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V dňoch 10. - 12. júna sa uskutoční v Pezinku 8. ročník KERA-
MICKÝCH TRHOV. Aj tentoraz bude podujatie s medzinárodnou
účasťou. Predbežne sú prihlásení keramici z Čiech, Poľska,
Maďarska a Slovenska.

Toto, v rámci Slovenska jedinečné podujatie, je atraktívne nie-
len predajom rôznych druhov keramických výrobkov, ale aj sprie-
vodnými podujatiami ako sú výstavy, detské tvorivé dielne, súťaž
na tému Keramické hodiny, točenie na kruhu, modelovanie z
ruky. Majstri – kruhári Marián Liška, Milan Orságh a Ján Vigľaš
predvedú výrobu pekáčov. Všetkých privíta maskot Keramic-
kých trhov .
Podrobný program podujatia nájdete na 9. strane.

Úľ - Keramikár

Navštívte Keramické trhy Pezinok 2011

Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok v spolupráci s Okresným
riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru usporiada v
nedeľu 12. júna po deviatykrát DEŇ DETÍ U HASIČOV pri
príležitosti Medzinárodného dňa detí. Podujatie sa uskutoční na
Hasičskom ihrisku pri Rozálke. Začiatok o 13.00 hod. Organi-
zátori pripravili pre deti rôzne atrakcie a ukážky z činnosti. O ob-
čerstvenie je postarané. Vstup na podujatie je zdarma. (js)

Deň detí u hasičov Pezinský kultúrny stánok sa
stal v sobotu 14. mája dejiskom
6. ročníka súťaže krásy Miss
Pezinok 2011. O prestížny titul
sa uchádzalo desať krásavíc z
Pezinského okresu. Program
uvádzal moderátor Vlado Voš-
tinár.

Dievčatá pred stovkami divá-
kov a zrakmi poroty, ktorú vie-
dol známy fotograf Norberto Lo-
rinci, absolvovali štyri súťažné
disciplíny. Prvou bolo predsta-

venie sa. Nasledovala módna
prehliadka a rozhovor s mode-
rátorom. Prítomných mužov asi
najviac zaujala posledná dis-
ciplína - promenáda v plavkách.
Súťažiace krásky aj túto zvládli
bez problémov, a tak rozhodo-
vanie pre porotu bolo zložité.

Vyhlásenie výsledkov sa oča-
kávalo s veľkým napätím. Ne-
čudo, úspech v takejto súťaži
znamená pre dievčatá veľa.
Nielenže významne povzbudí

ich sebavedomie, ale zvyčajne
pre niektoré je aj začiatkom ces-
ty do príťažlivej modelingovej
spoločnosti. Titul Miss sympa-
tia získala
zo Svätého Jura. Titulom Miss
fitness sa môže pochváliť Pe-
zinčanka

. Porota za druhú vicemiss
vyhlásila z
Dolian a za prvú vicemiss

z Modry. Na trón naj-
vyšší vystúpila a titul MISS PE-

Miroslava Tatárová

Gabriela Čermano-
vá

Zuzanu Miksovú
Janu

Antalovú

ZINOK 2011 získala
zo Šenkvíc.

Podujatie malo aj sprievodný
program. Medzi súťažnými dis-
ciplínami vystúpili speváci Do-
minika Putterová a Pavol Pet-
rík, tanečníci Jozef Herák s part-
nerkou a ďalší zo Street dance
akademy Laciho Strikeho. Zla-
tým klincom programu bolo vy-
stúpenie Dua Ogor, pri ktorom
sa aj tentoraz divákom zasta-
voval dych.

Nicole
Hromkovičová

(mo)

Titul získala
Nicole Hromkovičová zo Šenkvíc

Miss Pezinok 2011

Trojica najúspešnejších dievčat na Miss Pezinok 2011: zľava JanaAntalová, Nicole Hromkovičová a Zuzana Miksová.

V stredu 11. mája v Obradnej
sieni mestského úradu vyhlásili
najlepších pezinských športov-
cov uplynulého roku. Poradie
určila Komisia športu pri Mest-
skom zastupiteľstve. Ocenenia
najlepším jednotlivcom a kolek-
tívom odovzdal primátor mesta
Oliver Solga.

V kategórii seniorov - jednot-
livci sa na prvom mieste u-
miestnil raketový modelár Šte-
fan Turza, ktorý dosiahol ďalší
veľký športový úspech, keď na
majstrovstvách sveta v Srbsku
skončil druhý. Medzi kolektívmi
zvíťazili basketbalisti. V kate-
górii juniorov - jednotlivci bol
najúspešnejším Juraj Hollan (3.
miesto na MS v kickboxe) a me-
dzi kolektívmi - družstvo mlad-
ších žiakov v stolnom tenise.

1. Šte-
fan Turza, modelárstvo, 2. Zu-
zana Gregušová, karate-kick-
box, 3.Alexandra Horáková, ka-
rate-kickbox. 4. - 10. (bez uve-
denia poradia) - Jaroslav Boďa,
modelárstvo, Michal Greguš, ka-

VÝSLEDKY
Seniori - jednotlivci:

rate-kickbox, Zuzana Gregušo-
vá, karate-kickbox, Lukáš Há,
motorizmus,Alexandra Horáko-
vá, karate-kickbox, Milan Mis-
trík, karate-kickbox, Jana Štev-
ková, cyklistika;

1. MBK
Pezinok, 2. Družstvo modelá-
rov, 3. MaSK muži;

1. Juraj
Hollan, kickbox, 2. Michaela Ku-

Seniori - kolektívy:

Juniori - jednotlivci:

chareková, džudo, 3. Lucia Tí-
benská, džudo, 4. - 10. (bez uve-
denia poradia) - Adam Brat, stol-
ný tenis, Simona Mičudová, plá-
vanie, Martin Pém, modelárstvo,
Richard Randl, džudo, Tomáš
Štetiar, džudo, Daniela Šiando-
rová, karate-kickbox, Tomáš
Wagner, modelárstvo;

1. Družstvo
mladších žiakov v stolnom tenise.
Juniori - kolektív:

Zvláštnu cenu primátora zís-
kal stolný tenista Martin Polko-
ráb, ktorý v minulom roku obsa-
dil 17. miesto vo svetovom reb-
ríčku telesne postihnutých špor-
tovcov.

Vyhlásili najlepších športovcov uplynulého roka

Foto
Primátor Oliver Solga blahoželá Štefanovi Turzovi.

Prezident republiky Ivan Gašparovič pozval primátora Olivera
Solgu na pracovné stretnutie do Prezidentského paláca. Pri-
mátor na úvod zablahoželal pánu prezidentovi k jeho nedáv-
nemu životnému jubileu a informoval ho o situácii v orgánoch sa-
mosprávy a Únie miest Slovenska. Hovorili spolu aj o rozvoji
Pezinka a nášho okresu. (ra)

Primátor u prezidenta SR

Vážená pani riaditeľka, milí pedagógovia a žiaci Základnej
umeleckej školy Eugena Suchoňa, dovoľte, aby som vám pri
príležitosti 60. výročia vašej školy srdečne zablahoželal, po-
ďakoval vám za spoluprácu a reprezentáciu mesta. Do budúcich
rokov vám želám veľa úspechov a radosti z tvorivej pedagogickej
i umeleckej práce. Vaša doterajšia činnosť nás presviedča o tom,
že umenie a tvorivý prístup k svetu, ktorý nás obklopuje, je práve
dnes dôležitejší, ako hocikedy predtým. Teším sa, že práve v
roku jubilea vašej školy sa nám podarilo zakúpiť budovu na Ulici
M.R. Štefánika č. 9, ktorá bude vaším dôstojným a trvalým
sídlom. Chcel by som tiež vyjadriť úctu a obdiv aj bývalým
pedagógom, ktorí vychovali nielen desiatky špičkových umelcov,
ale najmä do každého svojho žiaka zasiali semienko celoživotnej
lásky k umeniu, bez ktorého by bol náš svet šedou pustatinou.
Srdečne blahoželám.

primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga

Blahoželanie ZUŠ

V minulom mesiaci boli zverejnené výsledky hodnotenia miery
evidovanej nezamestnanosti v marci v jednotlivých okresoch
Slovenska. Okres Pezinok bol s nezamestnanosťou 6,32 percent
na 6. mieste, hneď po piatich okresoch Bratislavy, kde je najniž-
šia nezamestnanosť na Slovensku. Na siedmom mieste bola
Trnava. (mo)

Nezamestnanosť v okrese
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Mesto Pezinok pripravuje pro-
jektovú dokumentáciu a žia-
dosť, na základe ktorej sa bude
uchádzať o získanie finanč-
ných prostriedkov z eurofondov
vo výške 1 milión eur z Ope-
račného programu Bratislav-
ského kraja na revitalizáciu
priestoru pred železničnou sta-
nicou. Hlavnými aktivitami pro-
jektu nazvaného „ Terminál in-
tegrovanej dopravy v Pezinku “
bude vybudovanie autobuso-
vých nástupíšť, vrátane osa-
denia mobiliáru (lavičky, smet-
né koše, stojany na bicykle),
modernizácia osvetlenia termi-
nálu, vybudovanie chýbajúcich
parkovísk pre osobnú dopravu
pre viac ako 50 automobilov, ná-
stupíšť pre cestujúcich a od-
stavných plôch pre autobusy.

Súčasťou projektu bude aj ob-
nova povrchu príjazdovej komu-
nikácie, osadenie elektronic-
kých informačných tabúľ o od-
chode a príchode vlakov a auto-
busov pred budovou železnič-

nej stanice a na jednotlivých au-
tobusových zastávkach , inšta-
lácia kamerového systému, kto-
rý zabezpečí monitorovanie
celej oblasti a tiež sadové úpra-
vy.

Na základe realizácie tohto
projektu sa zatraktívni a skvalit-
ní územie pred pezinskou že-

lezničnou stanicou, prispeje sa
k zvýšeniu úrovne služieb v ob-
lasti regionálnej a železničnej
dopravy a počtu prepravených
osôb. V prípade schválenia fi-
nančného grantu sa výstavba
terminálu začne v druhom pol-
roku 2012. So Železnicami SR
bol dohodnutý prenájom po-

zemku o výmere 4 tisíc m2 na
dobu sedem rokov. Realizo-
vaný projekt bude súčasťou
BID (Bratislavskej integrovanej
dopravy), čo v praxi bude zna-
menať, že napr. lístok zakúpe-
ný v Pezinku na vlak bude platiť
aj na autobus či na mestskú hro-
madnú dopravu. (pv)

Územie, v ktorom by sa mala realizovať výstavba terminálu

Mesto sa bude uchádzať o peniaze z eurofondov
na terminál integrovanej dopravy

F
o

to
(m

o
)

povedal na medzinárod-
nej konferencii o doprave a lo-
gistike v Primaciálnom paláci v
Bratislave predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja
Pavol Frešo. Projekt TEN - T17,
ktorý má okrem železničného
spojenia Paríža s Bratislavou
riešiť aj problematickú doprav-
nú situáciu v Bratislavskom kra-
ji, bol totiž spájaný s rôznymi
dezinformáciami, ktoré znižo-
vali šance na jeho realizáciu.
Bratislavský župan Pavol Fre-

„Je najvyšší čas začať serióz-
ne hovoriť o projekte TEN -
T17, aby nám doslova neušiel
vlak,“

šo sa preto v Bratislave stretol
so splnomocnencom Európ-
skej komisie pre TEN - T17 a bý-
valým eurokomisárom pre regi-
onálnu politiku, prof. Péterom
Balázsom. Medzi inštitúciami
na Slovensku je zhoda v tom,
ako v projekte ďalej postupo-
vať, čo pozitívne vníma aj pod-
predseda EK Maroš Šefčovič,
ktorý prisľúbil podporu tomuto
projektu na pôde EÚ.

V rámci projektu TEN - T17
má byť do roku 2015 na území
Bratislavského kraja vybudova-
ná sieť železničných prestup-
ných staníc, ktoré budú začle-

nené do systému mestskej hro-
madnej dopravy, čím sa v spo-
jení s novými vlakovými súpra-
vami zatraktívni železničná pre-
prava ako alternatíva k indivi-
duálnej automobilovej doprave.
Tá už dlhodobo spôsobuje dlhé
kolóny v dopravných špičkách
zo smerov Senec, Pezinok, či
Dunajská Lužná.

Na tento dôležitý projekt je
pre Bratislavský kraj z fondov
EÚ k dispozícii 470 miliónov
eur. Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja v
spolupráci s Bratislavským sa-
mosprávnym krajom, Hlavným

mestom SR Bratislavou a že-
lezničnými spoločnosťami zin-
tenzívnili úsilie, aby bol projekt
do júna 2015 úspešne zrealizo-
vaný, a aby sa v novom progra-
movom období mohlo pokračo-
vať v jeho ďalších etapách.

Železničný koridor TEN - T17
vedie z Paríža cez územie
Francúzska, Nemecka, Rakús-
ka až na Slovensko do Bratisla-
vy. Je súčasťou 30 medziná-
rodných európskych doprav-
ných koridorov. Cieľom je pre-
stavba na vysokorýchlostnú vý-
konnú trať v celej dĺžke (asi
1500 km). (bsk)

Projekt TEN – T17 rieši aj dopravnú situáciu v kraji
V roku 2015 by sme mali z Bratislavy do Paríža cestovať rýchlovlakom

V tomto roku sa pripravuje už 9. ročník amatérskeho cyklistic-
kého podujatia CYKLOMARATÓN 2011. Jeho trasa povedie po-
zdĺž Dunaja až do Belehradu v termíne 12. - 18. júna. Účastníci
budú prechádzať cez Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko. Organi-
zátorom akcie je Zlatko Blaževič. Spoluorganizátormi sú firma
Corageo s.r.o. a Mesto Pezinok. Viac informácií na

(pv)
www.pezi-

nok.sk/cyklomaraton.

Cyklomaratón povedľa Dunaja až do Srbska

Mesto Pezinok zabezpečuje
údržbu verejnej zelene vrátane
plôch detských ihrísk v intravi-
láne mesta na výmere 48 hek-
tárov. V minulom roku práce vo
veľkej miere realizoval dlhodo-
bý zmluvný partner – spoloč-
nosť Petmas, s.r.o., Pezinok.

Podľa informácií Oddelenia
životného prostredia práce z
ekonomických dôvodov zadá-
vali podľa potreby na základe
obhliadky zodpovednými pra-
covníkmi alebo oprávnených
požiadaviek občanov. Vlani bo-

la špecifická situácia v Zámoc-
kom parku, kde sa počas pre-
biehajúcej rekonštrukcie pravi-
delná údržba zelene nevykoná-
vala.

Na údržbu trávnikov, staros-
tlivosť o hriadky, stromy, kríky,
odburinenie chodníkov, údržbu
lavičiek a iné doplnkové práce
bolo v minulom roku z mestské-
ho rozpočtu vynaložených 269
tis. eur. Ďalších 21 tis. € si vy-
žiadala údržba detských ihrísk
verejne prístupných i v škol-
ských areáloch. (mo)

Vlani údržba zelene a detských ihrísk stála takmer 300 tis. eur

Novovybudované detské ihrisko
na sídlisku Starý dvor

V pondelok, 9. mája, sa pri pamätníku na Slavíne uskutočnil
pietny akt spojený s kladením vencov pri príležitosti 66. výročia
Dňa víťazstva nad fašizmom. Mesto Pezinok na tejto slávnosti
zastupoval primátor Oliver Solga, ktorý sa potom na pozvanie
veľvyslanca Ruskej federácie zúčastnil na recepcii v budove
veľvyslanectva. (ra)

Oslavy na Slavíne

�

�

�

Väčšina Pezinčanov i návštevníkov mesta je nadšená
Zámockým parkom, ktorý mesto zrevitalizovalo a skrášlilo.
Predsa sa však vyskytlo aj niekoľko kritických pripomie-
nok a návrhov na zlepšenie.Ako ste na ne reagovali?

