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Dňa 19. apríla 2012 bolo pub-

likované stanovisko generálnej

advokátky Súdneho dvora

Európskej únie k piatim pred-

bežným otázkam týkajúcim sa

Pezinskej skládky. Otázky naň

adresoval senát sudcu Mirosla-

va Gavalca z Najvyššieho súdu

SR. Stanovisko generálnej

advokátky predchádza rozhod-

nutiu samotného súdu, ktoré

bude záväzné. Po jeho rozhod-

nutí sa vec vráti na Najvyšší

súd SR, ktorý rozhodne o zá-

konnosti povolenia novej sklád-

ky v Pezinku.
„ So stanoviskom generálnej

advokátky som veľmi spokojná.

V jej odpovediach boli naše pod-

statné argumenty akceptova-

né, “ povedala

, advokátka spolupracujú-

ca s VIA IURIS, zastupujúca

Pezinčanov.
Podľa stanoviska generálnej

advokátky k prvej otázke bol

Najvyšší súd povinný obrátiť sa

na Súdny dvor EÚ s predbež-

nými otázkami ak mal pochyb-

nosti o uplatnení práva Európ-

skej únie v súvislosti s rozhod-

nutím Ústavného súdu SR. Ús-

tavné právo nemôže brániť u-

platňovaniu práva Európskej

únie.
Druhá otázka sa týkala ú-

Zuzana Čapu-
tová

Stanovisko generálnej advokátky Súdneho dvora
je pre Pezinčanov priaznivé

Okresné oslavy
Obvodný úrad v Pezinku, Mes-

to Pezinok a Základná orga-
nizácia Zväzu protifašistických
bojovníkov v Pezinku pozývajú
občanov nášho mesta na tradič-
né okresné Oslavy oslobode-
nia našej vlasti Červenou armá-
dou. Stretnutie pri Pamätníku
oslobodenia na Mladoboleslav-
skej ulici sa uskutoční vo štvrtok
10. mája o 15.00 hodine. (ra)

Kvalita slovenských vín je o-
pakovane konfrontovaná s vína-
mi sveta či Európy na mnohých
súťažných a výstavných podu-
jatiach. Medzi najznámejšie
patrí

.
Aj tohtoročná účasť na tomto

podujatí dopadla pre slovenské
firmy veľmi dobre. Zlaté medai-
ly si domov odniesli

a
. Blahože-

láme.

Vinalies Internationales
v Paríži

Víno Nitra,
Martin Pomfy, Víno Matyšák
Víno Mrva - Stanko

(ra)

Zlaté medaily z Paríža

častníctva 1200 Pezinčanov a

Mesta Pezinok v konaní o povo-

lení skládky. Inšpektorát ŽP Bra-

tislava totiž žiadnemu z nich

nesprístupnil úplnú žiadosť o

povolenie skládky s tým, že

územné rozhodnutie vyhlásil za

obchodné tajomstvo. Nasledo-

valo prvostupňové povolenie

skládky. Po niekoľkých mesia-

coch, v druhostupňovom kona-

ní, bolo územné rozhodnutie

odtajnené, avšak skládka sa už

stavala a to na základe neprá-

voplatného povolenia. Účastní-

ci tak dostali územné rozhod-

nutie vtedy, keď už proti nemu

nemohli vzniesť námietky a

potom, ako stratili možnosť ko-

nať o nich na jednom stupni.

Najvyšší súd považoval tento

postup za nezákonný a za je-

den z dôvodov zrušenia povo-

lenia skládky. Ústavný súd SR

naopak považoval postup kona-

júcich orgánov (Slovenská in-

špekcia ŽP) za dostatočný.
Generálna advokátka vo svo-

jom stanovisku konštatuje, že

podľa európskeho práva má

byť verejnosť informovaná v

ranom štádiu prijímania roz-

hodnutí. Domnieva sa, že uta-

jené územné rozhodnutie ne-

obsahovalo obchodné tajom-

stvo, keďže bolo zverejnené

v druhostupňovom konaní.

Ďalej uviedla, že sprístupnenie

územného rozhodnutia dru-

hostupňovovým orgánom ne-

predstavuje dostatočné odstrá-

nenie procesnej chyby. Pouká-

zala zároveň, že Najvyšší súd

by sa mal zaoberať dôsledkami

opomenutia konania na jednom

stupni a tiež poukázala na to,

že v čase sprístupnenia roz-

hodnutia sa už skládka stavala.
„ Odpoveď na túto otázku má

pre nás zásadný význam.Ak by

uvedené konštatoval aj Súdny

dvor EÚ vo svojom rozhodnutí,

bol by to silný argument do všet-

kých povoľovacích konaní v

celej EÚ o tom, že účasť ve-

rejnosti má byť reálna a nie

formálna,“ povedala Z. Čaputo-

vá.
V návrhu odpovedi na tretiu

otázku generálna advokátka

konštatuje, že posúdenie vply-

vov projektov na životné pros-

tredie (tzv. EIA), ktoré bolo usku-

točňované v minulosti, môže

byť podkladom vtedy, ak v oka-

mihu povoľovania adekvátnym

spôsobom odzrkadľujú možné

významné vplyvy na životné

prostredie. Účasť verejnosti pri

predbežnom preskúmaní, či je

EIA po zmene podmienok aktu-

álnym podkladom, nepovažuje

za nevyhnutnú. Avšak účasť

verejnosti pri samotnej aktuali-

zácii EIAmajú určiť členské štá-

ty. Ďalej konštatovala, že je v

súlade s právom EÚ, ak sa

preskúmanie aktuálnosti EIA

oddelí od preskúmavania inte-

grovaného povoľovania. Vnú-

troštátne súdy majú z úradnej

moci povinnosť preskúmať

aktuálnosť EIA, ak oprávnené

osoby nemali možnosť obrá-

tiť sa v tomto na súd a to najmä

vtedy, ak nebola dodržaná zá-

sada efektivity. V prípade Pe-

zinskej skládky bola EIA vyda-

ná v roku 1999, pri povoľo-

vaní nebola preskúmaná jej

aktuálnosť a predĺženie plat-

nosti a informovania verejnos-

ti a Mesta Pezinok.
K štvrtej otázke uviedla, že

právna ochrana verejnosti pod-

ľa EÚ práva zahŕňa aj možnosť,

aby verejnosť žiadala opatre-

nie, ktoré dočasne pozastaví

realizáciu výstavby a prevádz-

kovania činnosti. V prípade Pe-

zinskej skládky Najvyšší súd

SR odložil vykonateľnosť roz-

hodnutia a pozastavil prevádz-

kovanie skládky na návrh účas-

tníkov, teda obyvateľov mesta a

Mesta Pezinok.
K piatej otázke generálna ad-

vokátka uviedla, že súdnym roz-

FOTO (mo)

hodnutím o zrušení povolenia

na skládku sa nezákonne neza-

sahuje do vlastníckeho práva

prevádzkovateľa. (VIA IURIS)

Podľa vyjadrenia primáto-
ra, na základe stanoviska ge-
nerálnej advokátky panuje v
radoch odporcov skládky
mierny optimizmus s prísľu-
bom, že ESD rozhodne v náš
prospech. O rozhodnutí, kto-
ré by malo zaznieť v priebehu
najbližších týždňov, budeme
našich čitateľov aktuálne in-
formovať.

