktorí pripravili skvelú atmosféru. Výsledky: o 5.
miesto ABC Pezinok – Réca 4:3 po tr.s., o 3. miesto Haliganda
Pezinok – Slovenský Grob 0:3,

Najlepším strelcom turnaja sa stal Martin
Hora z družstva Slovenského Grobu a najlepším brankárom
Roman Grus z Pezinka.

o 1. miesto Vitamíny Pezinok
– Orly Modra 3:0.

(pv)

Turnaj starých pánov v hokejbale

Víťazom základnej časti PHBI sa stala Haliganda Pezinok.
Na druhom mieste sa umiestnili VitamínyAa na treťom Hornets
(obaja Pezinok). Štvrťfinále sa hrá na dva víťazné zápasy.
Výsledky 1. zápasov: Haliganda Pezinok – Diabli Réca 14:2,
Vitamíny A – HC Warriors 9:1, Hornets Pezinok – HBK Panteri
Budmerice 2:3, Carpathians – Vitamíny B 4:8. Výsledky 2. zá-
pasov: Haliganda – Diabli 6:2, Vitamíny A – Warriors 5:1, Hor-
nets – Panteri 2:4, Carpathians – Vitamíny B 11:0. Haliganda,
Vitamíny A a Panteri si po sérii 2:0 na zápasy zabezpečili
postup do semifinále. Carpathians a Vitamíny B ešte musia
zviesť rozhodujúci boj o postup, pretože po dvoch zápasoch je
stav 1:1.

Prekvapením bol hladký postup do semifinále HBK Panteri a
debakel družstva Vitamíny B s Carpatians (11:0) v druhom zá-
pase. (pv)

Pezinská hokejbalová liga
Aj tento rok pozývame všetky

deti osláviť ich sviatok. V so-
botu 28. mája o 15.00 hod. v
Zámockom parku sme pre ne
pripravili súťaže vo forme
rozprávky a nezabudli sme ani
na sladkú odmenu. Počas
súťaží bude sprievodný pro-
gram a veľa iných atrakcií. Or-
ganizátormi sú Pezinské kul-
túrne centrum a Centrum voľ-
ného času.

Deň detí
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Svetová premiéra opery Mathilda Von Guise od bratislavské-
ho rodáka Johanna Nepomuka Hummela vyšla na novom CD,
ktoré vydalo holandské vydavateľstvo. Medzi zahraničnými só-
listami bola aj Pezinčanka operná speváčka Eva Šušková. (ra)

Na novom CD aj E. Šušková

Mária Streicherová je autorkou básnickej zbierky S vyše päť-
desiatkou na krku, ktorej inaugurácia sa uskutočnila v knih-
kupectve Panta Rhei v bratislavskej Eurovea Galleria. Spolu-
účinkovali tiež žiaci a učitelia pezinskej Základnej umeleckej
školy E. Suchoňa. (ra)

Nová kniha M. Streicherovej

príbehu lásky. Naše koledy
sme spievali na pozvanie aj v
Galante, samozrejme aj v Pe-
zinku a okolí. Myslím si, že sme
dobre reprezentovali v minu-
losti Pezinok v Mladej Boles-
lavi.

Pezinčania si pochvaľovali už
po druhý raz naše pochováva-
nie basy. Plačky boli členky sú-
boru, farárom Jožko Pták, mi-
ništranti Mirko Turčan a Janko
Šindler, smrtka Hela Diviaková
z publika, a okrem nášho člena
Ferka Datku aj ďalší ochotní
muži, ktorí niesli máre. Robili
sme všetko pre to, aby sa obe-
censtvo dobre zabávalo.

Úspešné boli aj vystúpenia
nášho súboru všade tam, kde

sme prišli v očakávaní, že publi-
kum zaujmú spomienky našich
mám, starých matiek i vlastné zá

žitky z detstva, ktoré sme spes-
trili piesňami v našom nárečí.

Mgr. Milada Krejčová

Málo dávame vedieť o svojej
činnosti, hoci sme stále v per-
manencii. Chodíme po sused-
ných obciach s predstaveniami
s pútavým hovoreným slovom
a dejom, s krásnymi ľudovými
piesňami, ktoré nám hudobne
podfarbuje a hrá na akordeóne
od r. 2006 Ing. Jozef Beničák.
Sme tomu veľmi radi. Ako by to
vyzeralo, keby ľudová pieseň
bola bez hudby? Sme mu veľmi
vďační za jeho obetavosť.

Máme nacvičených šesť sce-
nárov v pezinčine: sprievodné
slovo spomienok z detstva, do-
spievania a prvých lások, z obe-
račiek hrozna a jeho spracova-
nia, dokonca aj operu zloženú
z ľudových piesní, uloženú do Pochovávanie basy Foto (Obstrléze)

Obstrléze pripravuje programy v pezinskom nárečí

V Mestskom múzeu v Starej radnici v Pezinku bola 25. marca
otvorená výstava grafických listov, ktoré boli vytvorené podľa
olejomalieb Jána Kupeckého. Vybraných 30 portrétov predsta-
viteľov vysokej šľachty, bohatých mešťanov, autoportréty, obra-
zy svätých i prostých ľudí sú dôkazom širokého záberu baroko-
vého majstra portrétu. Citujúc kurátora výstavy sú Kupeckého
portréty

Diela Jána Ku-
peckého dnes nájdeme vo významných európskych galériách i
súkromných zbierkach. Bohatú zbierku grafických listov, ktoré
podľa Kupeckého originálov vytvorili jeho súčasníci - grafici B.
Vogel, V. D. Preisler, J. J. Haid a G. Saiter, vlastní Galéria mesta
Bratislavy. Vďaka jej podpore a ústretovosti môžeme v Pe-
zinku opäťprivítať slávneho rodáka.