Pán primátor, pozastavili ste výkon dvoch uznesení mi-
nulých rozhodnutí poslancov Mestského zastupiteľstva.
Obidva prípady sa dotýkali mestského majetku. Prečo ?

Na záver otázka týkajúca sa súčasnej situácie na dnes
najväčšej pezinskej stavbe – rekonštrukcii Záhradnej uli-
ce.

(r)

- Zaoberáme sa všetkými pripomienkami občanov, niektoré
však pramenia z nedorozumenia a nepochopenia nášho záme-
ru. Najviac sa dotýkajú detského ihriska, kde boli problémy naj-
mä so šmykľavkou, ktorá je súčasťou zostavy na preliezanie
(nachádza sa vpravo od vchodu), bolo tu aj niekoľko nehôd a do-
konca poranenie dieťaťa. Stalo sa to aj preto, že rodičia ne-
rešpektujú prevádzkový poriadok, ktorý presne hovorí na aký
vek je hrací prvok určený.Pri tejto zostave je uvedené, že je pre
deti od 6 rokov. Lenže rodičia tam bez dozoru pustili aj mladšie
deti a problém bol na svete. Budeme to riešiť dodatočným na-
montovaním zábradlia. Druhá sťažnosť sa týkala pontónov.
Projekt bol bez akýchkoľvek zábran, my sme presadili zábrad-
lie. Dovtedy deti tiež kŕmili kačičky a žiadne zábradlie tam nebo-
lo. Na deti však rodičia dávali pozor, aby nespadli do vody.
Podobne sú riešené pontóny aj inde (Nitra, Bratislava). Slúžia
na to, aby sme sa dostali k vode a nešmykli sa na mokrom a šik-
mom brehu. Aj tu však urobíme potrebné opatrenia. Napriek to-
mu, že mesto má v parku stály dozor, stáva sa , že lavičky obsa-
dia vandali, ktorí znečisťujú okolie. Už popísali lavičky a poško-
dili mobiliár. Preto prosíme návštevníkov parku, ak sú svedkami
takéhoto počínania, aby okamžite informovali správcu parku
alebo Mestskú políciu na čísle 159.

- Je to moje právo vyplývajúce zo zákona.Ak primátor zistí poru-
šenie zákona alebo je podozrenie, že rozhodnutie MsZ mesto
poškodzuje, má právo ho vetovať. Ďalšie zasadanie môže veto
primátora prelomiť, podmienkou je trojpätinová väčšina, teda
aspoň pätnásť hlasov. V tomto prípade išlo o jasné porušenie
vlastného uznesenia zastupiteľstva, ktoré v decembri v rámci
rozpočtu schválilo predaj týchto budov a pozemkov a teraz ich
zastavilo. A to už nehovorím o tom, že niektorí poslanci hlaso-
vali aj za vlastný zmätočný návrh. V novom hlasovaní boli pre-
daje schválené. Treba si uvedomiť, že ak niektorí poslanci budú
blokovať predaje, nebude mať mesto peniaze na realizáciu vo-
lebného programu, pod ktorý sa toto zastupiteľstvo podpísalo
a ktorého splnenie sľúbilo občanom pred voľbami.

Na Záhradnej ulici sa intenzívne pracuje. Sú urobené nové
chodníky, nové parkoviská, ktorých bude o niekoľko desiatok
viac, prístupy do garáží. Je urobené nové verejné osvetlenie.
Práve tu bol malý problém, pretože niektorí občania nechceli
lampu pred svojimi oknami, pretože im bude svietiť do bytu.
Snažili sme sa im vyjsť v ústrety, lenže nie všade sa to dalo tech-
nicky riešiť. V zemi je totiž veľké množstvo rúr a káblov a tieto
musíme rešpektovať. Nie sú majetkom mesta, takže ich nemô-
žeme prekladať, ako by nám to vyhovovalo.

Myslím si, a viem to aj z vlastnej skúsenosti, lebo denne na
Záhradnú chodím, že väčšina obyvateľov je s pokračujúcimi
prácami spokojná. Chcem tiež informovať obyvateľov a podni-
kateľov v dolnej časti ulice, že táto sa bude riešiť komplexne až
po dokončení hornej časti, najmä preto, aby bolo dosť parkova-
cích miest. Zatiaľ sme tam vybudovali nové rozvody a telesá ve-
rejného osvetlenia.

-

Tri otázky primátorovi

Na stránkach Pezinčana pra-
videlne informujeme o postupe
prác na príprave územného plá-
nu mesta. Piateho mája sa usku-
točnilo verejné prerokovanie
správy o hodnotení strategické-
ho dokumentu a návrhu Kon-
ceptu ÚPN mesta Pezinok pre
právnické a fyzické osoby.
Stretnutie s občanmi sa usku-
točnilo v Dome kultúry a zúčast-

nilo sa ho okolo tristo osôb. Na
ich otázky odpovedali odborníci
na jednotlivé oblasti územného
plánovania zo spoločnosti
Aurex, ktorí sú zároveň aj jeho
zhotovitelia. Primátor mesta Oli-
ver Solga predstavil základnú
ideu rozvoja mesta na budúce
desaťročia a jednoznačne vylú-
čil rozširovanie výstavby vo vino-
hradoch a ich predpoliach, ako

sú niektoré lokality na Cajle, v
Grinave, ale aj v Pezinku. Pod-
ľa jeho slov aj majitelia pozem-
kov a developeri si musia uve-
domiť varovný fakt, že ak by sa
všetky nimi navrhované územia
zastavali, Pezinok by mal bez-
mála 50 tisíc obyvateľov. Abso-
lútne by stratil nielen svoj dneš-
ný charakter, pre ktorý je vyso-
ko cenený a vyhľadávaný, ale

stal by sa len „nocľahárňou“, s
komplikovanou dopravou, par-
kovaním a vôbec celou infra-
štruktúrou. Úlohou nového ÚPN
je preto nájsť vyvážený vzťah
medzi výstavbou a trvalo udrža-
teľným rozvojom, ktorý zabez-
pečí nielen nové možnosti býva-
nia a podnikania, ale najmä vše-
stranný a kvalitný život pre všet-
kých jeho obyvateľov. (OS)

Verejné prerokovanie návrhu Konceptu ÚPN
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Medzi vyspelé štáty Európy,
ktoré si s veľkou úctou pripomí-
najú pamiatku obetí prvej sve-
tovej vojny patrí aj Taliansko.
Bojiská na severe krajiny, naj-
mä okolo rieky Piavy, sú posia-
te hrobmi a pamätníkmi jednej z
najstrašnejších vojen v histórii
ľudstva. Na cintorínoch sa na-
chádzajú mená Talianov, Rakú-
šanov, mená obyvateľov krajín
bývalej Juhoslávie, ale i Če-
chov a Slovákov.

„Za živa proti sebe – po smrti
spolu“ tento nápis nájdete na
pomníkoch a cintorínoch snáď
najčastejšie. Aj dnešní talianski
občania si udalosti, ktoré sa by-
tostne dotýkali aj našich sta-
rých otcov, bojovníkov od Pia-
vy, pripomínajú každoročne s

veľkou úctou, pozornosťou a do-
jatím. O tom sme sa presvedčili
aj druhý aprílový víkend v mes-
tečku Follina. Práve tu bol v ča-
se prvej svetovej vojny zriade-
ný lazaret, v ktorom liečili voja-
kov zranených v početných bo-
jových operáciách. Mnohým
ťažko zraneným sa však už ne-
dalo pomôcť, tu zomreli a boli aj
pochovaní. Mesto Follina im vy-
budovalo dôstojný pamätník,
pri ktorom sa konali aj tohtoroč-
né oslavy.

Zúčastnili sa ich aj predstavi-
telia mesta i štátu a tiež zástup-
covia krajín, ktorí tu majú svo-
jich padlých. Slovenskú repub-
liku zastupovala konzulka Jana
Trnovcová a primátor Pezinka
Oliver Solga. Za zvukov našej

hymny sme položili veniec k pa-
mätníku slovenských vojakov,
ktorí tu majú svoj samostatný
pomník. Deň predtým sa naša
delegácia v miestnom stredo-

vekom kláštore zúčastnila fes-
tivalu mužských zborov, ktoré
majú v repertoári práve pies-
ne z obdobia prvej svetovej voj-
ny. Oliver Solga

Spomienka na „Veľkú vojnu“

Náklady na likvidáciu odpadov a čistenie mesta sú každoroč-
ne významnou položkou v mestskom rozpočte. Vývoz netriede-
ného odpadu a separátov od fyzických osôb a právnických
osôb, z verejnej zelene a cintorínov, prevádzkovanie zberného
miesta nebezpečných odpadov, jarné a jesenné upratovanie a
čistenie nelegálnych skládok stáli mesto v minulom roku takmer
700 tis. eur. Uloženie netriedeného odpadu na skládku v
Dubovej si vyžiadalo náklady 263 tis. €. Mesto väčšinu týchto
prác zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera – firmu
Petmas s.r.o Pezinok. Likvidáciu komunálnych odpadov vyko-
náva v subdodávke firma Marius Pedersen.

Okrem pravidelného vývozu odpadov mesto zabezpečuje
dvakrát ročne likvidáciu veľkoobjemového odpadu a drobného
stavebného odpadu z domácností. Zber sa robí donáškovým
spôsobom na zberné miesto. Má to výhodu v tom, že sa elimi-
nuje neporiadok v meste a dovezený odpad sa roztriedi. Ná-
klady na likvidáciu roztriedeného odpadu sú nižšie ako zmeso-
vého odpadu, ktorý sa vyváža do Dubovej.

V minulom roku bolo zlikvidovaných 31 t odpadu z nelegál-
nych skládok, čo si vyžiadalo náklady 3910 eur. K čistote mesta
brigádnickou aktivitou prispeli aj trampi, ktorí v rekreačnej
oblasti Stupy vyzbierali 1,5 t a rybári v okolí Dolnej 1,62 t od-
padu. (OŽP)

Náklady na likvidáciu odpadov
v minulom roku

Mesto Pezinok predalo formou obchodno verejnej súťaže bu-
dovu bývalej pošty na Myslenickej ulici. Za sumu 25 351 eur
(763 tis. Sk) ju získal Slovenský rybársky zväz, miestna organi-
zácia Pezinok. Minimálna kúpna cena do súťaže bola stanove-
ná na 17700 eur. (mo)

Mesto predalo budovu pošty na Myslenickej ulici

V mesiacoch október 2010 až
apríl 2011 Mesto Pezinok reali-
zovalo dva dobrovoľnícke pro-
jekty. Oddelenie školstva a soci-
álnych vecí MsÚ Pezinok vy-
pracovalo projekt a Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Pe-
zinku podľa § 52a zákona
5/2004 Z.z. o službách zamest-
nanosti poskytol príspevok na
aktivačnú činnosť formou dob-
rovoľníckej služby. Do projek-
tov sa zapojilo spolu 6 uchá-
dzačov o zamestnanie, z nich

jeden bol zdravotne postihnutý.
Cieľom prvého projektu bolo

zlepšiť životné a pracovné pod-
mienky občanov so zdravotným
postihnutím, ich lepšie zarade-
nie do spoločnosti a poskyt-
nutie poradenskej činnosti. V
priebehu trvania projektu bola
zabezpečená distribúcia na
špecializované poradenstvo,
sprevádzanie klientov, pomoc
pri vyplňovaní tlačív, sprostred-
kovanie zamestnania zdravot-
ne znevýhodneným a dlhodo-

bo nezamestnaným.
Cieľom druhého projektu bola

práca s bezdomovcami priamo
v nocľahárni na Bratislavskej uli-
ci, aktívne vyhľadávanie bezdo-
movcov v Pezinku, základné po-
radenstvo a nakoľko veľa bez-
domovcov trpí birofóbiou, tak aj
ich sprevádzanie po úradoch.
Okrem toho dobrovoľníci za-
bezpečovali v dopoludňajších
hodinách výdaj oblečenia pre
odkázaných ľudí, pripravovali
a vydávali teplé jedlo a čaj

bezdomovcom. V tomto období
bolo vydaných 221 teplých je-
dál, čajov a 848 kusov obleče-
nia.

V posledný deň trvania projek-
tu boli dobrovoľníci V. Malacký,
M. Hletko, Bc. B. Pepuchová,
Bc. I. Poláčková, Mgr. I. Vavák a
J. Veverka prijatí na Mestskom
úrade pánom viceprimátorom
Ing. M. Andelom, ktorý im v me-
ne mesta zaďakoval za ich ak-
tívnu dobrovoľnícku prácu.

Mgr. Renáta Minarovičová

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby

Gastrofest Pezinok 2011

9.00 - Registrácia súťažných tímov
10.00 - Začiatok súťaže vo varení
11.00 - Majstrovstvá Slovenska vo váľaní suda na čas
13.00 - Odborná degustácia porotou
14.00 - Vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien

pokus o slovenský rekord vo varení kapustnice v 2500 lit-

rovom kotli
predaj uvarených produktov súťažiacich tímov
koncerty a vystúpenia hudobných skupín Whatever, Fun-

ny Fellows, Vrbovskí víťazi
moderovať bude Roman Féder
atrakcie pre deti (nafukovacie hrady)
variť bude aj dievčenský tím so superstaristkou Martinou

Šindlerovou

Varíte radi guláš, fazuľovicu alebo kapustnicu? Radi súťaží-

te? Radi vás privítame na prvom ročníku súťaže vo varení

Vitana Gastrofest. Váš tím môže súťažiť vo varení v štyroch

kategóriách:

Vaše majstrovské diela budú hodnotené v každej kategórii

samostatne. Hodnotiť ich bude porota zložená z odborníkov

a známych osobností.

družstvá (tímy) alebo jednotlivci

starší ako 18 rokov bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.

Maximálny počet účastníkov v jednom družstve je 5 osôb.
Bližšie informácie nájdete na

Oto Tóth, Milan Bejdák, Vinogallery Pezinok, Vitana, Mesto

Pezinok

V sobotu 4. júna 2011 od 9.00 - 16.00 sa uskutoční na

Radničnom námestí

PROGRAM GASTROFESTU:

SPRIEVODNÝ PROGRAM:

INFORMÁCIE PRE SÚŤAŽIACICH:

1.Varenie guláša
2.Varenie fazuľovice
3.Varenie kapustnice
4.Varenie halászlé

Súťaže sa môžu zúčastniť

ORGANIZÁTORI:

1. ročník súťaže vo varení guláša,

fazuľovice, kapustnice a halászlé.

Kontakt:

■

■

■

■

■

■

www.gastrofest.eu.

Milan Bejdák, organizátor; tel.: 0911 876 830,
e-mail: , web:gastrofest@gmail.com www.gastrofest.eu

Pri pamätníku v talianskej Folline

V dňoch 28. - 30. apríla sa opä-
tovne po dvoch rokoch konali
Dni Pezinka v Mladej Boleslavi.
Pod záštitou Mesta Pezinka ich
organizovalo Pezinské kultúrne
centrum.