V Národnom tenisovom cen-
tre v Bratislave sa 20. apríla
uskutočnil finálový večer 14. roč-
níka súťaže krásy Miss Univer-
se Slovenskej republiky. V dva-
nástke finalistiek malo zastúpe-
nie aj naše mesto – reprezento-
vala nás 23-ročnáAlexandra Kli-
meková. A treba povedať, že
nás reprezentovala skvele, keď
sa stala DRUHOU VICEMISS.
Televízni diváci ju prostredníc-
tvom SMS hlasovania zvolili za
Miss Tip (sympatia). Okrem to-
ho získala tituly – Miss Médiá
(cena novinárov), Miss Emma a
Miss Mary-Kay.

Mladá Pezinčanka mala po-
chopiteľne z úspechu veľkú ra-
dosť, aj keď po získaní štyroch
ocenení v priebehu finálového
večera, zrejme od poroty, ktorá
určovala poradie v Miss Univer-
se, očakávala vyššie hodnote-
nie. Aj v správe o podujatí na
webovom portále Topky napísa-
li: „Galavečer však v prvom rade
patril tmavovláske s príznačným
číslom jeden“. Toto číslo v súťa-
ži mala Pezinčanka A. Klimeko-
vá.

Alexandra si asi naviac cení
sympatie u divákov, ktorí jej po-
slali najviac hlasov. Všetkým,
ktorí jej držali palce a dali svoj
hlas, úprimne ďakuje. (mo)

Druhá vicemiss
Príroda v Zámockom parku
sa prebúdza
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Vieme, že Pezinčan je slušný
časopis a preto sa v ňom ne-
smú používať vulgarizmy a na-
dávky. Potom nám teda zostá-
vajú už len prirovnania z ríše
zvierat, alebo ako v minulosti v
podobných prípadoch hovorili
naši starí rodičia: ...“ že by si za
to zaslúžili ruky dolámať“. To by
si zaslúžili tí (nedokážem ani po-
vedať, že ľudia), o ktorých vám
píšeme.

Nedávno sme si po dlhšej do-
be urobili prechádzku do príro-
dy v lokalite nad rybníkom (Kej-
da). Zvykli sme si posedieť v al-
tánku pri váhadlovej studni, ale-
bo v tom pri ceste na pezinskú
kalváriu. Aké však bolo naše
prekvapenie, či skôr rozhorče-
nie a bezradná zlosť, keď sme
zistili, že obidva majú poškode-
nú strechu, sú na mnohých
miestach vypálené a celé po-

Ďalšia investičná výstavba v Pezinku na
sídlisku Muškát sa dostáva do záverečnej
fázy. Súkromný investor Stavoimpex Holič
spol. s r.o. vybudoval garážový dom, ktorý
je v tvare L. Ide o trojpodlažný objekt, v kto-
rom sa nachádza 91 samostatných garáží
a 30 voľných státí (miesta pre voľné parko-
vanie). Vstup do jednotlivých garáží je rie-

šený cez garážové vráta výklopné a ručné
otváranie. Samotný vstup do objektu je z
prístupovej komunikácie cez garážové
sekčné vráta. Kolaudácia tohto garážové-
ho domu by mala byť v máji 2012.

Podmienkou zo strany mesta pre sú-
kromného investora bolo vybudovanie a
skolaudovanie nových parkovacích miest,

čím sa zvýšia a zlepšia možnosti parkova-
nia v danej lokalite.Po skončení všetkých
prác a kolaudácii si budú môcť obyvatelia
zakúpiť parkovacie miesta od investora.
Viac informácií ohľadne garážového domu
a zakúpení parkovacích miest bude k
dispozícii na alebo na
tel. č. 0903 744 350 a 0903 744 390. (pv)

www.stavoimpex.sk

Na Muškáte dokončujú garážový dom Tri otázky primátorovi
Primátora mesta sme požiadali o odpo-

veď na tieto otázky:

- V súčasne ekonomickej situácii je celkom normálne, že mesto
nebude mať dostatok financií na všetky čin-
nosti, ktoré doposiaľ boli rozpočtované, najmä nie v takej miere
ako doteraz. Sú oblasti kde sa mesto bez pomoci svojich obča-
nov nezaobíde. Tu je na mieste dať príležitosť tým, ktorí chcú a
môžu pomôcť, či už svojou prácou alebo financiami. Fond by
mal slúžiť najmä na záchranu historických pamiatok, revitalizá-
ciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie. Je tu aj možnosť
v praxi dokázať, kto je aký lokálpatriot a prejaviť svoj vzťah k
mestu. Vôbec nezáleží na tom, či sa tu narodil alebo sa sem
len nedávno prisťahoval. Myslím si, že v Pezinku sme už tento
proces úspešne rozbehli, najmä dobrovoľnými brigádami zame-
ranými na čistenie prírody, sídlisk, opravy pamiatok a podobne.
Budem preto veľmi vďačný, ak nám ľudia aj v budúcnosti budú
pomáhať svojou prácou alebo financiami. Vopred im za to ďaku-
jem.

Mgr. Olivera Solgu

Mimoriadne zastupiteľstvo prerokovalo ako jeden z
dvoch hlavných bodov zmenu Rokovacieho proriadku, kto-
rú navrhol poslanec Ing. Marián Šipoš. O čo vlastne išlo
navrhovateľom?

V súvislosti so zápisom detí do materských škôl sa
opäť, tak ako každoročne, objavili problémy a nejasnosti tý-
kajúce sa nedostatočnej kapacity, kritérií prijatia a podob-
ne.Aký je súčasný stav?

Minulý mesiac ste založili účet a fond Pro Bozen. Čo
vás k tomu viedlo?

(r)
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�
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- Poslanec M. Šipoš a ďalší deviati poslanci predložili návrh, kto-
rý bol nielen zlý, ale aj explicitne namierený proti primátorovi.
Už len tým, že slovo „ primátor “ chceli vymeniť slovom „ predse-
dajúci “, ktoré zákon nepozná. Aj keby im tento návrh prešiel,
uznesenie nepodpíšem, lebo ja, na rozdiel od niektorých z
nich, zákony striktne dodržiavam. Je skôr zarážajúce, že dnes,
v čase krízy, naše zastupiteľstvo muselo mimoriadne riešiť nie-
čo, čo nemožno nazvať inak ako fraška. Ako keby nebolo dosť
iných, ďaleko vážnejších problémov a dôležitejších rozhodnutí.
Upozornil som tiež na niektoré javy, ktoré by mali poslanci
urýchlene riešiť, napríklad ich neospravedlnené absencie na ro-
kovaniach MsZ a v komisiách, porušovanie stavebného záko-
na, ale aj napríklad to, že niektorí nepodali zákonom stanovené
majetkové priznanie ešte za rok 2010.