Výstavu pod názvom Ján Kupecký – návšteva po rokoch pri-
pravilo Múzeum v spolupráci s Mestom Pezinok a GMB a potr-
vá do 3. júna 2011.

„verným zobrazením portrétovanej osoby,často v jej ty-
pickom prostredí. Zachytením psychického rozpoloženia por-
trétovaného, jeho vnútorného pokoja a krásy, ale aj vyjadrením
vzťahu umelca k svojmu modelu, radia Kupeckého medzi naj-
významnejších portrétistov svojej epochy.“

Mestské múzeum Pezinku

V Dome kultúry v Pezinku sa uskutočnila krajská prehliadka
malých javiskových foriem Divadelné konfrontácie 2011. Zú-
častnilo sa jej šesť súborov. Pezinok mal zastúpenie dvomi sú-
bormi – Divadlo Inpulse a Divadlo BALACLAVA. Odborná poro-
ta za víťaza určila DS LANO pri ZUŠ J. Kresánka v Bratislave.
Druhé miesto obsadilo pezinské Divadlo INpulse s predstave-
ním LOVEčka a na tretej priečke skončilo Divadlo ZRAKÁČ z
Bratislavy. Ďalšie tri súbory – Divadlo Na kolene z Častej,
Modranské kráľovské divadlo a Divadlo BALACLAVAz Pezinka
získali diplomy za účasť. (jp)

Divadelné konfrontácie

Občianske združenie Folklórny súbor Obstrléze v Pezinku
vás pozýva na podujatie SLNKO V NÁS, ktoré sa uskutoční v
nedeľu 15. mája o 14.30 hod. v Spoločenskej sále Domu kultúry
v Pezinku. Ide o prehliadku folklórnych skupín seniorov z malo-
karpatského regiónu.

Partneri podujatia: Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne cent-
rum. (kn)

Prehliadka folklórnych skupín
V preplnenej malej sále Do-

mu kultúry sa uskutočnila 8.
apríla premiéra spevohry LA
konkurz – LA kásting v podaní
členov Folklórneho divadla
Radosť. Predstavenie nacvičil
režisér Dr. Kamil Baxa. V prvom
dejstve bolo prevažne hovore-
né slovo, v druhom ľudové
piesne. Vystúpenie zanechalo
u návštevníkov veľmi dobrý do-
jem, za čo amatérskych senio-
rov v závere odmenili dlhým po-
tleskom. Ovácie, ktorých sa im
dostalo, by im mohli závidieť aj
profesionálni umelci. Hoci sa

všetci účinkujúci snažili zhostiť
svojej úlohy čo najlepšie, pred-
sa len neboli so všetkým spo-
kojní. Ale išlo o premiéru, kde je
prítomná tréma a príliš veľký po-
cit zodpovednosti. Každý verí,
že na budúce to bude ešte lep-
šie.Členov FS Radosť treba po-
chváliťnielen za ich herecké vý-
kony, ale i za to, že svojimi vyst-
úpeniami robia radosť iným a
že si pre jesenné dni svojho ži-
vota zvolili nie konzumný a bez-
starostný, ale tento náročnejší
spôsob prežívania voľných
chvíľ. (mo)

Vydarená premiéra FD Radosť

Snímka je z prvého dejstva Foto (mo)

Výstava v Mestskom múzeu
Ján Kupecký – návšteva po rokoch

Ján Kupecký – návšteva po rokoch.

Stála expozícia:
Zo zeme
sakrálna plastika

Portréty barokového
majstra Jána Kupeckého na grafických listoch, vytvorených jeho
súčasníkmi. Výstava potrvá do 30. 6. 2011

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia
– Jozef Franko

otváracie hodiny: ut – pia: 10.00 – 18.00, so: 10.00 – 16.00
www.mestskemuzeumpk.sk

MESTSKÉ MÚZEUM

Akademická maliarka Júlia
Piačková v uplynulých dňoch vy-
stavovala svoje obrazy v brati-
slavskej Galérii Michalský dvor.
Navštívili sme ju v pezinskom
ateliéri, aby sme sa do-zvedeli
viac o tejto jej najväčšej výsta-
ve a boli sme tiež zvedaví na jej
súčasnú tvorbu.

l

l

V Bratislave ste mali naj-
väčšiu výstavu maliarskej
tvorby. Čím ste sa prezento-
vali a prečo práve teraz mohli
milovníci výtvarného umenia
hlbšie nazrieť do vašej ume-
leckej duše?