Už úvodný deň, ktorý vernisá-
žou otvorila výstava fotografií
„Vinohrady, víno, ľudia“ pezin-
ského fotografa Jána Štrbu, sa
niesol v znamení úspechu.
Vestibul pred galériou v mlado-
boleslavskom Dome kultúry bol
zaplnený do posledného mies-
ta. Na vernisáži sa zúčastnili
obaja primátori partnerských
miest – Mgr. Oliver Solga a
MUDr. Raduan Niwelati . Obaja
vyjadrili potešenie nad pokra-
čovaním 62-ročného priateľ-
stva medzi našimi mestami. K
spríjemneniu vernisáže prispe-
lo spevácke trio z Mladej Bo-
leslavi a prehovoril tiež kurátor
výstavy – Ľuboš Janečka z
Malokarpatského múzea Pezi-
nok, ktoré vystavené exponáty
zapožičalo.

Okrem oficiálnych rokovaní po-
kračovalo podujatie kultúrnym
programom a stretnutiami. V pia-
tol 29. apríla v dopoludňajších
hodinách Divadlo na kolesách
odohralo v Kultúrnom stredisku
Svet predstavenie Najsladšia
rozprávka pre deti I. stupňa zá-
kladných škôl. Po počiatočnom
ostychu sa deti priznali, že mno-
hé z nich majú jedného z rodi-
čov či starých rodičov zo
Slovenska a o tom, že všetké-
mu rozumeli, nás presvedčil ich
srdečný smiech pri komických
častiach predstavenia.

O inom bolo už predstavenie
Každý z nás v podaní divadla
BALACLAVA v Dome kultúry.
Témy ako workoholizmus, svet

modelingu či problémy s dro-
gou sa rovnako dotýkajú mla-
dých ľudí na celom svete, ako
na Slovensku tak aj v Čechách.
Naši mladí divadelníci dosta-
li pochvalu od mladoboles-
lavských divadelníkov, v mene
ktorých pani Helena Červená
vyzdvihla nielen ich herecké
výkony, ale aj scénu, kostýmy
či hudbu a réžiu Juraja Hanu-
líka.

V popoludňajších hodinách
sa Pezinčania veľa dozvedeli o
turisticky i historicky najzaují-
mavejších častiach Mladej Bo-
leslavi na vychádzke s histori-
kom PhDr. Karlom Herčíkom.
Predtým nás však ešte čakalo
milé prijatie na Magistráte mes-
ta Mladá Boleslav námestní-
kom primátora Bc. Danielom
Marekom, kde sme dostali me-

dziiným i publikácie o Mladej
Boleslavi.

Hneď potom nasledovala pre-
zentácia nového dvoj-CD Leká-

Úspešné Dni Pezinka v Mladej Boleslavi

reň srdca autorkou Evou Šiško-
vou s klavírnym sprievodom
Juraja Hanulíka v Knižnici mes-
ta Mladá Boleslav. Neskoršie
popoludnie bolo opäť v Dome
kultúry venované dychovej hud-
by. Ovácie, ktoré sprevádzali vy-
stúpenie SDH CAJLANÉ, určite
naštartovali túto našu pezinskú
dychovku a ich organizačného
vedúceho Františka Federa do
ďalšej činnosti. Bolo príjemné
počuť po vystúpení od našich
priateľov „Bravó...“.

Večer navštívila oficiálna kul-
túrna delegácia z nášho mesta
premiéru divadelného predsta-
venia Nebezpečné vzťahy v
Mestskom divadle.

Počas Dní Pezinka v Mladej
Boleslavi sa uskutočnili aj dve
pracovné stretnutia primátorov
partnerských miest. Hovorili nie-

len o problémoch, ktoré obidve
samosprávy trápia, ale aj o mož-
nostiach a východiskách ďalšej
spolupráce. Prechod kompe-
tencií zo štátu na mestá je rov-
nako v Čechách ako aj na Slo-
vensku výzva, ktorú budú mu-
sieť riešiť. Preto sú pre pre Pe-
zinok zaujímavé poznatky o fun-
govaní modelu štatutárnych
miest, akým je aj Mladá Bo-
leslav. Pezinský primátor sa o-
boznámil okrem iného aj s pro-
jektom budovania dvojpodlaž-
ného podzemného parkoviska v
centre mesta. Jedná sa o par-
kovisko pre 90 osobných áut,
na vybudovanie ktorého vynalo-
žia 50 miliónov českých korún.

Po neuveriteľnej pohostinnos-
ti a srdečnej atmosfére celá sku-
pina Pezinčanov odcestovala v
sobotu cez Prahu domov. S
dobrým pocitom, že úspešne re-
prezentovali svoje mesto, ale aj
s tým, že urobili priateľom ra-
dosť.Aešte s vďakou – vedeniu
mesta Mladá Boleslav na čele s
primátorom R. Nwelatim, pani
L. Vlčkovej z Magistrátu mesta,
ktorá zabezpečovala pre nás
program i ubytovanie, no a sa-
mozrejme vedeniu KULTÚRA
Mladá Boleslav v osobe riadite-
ľa PhDr. P. Filipa, pani P. Ka-
planovej, technikom, proste
všetkým, ktorí pre nás pripravili
nádherné Dni Pezinka v Mladej
Boleslavi.

A tak nám zostáva predoslať
len jediné: dovidenia o rok,
milí Mladoboleslavčania, na
Dňoch Mladej Boleslavi v Pe-
zinku. (PKC)

Divadlo na kolesách uviedlo hru Najsladšia rozprávka.
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�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA

�Vykonávame klampiarske, pokrývačské a izolatérske práce. Pezi-
nok tel. 0903 719 852

� Solárne štúdio – Turbo, 1 min. 0,38 centov. Pezinok, Moyzesova
11, tel. 0903 719 852

MÁJ 2011 PEZIN ANČ

Rada by som poďakovala iniciátorom a realizátorom revitalizá-
cie Zámockého parku. Návštevy a prechádzky v ňom spríjemňujú
celý môj život. V súčasnosti je miestom pre môj pravidelný a bez-
pečný pohyb. Takže ešte raz vďaka za všetkých bežcov, chodcov
a prechádzajúcich sa.

Snáď by som na tabuli pri vchode ešte uvítala niekoľko viet o
histórii (tam kde je informácia o nákladoch na revitalizáciu).

Gabina Vojteková

Vďaka za starostlivosť o Zámocký park

Pezinská kvapka krvi
Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku v
spolupráci s Národnou trans-
fúznou stanicou v Bratislave

vás pozývajú na odber krvi od dobrovoľných darcov – 3. ročník
PEZINSKEJ KVAPKY KRVI. Odber sa uskutoční v stredu 29.
júna 2011 v čase od 8.00 do 12.00 hod. v Dome kultúry na Holu-
byho ulici v Pezinku. Na odber si treba priniesť občiansky preu-
kaz a kartu poistenca. Miestny spolok SČK

Bratislavský samosprávny
kraj (BSK) uvažuje o vypracova-
ní návrhu na zvýhodnenie a o-
chranu domácich vinohradníkov.
„

uviedol
bratislavský župan Pavol Frešo.
Vyššie zdanenie vinohradníkov
bez ich akéhokoľvek zvýhodne-
nia by podľa Freša výrazne zhor-
šilo aj situáciu medzi vinármi.

Náš Malokarpatský región je
známy a silne identifikovaný s vi-
nohradníctvom už po stáročia.
Máme tu generácie vinohradní-
kov, ktorí zachovávajú tradície a
zveľaďujú svoje vinohrady. Tie sú
dôležitým urbanistickým prvkom
celého regiónu, a práve túto hod-
notu musíme chrániť,“

pove-
dal P. Frešo. Z toho dôvodu bude
Bratislavský samosprávny kraj
podporovať opatrenia smerujúce
k podpore a ochrane domácich
vinohradníkov v regióne. Frešo je
presvedčený, že návrhy opatrení
prídu priamo od samotných vino-
hradníkov. O konkrétnych návr-
hoch bude predseda BSK hovoriť
s predstaviteľmi Malokarpatskej
vínnej cesty (MVC) pri príležitosti
konania Dňa otvorených pivníc
na sv. Urbana. MVC združuje
200 vinohradníkov a vinárov Ma-
lokarpatského regiónu.

„Ešte viac by sa otvoril priestor
pre väčšie zaplavenie trhu lac-
ným vínom zo zahraničia,“

(it)

Frešo: Domácich vinohradníkov treba zvýhodniť

Práca v našich vinohradoch je ťažká, výroba hrozna stále ná-
kladnejšia. Vhodné počasie prináša štedrosť, ale nepriazeň aj
veľké škody. Foto (mo)

Ste unavení?
Máte alergie?
Ste často chorí?
Snažíte sa o bábätko?
Pomôžeme Vám.

Akcia: pri predložení tohto inzerátu zľava 30%

Kontakt: 0944/280360 - www.studiozet.sk

Počítačové skenovanie organizmu
pomocou biorezonančného prístroja DIACOM

Pokiaľ ste sa rozhodli darovať krv, musíte spĺňať všeobecne
základné kritériá:

Pre ženy nie je vhodné ísť darovať krv počas menštruácie,
resp. tesne pred ňou alebo po nej.

Je nutné, aby ste boli pred odberom dostatočne hydratovaný.
24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 l
(vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). Ráno pred odberom vypite
500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol
litra čaju).

Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! Večer pred odbe-
rom a taktiež tesne pred odberom nejedzte tučné jedlá (syry,
maslo, smotanu, mäsové jedlá a výrobky, údeniny...). Vhodné je
jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové
pečivo, džem, med …

Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alko-
hol (aspoň 12 – 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevysta-
vujte priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy
a návštevu posilňovne.

Alkohol, tučné jedlá, telesná námaha a niektoré lieky môžu pre-
chodne spôsobiť zvýšenú aktivitu pečeňových enzýmov (ALT).
Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spán-
ku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

- musíte mať vek od 18 do 60 rokov. Pokiaľ ste pravidelným
darcom, môžete darovať krv až do svojich 65 rokov;

- musíte mať telesnú hmotnosť minimálne 50 kg;
- nesmiete byť nosičom vírusu HIV (AIDS);
- nemôžete byť po prekonaní hepatitídy (žltačky) typu B a C;
- nemôžete trpieť na iné závažné a chronické ochorenie.

Príprava darcu krvi pred odberom

Viac informácií na www.ntssr.sk

Čo by mal vedieť darca krvi

Spoločnosť ecorec Slovensko so sídlom v Pezinku, ktorá sa zao-

berá spracovaním odpadov na alternatívne palivá aj v tomto roku po-

mohla pri jarnom upratovaní v meste Pezinok. Občania priviezli na

zberný dvor množstvo odpadu, z ktorého bolo vytriedených 58,5 tony

spáliteľných odpadov – rôznych plastov, dreva, kusov nábytku či pne-

umatík. Tie sa v prevádzke spoločnosti ecorec premenili na alterna-

tívne palivo, ktoré bolo ekologicky zhodnotené v cementárni v Rohož-

níku. „Sme radi, že môžeme týmto spôsobom pomôcť mestu.

Som presvedčený, že občania ocenia, že sa s odpadom nakladá

ekologicky. So skládkami Pezinčania nemajú dobrú skúse-

nosť,“

„Deň Zeme je pre nás symbolická príle-

žitosť, aby sme si sami vyhrnuli rukávy a postarali sa o vyčiste-

nie lokality, kam denne dochádzame za prácou,“

povedal Christian Abl, riaditeľ spoločnosti. Spoločnosť zabez-

pečila bezplatné spracovanie odpadu, čím mestu ušetrila približne

1500 eur.

Zamestnanci ecorecu zlikvidovali aj čiernu skládku v časti Glejov-

ka, kde vlastnými silami vyčistili 5 m3 odpadu nahádzaného nezod-

povednými spoluobčanmi.

povedal Juraj

Číž, obchodný riaditeľ spoločnosti. Odpad z čiernej skládky bol ta-

kisto zhodnotený v prevádzke spoločnosti v Pezinku. (jč)

Odpad bol spracovaný na alternatívne palivo

�Príjmem brigádnika na obsluhu plynovej čerpacej stanice v PK na
soboty 8-12 hod. Tel. 0903 345 054

V sobotu 30. apríla sa uskutočnil v priestoroch Základnej školy
Orešie 5. ročník Ochutnávky grinavských vín. Vystavovalo 26 vi-
nárov, ktorí sa prezentovali s 90 vzorkami vín. Najviac vzoriek vy-
stavoval Peter Uherek (13), Ján Mezei (12) a VVDP Karpaty (11)
Šampiónom výstavy sa stalo víno od vinára

. Cenu za získal vinár
a cenu za .

získali vína: Zmes biela 2010 – vinár
, Chardonnay 2010 – , Dornfel-

der 2009 – , Zmes biela 2010 – , Irsay
Oliver a Svätovavrinecké rosé (obe ročník 2010) – ,
Zwiegeltrebe 2009 – , Tramín červený a Cabernet
Sauvignon (obe ročník 2010) – . Najstarším vysta-
vovateľom bol 81- ročný vinár Milan Satko. Historicky prvé ocene-
nie z ochutnávky grinavských vín pre ženu – vinárku, získala
Valéria Mikulová.

Slávnostné odovzdávanie cien najúspešnejším vinárom sa kona-
lo 15. mája v Integrovanom klube v Grinave.

Rizling rýnsky J.
Mezeia najlepšie biele víno Marián Kras-
ňanský najlepšie červené víno Lukáš Krasňanský

Zlatú medailu Eduard
Handreich Gustáv Krasňanský

Ján Mezei Valéria Mikulová
Jozef Šindler

Peter Uherek
VVDP Karpaty

(www.grinava.com)

Ochutnávka grinavských vín

Najúspešnejší vystavovatelia: zľava Marián Krasňanský,

Ján Mezei a Lukáš Krasňanský.
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Začiatkom tohto roku Slo-
venská pošta vydala "svätojur-
skú"poštovú známku. Jej autor-
mi sú Róbert Jančovič (výtvar-
ný návrh) a Martin Činovský
(rytec). Známka má rozmery
26,5 x 22 mm a je na nej zobra-
zený sv. Juraj ako jazdec na ko-
ni, ktorý svojou kopijou prebo-
dáva draka. Bola vydaná v nák-

Známka Pezinka vydaná
18. 9. 2003

Známka Sv. Jura vydaná
28. 1. 2011

Známka Modry vydaná 7. 2.
2007

lade 2 milióny kusov a jej nomi-
nálna hodnota je 0,70 €.
Vydaním tejto známky sa Svätý
Jur stal tretím mestom v okre-
se, ktoré má svoju známku.

Prvú známku mal Pezinok, vy-
šla v septembri roku 2003. Ob-
sahuje kompozíciu historickej
architektúry mesta a mestský
erb.Autormi sú Oliver Solga (vý-

tvarný návrh) a František Hor-
niak(rytec). Jej rozmer je 19 x
23 mm a vyšla v náklade milión
kusov. Nominálna hodnota je
100 Sk.

Modranskú známku vydala
Slovenská pošta v júni 2007.
Autorom je akad. maliar Martin
Kellemberger, ktorý na nej
stvárnil Hornú bránu mestské-

ho opevnenia a mestský erb.
Známka má nominálnu hodno-
tu 14 Sk a vyšla taktiež v nákla-
de milión kusov. Rozmer znám-
ky je 23x26 mm.