- V prvom rade chcem dôrazne upozorniť, že ani mesto ani pri-
mátor do procesu prijatia nijako nezasahujú. O prijatí rozhodujú
výlučne riaditeľky materských škôl. Nedostatok miest je skutoč-
nosťou, s ktorou zápasia všetky samosprávy na Slovensku.
Opakovane však upozorňujem na problém, ktorý dosiaľ nikto
nerieši a to fakt, že o umiestnenie žiadajú aj mamičky, ktoré sú
doma s mladším dieťaťom. Potom tie, ktoré majú jedno dieťa a
chcú či dokonca musia ísť pracovať, svoje dieťa do MŠ ne-
dostanú. Stáva sa aj to, že pri zápise dokladujú nástup do za-
mestnania a v septembri jednoducho nenastúpia. Ich dieťa
však do MŠ prijaté bolo a navštevuje ju. Netvrdím, že ak by sme
tieto negatívne javy odstránili, bolo by miest dosť, ale iste by
škôlku dostali tí, ktorí to najmä z ekonomických dôvodov naj-
viac potrebujú. Nie každý si totiž môže dovoliť zaplatiť súkrom-
né MŠ, ktorých je v Pezinku dostatok. Vyzval som už aj Komisiu
školstva pri MsZ, aby sa týmto problémom zaoberala. Naj-
bližšie roky totiž určite nebudeme mať dosť finančných pros-
triedkov, aby sme mohli postaviť novú materskú školu a uspo-
kojili tak potrebu všetkých žiadateľov.

zo svojho rozpočtu

čmárané a posprejované. Zo-
stali sme nechápavo stáť a sa-
mi seba sme sa pýtali, kde sa v
mladých ľuďoch (lebo podľa
stôp, ktoré zanechali, to boli mla-
dí ľudia) berie to nutkanie všet-
ko ničiť, devastovať... Dokonca
aj tie altánky, ktoré využívali naj-
mä oni. Pravidelne cez deň a
najmä večer sme tam stretávali
mladých, ktorí tam posedávali s
fľaškami alkoholu a s PET-fľa-
šami , ktoré tam potom, samo-
zrejme, nechali pohodené. Je to
zarážajúce, pretože ich generá-
cia sa už nemôže, ako ich rodi-
čia, vyhovárať na komunizmus,
ktorý v nich zahubil pocit zodpo-
vednosti či úctu k spoločným ve-
ciam a hodnotám. Kde sa v nich
teda berie ten zvierací pud – zni-
čiť, rozbiť, ukradnúť?

Bez pocitu zodpovednosti a
vďačnosti k tomu, kto to pre

nich vytvoril a aj k tomu, kto to
zaplatil. Kde sa v nich berie tá
tupá sila ničiť a nevnímať krásu
či užitočnosť hoci aj tohto al-
tánku. Samé ťažké otázky.
Odpoveď na ne by mali dať rodi-
čia, škola, sociológovia. Zod-
povednosť by mali niesť aj naše
médiá, ktoré sú plné primitiviz-

mu, násilia, ničenia a prezentá-
cie ošklivosti. Odpoveď by sme
si mali dať aj my ostatní, ktorí
chodíme nevšímavo okolo a za-
ujíma nás len to, čo máme za
dverami nášho bytu. To ostatné
nech budujú, opravujú, strážia,
a najmä zaplatia tí druhí.
Dokedy? Občan Pezinka

Ťažko nájsť slová na pomenovanie vandalov

Odpoveď na list :

Oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
Mestského úradu v Pezinku rozhodlo, že stiahne obidva altánky z
menovaných lokalít. Altánky, ktoré boli umiestnené tak, aby po-
skytovali miesto na odpočinok a pekný výhľad na mesto a okolitú
prírodu, boli súčasťou Vinohradníckeho náučného chodníka. Mali
ľuďom slúžiť na oddych a rekreáciu. Ich hodnota bola 815 978 ko-
rún, boli financované z grantov EÚ a projekt, ktorý začal v roku
2007, mal trvať minimálne päť rokov. Už v priebehu týchto piatich
rokov museli byť altánky a informačné tabule niekoľkokrát opravo-
vané. Za ich opravy zaplatilo mesto 3739 eur, teda viac ako sto ti-
síc korún. Po rekonštrukcii budú altánky nainštalované v iných lo-
kalitách sídliska Sever a Starý dvor a pod dohľadom kamier.

Celý civilizovaný svet si pripo-
menul . Aj
v našom meste už roky organi-
zujeme na jeho počesť mnohé
podujatia nasmerované najmä
na čistenie prírodného prostre-
dia, odstraňovanie čiernych
skládok a upratovanie na sídlis-
kách. Zúčastňujú sa ho rovna-
ko zástupcovia mesta, študenti
a žiaci škôl, skauti, orli, hasiči,
baníci ako i mnohí občania –
dobrovoľníci. Každý rok sa nám

22. apríla Deň Zeme
podarí urobiť kus osožnej robo-
ty, ktorá by stála už aj desiatky
tisíc eur, keby ju bolo treba za-
platiť. Aj v tomto roku, v ešte
väčšej miere ako po iné roky,
sme sa pokúsili prírodu zbaviť
odpadu a skrášliť si svoje život-
né prostredie.

Chcel by som preto ako pri-
mátor poďakovať všetkým, kto-
rí sa každoročne aktívne zú-
častňujú týchto verejnopros-
pešných prác. Veľmi ma teší, že

sa do týchto akcií zapája stále
viac ľudí. Dokonca nedávno sa
nám ponúkla skupina mladých
ľudí, ktorí vyzbierali 20 vriec od-
padu na Vinohradníckej ulici.
Mesto už len požiadali, aby za-
bezpečilo odvoz tohto odpadu.

Pre svojich občanov na oplát-
ku robíme dvakrát do roka bez-
platný zber odpadu z domác-
ností. Ten prvý tohtoročný bol
19. - 22. apríla. Je vždy veľmi za-
ujímavé vidieť, aké množstvo

odpadu z domácností, pivníc a
povál sa nazbiera na zberovom
dvore na Dubovom vŕšku. Tento
odpad by možno skončil niekde
vo vinohradoch alebo v prieko-
pách. Chcem preto v tejto sú-
vislosti apelovať na občanov
Pezinka, aby využívali túto bez-
platnú možnosť zbaviť sa odpa-
du a jarné či jesenné upratova-
nie nasmerovali k týmto dátu-
mom, ktoré mesto dopredu avi-
zuje. Oliver Solga, primátor

Deň Zeme: Do akcií sa zapája stále viac ľudí
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Devastácia ciest, vyvážanie
odpadu a tvorba iernych
skládok ako i poškodzovanie
vinohradníckeho náu ného
chodníka a krádeže vo vino
hradoch priviedlli mesto Pezi
nok a zástupcov majite ov vino
hradov k rozhodnutiu zamedzi
prístup motorovým vozidlám do
viníc a pri ahlej prírodnej
krajiny. V poslednom ase sa
tiež ve mi rozšírilo využívanie
prírodného prostredia, vinohra
dov, lúk a sadov pri cestách pre
alkoholické a drogové výjazdy

č

č

č

skupín mladých udí. Je bežné,
že po týchto nájazdoch auto
mobilmi i pešo po as d a i v
noci po nich v prírode zostávajú
nielen prázdne f aše od alko
holu ale aj iný odpad, medzi
ktorým sa nachádzajú hlavne
zrezané PET-f aše, ktoré slúžia
ako tzv. bongá na inhalovanie
marihuany. Polícia má poznat
ky, že díleri predávali
priamo vo vinohradoch.