Vraj ste v rovnakom čase
vystavovali aj v Nitre. To máte
k dispozícii toľko obra-

- Nedávno som oslávila svoje
okrúhle životné jubileum a pri tej-
to príležitosti som zatúžila uro-
biť väčšiu samostatnú výstavu
mojej tvorby. Myslím si, že ume-
lecká obec to odo mňa tiež oča-
kávala. Výstavu som nazvala
Bez tiaže. Týmto názvom som
chcela vystihnúť moje pocity a
zároveň vyjadriť to, čo sa v mo-
jej tvorbe dosť často objavuje.
Je to čosi nadpozemské, vzdia-
lené bežnému životu. Na brati-
slavskú výstavu som vybrala
obrazy dotýkajúce sa práve tej-
to témy. Tie práce sú prevažne
z posledného roka, išlo teda o
novšie diela.

zov, že si môžete dovoliť dve
výstavy v jednom termíne?

Nedávno Slovenská poš-
ta vydala ďalšiu vašu pošto-
vú známku. Venujete sa stále
aj tejto tvorbe?

- V Ponitrianskom múzeu je vý-
stava skôr filatelistickej tvorby.
Mám tam vystavený návrh po-
slednej poštovej známky, ale aj
nevyužité návrhy a škice z mo-
jej predchádzajúcej známkovej
tvorby. Pracovníci múzea ma
požiadali, aby som vystavila aj
nejaké obrazy, išlo však o malý
počet.

- Známkovej tvorbe sa venujem
viac ako desať rokov a toto bola
moja ôsma známka. Ešte v mi-

l

nulom roku ma oslovili, aby som
urobi la návrh známky s
veľkonočným motívom. Je to už
môj tretí zrealizovaný návrh s
touto témou. Tentoraz som vy-
obrazila veľkonočného bara-
nčeka. Malo ísť o veľkonočné
pečivo, k čomu som si musela
vytvoriť formu. Upečeného bara-
nčeka som ozdobila, potom
som urobila jeho fotografiu a
celkovo to graficky upravila na
známku.

- Momentálne robím na návrhu
grafiky, ktorý vzniká pod silným
dojmom z poslednej výstavy.

l Na čom pracujete v súčas-
nosti?

Bolo to pre mňa veľmi inšpirujú-
ce a povzbudivé, a iste to ov-
plyvní moju budúcu tvorbu.

(mo)

S akademickou maliarkou Júliou Piačkovou
o výstave a najnovšej tvorbe

Ak. mal. JÚLIA PIAČKOVÁ
(nar. 1. 1. 1961 v Hlohovci) žije
a tvorí v Pezinku. Je absolvent-
kou Strednej priemyselnej ško-
ly textilnej v Brne a Vysokej ško-
ly výtvarných umení v Bratisla-
ve. V tvorbe sa sústreďuje na
kresbu a grafiku. Z grafických
techník sa v tvorbe uplatnil lept
kombinovaný s mezzotintou,
najnovšie xerografika, inak vy-
užíva kombinované techniky,
ako napríklad olejomaľby s
asamblážou, ale aj akvarel či
temperu.
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Anna Kolényová 86 r.
Irena Polakovičová 81 r.
Adela Follrichová 85 r.
Alexander Ács 75 r.
Hedviga Mojžišová 86 r.
Jolana Sandtnerová 84 r.
Zuzana Kanková 34 r.
Daniela Poláková 56 r.
Pavlína Mandová 81 r.
Rozália Tančárová 74 r.
Elena Brnčíková 87 r.
Mária Kelemenová 83 r.
Irena Ondrejkovičová 86 r.
Ján Kips 77 r.
Estera Slezáková 80 r.
Štefan Egyed 62 r.

KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Nov í obč i ankov ia

Opust i l i nás

Zosobáši l i sa

Naši jub i lant i

POĎAKOVANIE

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

KINO DOMU KULTÚRY

Bibiana Krasňanská 20.2.
Ema Jankovičová 20.2.
Richard Adamec 22.2.
Jakub Janščo 24.2.
SáraČapuchová 24.2.
Júlia Lošonská 26.2.
Filip Gašparovič 27.2.
Natália Guttová 27.2.
Lukáš Vozár 27.2.
Martin Kováč 1.3.
Sára Tomašovicová 2.3.
Filip Kováč 4.3.
Simona Gállová 4.3.
Jakub Kováč 8.3.
Ján Marko 9.3.
Eliška Marková 9.3.
Lea Tanáčová 13.4.
Sofia Mikulášová 14.3.
Ester Švecová 15.3.
Nikolas Šimonovič 16.3.
Zuzana Šmahovská 16.3.
Adela Kopičiarová 21.3.
Adela Vizentová 21.3.
Rudolf Árvai 22.3.
Oskar Hořinka 23.3.
Angela Osuská 23.3.
Lukáš Maršo 24.3.
Liliana Kleinová 25.3.
Dominika Rajnohová 1.4.
Natália Virágová 5.4.