Pezinská známka je odlišná
tým, že má najmenší rozmer a
najvyššiu nominálnu hodnotu.
Stokorunovú známku nemá žiad-
ne iné slovenské mesto. (mo)

Všetky mestá v pezinskom okrese
už majú poštové známky

V utorok, 19. apríla uskutočnilo Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru v Pezinku taktické cvičenie na hra-
de Červený Kameň. Cieľom cvičenia bolo preveriť nasadenie a
riadenie síl a prostriedkov pri zdolávaní a likvidácii požiaru
strechy historickej budovy s nasadením cisternových automo-
bilových striekačiek. Taktické cvičenie bolo zrealizované vo vzá-
jomnej súčinnosti s jednotkami Dobrovoľného hasičského zbo-
ru v Častej, Doľanoch a Budmericiach a Obvodným oddelením
PZ SR v Modre. (ša)

Taktické cvičenie na Červenom Kameni

Polícia upozorňuje občanov, aby neboli ľahostajní ku spoloč-
ným nebytovým priestorom v ich príbytkoch. Nakoľko sa mnoho-
krát do nich dostanú cudzie osoby.
Podceňovanie tejto skutočnosti môže viesť k ohrozeniu vášho ma-
jetku či zdravia. Prispejte aj vy k svojej bezpečnosti a bezpečnosti
svojich susedov. (zm)

cez nezabezpečený vchod

Zabezpečte vchody do spoločných priestorov

TAHITI – jeden z mnohých
ostrovov francúzskej Polyné-
zie. V r. 1910 – 1911 tu pôsobil
M.R.Štefánik – vtedy už zdatne
skúsený a vyštudovaný astro-
nóm. V Polynézii bol členom ex-
pedície na pozorovanie Hal-
leyho kométy a zatmenie
Slnka. V roku 1911 sa pomocou
kontaktov vo Francúzsku po-
stavil na tomto ostrove obser-
vatórium s priemerom kopuly 8
metrov. Po vypuknutí 1. sveto-
vej vojny však svoje budovateľ-
ské plány do budúcnosti už ne-
dokončil. Počas 2. sv. vojny
Nemci observatórium zbom-
bardovali. Ostali len základné
múry, ktoré v súčasnosti ustúpi-
li novej bytovej výstavbe prisťa-
hovalcov.

Tahicykl 2011 – tak sme na-
zvali expedíciu, aby sme vzdali
poctu l00. výročiu založenia
tohto observatória. Zúčastnilo
sa jej pätnásť členov – cyklistov.
Jadro tímu Čechov a Slovákov
tvorili astronómovia profesioná-
li aj amatéri, ktorí sú združení v
cyklistickom spolku Ebicyklu.
Hlavným predstaviteľom bol po-
pularizátor astronómie RNDr.
Jiří Grygar CSc. V skupine bol
aj Ing. Ivan Peschl z Pezinka,
Alexander Pravda, Paula Prav-
dová, Ing. Ľuboslav Dobrovoda
z Modry a Juraj Jajcaj z Vinič-
ného. Na spoznávanie ostrova
sme si zobrali bicykle.

Pobyt trval od 5. do 19. mar-
ca. Prvé dni sme strávili v
Papeete, hlavnom meste ostro-
va Tahiti. Chvíľu trvalo zvyknúť
si na 11 hodinový časový po-
sun, a na to, že Slnko vychá-
dza na západe a zapadá na vý-
chode. Skontaktovali sme sa tu
aj so Slovenkou – Svetlanou
Morvan, rodáčkou zo Senice,
ktorá tu učí francúzštinu. Dala
nám veľmi dobré rady a podeli-

la sa s nami o skúsenosti, kam
sa vypraviť a čo určite treba vi-
dieť a zažiť.

V Papeete, na vŕšku Faire,
na mieste bývalého observató-
ria, v roku 1994 Slováci pod ve-
dením Františka Keleho posta-
vili malý pamätník M.R. Štefáni-
ka. S menšími opravami je nao-
zaj v dobrom stave dodnes. Za-
stavili sme sa aj na myse Mata-
vai Bay, kde kapitán James
Cook v r. 1769 pozoroval pre-
chod Venuše cez slnečný ko-
túč. Časť výpravy navštívila tiež
iné okolité ostrovy. Za celý po-
byt na ostrovoch som na bicykli
najazdil okolo 500 km. Servis bi-
cyklov tu prakticky neexistuje,
musíte sa spoliehať na seba.
Keď vás zastihne búrka, nie je
sa kde schovať, je lepšie sa vy-
zliecť do plaviek. O pár minút
ste na slnku suchý.

Dva dni pred odchodom nás
kontaktovali z magistrátu a po-
zvali nás na malú návštevu.
Bolo to pre nás milé prekvape-
nie. Hostitelia sa zaujímali o
všetko: ako žijeme, kde je naša

krajina... Dozvedeli sa ešte viac
o našom slávnom rodákovi
M.R. Štefánikovi. Zaujímali sa
aj o nás, kto sme a načo sme na
Tahiti prišli. Na znak úcty nám
darovali kovovú plaketu - na
jednej strane je portrét misioná-
ra W.P. Crooka a na druhej
zobrazenie radnice.

Čo sme si na Tahiti všimli?
Stmieva sa tam veľmi rýchlo,
behom 15-20 minút je zo slneč-
ného dňa tmavá noc. Aj domo-
rodci jazdia na bicykloch, ale zá-
sadne v protismere. V noci ne-
používajú žiadne svetlo, nepo-
znajú reflexné veci a odrazky.
Počas noci si voľne pohybujúci
psi viac dovolia na cyklistov, ale
len na cudzincov. Na domácich
ani nešteknú. Vodiči sú veľmi
ohľaduplní, keď chodec nazna-
čí, že chce prejsť cez cestu,
okamžite sa zastaví dvojprúdo-
vá frekventovaná doprava,
všetci čakajú až prejdete. Väč-
šina šoférov za volantom sú že-
ny. Počasie je tu každý deň ako
„cez kopírák“ - doobeda slneč-
no a teplo, k obedu sa vytvára

oblačnosť, medzi 13. a 14. hodi-
nou prichádza výdatná búrka.
Po nej je znovu slnečno a teplo.
Tunajší záhradkári nepoznajú,
čo je to zalievať záhradu. Stála
denná teplota je tridsať stup-
ňov, v noci o šesť stupňov me-
nej. Na ostrovoch je jedna
cesta, pozdĺž pobrežia. Kvalita
asfaltu je rôzna, miestami veľmi
dobrá, ale nájdete aj výmole
ako u nás. Na večer si domáci
vyťahujú stoličky a stoly k ces-
te. Rozprávajú sa, pokrikujú na
seba. Pohostinstvá ako u nás
tam neexistujú. Sú tam len ma-
lé obchody, kostoly a školy.
Alkohol si domorodci doprajú
len dva dni v týždni – v piatok a
sobotu. A to intenzívne. V ostat-
ných dňoch takmer absentujú,
sú v práci.

Náš pobyt bol ozaj výnimoč-
ný. Výprava do džungle za vo-
dopádmi, potápanie sa so žra-
lokmi a kŕmenie rají... Zažili
sme aj evakuáciu pred hrozbou
tsunami z Japonska. Výnimoč-
nosť si uvedomujeme až teraz
– doma. Alexander Pravda

Po stopách slávneho rodáka na Tahiti

Pezinská školská liga v stolnom tenise pozná víťazov 6. roč-
níka (školský rok 2010/2011). Do konečného poradia sa zapo-
čítavali výsledky zo všetkých troch bodovacích turnajov a tur-
naja TOP 16. Uvádzame víťazov v jednotlivých kategóriách:
J

– l. Adam Brat, Gymnázium Pezinok,
– 1. Martina Klúčiková, ZŠ Kupeckého,

– 1. Martin Žigo, ZŠ Fándlyho, – 1.
Valentína Cviková, Gymnázium Pezinok, – 1.
Róbert Gajdúšek, ZŠ Viničné.

– 1. ZŠ Na bielenisku A, – 1.
ZŠ Na bielenisku A, – 1. ZŠ Fándlyho A,

EDNOTLIVCI
Starší žiaci a dorastenci
Staršie žiačky Mladší
žiaci Mladšie žiačky

Najmladší žiaci

DRUŽSTVÁ
Starší žiaci a dorast Mladší žiaci

Mladšie žiačky
Najmladš

(pž)
ie žiactvo – 1. ZŠ ViničnéA. Kompletné výsledky náj-

dete na www.stkpk.sk

Konečné výsledky školskej ligy
v stolnom tenise

Dňa 25. júna. 2011 (sobota) obec Častá vás pozýva na tradič-
ný ,,Remeselný jarmek častofský“. Začiatok jarmoku o 10.00
hod. Počas celého dňa ponúkame bohatý kultúrny program spo-
jený s ukážkami tradičnej remeselnej výroby a jedinečné vstupy
divadelníkov. Lokše, pagáče, dobré jedlo a kvalitné vínko bude
v ponuke samozrejmosťou. Na záver country zábava pod ho-
lým nebom. (ľo)

Remeselný jarmek častofský

Občianske združenie PrevenciaAD Pezinok v spolupráci s Cen-
trom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Pe-
zinku získalo v rámci Otvorenej grantovej výzvy Nadácie Orange
pre MVO v oblasti vzdelávania finančný grant na projekt

.
Cieľom projektu je zlepšiť vedomosti, schopnosti a zručnosti pe-

dagogických pracovníkov, ktoré sú potrebné pri zvládaní neprispô-
sobivého správania žiakov (agresivita, šikanovanie, apatia, igno-
rancia). Tému sme zvolili z toho dôvodu, že v praxi i bežnom živote
sa čoraz častejšie a vo vypuklejšej podobe stretávame s neprispô-
sobivým a problémovým správaním žiakov. V menej vyostrenej po-
dobe sa vyskytuje vo forme zlých vzťahov v triede, v závažnejšej
podobe ako agresia, šikanovanie, apatia a ignorácia v správaní žia-
kov. Bohužiaľ čoraz frejventovanejšie sú aj incidenty brachiálnej
agresie, ničenia majetku školy a vyhrážania sa učiteľom a žiakom.
Učitelia sú pri riešení takýchto problémov častokrát bezmocní, ne-
vedia správne zareagovať.

V rámci nášho projektu dvadsať prihlásených učiteľov absolvuje
intenzívny zážitkovo-vzdelávací seminár a päť nasledujúcich su-
pervíznych seminárov. Pozornosť zameriame predovšetkým na
prácu triednych učiteľov a výchovných poradcov, ktorí sú najviac
kompetentní riešiť problémy súvisiace s neprispôsobivým správa-
ním. Prostredníctvom nácviku konkrétnych techník jednania a ko-
munikácie so žiakmi sa zvýši ich schopnosť riešiť problémové situ-
ácie vyskytujúce sa v školskom prostredí. Vedomosti a skúsenosti
nadobudnuté počas zážitkovo-vzdelávacieho seminára im po-
môžu viesť triednické hodiny efektívnejšie z hľadiska pozitívneho
rozvíjania vzťahov v triede. Časový harmonogram projektu je máj –
október 2011.

Vyriešme
si to v triede

(LĽ)

Projekt Vyriešime si to v triede

Občianske združenie GFC Grinava ukončilo svoju činnosť.
Oznámilo to 19.3. 2011 Mestskému úradu v Pezinku. Nezna-
mená to však koniec futbalu v grinavskej časti mesta. Vznikol
nový klub, ktorý nie je právnym nástupcom GFC Grinava, s ná-
zvom Grinavský futbalový klub 1923. Predsedom nového klubu
sa stal Daniel Tahotný, podpredsedom Ľuboš Sandtner. (mo)

V Grinave nový futbalový klub
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Počas charitatívnej zbierky
DEŇ NARCISOV sa v Pezinku
a okolí vyzbieralo vyše 10 tisíc
eur. Zbierku organizovali Klub
Venuša, Skauti 61. oddiel a
Základná škola Fándlyho v Pe-
zinku (organizovala samostat-
nú zbierku).

Klub Venuša Pezinok spolu
so svojimi spolupracovníkmi
a dobrovoľníkmi vyzbieral 7
801,61 €. Na tejto zbierke sa
podieľali: Pezinok, Horné Ore-
šany, Rišňovce, Viničné, Slo-
venský Grob, Limbach, Častá,
Modra (cez Klub Venuša).
Spolupracovali: Obchodná aka-
démia Pezinok, Gymnázium

Pezinok, Stredné odborné uči-
lište Pezinok, Komenského ul.

Skauti mesta Pezinok – 61.

oddiel vyzbierali 2548,40 €.
ZŠ Fándlyho vyzbieranú sumu
neoznámila.

Ďakujeme všetkým Pezinča-
nom a obyvateľom spolupracu-
júcich obcí, študentom a žia-
kom škôl, ktorí sa zapojili do
zbierky a prispeli na programy
a projekty Ligy proti rakovine
na podporu onkologických pa-
cientov. Vyzbierané finančné
prostriedky sa po prerozdelení
dostanú do regiónov a miest na
celom území Slovenska

ktoré projek-
ty v našom regióne boli podpo-
rené.

Ešte raz všetkým srdečná
vďaka.

Vedúca klubu Venuša.
Anna Štilhammerová,

vás bu-
deme informovať,

Na Deň narcisov sa vyzbieralo vyše 10 tisíc eur

Pezinskí hasiči si mimoriadne
dôstojným spôsobom pripomí-
najú svojho patróna sv. Floriá-
na. Každoročne na jeho počesť
organizujú celomestské oslavy.
Hlavnými organizátormi aj v tom-
to roku boli Občianske združe-
nie Dobrovoľný hasičský zbor
mesta Pezinok v spolupráci s
Okresným riaditeľstvom Hasič-
ského a záchranného zboru v
Pezinku. Účastníci osláv sa zišli
na Hasičskej stanici pri Rozál-

ke, kde sa zoradili a v sprievode
prešli na Radničné námestie.
Na parkovisko pred budovou
mestského úradu hasiči priviezli
tiež historickú i súčasnú moder-
nú techniku. Aj napriek daždivé-
mu počasiu si techniku a pre-
zentáciu činnosti profesionál-
nych a dobrovoľných hasičov
prišli pozrieť stovky ľudí. So
záujmom si pozreli ukážky čin-
nosti integrovaného záchranné-
ho systému, zachraňovania zra-

nených osôb pri havárii, záchra-
ny osôb z výškových budov a
iné. Dobrovoľní hasiči predviedli
kráľovskú športovú disciplínu –
požiarny útok s vodou, nielen s
technikou, ale i prastarou ruč-
nou hasičskou striekačkou. Sú-
časťou programu bola i prezen-
tácia činnosti Policajného zboru
a Mestskej polície v Pezinku,
vrátane ukážky bojových ume-
ní. Nechýbal tradičný účastník -
skupina Funny Fellows. Pre deti

organizátori pripravili hasičskú
lanovku, rôzne ukážky preven-
cie a veľký úspech zožal i ne-
horľavý oblek a hasenie požiaru
v kadi. Najväčšou atrakciou bo-
la nastriekaná pena, v ktorej sa
mohli deti vyšantiť.

Osláv sa zúčastnili aj primátor
mesta Oliver Solga, prednosta
Obvodného úradu Jaroslav Ga-
raj, riaditeľ OR HaZZ Emil Mo-
ťovský, evanj. farárka Helena
Benková a ďalší hostia. (mo,lv)

Hasiči pripravili podujatie na počesť svojho patróna

Ukážka záchrany osôb zoskokom z vyvýšeného miesta.

Foto (mo)

Kladenie venca k soche Floriána na starej požiarnej zbrojni-

ci na Mladoboleslavskej ulici.

Denné centrum na Kollárovej
ulici usporiadalo v dňoch 2.- 4.
mája výstavku pod názvom

. Výbor
DC sa rozhodol vyzvať členov,
aby priniesli zo svojich domác-
ností vzácne ručné práce a iné
predmety za účelom ich vysta-
venia v priestoroch klubu. Takto
zhromaždili desiatky krásnych
obrusov, posteľných diek, oz-
dobných dečiek, nástenných de-
čiek s nápismi, ale aj paličkova-
né čipky, rôzne výšivky, staré
kroje a iné obdivuhodné veci.