Mesto Pezinok preto pripra
vuje zmenu dopravného zna e
nia, ktorou zakáže vjazd na

ľ
-

ň

ľ -
,

ľ

-
drogy

-
-

č

č

asfaltové cesty vedúce do vi
nohradov pre automobily, mo
torky a troj- i štvorkolky. Vý
nimku budú ma len majitelia
vinohradov, ktorí sa pri kontrole
preukážu polícii dokladom
vystaveným mestom. Zákaz
vstupu nebude plati pre cy
klistov a peších turistov ani pre
dopravnú obsluhu. Asfaltové
komunikácie, ktoré sú majet
kom mesta budú môc bez
obmedzenia využíva ob ania
aj na iné (napr. športové a
rekrea né) ú ely, so súhlasom

-
-
-

ť

ť -

-
ť

ť

č

č

č č

mesta. Mesto chce v týchto
lokalitách osadi aj lavi ky,
vybudova ohniská na opeka
nie , venova sa úprave ciest a
chodníkov, turistickému zna e
niu, informa ným tabuliam.
Spolo nými silami s dobrovo
níkmi z radov ob anov bude
pokra ova aj v aktivitách, ktoré
sa za ali v minulom roku, a to v
revitalizácii vodných tokov a
meliora ných kanálov, opra
vách studni iek, kameníc a
starej vinohradníckej architek
túry.

ť
ť -

ť
-

ľ-

ť

-

-

č

č
č

č
č

č
č

č
č

(ra)

Do prírody bez áut a motoriek

Na Obvodnom úrade v Pezinku – Odbore všeobecnej vnútor-
nej správy vyšetrovali už v minulom roku prípad podozrenia zo
spáchania priestupku na úseku práva na prístup k informáciám,
z porušenia zákona o prístupe k informáciám, ktorého sa mal
dopustiť primátor mesta Oliver Solga a prednosta Mestského
úradu Miroslav Šebesta. Údajného porušenia zákona sa mali
dopustiť tým, že Mestský úrad neposkytol dostatočnú informá-
ciu obyvateľovi Pezinka Vladimírovi Mizerákovi. Informácia sa
mala týkať stojiska pre kontajnery na sídlisku Muškát. Výsledky
šetrenia priestupkového konania na Obvodnom úrade i na odvo-
lacom druhostupňovom orgáne – Ministerstve vnútra, jedno-
značne dokázali, že tak ako primátor ani prednosta MsÚ zákon
neporušili. Navrhovateľovi V. Mizerákovi OÚ uložil zaplatiť trovy
konania. (ra)

Prednosta zákon neporušil
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Oznamujeme všetkým občanom Pezinka a blízkeho okolia,
že v nedeľu 6. mája sa na Radničnom námestí v Pezinku usku-
točnia oslavy sv. Floriána – patróna hasičov. Podujatie organi-
zuje Dobrovoľná požiarna ochrana mesta Pezinok a Okresné
riaditeľstvo HaZZ v Pezinku s nasledovným programom:

sprievod hasičov a hasičskej techniky (historickej a
súčasnej) od hasičskej stanice (Hasičská ul.) spojený s klade-
ním vencov pri sochách sv. Floriána na starej hasičskej zbrojni-
ci a pri Kláštornom kostole

vystúpenie mažoretiek Laskonky z Modry, ukáž-
ky záchranárskych prác hasičov, ukážky kynológov a Jaz-
deckej polície PZ SR, Mestskej polície v Pezinku, rôzne atrak-
cie pre deti (Radničné nám.)

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

14.00 hod.

15.00 – 17.00

OR HaZZ a DHZ

Oslavy sv. Floriána – patróna hasičov

Prevencia formou rozprávky
Deti pezinských škôl majú ok-

rem celoročného systému kvalit-
nej prevencie, ďalšiu výhodu
oproti deťom z iných miest. Ok-
rem nového programu „Úcta a
sebaúcta“, ktorý je zameraný na
životné hodnoty, je tu zaujímavá
novinka – vyučovacia hodina s
rozprávkou z ešte nevydanej kni-
hy preventistu mestskej polície.

Program Úcta a sebaúcta
vznikol v roku 2011 na základe
požiadavky ZŠ Na bielenisku,
kde bolo nutné začať prácu s
malými „nezbedníkmi“ z druhé-
ho ročníka. Žiaľ, v súčasnosti je
bežným javom, že zárodky šika-
novania alebo narušené vzťahy
v kolektívoch začínajú už v tom-
to veku. Preto koordinátor kri-
minality MsP vytvoril osobitne

pre deti prvého stupňa interak-
tívny program, prispôsobený tej-
to vekovej kategórii. Využíva
pri ňom prvky dramaterapie, ar-
teterapie, gestaltpedagogiky i
canisterapie. Po pozitívnej o-
dozve od žiakov i učiteľov po-
stupne program prispôsobil aj
žiakom vyšších ročníkov. Ako
vyzerá interaktívna výučba?

Deti počas hodiny počúvajú
rozprávku preventistu, popri
tom kreslia samých seba ako
zázračný strom a do kresieb
vkladajú svoje pocity a hodnoty,
o ktoré v rozprávke ide. Roz-
právka s názvom „O zázrač-
ných stromoch“ totiž vznikla len
kvôli tejto novej aktivite, ktorej
cieľom je eliminácia šikanova-
nia a narušených vzťahov v trie-

de. Je síce netradičnou, ale za-
to už veľmi obľúbenou formou
prevencie v škole. Reakcie detí
na hodinu sú vždy veľmi dobré.

V súčasnosti tento program
pripravujeme aj pre deti pred-
školského veku.

Bc. Miroslav Schlesinger

Deti s kresbami stromov.
FOTO (MsP)

Cez letné prázdniny bude v materských
školách obmedzená prevádzka

Materská škola Prerušenie prevádzky

Bystrická 1

gen. Pekníka 2
el. tr. Na bielenisku

Svätoplukova 51

Vajanského 16

Za hradbami 1
el. tr. Holubyho 34

Záhradná 34

ZŠ s MŠ Orešie 34

30.7.-31.8.

2.7. - 10.8.
2.7.-31.8.

2.7.-3.8.

30.7.-31.8.

2.7.-27.7.
2.7.-31.8.

16.7.-31.8.

30.7.-31.8.

V dňoch a 2012 budú všetky materské školy zatvo-
rené.

30. 31. 8.

Rodičia dieťaťa, ktorého materská škola je počas leta uzavretá
( v zmysle ust. § 2 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 o mater-
skej škole v znení neskorších predpisov), môžu do 31. mája pí-
somne požiadať riaditeľku inej MŠ o prijatie dieťaťa na časť let-
ných prázdnin.

Rovnako ako v minulých rokoch aj tohto roku v letných mesia-
coch a bude v materských školách obmedzená pre-
vádzka.

júl august

Deti z Centra voľného času v Pezinku pripravili na nedeľu 13.
mája o 15.00 hod. pre svoje mamičky pri príležitosti Dňa matiek
poďakovanie vo forme vystúpenia. Nebudú chýbať dielničky,
kde si deti môžu vyrobiť pre mamičky krásny darček. Na záver
nedeľné popoludnie spestrí malé prekvapenie. Pozývame všet-
ky mamičky, babičky. Podujatie sa uskutoční pred Zámockým
parkom v Pezinku. (cvč)

DEŇ MATIEK
Pre mamičky k ich sviatku

Mgr. ZUZANA ČAPUTOVÁ, poslan-
kyňa za volebný obvod č. IV

1) Čo považujete za prioritu vo va-
šom volebnom obvode?