70-roční

75-roční

Mária Kráľovičová 1.4.
Angela Kubicová 1.4.
Ružena Fraňová 1.4.
Marta Nemčeková 2.4.
Irena Šoltýsová 3.4.
Marta Franková 6.4.
Ing. Dušan Hanzlík 7.4.
Božena Kipsová 9.4.
Anna Švecová 13.4.
Daniela Jurecká 19.4.
Juraj Gavaľa 19.4.
Bohuslav Bula 21.4.
Jozefa Kelečinová 23.4.
Andrej Semančík 27.4.
Oľga Haradzinová 28.4.
Anna Javorková 29.4.

Kamila Rybárová 4.4.
Mira Doluvodská 8.4.

Peter Batyanek a Katarína Hor-
náčková • Juraj Malešic a Vero-
nika Trnková • Marek Fabian a
Adriana Zápražná • Erik Ivaničko a
Mgr. Zdenka Richterová • Andi
Wilian a Barbora Jackuláková

3.-4. Decká sú v pohode ................................................. USA
5. Fk: Na ceste ............................................. Bosna a Herc.
7. Štyri levy ................................................................. VB
10.-11. Fighter .................................................................... USA
12.-13. a 15. Svetová invázia ....................................................... USA
15. Hop .......................................................... 17.00 h. ........... USA
17.-18. Rituál ................................................................................. USA
19. Fk: Kráľovstvo zverstiev ..............................................Austrália
20.-22. Rio ........................................................................ USA
21. Rio ................................................ 17.00 h. .......... USA
24. Bella ..................................................................... USA
25.-26. Správcovia osudu ................................................... USA
27.-29. Piráti Karibiku 4: V neznámych vodách .................. USA

Začiatok predstavení je o 19.00 h., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!
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Dňa 29. 4. 2011
uplynie 10. výročie
od úmrtia manžel-
ky, mamičky a ba-
bičky
Kvetoslavy KLA-

MOVEJ
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Spomínajú manžel,
deti a vnúčatá.

Dňa 19. 4. 2011 uplynulo 7 rokov,
čo nás opustil milovaný otec

a 17. 4. 2011 uplynulo 6 rokov, čo
nás opustila milovaná mama

.
S úctou a láskou spomína syn
Marian.

Imrich ŠIROKÝ

Oľga ŠIROKÁ

Anastázia Knežíková 12.4.
Vladimír Klamo 21.4.
Ján Jančovič 26.4.

Helena Kadlečíková 3.4.
Pavlina Belanová 8.4.
Ján Prokop 13.4.
Viera Plavčanová 24.4.

Pavel Skovajsa 12.4.
Anna Strapáková 22.4.

Mária Slivková 4.4.
Emilia Kováčová 10.4.
Emil Barok 11.4.
Anna Kováčiková 22.4.

80-roční

85-roční

90-roční

Dňa 20. 4. 2011
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

S láskou spomína
manželka Anna, synovia s rodi-
nami. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Jozef POKOPEC.

Ďakujeme všetkým
príbuzným a zná-
mym, ktorí odpre-
vadili na poslednej
ceste dňa 21. 3.
2011 našu drahú
zosnulú

Adelu FOLLRICHOVÚ
a zároveň ďakujeme za prejavenú
sústrasť a kvetinové dary. Smúti-
aca rodina.

Oznamujeme všet-
kým priateľom a
známym, že dňa
30. marca 2011
sme si pripomenuli
prvé výročie úmrtia
našej drahej mamy

Magdalény LYSEJ.
Za tichú spomienku ďakujeme.
Smútiaca rodina.

26. marec 2011 bol
druhým výročím, ke-
dy nás navždy opus-
tila naša drahá

Mária
KOLÁRIKOVÁ,

na ktorú s láskou a
úctou spomína celá rodina.

Dňa 1. 4. 2011 uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý

manžel, otec, brat,
dedko a pradedko
Stanislav PEŠKO.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. S lás-
kou spomínajú ma-

nželka a synovia s rodinami.

Dňa 20. 5. 2011
uplynie 10 rokov,čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, brat, dedko a
pradedko

Milan KINSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú
manželka a synovia s rodinami.

Dňa 21. apríla si
pripomíname 1.
výročie, čo nás
opustil náš drahý

Jozef SLEZÁK.
S láskou spomína
celá rodina.

V spomienkach na-
vždy ťa máme, s
bolesťou v srdci
spomíname. Dňa
13. 4. 2011 uplynuli
3 roky, čo nás opus-
til náš drahý syn

Vladimír BŘEZÍK.
S láskou spomína mama a
ostatná smútiaca rodina.

V srdciach tých,
ktorí ťa milovali,
budeš stále žiť.
Dňa 28. 3. 2011
sme si pripomenuli
3. výročie, čo nás
navždy opustil náš

drahý otec, dedko a pradedko
Dominik KLAMO.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spo-
mína dcéraAlena a ostatná smúti-
aca rodina.

Dňa 29. 4. 2011
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a pradedko

Július
POLKORÁB.

S láskou a smútkom v srdci spo-
mína dcéra, syn a vnučka s rodi-
nou. Prosím, venujte mu s nami
tichú spomienku.