Otvorme staré zásuvky

„Chceli sme, aby ľudia priniesli
ukázať svoje vzácne predmety,
ktoré sú im blízke a viažu sa k
nim pekné spomienky. Prekva-
pil nás veľký záujem, zhromaž-
dilo sa nám veľmi veľa exponá-
tov. Návštevníci, ktorých bolo
najviac na otvorení výstavy,
neskrývali nadšenie a obdiv.
Mnohým to pripomenulo ich
mladosť. Hoci pripraviť takúto
akciu dá dosť námahy, určite to
stálo za to. Výstavu považuje-
me za úspešné podujatie. Teší
nás, že naše nové priestory si

pri tejto príležitosti prišlo pozrieť
veľa ľudí, niektorí tu ešte neboli.
Najväčším problémom je, že
sem majú prístup aj iné organi-

zácie, ktoré tu majú klubovne,
mali sme preto trošku obavy,
aby sa nám niečo nestratilo.
Nakoniec však všetko dobre do-

padlo, o to máme väčšiu radosť
z vydareného podujatia,“ pove-
dala nám vedúca klubu

.
Kata-

rína Esterlová (mo)

Vystavovali svoje najkrajšie ručné práce

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku pozý-
va všetky deti, ktoré chcú spievať, hrať na hudobnom nástroji,
maľovať, tancovať či hrať divadlo, na talentové skúšky, ktoré sa
budú konať v dňoch 13. a 14. júna 2011 v čase od 14.00 do
18.00 hod.v sídlach umeleckých odborov:

– na Trnavskej ulici č. 1 (vyučuje sa spev, kla-
vír, akordeon, keybord, husle, violončelo, gitara, flauta-zubcová
aj priečna, klarinet, saxofón).

– na Trnavskej ul. č. 1.

v zasadačke na Štefánikovej ul. č. 10 (nad Ba-
getou) - ( vyučuje sa scénický tanec, moderný tanec, ľudový ta-
nec – možnosť navštevovať aj viaceré žánre súčasne).

– bývalá ZŠ Holubyho ul.

Optimálny vek dieťaťa je 7 rokov, v prípade výrazného talentu
zoberieme aj mladšie alebo staršie deti. Škola poskytuje aj štú-
dium pre dospelých.

Hudobný odbor

Literárno-dramatický odbor

Tanečný odbor

Výtvarný odbor

(ZUŠ)

Talentové skúšky do ZUŠ

Občianske združenie ODKAZ ŠTEFANA PROKOPA pripra-
vuje výstavu filmového režiséra Dušana Hanáka – Ľudia z An-
goly. Výstava sa uskutoční v priestoroch Galérie Prokop na Po-
točnej ul. č. 5 v dňoch 9. 6. - 15. 7. 2011.

Prof. D.Hanák, slovenský režisér a scenárista hraných a doku-
mentárnych filmov, je absolventom FAMU v Prahe. Pôsobí ako
pedagóg na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, fotografuje a
venuje sa písaniu poézie, ktorá je ozdobou jeho „ hľadania obra-
zov “ vo filme a fotografii. Nakrútil dvadsať dokumentárnych fil-
mov, medzi najvýznamnejšie patria celovečerný film Obrazy
starého sveta (1972), ktorý získal veľa medzinárodných a domá-
cich ocenení. Za všetky treba uviesť Cenu Asociácie filmových
kritikov Los Angeles za najlepší dokumentárny film v roku 1990
a celovečerný film Papierové hlavy (1995) – Golden Spire
Award na 40. MFF v San Franciscu.

Výstava Dušana Hanáka je venovaná priateľovi sochárovi
Štefanovi Prokopovi. Galéria Prokop

Výstava v Galérii Prokop

Na májovom zasadnutí Komisie CR a turistiky bola hlavnou
témou problematika dlhodobého a krátkodobého ubytovania v
Pezinku. Prizvaní boli niektorí prevádzkovatelia ubytovacích za-
riadení, ktorí prezentovali svoje skúsenosti a názory na danú
problematiku. Vo všeobecnosti, čo sa týka prenocovania turis-
tov v našom meste či regióne, je to zatiaľ veľmi malé percento.
Podľa hoteliérov 80 – 90 percent tvorí klientela – ľudia na slu-
žobných pracovných cestách. Väčší záujem o ubytovanie zo
strany turistov je počas tradičných podujatí v meste, ako sú
Pezinské vínne pivnice či Vinobranie. Vtedy sú ubytovacie za-
riadenia plné

Členovia komisie sa ďalej zaoberali tematikou budovania cyk-
lotrás a cyklochodníkov. Cykloturistika sa stále viac dostáva do
povedomia, zaujímajú sa o ňu mladší i vekovo starší ľudia. Je
obľúbenou pohybovou aktivitou turistov pre pozitívny vplyv na
zdravie a možnosti intenzívneho vnímania prírody a okolia.
Komisia sa venovala tiež otázkam parkovania, propagačných
materiálov i možnostiam, ako prilákať do mesta a regiónu viac
ľudí. (pv)

Opäť je tu čas letných prázdnin, dovoleniek, ale i obdobie tep-
lého počasia častokrát dlhotrvajúceho suchého počasia. Toto
obdobie je spojené aj s prácami na poliach i obavami hasičov z
rozsiahlych požiarov. Podľa celoslovenskej štatistiky požiaro-
vosti sú letné požiare druhé najrozšírenejšie. Ich príčinami sú
nedbanlivosť ľudí, hra detí so zápalkami, technický stav poľno-
hospodárskej techniky a blízkosť obilia pri železničných tratiach
alebo cestách. Ak sa obilie kosí na ploche väčšej ako 10 hektá-
rov, je potrebné zabezpečiť mobilnú akcieschopnú cisternu s vo-
dou a traktor s pluhom. Pri stohovaní musí byť technika vybave-
ná lapačmi iskier a v priestoroch na spracovanie a skladovanie
obilnín a objemových krmovín musí byť dostatočné množstvo
hasiacich prístrojov. Veľmi dôležité je dodržiavať zákaz fajčenia
a používania otvoreného ohňa pri suchých porastoch obilnín či
pri ich kosení alebo skladovaní. Všetky používané zariadenia a
stroje sa musia udržiavať v dobrom technickom stave a musí sa
z nich odstraňovať organický prach.

Neodchádzajte od ohnísk skôr, než je oheň dôkladne uhasený.
Dúfame, že svojím zodpovedným konaním prispejete k za-

medzeniu vzniku požiarov, škôd na majetku, ochrane prírody a
zdravia občanov. pplk. Ing. Eva Orlická

Zabráňme vzniku letných požiarov

Zasadnutie komisie CR a turistiky
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Mesto Heerlen v baníckej oblasti Limburg v juhovýchodnom
Holandsku bolo v dňoch 13. - 15. mája usporiadateľom európ-
skych baníckych a hutníckych dní, uskutočnených podľa európ-
skeho baníckeho združenia VEBH – Vereinigung europäischer
Bergmanns und Huttenvereine, e. V. Podujatia sa zúčastnili
delegácie všetkých súčasných členov združenia – Slovenska,
Česka, Nemecka, Rakúska, Poľska, Slovinska, Maďarska a
domáceho Holandska.

Po rokovaniach vedúcich jednotlivých delegácií o ďalšej
činnosti na spoločnom stretnutí všetkých účastníkov zástup-
covia Slovenska pozvali prítomných na nastávajúce podobné
stretnutie v roku 2013 do Košíc.

Po ekumenickej baníckej pobožnosti v centre mesta, v kostole
St. Pancratiuskerk, bol poriadaný záverečný medzinárodný
banícky sprievod. Tiahol od šachty Oranje Nassau, kde sa na-
chádza Nederlands Mijnmuseum (Holandské banské múzeum),
do centra a predstavoval pestrú ukážku baníckej Európy.

Deväť členov Malokarpatského baníckeho spolku Pezinok
tvorilo podstatnú časť slovenskej delegácie na tomto podujatí.

Jozef Mišuta

Pezinčania pred šachtou Oranje Nassau. Foto Jozef Mišuta

Pezinskí baníci v Holandsku

Už 33. ročník Behu mesta Pezinok sa konal v polovici apríla v

rekonštruovanom Zámockom parku. Tento rok organizátori

Mesto Pezinok, Centrum voľného času a Klub orientačného be-

hu Sokol Pezinok pripravili pre pretekárov dve nové kategórie –

deti s rodičmi a deti. Milo nás prekvapilo, koľko rodičov s deťmi

prišlo. Víťazi vo všetkých kategóriách dostali diplomy a odmeny.

Ďakujeme sponzorom: Fax copy, Power factory a Copyshop,

ktorí nám prispeli peknými cenami.

(trať 100 m) – 1. Teo Slamka,

(5 a 6 ročné, 200 m) – 1. Emka Havlíková, ZŠ Fándlyho,

(500 m ) – 1. Medard Feder, ZŠ Kupeckého,

(500 m ) – 1. Kristína Michalková, ZŠ

Kupeckého, (1000 m ) - 1. Tomáš Strečanský, ZŠ

Orešie, (1000 m) – 1. Dominika Plačková, ZŠ

Orešie, (1500 m) – 1. Viliam Verníček, ZŠ Orešie,

(3000 m) – 1. Martina Tóthová,

VÝSLEDKY: Deti s rodičmi Deti

Naj-

mladší žiaci

Najmladšie žiačky

Mladší žiaci

Mladšie žiačky

Starší žiaci

Ženy a juniorky Muži a juniori

33. ročník Behu mesta Pezinok

(5000 m) – Julián Minet, (3000 m) - 1. Vasil Bojčuk, TJ

Sokol, (1500 m) – 1. Emília Pátková.

Veteráni

Veteránky (CVČ)

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje vyzname-
nania – Výročnú cenu Samuela Zocha a Pamätný list predsedu
BSK tým, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj
Bratislavského kraja a života jeho občanov. BSK si považuje za
svoju česť oceniť tých, ktorí prispeli k šíreniu dobrého mena a k
rozvoju tohto regiónu.

Návrhy na udelenie ocenení treba písomne predložiť do 31. au-
gusta 2011 na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, kance-
lária predsedu BSK, Sabinovského 16, P.O. Box 106, 820 05
Bratislava 25, e – mail: . Návrh musí
obsahovať: životopis alebo charakteristiku nominovaného, dôvod
na udelenie ocenenia BSK a súhlas nominovaného s udelením
ocenenia.

Návrhy na ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského
kraja samostatne alebo prostredníctvom občianskych združení
alebo organizácií. Navrhovať môžu tiež predseda, podpredsedo-
via, poslanci a komisie zastupiteľstva Bratislavského samo-
správneho kraja.

Výročná cena Samuela Zocha sa udeľuje fyzickým a právnic-
kým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o ekono-
mický a spoločenský rozvoj Bratislavského samosprávneho kra-
ja a jeho prezentáciu doma i v zahraničí. Pamätný list predsedu
BSK je udeľovaný fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj a reprezentáciu regiónu. Viac informácií na inter-
netovej stránke v sekcii Ocenenia BSK.

komunikacne@region-bsk.sk

www.bratislavskykraj.sk
(it)

Navrhnite osobnosti na ocenenia BSK
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V stredu 27. apríla sa konali
vo veľkej sále pezinského Do-
mu kultúry už tretie promócie se-
niorov – absolventov Akadé-
mie tretieho veku. Promova-
ných bolo 42 absolventov štú-

dijného odboru Prírodné liečivá
a 15 absolventov štúdijného od-
boru Počítače.

Okrem absolventov, ktorí po-
chádzajú nielen z Pezinka, ale
aj z celého regiónu, boli prítom-

ní i čestní hostia - PhDr. Nadež-
da Hrapková, PhD., prezident-
ka Asociácie univerzít tretieho
veku na Slovensku, Dr. Emília
Michalíková, predsedníčka KO
JDS Bratislava, prof. Bohdan

Juráni a ďalšie osobnosti Pe-
zinka, lektori, príbuzní a známi.

Na úvod zaznela skladba pe-
zinského rodáka, národného
umelca Eugena Suchoňa „Aká
si mi krásna“. Súhlas na jej pou-
žitie, ako hymny mesta dali de-
dičia autorských práv. Potom
sa absolventom prihovoril a
diplomy im odovzdal primátor
Mgr. Oliver Solga. Najstaršej
odovzdal aj kyticu.

V závere sa poďakovali ab-
solventi obidvoch odborov svo-
jim lektorom. Milá slávnosť bola
ukončená študentskou hymnou
„Gaudeamus igitur“.

Akadémia tretieho veku v Pe-
zinku existuje od septembra
2007 a o štúdium jednotlivých
odborov je stály záujem. V sep-
tembri 2011 sa otvorí už piaty
ročník s novými odbormi. Infor-
mácie o novom školskom roku
2011/2012 ATV v Pezinku budú
uverejnené vo výveske MsÚ a
adrese atv.pezinok.sk a v me-
sačníku Pezinčan. (tr)

Promócie absolventov Akadémie tretieho veku

F
o

to
:

P
et

er
B

ru
n

o
vs

ký

Keď som mal osem rokov, videl som v prvomájovom sprievode
chlapcov oblečených v dresoch s loptami ako sa hrdo nesú. Rád
som športoval už predtým, avšak títo chlapci mi dali ďalší impulz,
že športom môžem byť aj užitočnejší. Rozhodol som sa navštíviť
hádzanársky klub. Bolo nás tam vtedy hádam aj tridsať. Po-
stupne som s týmto športom rástol. Bol to rast nielen športový, ale
aj ľudský, pretože tréneri, ktorí nás viedli, nás neučili hrať iba há-
dzanú, ale vštepovali nám ako sa správať v kolektíve a aj na verej-
nosti. Boli sme hrdí na to, že môžeme reprezentovať sami seba,
ale aj naše krásne mesto. Veľakrát sme štartovali na medzinárod-
ných turnajoch.

Po 27 rokoch som sa rozlúčil s aktívnou činnosťou a repre-
zentáciou klubu a mesta ako brankár. Za tú dobu som prešiel ruka-
mi viacerých trénerov, ktorým za všetko ďakujem. Dali mi do živo-
ta veľa, viedli ma k láske k športu a dali mi kus samých seba.
Veľmi mi to v živote a v mojom rozhodovaní pomohlo.

Po skončení aktívnej činnosti mi hádzaná naďalej ostala blíz-
kou. Rozhodol som sa, že svoje hráčske, ale aj životné skúsenosti
odovzdám deťom, rovnako ako som ich dostal za mladi aj ja. Už
osem rokov pôsobím ako tréner mládeže a za ten čas mi prešlo
cez ruky veľa detí. Niektorí odišli za lepšími podmienkami do
iných klubov, ale väčšina ostala a snažila sa čo najlepšie repre-
zentovať klub i naše mesto. Tí najtalentovanejší sú dnes oporami
vo svojich nových kluboch, dokonca sa dostali aj do širších výbe-
rov reprezentačných družstiev Slovenska. Nebudem rozpisovať,
kde všade sme s mladými hádzanármi boli a čo sme s nimi získali,
pretože to v ich ďalšom živote nebude to najpodstatnejšie. Pre
nich bude dôležité, kto sú a kto budú. Samozrejme po vyhratých
zápasoch či turnajoch boli veľmi radi. A nie je väčšej radosti, ako
vidieť rozžiarené očká detí po ich malých i veľkých výhrach. Na
to, že nejaké zápasy aj prehrali, vždy veľmi skoro zabudli.