2) Ako by ste zlepšili komunikáciu medzi poslancami a ob-
čanmi?

3) Čo podľa Vás chýba v Pezinku?

(r)

- Ako poslankyňa vnímam svoj mandát
širšie, ako len za svoj volebný obvod.
Preto považujem za prioritu kvalitu ži-
votného prostredia, tvorbu nového ú-
zemného plánu a zákonnosť práce za-
stupiteľstva (najmä pri nakladaní s ma-

jetkom). Tieto oblasti samozrejme majú dopad aj na volebný
obvod v ktorom žijem. Z konkrétnych vecí v mojom volebnom
obvode by to boli už veľakrát opakované veci ako opravy chod-
níkov napríklad na sídlisku Za hradbami a tiež parkovanie, naj-
mä na sídliskách.

- Komunikáciu vnímam ako dobrú, na poslednej poslaneckej
strede, ktorej som sa zúčastnila, prišlo množstvo ľudí. Zároveň
sú k dispozícii kontakty na všetkých poslancov, ktoré ľudia vyu-
žívajú. Na zlepšenie komunikácie len dodám, že svoj mandát
vnímam ako službu pre ľudí, ktorí mi prejavili dôveru, a pre mes-
to. Takže mojou úlohou je aj pozorne počúvať každého, kto
chce upozorniť alebo sa spýtať na čokoľvek o našom meste.

- Vyriešenie dopravnej situácie obchvatom mesta je určite dô-
ležité, mňa by potešili aj cyklotrasy v meste a okolí. A samo-
zrejme bezpečné uzavretie starej skládky, ktorá mala byť za-
trávneným kopcom už pred 4 rokmi a nepovoľovanie skládky
novej. V tejto súvislosti, zlepšenie zdravotného stavu obyvate-
ľov mesta.

Pýtame sa poslancov MsZ

Od januára uverejňujeme odpovede poslancov Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky. V tom-
to čísle odpovedá:

Mesto Pezinok na podnet primátora zriadilo 22. februára
2012 účet nazvaný Pro Bozen (lat. Pre Pezinok). Bude slúžiť
na podporu kultúry, obnovy pamiatok a revitalizáciu krajiny.
Občania, ale aj firmy, ktoré chcú spomínané aktivity podpo-
riť, tak môžu urobiť zaslaním ľubovoľného finančného prí-
spevku na účet mesta Pezinok, č. účtu 66 02 00 10 24/ 5600
(Prima Banka). Našu výzvu ako prví doposiaľ podporili: vice-
primátor Miloš Andel - 300 €, viceprimátor Ján Čech - 300 €,
spoločnosť Petmas - 500 €. Všetkým darcom ďakujeme za
príspevok na dobrú vec. (ra)

Príspevky na účet Pro Bozen

Mimoriadne zasadanie Mest-
ského zastupiteľstva sa usktoč-
nilo 12. apríla na podnet desia-
tich poslancov na čele s navr-
hovateľom Mariánom Šipo-
šom, ktorí požiadali primátora o
jeho zvolanie vo veci zmeny ro-
kovacieho poriadku a riešenia
situácie vzniknutej výrubom
stromov v časti Grinava. Roko-
vací poriadok schválili poslanci
na začiatku volebného obdobia
v januári 2011.

V súčasnom návrhu chceli
zmeniť alebo upraviť niektoré
jeho znenia, napr. nahradiť slo-
vo primátor slovom predseda-
júci. Primátor a niektorí poslan-
ci tiež navrhli, aby zastupiteľ-

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Ing. Jaroslav Pavlovič vyhral svoj spor s bývalým zamestnávate-

ľom. Okresný súd Bratislava I. rozhodol, že ďalší pokus Slo-

venskej stavebnej inšpekcie skončiť štátnozamestnanecký po-

mer s menovaným je neplatný.
Zrušenie svojho pracovného miesta považuje za priamy dôsle-

dok angažovanosti v kauze Pezinská skládka odpadov. SSI sa

mu pokúsila už v roku 2007 neplatne zrušiť pracovné miesto, o

čom sa dozvedel deň pred skončením pracovného pomeru.

Následne mu ochranka zabránila vstúpiť na pracovisko.
„Na osobnom pohovore, počas ktorého mi oznámili zrušenie

môjho miesta, sa zúčastnili práve ľudia z Ministerstva výstavby,

voči ktorým som podal právne podania týkajúce sa rozhodnutí o

skládke,“ uviedol podľa Via Iuris tento známy pezinský aktivista a

odporca budovania skládky v Novej jame. Najvyšší súd vo svojom

rozsudku už v roku 2010 konštatoval, že štátnozamestnanecký

pomer J. Pavloviča bol ukončený nezákonne, stále trvá a vrátil

vec na ďalšie konanie SSI. Tá sa opätovne pokúsila ukončiť tento

pomer výpoveďou. Aktuálny rozsudok Okresného súdu vyhovel

žalobe J. Pavloviča v tom, že SSI opätovne pochybila a konštato-

val, že výpoveď je neplatná.
Podľa slov advokátky Zuzany Čaputovej, ktorá J. Pavloviča v

spore zastupovala, to znamená, že štátnozamestnanecký po-

mer J. Pavloviča stále trvá. SSI sa za takmer päť rokov nepodari-

lo zákonným spôsobom dosiahnuť svoj zámer – ukončiť pomer

so zamestnancom, ktorému zrušili miesto pre jeho občianske

aktivity. (ra)

Súd rozhodol v prospech J. Pavloviča

stvo riešilo aj vymedzenie času
na diskusiu a faktické poznám-
ky, ako aj sankcie za neúčasť a
neplnenie si poslaneckých po-
vinností, vrátane porušovania
zákona. Predložený návrh po
viac ako hodinovej diskusii po-
slanci neschválili.

V druhom bode poslanci rieši-
li grinavskú časť mesta, v ktorej
prišlo k devastácii prírodného
prostredia – biokoridoru na-
chádzajúceho sa okolo potoka,
ktorý bol poškodený výrubom
drevín a zemnými prácami. Na
zastupiteľstve dostal slovo aj
majiteľ pozemku, ktorý vysvetlil
svoje kroky a upozornil na čier-
ne skládky odpadu, ktoré na je-

ho pozemku tvorili a tvoria cu-
dzie subjekty, vrátane niekto-
rých obyvateľov Grinavy. Po-
zemky sú v jeho súkromnom
vlastníctve, predtým patrili gri-
navskému družstvu a súkrom-
ným vlastníkom. Zástupcovia
mesta informovali o krokoch,
ktoré podnikli na zastavenie de-

vastácie a objasnenie priestup-
ku. Podnet bol podaný aj na
štátne orgány, ktoré vo veci už
konajú. Poslanci navrhli, aby aj
v novom územnom pláne to-
to územie zostalo biokorido-
rom a aby ani v budúcnosti ne-
bolo možné toto územie zasta-
vať. (ra)

Bezmála desať rokov trval pracovnoprávny spor medzi býva-
lým riaditeľom mestskej televízie Marošom Bartákom a Tele-
víziou Pezinok, ktorý sa týkal zákonnosti postupu pri rozviazaní
pracovného pomeru a riešil ho Okresný súd v Pezinku.