Čas plynie ako ti-
chej rieky prúd, kto
v á s m a l r á d ,
nemôže zabudnúť.
S tichou spomien-
kou k vášmu hrobu
kvety položíme a
pri plamienku sviečky sa pomod-
líme. Dňa 4. 5. si pripomenieme
10. výročie úmrtia

Petra POLKORÁBA.
Ďakujeme za tichú spomienku
všetkým, ktorí nezabudli. Ma-
nželka a deti s rodinami.

V apríli 2011 si pripomenieme 1.
výročie úmrtia maminy a 20. vý-
ročie úmrtia ocina,

Márie HABAROVEJ
a Zoltána HABARU.

Kto ste ich poznali, venujte im,
prosím, tichú spomienku. S úctou
a láskou dcéra Iveta.

Dňa 12. 4. 2011 uplynul rok, čo
nás navždy opustila vo veku 79
rokov naša drahá mama, babka a
svokra

MUDr. Elena
MAREŠOVÁ.

S láskou, vďakou a
úctou spomína syn
Vlastimil s rodinou.
Venujte jej, prosím,
s nami tichú spomienku.

Dňa 15. 4. 2011
sme si pripomenuli
5. výročie, kedy
nám navždy odišla
naša drahá mama,
babka a prababka
Terézia ČÍKOVÁ.

S úctou a láskou spomínajú dcéry
a syn s rodinami.

Odišiel si tíchúčko
ako odchádza deň
a v našich srdciach
ostáva spomienka
len. Tak snívaj ten
svoj večný sen a
ver, že nikdy neza-
budneme na ten smutný deň. Dňa
13. 4. 2011 sme si pripomenuli 5.
výročie čo nás navždy opustil náš
otec

Juraj KOVAČOVSKÝ
z Pezinka. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka Eva, synovia
Martin a Ján.

Dňa 19. 4. 2011
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý blízky
Pavel ZBUDILA.

V tichej modlitbe a s
úctou v srdci spo-

mína sestra Irena s rodinou.

Dňa 13. 4. 2011
sme si pripomenuli
5. výročie, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá

Veronika
NOSKOVIČOVÁ.

Venujte jej, prosím, tichú spomi-
enku. Manžel a ostatná rodina.

Úsmev mala na
perách, dobrotu v
srdci, lásku v duši.
Dňa 24. 4. 2011
uplynulo 24 rokov
čo nás navždy o-
pustila naša drahá

mamička a babička
Anna ANDELOVÁ

na ktorú spomínajú dcéry s rodi-
nami, vnúčatá a pravnúčatá. Tí,
ktorí ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Dňa 27. 4. uplynul
rok, čo nás navždy
opustila vo veku 86
rokov naša milova-
ná manželka, mat-
ka, krstná mama a
babka

Júlia TURANSKÁ.
S úctou a láskou spomínajú ma-
nžel Rudolf, deti Gustáv, Vladimír
s rodinami.

Kto v srdci žije, ne-
zomiera! Dňa 30. 4.
2011 uplynú 3 roky,
čo nás navždy o-
pustil náš drahý
manžel, otec a sta-
rý otec

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Eva, dcéra Monika, synovia
Dušan a Ľuboš s rodinami.Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku.

František TOMAŠKOVIČ.

S hlbokým žiaľom
oznamujeme všet-
kým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, že sme sa 7.
4. 2011 rozlúčili s
našou drahou

ktorá nás opustila vo veku 87
rokov. Ďakujeme za účasť na
obrade i za kvetinové dary.

Dcéra Elena, vnučkyAlexandra a
Anabela s ostatnou rodinou.

Elenou BRNČÍKOVOU,

Mu-
sela už odísť, ale všetko krásne
čo nám dala, jej láska, pokora,
viera a jej duša ostávajú v nás.

Dňa 13.4. 2011 sme
si pripomenuli 4 bo-
lestné roky od úmr-
tia môjho manžela

Ivana
MORAVČÍKA.

S láskou na teba
spomínajú, manželka, deti s rodi-
nami a ostatná rodina.

Nezomrel ten, kto
ostáva v srdci. Dňa
25. 5. 2011 uplynie
22 rokov čo nás
navždy opustil

Ľudovít
DEMOVIČ.

S úctou a láskou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami.

Kto v srdci
!

žije, ne-
zomiera Dňa 7. 4.
2011 uplynulo smut-
ných 5 rokov, odke-
dy nás náhle opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

Za tichú spomienku všetkým, ktorí
nezabudli, ďakuje manželka Emí-
lia s rodinou.

Dominik RUŽA.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA
31.-1.6. Skús ma rozosmiať................................................ USA
Začiatok predstavení je o 21.15 h.

Dňa 22. 4. 2011
sme si pripomenuli
3. výročie, kedy
nám navždy odišla
naša drahá mama,
babka a prababka

S úctou a láskou spomínajú deti s
rodinami.

Emília BIELIKOVÁ.

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA
8.5. Mamičke najkrajší kvietok dám

15.5. Deňmúzeí a galérií

(nedeľa) o 16.00 hod.
Tvorivá dielňa pre deti pri príležitosti Dňa matiek. Matky budú
obdarované zhotoveným darčekom od svojich ratolestí a potom
sa môžu povoziť na poníkoch.