Vyzerá to tak, že toto všetko skončí. Tých pár ľudí, ktorí sa sna-
žili venovať mládeži, už má iba malú možnosť v tom pokračovať.
Chýbajú peniaze, existenčné podmienky pre tento šport. Há-
dzaná v Pezinku krváca, je na konci s dychom.A tak všetkým, kto-
rí na poli tohto športu niečo urobili, nielen pre mesto, ale hlavne
pre deti a mládež, patrí veľká vďaka. Chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí sa pričinili počas 50 rokov, že tento krásny a tvrdý šport
v Pezinku bol. Ďakujem Mestu Pezinok a sponzorom za finančnú
pomoc. Ďakujem rodičom za pomoc a pochopenie. A v neposled-
nom rade predsedovi klubu, všetkým trénerom, terajším i minu-
lým. Chcel by som ich všetkých vymenovať, ale na to by nám ne-
stačili možno dve strany týchto novín. Ďakujem aj deťom, ktoré sa
snažili hrať hádzanú a reprezentovať mesto Pezinok.

Štefan Porubský

Čo bude s pezinskou hádzanou?

BarataArt Gallery, Holubyho 87 otvorila 19. mája svoje priestory
Ivanovi Szabóovi z Bratislavy. Výstava nazvaná Spisovateľ a pale-
ta predstavuje výber z krajinkárskej tvorby autora, ktorého pozná-
me skôr ako úspešného autora literatúry faktu. (ra)

Výstava Ivana Szabóa
V sobotu 21. mája sa uskutočnil v Malokarpatskom regióne Deň

otvorených pivníc. Vinári a vinohradníci z najznámejšej vinohrad-
níckej oblasti na Slovensku otvorili pri tejto príležitosti 118 pivníc
od Devína až po Trnavu. (mo)

Deň otvorených pivníc
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V apríli sme sa na pezinskom
cintoríne rozlúčili s naším spolu-
občanom Sergejom Tánskym.
Zanietený motorista nás opustil
len niekoľko dní pred svojimi ne-
dožitými 75. narodeninami. Na
rozlúčke s týmto ľudským a hu-
morom sršiacim človekom o-
krem jeho najbližších bolo tiež
veľa kolegov motoristov, ktorým
bol priateľom, bratom, radcom a
vždy ochotným pomocníkom.
Keby mohli prísť na rozlúčku s
ním všetci jeho priatelia, bol by
cintorín úplne zaplnený.

Sergej Tánsky sa narodil 5. 5.
1936 v Brne. Otec pochádzal z
Estónska a mamička z Ruska.
Jeho staršia sestra Nataša
Tánska bola známou spisova-
teľkou i filmovou herečkou.

Po svojej každodennej práci

stavebného technika Sergej,
ako ho volali všetci motoristickí
kolegovia, každú voľnú chvíľu
venoval športovému motoriz-
mu. Hoci pracoval na zodpo-
vedných miestach na odbore
výstavby v Bratislave i v Pezin-
ku, neskôr ako technik v bra-
tislavskom Strojsmalte

svojmu koníčku sa veno-
val veľmi aktívne. Najskôr pre-
tekal na rýchlostnom motocykli,
neskôr sa zaradil medzi funkci-
onárov a pomáhal organizovať
motoristický šport v rámci Čes-
koslovenského automotoklubu
a Zväzarmu, kde pracoval v O-
kresnej rade motorizmu Brati-
slava-vidiek i v pezinskom Au-
tomotoklube Karpaty. V ostat-
nom čase,predtým než vážnej-
šie ochorel, pôsobil medzi moto-

a v Ben-
zinole,

ristickými veteránmi, kde tiež
aktívne jazdil na svojom obľú-
benom Mercedese. Aj keď ho

už trápila choroba a chodil s pa-
ličkou, aspoň prišiel medzi súťa-
žiacich povzbudiť ich a poroz-
právať sa s nimi.

Do motoristického športu za-
svätil i manželku Evku, syna
Pavla a dcéruAlexandru. Ich ro-
dinný dom na Moyzesovej ulici
bol často miestom zasadnutia
organizačného štábu pretekov
Rýchlostného motocyklového
okruhu, Pretekov do vrchu Ba-
ba, trialu, cyklotrialu, motokro-
su, autokrosu, motokár i podu-
jatí veteránov, či autobúrz ale-
bo rôznych motoristických pre-
zentácií.

Sergej bol všade a okolo se-
ba šíril dobrú náladu. Takto si
ho zachovávame aj v spo-
mienkach. Vďaka, Sergej, pria-
teľ náš! Peter Ronec

Odišiel veľký nadšenec športového motorizmu

Výstava:

11. 6. – 10. 9. 2011 Jozef Franko
Výstava keramickej figurálnej plastiky
Malokarpatské múzeum v Pezinku

Dobrovoľný hasičský zbor
SOU Pezinok v spolupráci s
Preventívnou komisiou ÚzV
DPO Pezinok – Senec a ZŠ
Fándlyho ul. pripravil aj v tomto
roku výtvarnú súťaž žiakov zá-
kladných škôl pod názvom
Požiarna ochrana očami detí.
Zapojili sa do nej žiaci viace-
rých ZŠ z okresu Pezinok. Vyše
dvesto prác v dvoch skupinách
( mladší a starší žiaci) hodnoti-
la odborná porota pod vedením
Mgr. Jany Kuttnerovej. Pri hod-
notení sa zamerali na grafický
prejav, techniku realizácie a ob-
sahové zvládnutie zadanej té-
my. V každej kategórii boli ude-
lené tri ceny za výtvarné rieše-
nie, kresbu, grafiku, cena po-
žiarnej ochrany, cena za zá-
chranu života a cena prevencie
pred požiarmi. Najlepšie práce
postúpili do celoštátneho kola.

Organizátori pripravili v ZŠ
Fándlyho, kde sa konalo aj sláv-
nostné vyhodnotenie a odo-
vzdávanie cien, tradičnú výsta

vu ocenených prác . Na poduja-
tie okrem ocenených žiakov,
boli pozvaní predstavitelia škôl,
pedagógovia a rodičia . Medzi
hosťami boli primátor mesta
Mgr. Oliver Solga, riaditeľ OR
HaZZ Pezinok plk. Ing. Emil
Moťovský, podpredsedovia
DHZ Pezinok SOU Ing. Čulík,
JUDr. Polakovič, Ing. Puma, ria-
diteľ ZŠ Fándlyho Mgr. Milan
Janoga a ďalší. Ceny víťazom
spolu s primátorom Pezinka
odovzdal predseda Preventív-

nej komisie ÚzV DPO Pezinok-
Senec a vrchný inšpektor DPO
SR Peter Ronec. Prítomný bol
aj najstarší dobrovoľný hasič z
Pezinka 91-ročný Rudolf Tu-
ranský, ktorý odovzdal svoj
osobný dar - vlastnoručne vyro-
benú bustu generála M. R. Šte-
fánika – najúspešnejším pezin-
ským školám ZŠ Fándlyho a ZŠ
Kupeckého.

- 1. cena Lucia Csen-

Najvyššie hodnotené práce:
maľba, mladší žiaci (výtvarné
riešenie)

gelová, ZŠ Vajanského Modra,

- l. Matúš Kúšik, ZŠ a MŠ
Orešie, Pezinok,

- 1.
Dajana Drozdová, ZŠ a MŠ
Orešie, Pezinok,

-
1. Andrej Benčurík, ZŠ a MŠ
Orešie, Pezinok,

mladší
žiaci - 1. Matúš Demovič, ZŠ
Na bielenisku, Pezinok,

- 1. Dominika Marková,
ZŠ Fándlyho, Pezinok,

kombinovaná technika
- 1. Natália Dubovská, ZŠ
Modra, -
1. Lenka Libáriková, ZŠ Šen-
kvice,

- 1. Hana Ra-
fajová, ZŠ Kupeckého, Pezi-
nok,

- 1. P. Fitz,
ZŠ Šenkvice.

kresba,grafika a kombinova-
ná technika (výtvarné rieše-
nie)

Cena požiar-
nej ochrany, mladší žiaci

Cena za zá-
chranu života, mladší žiaci

Cena pre-
vencie pred požiarmi,

Cena
za výtvarné riešenie, starší
žiaci

Cena
za výtvarné riešenie, kresba -
grafika,

Cena PO, starší žiaci

Cena za záchranu živo-
ta, starší žiaci

Cena prevencie pred po-
žiarmi, starší žiaci

Peter Ronec

Vyhodnotili výtvarnú súťaž Požiarna ochrana očami detí

V sobotu 21. mája sa usku-
točnil v pezinskom Dome kultú-
ry piaty ročník Memoriálu
Richarda Rétiho – otvoreného
šachového rapid turnaja. Jeho
organizátorom boli Klub šachu
Pezinok, Malokarpatské múze-
um v Pezinku, Pezinské kultúr-
ne centrum a Mesto Pezinok.
Turnaj, ktorého sa zúčastnilo
78 hráčov, sa hral švajčiarskym
systémom na 9 kôl s časovým
limitom 2 x 15 min. Medzi hráč-
mi boli aj dvaja šachoví veľmaj-
stri a šiesti medzinárodní maj-
stri a okrem Slovákov štartovali
Česi, Maďari a jeden hráč z
Portugalska.

Víťazi 5. ročníka Memoriálu Richarda Rétiho
Víťazom turnaja už po druhý-

krát sa stal Peter Michalík, pred
Tomášom Likavským (obaja z
Prievidze) a Mikulášom Maní-
kom z Klubu Ibest Dunajov. Vo
vedľajších kategóriách – u se-
niorov zvíťazil František Vyky-
dal z Lokomotívy Brno, u žien
bola najúspešnejšou Jana Zpě-
váková z ŠK Staré Město, u ju-
niorov do 18 rokov Ondrej Ko-
váč, Marek Karas a Tomáš
Danada, u hráčov do Elo 2000
boli najlepšími Jozef Žáko-
vič, Viktor Mikulášek a Marek
Karas.

Turnaj sa každoročne koná
na počesť slávneho pezinské-

ho rodáka, československého
reprezentanta Richarda Réti-

ho, ktorý patril k popredným sve-
tovým hráčom. Tibor Lenčuch

Amatérsky športový klub Pezinok organizoval 21. mája na Pe-
zinskej Babe Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v
orientačnej cyklistike. Pretekári bojovali o body do Slovenského
pohára a o titul Majstra Slovenska na dlhej trati.

V hlavnej kategórii mužov, na trati náročnej, hlavne svojím pre-
výšením a dĺžkou, zvíťazil dánsky reprezentant Michael Som-
mer, ktorý dosiahol čas 83 min. a 50 sekúnd. Na druhom mieste
sa umiestnil reprezentant Slovenska Pavol Paprčka z Košíc, ktorý

zaostal o 45 sek. Najlepším z domácich pretekárov bol Mi-
chal Fraňo (Sokol Pezinok), ktorý časom 86:59 obsadil štvrtú
priečku.

Hlavnú ženskú kategóriu ovládli Bratislavčanky, keď titul získala
Stanislava Fajtová a druhá skončila Daniela Trnovcová (obe z
Vazky). Domáci oddiel mal zastúpenie medzi žiakmi v kategórii do
14 rokov, kde zvíťazil Andrej Dubovský pred Medardom Féderom
( obajaAŠK Pezinok). (mf)

Medzinárodné majstrovstvá v orientačnej cyklistike
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iNpulse – je amatérske di-
vadlo, ktoré vzniklo z dôvodu dl-
hodobej kultúrnej abstinencie a
neutíšiteľnej túžby vydať zo se-
ba maximum s cieľom dať iN-
pulse divákovi a inšpirovať ho.
Zakladáme si na dobrých vzťa-
hoch a vzájomnej spolupráci.
Naše hlavné hodnoty sú pria-
teľstvo a služba. Nie sme profe-
sionáli, no o to väčší je náš zá-
pal pre vec. Sme pozbieraní z
Pezinka, ale aj z Bratislavy.
Jednoducho všetci, čo nevidia
divadlo ako stratu času, ale ako
sebanaplnenie a energiu do ži-
vota. Bez hudby, divadla a ume-
nia ako takého jednoducho ne-
môžeme existovať. Fungujeme
len od septembra 2010 a túži-
me z nášho mladého, neskúse-

ného divadielka vybudovať úto-
čisko pre ďalšie generácie ne-
zištných„ umeniachtivých “ bláz-
nov, ako sme my.

Divadlo iNpulse nacvičilo

predstavenie LOVEička podľa
hry Gérarda Levoyer Men-
diants d´amour. Je to spleť krát-
kych „ LOVEpríbehov “, kde si
príde na svoje každý, kto má

aspoň trochu rád život a di-
vadlo. Spojenie hudby, originál-
nych dialógov a prekvapivých
zvratov vnukne množstvo im-
pulzov na zamyslenie každému
divákovi. Účinkujú: Katarína
Horváthová, Roman Tokár, Mi-
chaela Poľanská, Tomáš Li-
bant, Evka Skovajsová, Peter
Kanka, Marína Horváthová,
Peter Janeček, Jazmína Pik-
torová, Matej Malenka, Klára
Horváthová, kapucín Majko,
Naďa Doliaková a Šimon
Džatko.

Divadlo iNpuls sa s predsta-
vením LOVEička zúčastnilo
krajskej prehliadky malých ja-
viskových foriem Divadelné
konfrontácie 2011, kde získalo
druhé miesto. (jp)

iNpulse chce vlievať divákovi energiu do života

Únia žien Slovenska, mestská organizácia Pezinok, Pe-

zinské kultúrne centrum a Mesto Pezinok usporiadajú v nedeľu

5. júna o 14.30 hod. v Dome kultúry 13. ročník celomestskej spe-

váckej súťaže PEZINOK SPIEVA– SPIEVAJTE S NAMI.

Prihlásiť do súťaže sa môžu záujemcovia v rôznych vekových

kategóriách. Pokiaľ je spev vaším koníčkom a chcete sa s ním

prezentovať, neváhajte a prihláste sa najneskôr do 31.5. 2011 u

p. Rajnicovej na tel. č. 641 1114 alebo 0904 377148 alebo osob-

ne v kancelárii cestovnej agentúry Eurosand v Dome kultúry,

kde si môžete vyzdvihnúť tiež formulár prihlášky. Porotou budú

diváci, príďte aj vy dať hlas svojmu slávikovi. (kr)

Pezinčania budú spievať

Folklórne divadlo Radosť pri Kultúrnom centre v Pezinku po-

zýva na reprízu spevohry v dvoch dejstvách LA KONKURZ –

LA KASTING. Predstavenie sa uskutoční v sobotu 18. júna o

18.00 hod. v malej sále Domu kultúry. Tešíme sa na stretnutie s

vami. (mm)

FD Radosť pozýva na reprízu spevohry

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bra-

tislave poriada 9. ročník prehliadky speváckych súborov SE-

NIORI SPIEVAJÚ, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. mája o 10.00

hod. v Dome kultúry v Pezinku. Podujatie sa koná pod záštitou

primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu.

Príďte povzbudiť spevácke súbory. Na vašu účasť sa teší or-

ganizačný výbor KO JDS. (mm)

Seniori spievajú

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU�

3. - 4. 6. BABY – nec

7.6. Stojan na ceruzky – Mama, ocko poď sa hrať.

10. - 12. 6. KERAMICKÉ TRHY – tvo-
rivé dielne pre deti.

14.6. Výrobky zo slaného cesta – Mama, ocko poď
sa hrať.

23.6. Improliga – súťaž v improvizácii.

24. - 25.6. Festival pouličného divadla.

(piatok, sobota) – . Dobrodružná noc v CVČ

od 16.30 do 10.00 hod. Pre dievčatá, ktoré sa rady bavia, súťažia

a neboja sa spať mimo domu. Vstupné: 5 €.