Minulý mesiac bola podpísaná mimosúdna dohoda medzi na-
vrhovateľom a odporcom. Obidve strany sa dohodli na náhrade
mzdy v trvaní deväť mesiacov vo výške 5847 eur. Podľa názoru
vedenia mesta je tento krok optimálnym riešením, mesto nemu-
sí hradiť trovy konania ani právneho zástupcu. Ešte pred ča-
som totiž navrhovateľ požadoval od TV Pezinok sumu jeden mi-
lión korún. (ra)

Súdny spor skončil dohodou

Druhého apríla sme si pri Pamätníku osloboditeľov na Mla-
doboleslavskej ulici spoločne pripomenuli 67. výročie oslo-
bodenia Pezinka Sovietskou armádou. Osláv, ktoré organi-
zovalo Mesto Pezinok a Miestna organizácia Zväzu protifa-
šistických bojovníkov, sa zúčastnil aj veľvyslanec Ruskej fe-
derácie na Slovensku Pavol Kuznecov. Foto: M. Oravec

Na Veľký piatok sa v evanjelickom kostole v Grinave na služ-
bách Božích zúčastnili prezident Slovenskej republiky Ivan
Gašparovič, nový minister školstva SR Dušan Čaplovič, pred-
seda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a gene-
rálny biskup evanjelickej cirkvi a.v. Miloš Klátik. (r)

Vzácni hostia v grinavskom kostole
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�Maľby, nátery aj v menšom rozsahu. Tel.: 0910 264 317

RIADKOVÁ INZERCIA

�Turbo solárium - 1 min 0,36 €. Kozmetika, pedikúra. Pezinok Moy-
zesova 11. Tel.: 0903 719 852

� Dám do prenájmu priestor o rozlohe 16m2 v objekte dámskych
služieb. Mesačný nájom 120 € + energie. Vhodný pre maséra, nech-
tový design, prípadne kancelárie. Tel.: 0903 719 852.

2

Spracujem účtovn ctvo, dane, mzdy.
0905 393 4932

� Dám do prenájmu nebytové priestory v Pezinku na Moyzesovej
ul. (20, 27 a 40 m2) Tel.: 0903 719 852
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Vyšetrovateľ PZ v Pezinku v uplynulých dňoch obvinil dvoch
Pezinčanov (20,19 r.) z trestného činu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov,
ich držania a obchodovania s nimi. Znaleckým skúmaním bolo
potvrdené, že vlani v decembri v lokalite Kučišdorfská dolina v
Pezinku jeden z nich neoprávnene prechovával pri sebe šúľanú
cigaretu s obsahom marihuany, ktorej množstvo zodpovedalo
3-7 obvykle jednorázovým dávkam drogy, za čo mu hrozí až troj-
ročné väzenie. Druhý z nich prechovával niekoľko kusov plas-
tových vreciek so sušenou marihuanou (11-29 dávok drogy), za
čo mu hrozí trest odňatia slobody 4-10 rokov.

Mali pri sebe drogy

Dňa 5. 3. v pezinskej trafike hrozil 23-ročný Pezinčan so zbra-
ňou predavačke, aby mu vydala finančnú hotovosť. Po zdoku-
mentovaní prípadu ho vyšetrovateľ Policajného zboru v Pe-
zinku obvinil z lúpeže. Po preukázaní viny páchateľovi hrozí
trest odňatia slobody 7-12 rokov.

Objasnili lúpež v trafike

Poverený policajt OO PZ v Pezinku začal trestné stíhanie za
prečin zatajenia veci. Ešte v januári doposiaľ neznámy pácha-
teľ z podávača jedného z pezinských bankomatov vybral a pri-
svojil si finančnú hotovosť vo výške 350 eur, ktorá bola vydaná s
oneskorením potom, čo 36-ročný muž odišiel od bankomatu
bez zrealizovaného výberu finančnej hotovosti.

Prečinu zatajenia veci sa dopustí ten, kto si prisvojí vec malej
hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo
inak bez privolania oprávnenej osoby, (SP PZ)

Trestný čin „zatajenie veci“

Z Mestskej polície v Pezinku prišlo upozornenie, že v našom
meste sa začali objavovať peniaze z Bulharska, konkrétne min-
ca 1 leva, ktorá sa veľmi podobá 1-eurovke. Nedajte sa teda po-
mýliť a dobre si skontrolujte, čo vám vydajú. Podľa terajšieho
kurzu má 1 leva polovičnú hodnotu 1 eura. (r)

Objavili sa falošné peniaze s nižšou hodnotou

Od decembra minulého roku Notárska komora umožňuje vy-
dávať výpis z obchodného registra na počkanie u všetkých notá-
rov. Nemusíte teda cestovať na okresný súd. V Bratislavskom
kraji je pre vás k dispozícii 71 notárov. Na webovej stránke

zístíte úradné hodiny najbližšieho notára a jeho
kontakt.

Na notára sa okrem výpisu z obchodného registra môžete ob-
rátiť aj vo veci zápisu do katastra nehnuteľností, pri dedičskom
konaní, závete, úradnom overovaní dokumentov a pod. (jb)

www.notar.sk

Výpis z obchodného registra

na počkanie získate už u notára

Pravidelne navštevujeme futbalové zápasy na ihrisku PŠC
Pezinok a už dosť dlhú dobu sa musíme pozerať na otrasnú, na-
poly zbúranú stavbu neďaleko hlavného ihriska, ktorá je vraj ma-
jetkom Bratislavského samosprávneho kraja. Na náš štadión
prichádzajú každý týždeň desiatky fanúšikov hosťujúcich muž-
stiev a naskytá sa im pohľad, ktorý vytvára o Pezinku veľmi zlý
obraz. Minule to nejakí návštevníci na tribúne vtipne komento-
vali slovami „vraj je to pezinský udržiavaný skanzen...“Aj fotky v
novinách, s touto „okrasou“ v pozadí pôsobia odpudzujúco.

Neviem, na čo majitelia tejto silne poškodenej budovy ešte ča-
kajú, kedy to chcú zbúrať? Budú čakať ešte 10 či dvadsať rokov,
kedy im zostanú nejaké peniaze v rozpočte? A my ľahostajní
Pezinčania, sa budeme tváriť, ako by sa nás to ani netýkalo...
Dokedy? Fanúšikovia

Dokedy sa budeme na tú zrúcaninu pozerať?

V svetoznámom románe Hlava XXII, je
sformulované skvelé pravidlo, ktorým sa
asi riadi aj naša radnica – odpovedáme len
tým, čo sa nepýtajú! K takémuto konštato-
vaniu, možno trochu pozmenenému – od-
povedám len na to, na čo sa ma nepýtate!
som dospel osobnou skúsenosťou so svo-
jou občianskou petičnou aktivitou a odo-
zvou na ňu zo strany pána primátora.