(nedeľa) od 10.00 do 21.00 hod.
Deň otvorených dverí. Vstup do galérie zdarma.Pre deti sú
prichystané rôzne hry a zábava. Pre dospelých bude od 15. hod.
hrať skupina MACH.

Kontakt: Galéria insitného umenia Schaubmarov mlyn Pezinok,
Cajlanská 255, tel. 033/ 640 4035, 0911 334552.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

2.5. FOLKLOVE.

5.5. Prerokova-nie
konceptu Územného plánu mesta Pezinok a Správy o hod-
notení strategického dokumentu konceptu ÚP mesta
Pezinok.

6.5. SLÁVNOSTNÝ
KONCERT K 60. VÝROČIU ZUŠ EUGENA SUCHOŇA V
PEZINKU. 17.30 h
Vernisáž

8.5. MALOKARPATSKÝ
SLÁVIK.

HosťPeter Cmorík.
14.5. MISS PEZINOK

2011.

15.5. SLNKO V
NÁS.

18.5. KVIETOK PRE
MAMU.

19.5.-3.6. VÝSTAVA

21.5. MEMORIÁL
RICHARDA RÉTIHO

22.5. AHOJ ROZPRÁV-
KA. SUPERMARKÉTKA

FOLKLÓRNE DIVADLO RADOSŤ

27.5. ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.

28.5. DEŇ DETÍ

29.5. SENIORI
SPIEVAJÚ.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – No-
vý reprezentatívny program folklórneho súboru Technik.

(štvrtok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –

Organizátor: MsÚ Pezinok.
(piatok) o 18.00 h vo veľkej sále DK –

Organizátor: ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku.
výstavy výtvarných prác žiakov ZUŠ E. Suchoňa.

(nedeľa) o 17.00 h vo veľkej sále DK –
Finálové kolo súťaže neprofesionálnych spevákov popu-

lárnej hudby. V spolupráci MOS a PKC.
(sobota) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Finálový večer okresnej súťaže. Organizátori: Agentúra
RUNWAY. Pezinské kultúrne centrum a Mesto Pezinok.

(nedeľa) o 15.00 h v spoločenskej sále DK –
IV. ročník prehliadky folklórnych súborov seniorov

Malokarpatského regiónu. Hlavný garant: Folklórna skupina
OBSTRLÉZE.

(streda) o 18.00 v spoločenskej sále DK –
Hlavný garant: ZUŠ E. Suchoňa Pezinok.

v minigalérii DK – výtvarných prác absol-
ventov ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
. V. ročník medzinárodného šachového tur-

naja. Organizátori: Malokarpatské múzeum, Klub šachu Pezinok,
Pezinské kultúrne centrum, Mesto Pezinok.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes: . Účinkuje: Divadlo na kolesách

Svätý Jur. Cyklus rozprávok s detskou súťažou. O 15.00 h v malej
sále DK . Prierez predstavení
pre priateľov FRIENDSHIP.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK.

(sobota) o 15.00 h v Zámockom parku – . Veľká
detská show. Hry, súťaže, zábava. Organizátori: Pezinské kultúrne
centrum, Centrum voľného času, GRAFIT - Milan Grell, Mesto
Pezinok.

(nedeľa) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov

pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu. Hlavný
garant: Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.
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MaSK Pezinok usporiadal 19. marca vo Viničnom 6. ročník
T-ballového turnaja žiakov. Zúčastnilo sa ho sedem družstiev,
jedno z Českej republiky. MaSK Pezinok reprezentovali dve
družstvá. Po úvodných zápasoch v skupinách prvé družstvo
MaSK skončilo na treťom mieste a druhé družstvo v inej
skupine na druhom mieste. V ďalších bojoch sa rozhodovalo o
celkovom umiestnení. Víťazom turnaja sa stal trnavský tím
Panthers. Z našich družstiev si lepšie viedol MaSK 2, ktorý
skončil tretí, MaSK 1 obsadil siedmu priečku. Medzi najuži-
točnejšími hráčmi boli Richard Gotschall (MaSK Pezinok 2) a
Ľudovít Puchý ( MaSK Pezinok 1). (jf)

Turnaj žiakov v T-balle

Pezinskí šachisti po prvýkrát v histórii šachu v našom meste
sa stali víťazmi druholigovej súťaže a prebojovali sa do I. ligy. Je
to veľký úspech a výzva pre hráčov a výbor na čele s predse-
dom Tiborom Pobudom. O tento triumf sa zaslúžili Róbert Tí-
benský (zo 6 zápasov získal 5 bodov), Ján Hartl ( 8/6 ), kapitán
Ivan Jánoš (11/6 ), Martin Kimerling (10/7,5 ),Anton Žáčik ( 4/4),
Silvio Michal (7/4 ), Ján Srna (9/5), Ivan Syrový (5/2 ), ale i žiak
Janko Mrvík (nastúpil 1x a získal 0,5 bodu). Treba však pochvá-
liť aj ďalších hráčov: M. Maslíka, E. Klemaniča, M. Gažiho, J.
Pekařa, S. Hullu, S. HajtmánkaT. Pobudu, K. Frindta. Na úspe-
chu majú zásluhu nielen títo hráči, ale i ich predchodcovia, ktorí
s týmto športom v Pezinku začínali: Janko Žurek, Igor Maslo-
viec, Ján Hotový,Arpád Turanský, Karol Pták, Rozália Ptáková,
Dezider Kormuth, Jozef Krivošík, F. Krupan, Rudolf Matúšek,
Michal Haršany, Grochovci,M. Vaclav, Wolfsh rndlovci načele
so Štefanom Mikovičom aďalší