(utorok) -

Stretnutia s rodičmi a ich deťmi, ktorí chcú stráviť tvorivé dopolud-

nie. Vstupné: 1 €

(piatok, sobota, nedeľa) –

Ako každý rok sme pripravili počas

Keramických trhov možnosť vyskúšať si modelovanie z hliny, toče-

nie na keramickom kruhu a vyrobiť si niečo pekné na pamiatku.

(utorok) –

10.00 – 12.00 hod. Vstupné: 1 €

(štvrtok) – Pozývame

všetkých milovníkov divadla do Domu kultúry o 18.00 hod. Zú-

častniť sa môžu troj- a štvorčlenné tímy, deti alebo dospelí, na

veku nezáleží. Tím si vylosuje tému a musí v priebehu 2 minút za-

hrať scénku, ktorá má aj pointu. Príďte sa s nami zabaviť.

(piatok, sobota) – III.

ročník festivalu, kde si prídu na svoje všetci, čo majú radi divadlo.

Organizátori: Mesto Pezinok, Pezinské kultúrne centrum.

Bližšie informácie o podujatiach na alebo na

telefónnych číslach 033/641 20 20, 0911/ 402 021.

www.epicentrum.org

Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa múzeí (18.5.) sa kaž-
doročne koná celoeurópske
podujatie Noc múzeí a galérií,
ktoré je realizované pod patro-
nátom Rady Európy. Jeho cie-
ľom je upozorniť na význam mú-
zeí pri ochrane súčastí kultúr-
neho a prírodného dedičstva,
uchovávaného v múzeách, a
ukázať tiež činnosti, „ skryté “
komnaty a tajomstvá múzeí,
schovávané pred verejnosťou.

Do akcie sa zapojilo aj Malo-
karpatské múzeum v Pezinku.
Brány múzea boli otvorené v so-
botu 14. mája v čase od 18. do
22. hodiny. Pre návštevníkov bo-
lo pripravených deväť stano-
víšť, kde im odborní pracovníci
predstavili rôzne zaujímavosti,
na ktorých pracujú. Mohli naprí-
klad identifikovať staré fotogra-
fie, vyskúšať si malý archeolo-
gický výskum, naučiť sa čítať
staré nápisy na stene či degus-
tovať vína a hádať, z akej sú
odrody. Návštevníci sa mohli
dostať aj do časti pripravovanej

expozície, kde už stojí väznica a
v nej prichystaný dereš.

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku si minulý rok pripomenulo
50 rokov svojej existencie. Mú-
zeum sa zameriava na históriu

vinohradníctva v Malokarpatskej
oblasti a históriu vína, ktoré
predurčili a ovplyvnili dejinný vý-
voj a životy ľudí v tomto regióne.
V súčasnosti má múzeum sprí-
stupnenú pivničnú expozíciu te-

maticky zameranú na vinohrad-
níctvo a vinárstvo resp. prácu
vo vinohrade a následné spra-
covanie vína. Nachádza sa tu
okrem iného aj najväčšia zbierka
lisov v strednej Európe. (mo, it)

Noc múzeí v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

Návštevníci si mohli pozrieť a identifikovať staré fotografie , ktoré sú v zbierke Malokar-
patského múzea. Foto (mo)

Príďte si do Malokarpatského múzea v Pezinku pozrieť foto-

grafie z nášho bohatého archívu, ktoré dokumentujú nielen sta-

vebný a architektonický vývoj Pezinka, ale tiež slávnosti, ktoré

sa v meste v 20. storočí konali, ľudí, ktorí tu žili.

Múzeum načrelo do svojich archívov, aby Pezinčanov i oby-

vateľov okolitých obcí zapojilo do snahy identifikovať ľudí, sláv-

nostné i všedné okamihy zachytené na fotografiách. Budeme

tiež radi, ak nám prinesiete svoje vlastné fotografie z obdobia

20. storočia, aby sme ich naskenovali a rozšírili náš archív o va-

še osobné príbehy. Mgr. Miroslava Kišoňová

Dajte mená tváram z nášho archívu

Svoje trvalé miesto v kalendári kultúrnych podujatí v našom
meste zaujala prehliadka seniorských folklórnych súborov pod ná-
zvom Slnko v nás. V apríli v pezinskom Dome kultúry sme boli
svedkami už jej štvrtej podoby. Organizátori z FS Obstrléze po-
zvali v tomto roku štyri súbory. Z Bratislavy prišli bývalé Lúčni-
čiarky s programom Návraty Lúčnice, súbor Kráľovan z Modry sa
predstavil s pásmom Nevydarené pytačky, súbor Straník z Teplič-
ky nad Váhom predviedol čepčenie nevesty a súbor Chorvaťanka
potešil svižnými piesňami z Chorvátska. Úvodné vystúpenie pa-
trilo domácemu súboru Obstrléze. Najskôr jeho členovia zaspie-
vali Ódu na zrodenie človeka (na melódiu L.V. Bethovena Óda na
radosť, text Ing. Mirko Turčan) a potom v premiére uviedli Obe-
račkový strapec (scenár a réžia Milada Krejčová, na harmonike
spevy doprevádzal Ing. Jozef Beničák). Podujatie slovom sprevá-
dzala Mgr. Mirka Sandtnerová.

Prehliadka folklórnych súborov Slnko mala aj tento rok veľmi
dobrú úroveň a prítomným divákom sa páčila. Na nový ročník sa
tešia aj účinkujúci. (mk) Foto (mo)

Seniorské folklórne súbory opäť prekvapili

FS Obstrléze: Oberačkov strapec

FS Krá : Nevydarené pytaľovan čkyNávraty Lúčnice
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

Zosobáš i l i sa

Naš i jub i lant i

POĎAKOVANIE

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Michal Slovák a Mgr. Jana Bu-
dzáková Lukáš Mesároš a Zu-
zana Koperová Mgr. Juraj Pessl
a Patrícia Mikuličková JUDr.
Ivan Zorgovský a Martina Jane-
gová Ing. Ladislav Vačok a Iveta
Přikrylová Ing. Michal Krčmárik
a Ing. Denisa Karasová Vác-
lav Cich a Ing. Kristína Šteffková

Ing. Jaroslav Szajewski a JUDr.
Jana Alexyová Michal Hasa a
Marta Balcová

•
•

•

•
•

•

•
•

1. Skús ma rozosmiať ................................................... USA
2.-3. Týždeň bez záväzkov ............................................... USA
4.-5. Marhuľový ostrov ........................................................ SR
6. Turista ...................................................................... USA
7.-8. Láska a iné závislosti ........................................................... USA
9.-10. Hlavne nezáväzne ............................................................... USA
11.-13. Neznámy .............................................................................. USA
14.-16. Thor ........................................................................................ USA
17.-19. Rodinka ..................................................................... ČR
20.-22. Zdrojový kód ................................................... USA, FRA
23.-24. Občiansky preukaz .................................................... ČR
25.-27. Všemocný ................................................................. USA
28.-29. Priest ....................................................................... USA
30.-1. Odcházení ................................................................. ČR

Začiatok predstavení je o 21.15 h., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Ďakujeme všetkým príbuzným a
známym, ktorí odprevadili na po-
slednej ceste 4. 4. 2011 našu

drahú zosnulú
Rozáliu

TANČÁROVÚ,
rod. Skovajsovú

a zároveň ďakuje-
me za prejavenú
sústrasť a kvetino-
vé dary. Manžel

Vojtech, dcéra Viera a syn Marián
s rodinami.

Odišiel si tíško a niet ťa medzi na-
mi, v srdciach našich žiješ spo-
mienkami. Dňa 30. 5. 2011 si pri-
pomenieme nedožité 60. narode-
niny

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím,
tichú spomienku. S
láskou a úctou spo-
mínajú manželka
Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodi-
nami a ostatná rodina.

Milana MRAVCA

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

11.6. BLUES NAMLYNE

19.6. ROZKRÁVKA

(sobota) – . 4. ročník bluesového večera
(od 16.00 do 23.00 hod.). Stretnutie známych domácich i zahra-
ničných kapiel. Predstavia sa: Vladimír Merta (CZ), Julian Socha
(GB), Fillmore Est (HU), Ján Ponka Duban, P&B Blues band,
Juraj „Dura“ Turtev.

(nedeľa) – . Bábkové predstavenie v podaní
profesionálneho súboru PIKI z Pezinka. Po rozprávke bude pre-
hliadka mlyna a so školákmi zábavná príprava na prázdniny.

Galéria insitného umenia Schaubmarov mlyn, Pezinok, Cajlan-
ská 255, tel.: 033/ 640 4035, 0911334552, www.sng.sk

► 4.6. ŠAFRANI.

► 5.6. PEZINOK
SPIEVA – SPIEVAJTE S NAMI.

► 6.6. AMFO.

► 6.6. BUDHIZMUS NA
ZÁPADE.
► 8.6. ČERVENÁ ČIAPOČ-
KA.

► 10.-12.5. KERAMICKÉ TRHY.

► 15.6. BENJAMIN.

► 17.6. JARNÝ FOLKOVÝ
SALÓN – NEŘEŽ.
► 18.6. LA KONKURZ – LA
KASTING

► 19.6. TANEČNÉ PO-
POLUDNIE

► 24.-25.6. FESTIVAL POULIČNÉHO DIVAD-
LA – III. ročník.

► 26.6. AHOJ ROZPRÁV-
KA PIPI

► 29.6. PEZINSKÁ KVAPKA
KRVI.

(sobota) o 18.00 h v malej sále DK – Koncert
speváckeho súboru pod vedením Mgr. Márie Turňovej.

(nedeľa) o 14.30 h v spoločenskej sále DK –
XIII. ročník celomestskej súťaže

v speve. Hlavný garant: Únia žien Slovenska – MO Pezinok.
(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK – Vernisáž

výstavy neprofesionálnej fotografie. Hlavný garant: MOS Modra.
(pondelok) o 19.00 h v salóniku DK –

Prednáška: Karma – príčina a následok.
(streda) o 8.30 h vo veľkej sále DK –

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre žiakov ZŠ.
Účinkuje: Divadelné centrum Martin.

(pia.-so.-ne.) – Hlavný garant:
Malokarpatské múzeum.

(streda) o 17.30 h v malej sále DK – Vystú-
penie detí súkromnej MŠ.

(piatok) o 19.00 h v malej sále DK –
Koncert známej českej folkovej kapely.

(sobota) o 18.00 h v malej sále DK –
. 1. repríza novej spevohry FD RADOSŤ. Podujatie ve-

nované Európskemu dňu hudby.
(nedeľa) o 15.00 h vo veľkej sále DK –

. Záverečné vystúpenie TO ZUŠ E. Suchoňa Pezinok
a ich hostí.

(piatok-sobota) –
Organizátori: PKC a CVČ pod záštitou Mesta

Pezinok. Podrobný program bude uvedený na samostatných pla-
gátoch k podujatiu.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
. Dnes: Astrid Lindgrenová: . Účinkuje: Divadlo PIKI Pezi-

nok. Záver detskej súťaže o SUPERDIVÁKA.
(streda) o 8.00 h v salóniku DK –

Odber krvi pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi.
Organizátor: Slovenský Červený kríž – MO Pezinok.
► 29.6. RECITÁL MIRKA
TURČANAA FS OBSTRLÉZE.

(streda) o 18.00 h v malej sále DK –
Hlavný organizátor: FS OBSTR-

LÉZE.

MÁJ 2011 PEZIN ANČ

Bola tu pre nás, ale
nadišiel ten čas,
keď utíchlo srdce a
iba spomienky zo-
stali v nás. Dňa 17.
5. 2011 uplynulo 13
rokov, čo nás na-

vždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ.

Ďakujeme všetkým, ktorí jej ve-
nujú tichú spomienku spolu s na-
mi. Dcéra s rodinou.

Osud ti nedoprial s
nami viac byť, hoci
si chcela tak veľmi
žiť. Z očí ti žiarila
láska a dobrota,
budeš nám chýbať
do konca života.

Čas beží a nevráti, čo raz vzal,
zostali iba spomienky a v srdci
žiaľ. Dňa 6. 6. 2011 si s veľkým
smútkom pripomenieme 11. výro-
čie tragickej smrti našej milova-
nej

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.

Kto ste ju poznali a mali radi, ve-
nujte jej, prosím, tichú spomienku
spolu s nami. Smútiaca rodina.

Čas plynie, ale smú-
tok v srdci zostáva.
31. 3. 2011 uply-
nulo 10 rokov od
smrti našej milova-
nej manželky, ma-
mičky a babičky

Veroniky WITTGRUBEROVEJ.
S láskou a úctou na ňu spomínajú
manžel Jozef, dcéry Ľubica a
Viera s rodinami.

Dňa 9. 5. 2011 uply-
nul rok, čo nás
navždy opustila
naša mama, ba-
bička a prababička
Anna KOČÍOVÁ.

S láskou a úctou na
ňu spomína celá rodina. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Odišiel si náhle,
nečakane, na roz-
lúčku si nám nedal
čas, tvoj odchod
zabolel a bolí celý
čas. Tá rana v srdci
sa už nezahojí, aj

keď prejde dlhý čas, lebo tí čo ťa
mali radi, budú denne na teba
spomínať. Dňa 18. 5. 2011 uply-
nul rok, čo nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, svokor, ded-
ko, brat

Milan ŠPOTÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou a bôľom v srdci spomínajú
manželka, deti s rodinami a
ostatná rodina.

Dotĺklo tvoje srdce,
stíchol tvoj hlas, ale
spomienky na teba
zostávajú navždy v
nás. Dňa 18. 5.
2011 uplynulo 20
rokov, čo nás na-

vždy opustil náš drahý manžel,
otec

Jozef KANICH.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú manželka, deti s
rodinami a ostatná rodina.

S veľkou bolesťou
v srdciach si 3. 6.
2011 pripomenie-
me, 10. výročie
nenávratného od-
chodu nášho milo-
vaného otca

Všetkým, ktorí ste ho poznali a
venujete mu s nami tichú chvíľku
zaspomínania, ďakujeme. Man-
želka a deti s rodinami.

Štefana TOMAŠOVÝCH.

Nezomrel ten, kto
ostáva v našich
srdciach. Dňa 3. 6.
2011 uplynie rok,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a
dedko

S láskou a úctou spomínajú man-
želkaAnna, synovia Peter a Ján s
rodinami.

Ján MATOUŠEK.

Dňa 18. 4. 2011
sme si pripomenuli
nedožitých 76 ro-
kov nášho drahého
manžela, otecka a
deduška

a zároveň si pripomíname 15. 5.
2011 20 rokov, kedy nás navždy
opustil. Ďakujeme všetkým, ktorí
mu spolu s nami venujú tichú spo-
mienku. S láskou spomína man-
želka, synovia a ostatná smú-
tiaca rodina.

Janka HREBÍČKA

B L A H O Ž E L Á M E
Dňa 1. júna 2011
sa dožíva 70 rokov
veku

K tomuto životné-
mu jubileu všetko
najlepšie hlavne

veľa zdravia a spokojnosti zo
srdca prajú: Manželka, deti Mar-
tin a Janka s rodinami. Ku gratu-
lácii sa pripája svokra a švagriná
Ružena s rodinami.

Ján GLVÁČ.

Ďakujeme všetkým príbuzným
priateľom a známym, ktorí dňa
15. 4. 2011 odprevadili na po-
slednej ceste našu drahú

Smútiaca rodina.

Irenu ONDREJKOVIČOVÚ
rod. Ondrovičovú.