Stanovisko primátora mesta Mgr. Olive-
ra Solgu začína ako pokračovanie priamo
sugestívne položenej otázky „ako to vlast-
ne je ? “, ktorá v najlepších tradíciách „ na
vrchnosti “ závislej žurnalistiky priamo v
čitateľovi navodzuje pocit, že iba ON je tu
majiteľom pravdy, len ON je tu konečným
arbitrom tejto pravdy. Takto položenú otáz-
ku považujem za prejav absencie novinár-
skej profesionality, neobjektívneho a jed-
nostranného informovania verejnosti. Žiaľ,
stalo sa „samozrejmosťou“ a istou subkul-
túrou v týchto novinách, že v prípade, ak
ktokoľvek prejaví svojím príspevkom iný
názor, aký má vedenie Mesta, alebo pou-
káže na nejaký nedostatok, je stanovisko
primátora okamžite poruke a zvestované
ako „súčasť“ pohotového príspevku, v kto-
rom sa občan o sebe dozvedel aj to, čo
sám nevedel, lebo „ako to vlastne je“, už
bolo ostatným občanom vysvetlené. Tam,
kde už roky neexistuje redakčná rada
novín, primátor mesta je najčastejším ich
prispievateľom (pod rôznymi značkami),
sme celé roky len bezmocnými svedkami
presilovky nerovnakých podmienok na vy-
jadrenie názoru.

Najnovšie takéto vyjadrenie primátora
Solgu v Pezinčanovi v súvislosti s petíciou
na sídlisku Muškát považujem za zmes za-
vádzajúcich a nepravdivých informácií. Na
webovej stránke (v
sekcii „ Pezinské cesty), je pre záujemcov v
plnom rozsahu zverejnené moje stanovis-
ko, podložené aj televíznymi a zvukovými
záznamami z jednotlivých udalostí.

Obsah otázky primátorovi Mgr. O. Sol-
govi „...Na sídlisku Muškát ľudia nedávno
podpisovali petíciu proti dopravnému pre-
pojeniu Cajly a Muškátu cez nové sídlisko
s vyústením na kruhový objazd na Malac-
kej ceste (blízko jestvujúceho kruhového
objazdu), ako ho navrhol nový územný
plán...“ bol nepravdivý, zavádzajúci. Prav-
da je totiž taká, že obyvatelia Muškátovej
ulice podpisovali petíciu s obsahom: „My,
dolupodpísaní občania, vyjadrujeme ne-
súhlas so zámerom prepojenia ciest II/502
– Trnavská ulica cez Muškátovú ulicu a žia-
dame o jeho odstránenie z návrhu nového
Územného plánu Mesta Pezinok“. Vyja-

www.pezinoknahlas.sk

drovali tak svoj nesúhlas iba s časťou
pôvodného zámeru spracovateľa nového
územného plánu (ÚP) mesta Pezinok spo-
ločnosti AUREX a už vonkoncom nie proti
zámeru, ktorý je prezentovaný v otázke.

Primátor Solga hneď v úvode odpovede
slovami: „Neviem, čo touto petíciou Vladi-
mír Mizerák sledoval, ale ako väčšina jeho
aktivít, aj táto je nielen neopodstatnená,
ale aj trápna...“ vedome zamlčal skutočný
obsah petície rovnako ako v minulosti, keď
pred verejnosťou i pred poslancami MsZ v
Pezinku (14. 2. a 15. 3) dehonestoval zá-
konný postup a prejav práva skupiny obča-
nov – petičiarov znôškami rôznych, úplne
irelevantných a hlúpych obvinení, ako
napr. „Občan, bez toho, aby prišiel na
mestský úrad a opýtal sa pred dvoma
mesiacmi, že prosím vás, máte ešte aj iné
riešenia, ako je hento blbé, ktoré je tam
nakreslené?, a označoval moje/naše kona-
nie za trápne, živiace nenávisť voči vede-
niu mesta. Dokonca stanovil aj diagnózu,
podľa ktorej konanie občanov, zaujímajú-
cich sa o svoje mesto, je choré. V stano-
visku hlavnej kontrolórky mesta Pezinok
Ing. J. Sandtnerovej k vyhodnoteniu petí-
cie sa o. i. uvádza:“ ...Pri prešetrovaní petí-
cie nebol zistený rozpor s právnymi pred-
pismi, alebo verejným alebo iným spoloč-
ným záujmom v zmysle § 5 ods. 7) zákona
o petičnom práve.“ Pozorný čitateľ si spra-
ví názor sám.

Spoločnosť AUREX, zodpovedná za
vypracovanie nového územného plánu
mesta Pezinok, neakceptovala v rámci pri-
pomienkovania konceptu môj nesúhlas so
zámerom predĺženia Muškátovej ulice, jej
prepojením so štátnou cestou II/502 a
Trnavskou ulicou z 5. 5. 2011. V rámci pre-
rokovania pripomienok ku konceptu (15.
12. 2011) účastníkov primátor mesta Mgr.
Oliver Solga otcovsky poučil: “ ...Sku-
točne, toto nie je cieľom, aby sme to tu
teraz riešili... Budete mať ešte dostatok
času a možností prísť na verejné zhro-
maždenia, alebo zastupiteľstvo a prezen-
tovať svoje pripomienky!“.

So vzniknutou situáciou som oboznámil
spoluobyvateľov Muškátovej ulice – budú-
ce najpostihnutejšie obete zamýšľaného
zámeru. Ako jednu z foriem prípravy na
budúce verejné prerokovanie návrhu nové-
ho ÚP navrhol som formou petície prezen-
tovať náš spoločný názor – početné nega-
tívne stanovisko občanov.
Je podivuhodné, keď som to „blbé“ rieše-
nie v riadnom pripomienkovom konaní
požadoval zrušiť, nebolo mi vyhovené. Nik
mi ani v ďalšom období nepovažoval za

potrebné oznámiť, že sa už nemusím anga-
žovať, lebo na podnet Mesta?! už nebude
zámer zaradený do návrhu nového ÚP. Nik-
dy ma nikto neoslovil, nepožiadal a ani nein-
formoval o prebiehajúcich „riadnych kona-
niach“, ktoré zrušili pôvodný zámer a tiež
ma nikto nezasvätil do tvorby „nového“ rie-
šenia dopravy na Muškáte. Zákonnosť pro-
cesu prípravy a schvaľovania „nového zá-
meru“ riešenia dopravy bude v budúcnosti
aj s inými prípadmi asi riešiť Krajský sta-
vebný úrad v Bratislave, takže je zbytočné
sa ďalej k tomu vyjadrovať.

Nebudem pokračovať v ďalšom analy-
zovaní (vetu, po vete) pretože kto má záu-
jem poznať aj inú pravdu o danej veci, ok-
rem tej, ktorú prezentuje primátor, môže sa
s ňou zoznámiť (aj slobodne vyjadriť) na už
predtým uvádzanej adrese internetového
diskusného fóra.

Považujem za hanbu vedenia mesta
Pezinok, najmä celého zastupiteľstva, že
doteraz nebolo schopné zabezpečiť ob-
jektívnosť v informovaní verejnosti týmito
novinami, napr. vytvorením redakčnej ra-
dy, ale aj založením verejného mestského
diskusného fóra, kde by mali občania mož-
nosť priamo komunikovať s vedením mes-
ta (klásť otázky a dostávať odpovede od
kompetentných pracovníkov), ktoré by boli
nemanipulované a prístupné všetkým, kto-
rým záleží na svojom meste. Existencia
takého fóra je odrazom úrovne vzťahu
vedenia samosprávy k informovanosti oby-
vateľov a je bežnou súčasťou interneto-
vých stránok iných miest. Neviem, prečo
to nejde v Pezinku? Je za tým neschop-
nosť, alebo strach? Vladimír Mizerák

AD: Tri otázky primátorovi, alebo odpovedáme...