Výborčaká neľahká úloha získať1500 € na cestovné a diéty a
na doplnenie kádra.Čakajú nás ešte posledné zápasy v III.lige,
kde naopak naše družstvo bojuje o záchranu.Ďalšiemu nášmu
účastníkovi v piatej lige sa rysuje tiež postup do vyššej súťaže,
ale len v prípade, že Láb nezostúpi zo IV. ligy.Ak sa nám toto po-
darí, bude to veľmi vydarená sezóna.

Pripravujeme sa tiež na významné podujatie – 5. ročník Me-
moriálu Richarda Rétiho, ktoré sa uskutoční 21. mája o 9.30
hod. vo veľkej sále Domu kultúry v Pezinku. Srdečne vás naň
pozývame, hlavne tých čo si chcú len tak zahrať a tým aj pod-
poriť šachový klub, ale aj mladých šachistov, ktorí si chcú za-
hrať s veľmajstrami. Očakávame i zahraničných účastníkov.
Celkove by malo na tomto podujatí štartovaťasi 120 šachistov.

Každý šachista z Pezinka alebo blízkeho okolia je v našom
klube vítaný a pre nastávajúcu sezónu potrebný, preto vyzýva-
me všetkých, aj tých, ktorí doposiaľ nenašli odvahu prísť medzi
nás. Tešíme sa na vás.

ö

Jozef Pták

Pezinskí šachisti postúpili do I. ligy

Väčšina Pezinčanov pri téme
basketbal len rezignovane máv-
ne rukou. Málo z obyvateľov Pe-
zinka však vie, že v našom mes-
te sa hrá basketbal. Už tretí rok
trénuje chlapcov (ročníky 1996
a 1997) bývalý úspešný pezin-
ský basketbalista Vladimír Kuz-
necov. Starší z nich hrajú v pre-
biehajúcom ročníku oblastnú
súťaž „západ“. Ako nováčik
súťaže zbierajú skúsenosti, ale
svojou bojovnosťou a odhodla-
nosťou iste časom budú zbierať
aj body.

V Pezinku sa ale hrá aj die

včenský basketbal. Už druhú
sezónu v rámci prípravky hrajú
dievčatá r. 2000-2002 pod vede-
ním Mgr. Chromejovej. Zatiaľ
nie sú registrované v žiadnej
súťaži, pretože je ich nedosta-
točný počet.

Z iniciatívy rodičov oboch
družstiev v týchto dňoch vzniká
občianske združenie pod ná-
zvom „Basketbalový klub Pe-
zinok“, ktorého cieľom je pod-
porovať rozvoj basketbalového
športu medzi mládežou. Radi
by sme rozšírili svoju základňu,
a preto hľadáme na doplnenie

družstva chlapcov r.1996 a
družstva dievčat r. 2000 – 2001.
Tréningy sú v dňoch: chlapci –
pondelok o 16.00 (telocvičňa
ZŠ Kupeckého), utorok o 17.00
(telocvičňa gymnázium), štvr-
tok o 16.00 (ZŠ Kupeckého), so-
bota o 9.30 (telocvičňa gymná-
zium), chlapci – utorok o 14.00
(telocvičňa ZŠ Kupeckého),
štvrtok o 15.30 (telocvičňa ZŠ
Fándlyho), piatok o 17.00 (telo-
cvičňa ZŠ Kupeckého).

Radi by sme rozšírili nielen
základňu detí, ale aj ľudí, kto-
rí by akýmkoľvek spôsobom

chceli pri organizovaní činnosti
združenia pomôcť.

Ako novovzniknutý subjekt ne-
máme možnosť žiadaťo 2 % da-
ne, avšak fanúšikovia basket-
balu nám môžu v tomto roku po-
ukázať 2% z dane prostredníc-
tvom občianskeho združenia
Pezinok Basket Fans, Komen-
ského 27, 902 01 Pezinok, IČO:
42135176, ktoré nám touto for-
mou ponúklo pomoc, za čo im
patrí naša vďaka. V prípade zá-
ujmu nás môžete kontaktovať
na mailovej adrese

.
bpkpezi-

nok@gmail.com
Gabriela Duffalová

Venujú sa basketbalovým nádejám

Klub SpiderS Pezinok zorga-
nizoval 9. apríla už 4. ročník pe-
tangového turnaja trojíc Pezin-
ský demižón.

Príjemné počasie, výborné
občerstvenie, skvelé ceny a
predchádzajúce bezchybne
zorganizované turnaje prilákali
do Pezinka rekordný počet – až
120 hráčov zo 40 tímov zo
Slovenska, Čiech, Maďarska a
Ukrajiny.

Po základných štyroch kolách
nasledoval vyraďovací systém
turnaja, ktorý vyústil až do finá-
lových bojov. V nich sa ocitli aj
traja členovia klubu SpiderS.