Dňa 28. 4. 2011
uplynuli dva roky,
čo od nás odišla do
večnosti naša milo-
vaná dcéra

S láskou spomínajú rodičia a prí-
buzní.

JUDr. Gabriela
MIŠTINOVÁ.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich
srdciach budeš
stále žiť. Dňa 5.
mája 2011 uplynul
rok čo nás navždy
opustil náš drahý
syn, manžel a otec

Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomína celá rodina.

Ing. Peter VIK.

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Malokarpatské múzeum v Pezinku

Kontakt:

Otváracie hodiny:

, M. R. Štefánika 4, Pezinok

Pozýva návštevníkov do svojich priestorov stálej expozície s
vinárskou a vinohradníckou tematikou v pivničných priestoroch
múzea. Zároveň ponúkame riadené degustácie malokarpat-
ských odrodových vín s odborným výkladom. Bližšie informácie
na

@ , +421(33)641 3347, 641
2057

Pondelok: zatvorené, utorok: - piatok: 9.00 -
12.00 a 13.00 - 17.00, sobota: 10.00 - 17.00, nedeľa: 14.00 -
17.00 (apríl - september).

www.muzeumpezinok.sk
muzeumpezinok nextra.sk

Dňa 15. 5. 2011 uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustila naša drahá

mamička, babka a
prababka

.
S úctou a láskou
spomína dcéra a
syn s rodinami.

Gizela
SCHVARCOVÁ

Dňa 19. 6. 2011 uplynú 4 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša manželka,
mama a babka

.
Kto ste ju poznali,
venujte jej, prosím,
tichú spomienku. Manžel Viliam,
dcéra Majka, syn Tomáško s rodi-
nou.

Anka
MIŠKOVSKÁ

Dňa 13. 6. 2011
uplynú 4 roky, čo
nás navždy opus-
tila drahá

S láskou spomína manžel a
ostatná smútiaca rodina. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí jej spolu s
nami venujú tichú spomienku.

Marta
BLAŽÍČKOVÁ.

a zároveň si pripo-
míname jej nedožitých 70 rokov.

Dňa 26. 5. 2011
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
nášho drahého
manžela, otca a
dedka

Pavla
NESTARCA.

S veľkou láskou a úctou v srdci
spomínajú manželka Oľga, dcéry
Silvia a Zlatica s rod., vnuci Nico-
lasko a Danielko.

Dňa 3. 6. 2011 uply-
nie 11 rokov, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec, brat

Ján ROMAN.
S úctou a láskou
spomínajú manžel-
ka, synovia, brat s rodinami a
ostatná smútiaca rodina.

Odišiel dobrý člo-
vek, spomienky
ostali. Ďakujeme
všetkým, ktorí sa
prišli dňa 21. 4.
2011 rozlúčiť s na-
šim drahým

Sergejom TANSKYM
aj tým, ktorí sa s ním rozlúčili v
spomienkach. Smútiaca rodina.

Dňa 17. 6. sa do-
žíva mama a babka

životného jubilea
85 rokov.
K tomuto život-
nému jubileu všet-

ko najlepšie, hlavne veľa zdravia
a spokojnosti a Božieho požeh-
nania praje: syn Peter s rodinou.

Irena HUPKOVÁ

Dňa 9. 5. 2011 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko a pra-
dedko
Štefan MIKOVIČ.

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú manželka a deti s rodina-
mi. Kto v srdci žije, nezomiera.

Mgr. Daniela Chudá 44 r.

Vladimír Korytár 64 r.

Irena Ondrejkovičová 86 r.

Veronika Kissová 85 r.

Peter Podhorský 59 r.

Sergej Tanska 74 r.

JánAlznauer 70 r.

Július Synák 77 r.

Rudolf Fischer 74 r.

Jozef Stríž 60 r.

Irena Kolesárová 87 r.

Katarína Nogová 77 r.

Viola Ralbovská 26.5.
Emília Moťovská 31.5.

Katarína Dziaková 1.5.
Žofia Nováková 7.5.
Štefan Noskovič 11.5.
Tibor Pobuda 14.5.
Jozefína Jenisová 16.5.
Ing. Jozef Macko 17.5.
Marianna Hanusková 22.5.

Alžbeta Mikesová 17.5.
Augustín Krasňanský 24.5.

Roza Slimáková 4.5.

80-roční

85-roční

90-ročná

70-roční

75-roční

Dagmar Miklovičová 4.5.
Igor Mužík 6.5.
Mária Brocková 17.5.
Miroslav Novák 23.5.
Rudolf Zedníček 24.5.
František Hlavačka 27.5.
Božena Zlatošová 28.5.
Božena Czinegeová 30.5.

Jozef Vik 8.5.
Edita Ďurkyová 25.5.

Dominika Rajnohová 1.4.

Kristína Sokolová 3.4.

Natália Virágová 5.4.

Simona Šikulová 6.4.

Sofia Šikulová 6.4.

Karolína Kúdelová 7.4.

Martin Burdan 7.4.

Lara Chalamová 12.4.

Kristián Mihel 13.4.

Adam Šiplák 15.4.

Emília Tokárová 15.4.

EmanuelAntal 17.4.

Ján Selecký 18.4.

Oliver Konkoľ 18.4.

Dávid Kraváček 27.4.

Kiara Ella Zapletalová 27.4.

Michaela Mackových 27.4.

Klára Beličáková 28.4.

Filip Ruben Slovák 30.4.

Stella Ivanová 5.5.

Kristína Mezeiová 6.5.

Vanessa Slováková 9.5.

Katarína Šefčíková 11.5.
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Vo Vranove nad Topľou sa konali 9. apríla Majstrovstvá Slo-
venska v džude juniorov a junioriek. Pezinčania si z nich od-
niesli tri strieborné (Kucháreková, Tíbenská, Klamo) a jednu
bronzovú (R. Randl) medailu. Hlavný tréner pezinského džuda
Jozef Tománek st. k účasti na šampionáte povedal: „Nedarilo
sa nám tak, ako som si predstavoval. Slabší výkon podali slo-
venské reprezentantky Kucháreková a Tíbenská, ktoré obhajo-
vali minuloročné prvenstvo, viac som čakal aj od Klamu. Ostat-
ní pezinskí pretekári podali len priemerný výkon.“ (sš)

Na zlato tentoraz nemali

V Chomutove sa v dňoch 22.-23. apríla konal medzinárodný
turnaj a zároveň II. kolo Európskeho pohára v kickboxe. Po-
dujatia sa zúčastnilo viac ako 350 pretekárov zo šiestich krajín.
Pezinskí borci z Karate-kickbox klubu si v tvrdej konkurencii po-
čínali viac ako výborne. Juraj Hollan si v kategórii starších žia-
kov do 63 kg v semi a light contact vybojoval prvé miesto, keď
zdolal súperov z Česka, Maďarska a Talianska. Zuzana Gre-
gušová zvíťazila v kategórii do 60 kg v semi contact a v tej istej
kategórii v light contact skončila tretia.Alexandra Horáková v se-
mi contact do 60 kg získala druhé miesto. Pekné tretie miesto v
kategórii muži do 74 kg light contact si vybojoval aj Michal
Greguš.

Úspechy našich pretekárov sú prísľubom pred svetovým po-
három v maďarskom Szegede a Majstrovstvami SR v Lip-
tovskom Mikuláši. (mh)

Pezinčania na najvyššom stupienku

Na Majstrovstvách Slovenska v karate mládeže v Martine sa
zo sedmičky pezinských pretekárov najviac darilo Richardovi
Spieglovi (2. miesto, kat. kumite, starší žiaci 12-13 roční), Mar-
tinovi Tomaškovičovi (2. miesto, kumite, starší žiaci) a družstvu
dorastencov v kumite v zložení Tomaškovič, Borovský, Valter,
ktoré prehralo vo finále s rovesníkmi z Púchova tesne na body.
O prípravu pretekárov pezinských borcov sa postarali tréneri
Patrik Leschinger a Miroslav Horák. (mh)

Tri strieborné zo šampionátu

V sobotu 25. júna sa usku-
toční 16. ročník populárneho
turnaja v minifutbale na ihrisku
TJ Baník Pezinok na Cajlan-
skej ulici. Turnaj začne od 8.00
hod. Začiatok finálového zápa-
su sa predpokladá o 17.00
hod. Na turnaji sa zúčastní 20

mužstiev z Pezinka, Bratisla-
vy, Topoľčian, Modry, Piešťan,
Nitry a Šurian. Prvenstvo bude
obhajovať Devils Pezinok.

Pre účastníkov, fanúšikov a
návštevníkov je pripravené ob-
čerstvenie. Určite nebude chý-
bať obľúbený guláš, cigánska

pečienka, slovenské pivo, vín-
ko a nealkoholické nápoje. Po-
zývame všetkých fanúšikov fut-
balu a dobrého športu. Príďte
povzbudiť svoje mužstvo v sú-
bojoch o cennú trofej.

Organizátori touto cestou ďa-
kujú Mestu Pezinok, TJ Baník

Pezinok a všetkým sponzorom
za finančnú podporu a mate-
riálnu pomoc, ktorá je nevy-
hnutná pre organizovanie ta-
kejto akcie. Zároveň vyjadrujú
presvedčenie, že všetci špor-
tovci, fanúšikovia a návštevníci
strávia deň so športom. J.Nagy

16. ročník Nový život Cup 2011 Memoriál Milana Bacigála

Športová gymnastika dievčat
má v Základnej škole na Fán-
dlyho ulici dlhoročnú tradíciu a
dosahujeme v nej vynikajúce
výsledky vďaka zanieteným u-
čiteľkám (trénerkám ) Mgr. Ire-
ne Hlinkovičovej a PaedDr. Mi-
roslave Petrakovičovej.

Výber dievčat sa každoročne
uskutočňuje už v prvom roční-
ku formou pohybových testov.
Žiačky trénujú dva- až trikrát
týždenne. Je to poriadna drina
pre žiačky aj panie učiteľky. Od-
menou je prvé miesto v okrese
a kraji a postup na majstrov-
stvá Slovenska v gymnastic-
kom štvorboji.

Staršie žiačky v tomto škol-
skom roku s gymnastikou kon-

čia, nahradia ich nové gymnas-
tické talenty, žiačky prvého roč-
níka, ktoré zvíťazili v kraji a veľ-
mi dobre zabojovali aj na maj-
strovstvách SR. Našim novým
gymnastickým nádejám praje-
me veľa úspešných rokov v
gymnastickom štvorboji a drží-
me palce: Petre Polkorábovej,
Alexandre Senkovej, Dominike
Dulajovej, Márii Dulajovej, Pav-
líne Pilkovej a Kláre Margita-
novej. Družstvu starších žiačok
v zložení: Diana Klamová, Ni-
kola Mikolášková, Karolína
Slezáková a Silvia Hudecová,
ďakujeme za dlhoročnú úspeš-
nú reprezentáciu školy.

Riaditeľstvo školy ďakuje
dievčatám oboch družstiev za

skvelé výkony a výborné u-
miestnenia v tomto školskom
roku a ďakujeme tiež ich tréner-
kám Mgr. Hlinkovičovej a

PaedDr. Petrakovičovej, ktoré
sa im systematicky venovali a
dosiahli s nimi krásne úspechy.

Mgr. Milan Janoga

Úspešné gymnastky ZŠ na Fándlyho ulici

Radosť gymnastiek ZŠ Fándlyho ul. po víťazstve na maj-
strovstvách kraja. Foto (ZŠ)

V druholigovom PŠC Pezinok
došlo po 22. kole k výmene tré-
nera. Doterajšieho kormidelní-
ka Mariána Tíbenského ( muž-
stvo viedol od začiatku sezóny,
vrátane letnej prípravy) vystrie-
dal 38-ročný Pezinčan Richard
Slezák. „Dôvodom výmeny

trénera bolo to, že naše muž-

stvo v boji o záchranu v II. li-

V PŠC vymenili trénera
ge nemalo očakávané vý-

sledky. V posledných zápa-

soch sme doma v prehrali s

Nitrou jun., remizovali s Trna-

vou B, prehrali v Nových

Zámkoch a remizovali v Ša-

moríne. Pred jarnou časťou

sme deklarovali, že naším cie-

ľom je záchrana a pre jeho

splnenie musíme urobiť všet-

ko, “ povedal nám manažér klu-
bu .

Nový tréner R. Slezák pôsobil
ako ligový hráč v MŠK Žilina,
Dukle Banská Bystrica, Interi
Bratislava a Artmedii Petržal-
ka. V zahraničí hral v SV Wil-
helmshaven, Kickers Emden,
SV Babelsberg 03 (všetci
Nemecko) a naposledy v SV
Mattersburgu (Rakúsko), kde
bol ako hráč i asistent trénera.

Dušan Maluniak

(mo)Richard Slezák

V dňoch 13. a 14. mája sa konali v Bratislave majstrovstvá
Slovenska U 11 vo futsale chlapcov narodených v roku 2000 a
mladších. Na podujatie sa prebojovali aj chlapci z Baníka
Pezinok.

Náš tím mal v skupine Šamorín a Vajnory. Prvý zápas so Ša-
morínom sme nešťastne prehrali 4:1, keď sme hrali veľmi kŕčo-
vito a strelili sme si dva vlastné góly. V druhom dueli s Vajnormi
sa naša hra zlepšila a vyhrali sme ho 2:1. Skončili sme napokon
na treťom mieste.Vo štvrťfinále nás čakal silný súper z Du-
najskej Lužnej, ktorý v Seneckom okrese v lige prípraviek val-
cuje jedného súpera za druhým. Naši chlapci zabojovali a v ťaž-
kom súboji vyhrali 2:1. Strelcom oboch našich gólov bol Ri-
chard Holec. Postúpili sme do semifinále, kde sme opäť narazili
na Šamorín, s ktorým sme v skupine prehrali. Ani tentoraz sme
nemali šťastie, dostali sme rýchle góly a po otvorení hry sme in-
kasovali ďalšie. Prehrali sme 5:0. Čakal nás súboj o tretie mies-
to znovu s Vajnormi. Húževnatý súper nám chcel vrátiť prehru
zo skupiny, ale naši chlapci boli opäť úspešnejší. Vyhrali 2:0,
gólmi R. Holeca a Maximiliána Träutliena. Vybojovali sme teda
bronzovú medailu. Bol to veľký úspech, chlapci boli veľmi šťast-
ní, o takomto umiestnení len snívali. Náš tím hral v zložení: Mi-
roslav Budínsky, Richard Holec, Filip Brom, Alex Makýš, Adrián
Čapkovič, Jakub Tomaškovič, Anton Pelevin, Maximilián Träut-
lien, Martin Zelinka, Martin Riman, Martin Čápka.

napísali
na stránke Futsalu Slovakia.

Úspech chlapcov z prípravky sa pokúsia napodobniť aj mlad-
ší žiaci.

„Opäť sa ukázalo ako tieto nádeje milujú loptu. Vynikajúce vý-
kony finálových tímov, niekoľko výrazných talentov (Richard
Holec z Pezinka, Peter Ďuriač z Petržalky, Oliver Diosi zo Šamo-
rína) boli ozdobou vynikajúceho vyvrcholenia sezóny,“

Dušan Tomaškovič

Športový kalendár
FUTBAL II. liga, Západ

IV. liga – muži

4.6.

5.6.
12.6.

(sobota) PŠC Pezinok – Jaslovské Bohunice
o 17.00 hod.

.

(nedeľa) Baník Pezinok – Limbach o 17.00 hod.
(nedeľa) GFC 1923 Grinava – Šenkvice o 17.00 hod.

Posledný zápas v tomto ročníku odohrá PŠC 12. júna vo
Vrábloch

Bronzová medaila zo šampionátu