Nakoniec sa celkovým víťazom
stal tím v zložení Marek Sobolič
(Spiders), Lukáš Tomka a Mi-
chal Stano (obaja Jewel Brati-
slava). Druhú priečku obsadili
Michal Sobolič, Milan Sobolič
(obaja SpiderS) a Michal Dzúrik
(Premier Bratislava).

Sme radi, že sa nám podarilo
úspešne zorganizovať prvý slo-
venský turnaj sezóny, za čo pa-
trí veľká vďaka našim sponzo-
rom Mestu Pezinok, SOŠ Ko-
menského ul., firme Vinkor Vi-
nosady, PekárniČastá a reštau-
rácii Gurmán. „Dúfame, že sa
nám bude dariť aj na blížia-

cich sa majstrovstvách Slo-
venska, ktoré sú zároveň kva-
lifikáciou na majstrovstvá o

sveta vo Švédsku a vo Vietna-
me,“

(Spid)
vyslovil želanie Marek So-

bolič.

Úvodné podujatie novej petangovej sezóny

Víťazný tím Foto: SpiderS

V dňoch 9. a 10. apríla sa konal v Kostelci nad Orlicí softballo-
vý turnaj mužov Kostelec Cup. Zúčastnilo sa ho deväť družstiev
z Čiech a Moravy a jediný slovenský zástupca MaSK Pezinok.
Tímy boli rozdelené do dvoch päťčlenných skupín. MaSK svo-
ju skupinu vyhral a postúpil do finále. Súperom mu bol Black
Owls Univerzita Brno. Naši napriek zlepšenému záveru zápasu
prehrali 7:4 a obsadili konečné druhé miesto. (jf)

Naši softbalisti druhí

FUTBAL II. liga, Západ

IV. liga – muži

7.5.
21.5.

1.5.
8.5.

15.5.
22.5.

29.5.

(sobota) PŠC Pezinok OTJ Moravany
(sobota) PŠC Pezinok ŠK Bernolákovo

(nedeľa) Grinava Limbach
(nedeľa) Baník Pezinok Rohožník o 17.00 hod.
(nedeľa) Grinava Kostolište
(nedeľa) Baník Pezinok GFC Grinava
o 17.00 hod.
(nedeľa) Grinava - Jakubov

–
–

–
–

–
–

Pez inské vo le jba l i s tky
skončili ročník 2010/2011 pre-
kvapujúco na treťom mieste. O
takomto umiestnení sa pred za-
čiatkom súťaže nikomu ani ne-
snívalo. V predchádzajúcej se-
zóne Pezinčanky bojovali o
udržanie v súťaži, napokon
skončili až deviate, čo bolo naj-
horšie umiestnenie od sezóny
2003/2004. Naviac mali pred
tohtoročnou sezónou finančné

problémy a hráčsky kolektív
opustili viaceré hráčky. Od zve-
renkýň Ladislava Popeláša te-
da nikto zázraky nečakal. O to
väčšie prekvapenie je v podo-
be zisku bronzu.

Vyhrali základnú časť. Do 13.
kola to ešte tak nevyzeralo, ale
po tesnej prehre v Žiari nad
Hronom 4. decembra vyhrali
pätnásť zápasov za sebou.
Súperky dlho nevedeli ich

víťaznú šnúru zastav i ť .
Víťazné ťaženie nášho tímu za-
stavila až Senica vo štvrťfinále.
Aj to vyhrala len prvý zápas,
ďalšie dva skončili víťazstvom
našich dievčat. Znamenalo to
postup do semifinále. Tu ich
čakal súper z kategórie
najťažších - Slávia ÚK EU
Bra t i s lava , m inu lo ročný
majster Slovenska. Hralo sa na
tri víťazné zápasy, i keď náš tím

na víťazstvo proti kvalitnému a sk-
úsenému súperovi nemal, aspoň
ho v dvoch zápasoch potrápil.

Pezinské volejbalistky teda ab-
solvovali trojzápasové zá-
polenie o tretie miesto. Sú-
perkami im bolo družstvo
COP Nitra. Tri duely, tri víťazstvá
znamenali zisk bronzových me-
dailí a potvrdenie skvelej sezóny
n a š i c h v o l e j b a l i s t i e k .

(mo)

Skvelá sezóna pezinských volejbalistiek

V Trnave a v Nitre sa konal Slovenský pohár mládeže v stol-
nom tenise mladších žiakov a mladších žiačok. Z chlapcov sa
najviac dariloAdamovi Bratovi, ktorý prehral až vo finále a vybo-
joval skvelé druhé miesto.
Súťaže sa zúčastnilo 106 chlapcov z celého Slovenska. Z diev-
čat sa v súťaži najďalej dostali Valentína Cviková a Alexandra
Jalovecká, ktoré sa umiestnili na 25. - 28. mieste.
Ďalším podujatím boli Majstrovstvá kraja družstiev mladšieho

žiactva v Moste pri Bratislave. Družstvá chlapcov aj dievčat
skončili na 1. mieste a vybojovali si účasť na Majstrovstvách
Slovenska. (pž)

Úspechy mladých stolných tenistov