Reakcia na článok V. Mizeráka:

V piatok 13. apríla sa uskutočnila charitatívna zbierka DEŇ
NARCISOV. V Pezinku a okolí sa vyzbieralo 12.124,89 €.
Rovnako ako v minulých rokoch aj tentoraz zbierku v našom
meste a okolí organizoval Klub Venuša Pezinok, Skauti 61.
oddiel a Základná škola Fándlyho ulica.

Ako nás informovala Anna Štilhammerová, vedúca klubu
Venuša, členky klubu spolu s dobrovoľníkmi v tomto roku vy-
zbierali 7545,01 €. Zbierka sa konala v Pezinku i v okolitých
obciach. V uliciach mesta sme mohli s pokladničkami za-
zrieť aj našich skautov, ktorí vyzbierali 2,417,44 €. Osobit-
nú zbierku organizovala aj ZŠ Fándlyho, kde vyzbierali
2.162,44 €. Organizátori zbierky z Pezinka teda spolu vyzbie-
rali 12.124,89 eur. Všetky vyzbierané peniaze boli odoslané
na konto Ligy proti rakovine, ktorá z nich bude financovať
vlastné programy a projekty na podporu onkologických pa-
cientov. Liga proti rakovine každoročne z týchto prostriedkov
podporuje aj projekty v našom regióne.

Ďakujeme všetkým Pezinčanom a obyvateľom spolupracu-
júcich obcí, študentom a žiakom škôl, ktorí sa zapojili do
zbierky. O projektoch, ktoré LPR v tomto roku v našom regió-
ne podporí, vás budeme informovať. (kv)

Na Deň narcisov sa vyzbieralo vyše 12 tisíc eur

Konglomerát klamstiev, nezmyslov a
urážok mojej osoby, ktoré nechýbajú ani v
tomto článku, je už desať rokov duševnou
potravou Vladimíra Mizeráka. Azda viac
ako deväťdesiat percent príspevkov na
rôznych diskusných fórach zaberajú jeho
hanlivé vyjadrenia na moju adresu, na kto-
ré sa nedá a ani neoplatí odpovedať. Veď
ako môže človek reagovať na jeho slová:
„Pán Solga, ste najväčší hajzel akého po-
znám...“, ktoré napísal na diskusnom fóre.
Ako sa dá reagovať, keď na otázku, čo
robí, ktorú mu položil môj známy, odpove-
dal: „Robím zle primátorovi !“

Je všeobecne známe a rešpektované
príslovie o Božích mlynoch a tiež o tom, že
všetka nenávisť a zlo, ktoré človek urobí,
sa mu vráti ako bumerang. Každému bez
výnimky.Aj Vladimírovi Mizerákovi.

Oliver Solga
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Dňa 24. marca v sobotňajšom dopoludní sa konala dobrovoľ-
ná akcia pod názvom „ Dobrý skutok“. Toto opotrebované a ne-
prestajne dookola omieľané slovné spojenie si našlo pevný zá-
klad a zopár nadšencov, ktorým nie je životné prostredie ľa-
hostajné. I keď bolo oslovených vyše 200 ľudí, odhodlali sa len
šiesti. Napriek tomu sa očista aleje – od záhradiek nad policaj-
nou školou až po betónovú guľu (guľometné hniezdo) – doká-
zala doviesť k zdarnému koncu. Bez podpory sponzorov a výpo-
moci strojov, sa vyzbieralo vyše tridsať vriec a množstvo iných
nečistôt cez pneumatiky až po autosedačky a autobatérie. O od-
voz a likvidáciu odpadu sa na vlastné náklady postarala spoloč-
nosť Marius Pedersen, a.s., ktorej tiež patrí veľká vďaka. Dú-
fame, že o rok sa dobrovoľníkov v rukaviciach a s hrabľami
dostaví hojnejší počet a skúsime vyslobodiť o niečo rozsiahlejší
kus prírody. Najideálnejšie by však bolo, keby sme už nemuseli
zasahovať a očisťovať blízke okolie, ale aj celý svet.

Henrich H. Hujbert

Dobrý skutok dobrovoľníkov

Ministerstvo životného pros-
tredia SR vyhlásilo aj v roku
2012 pri príležitosti Dňa Zeme
akciu pod názvom Vyčistime si
Slovensko. Jedná sa o celosve-
tovú akciu za záchranu planéty
a vytvorenie podmienok na ďal-
šie prežitie ľudstva v dobe ché-
mie, techniky, elektrosmogu a
zamorenia planéty odpadmi.

Obvodný úrad životného
prostredia v Pezinku už v názve
nesie posolstvo ochrany všet-
kých zložiek životného prostre-
dia – prírody, vody, ovzdušia a
usmerňuje nakladanie s odpad-
mi, ktoré sú denne produkova-
né z činnosti každého z nás.

Aj pracovníci tunajšieho úradu
sa zaregistrovali, prevzali si pra-
covné pomôcky a aktívne sa za-
pojili do akcie o skrášlenie a oz-
dravenie prírody vo svojom naj-
bližšom okolí. Týmto príkladným

Nová výsadba v Zámockom parku
Pezinský Zámocký park, kto-

rý sa rozprestiera na šiestich
hektároch, podstúpil v roku
2010 rozsiahlu revitalitalizá-
ciu. Bolo na ňu vynaložených
takmer 680 tis. eur. Väčšia
časť nákladov (95 %) bola
hradená z fondu ERDF a
ŠR. Okrem rekonštrukcie os-
vetlenia, realizácie detského
ihriska, lanovej dráhy, vyho-
tovenia altánkov, úpravy bre-
hov jazera, úprav chodníkov,
osadenia nových lavičiek a
smetných košov, boli vyrúba-
né, ošetrené a vysadené nové
dreviny.

Bolo vyrúbaných 179 stro-
mov v zlom stave, najmä javo-
ry, jasene, slabé smriečky a bo-
rovice a zopár briez, jelší, pa-
gaštanov a brestov. Taktiež bo-
lo odstránených 25 kríkov ba-
zy, tavolníka, zemolezu, orgo-
vánu, vtáčieho zobu a bršlenu.
Podľa projektu bolo v parku ná-
sledne vysadených 90 listna-
tých stromov a 600 kríkov. Zo

stromov sú to: 20 ks okrasných
jabloní s tromi farbami kvetov
(odrody Red Sentinel, Ru-
dolph, Royalty), 18 ks rôznych
odrôd javorov mliečnych, 10 líp
veľkolistých, 8 javorov poľ-
ných, 8 jaseňov štíhlych, 5 jase-
ňov úzkolistých, 5 tisovcov a

menšie množstvá jelše, ľaliov-
níka tulipánokvetého, platanu,
duba letného, jedle striebornej
a i. Novovysadené boli kríky
rôznych druhov ako – skalník,
hamamel, drieň, hortenzia, vtá-
čí zob, rakytník, pajazmín, ta-
volník, zemolez, stálozelená

kalina a popínavý brečtan.
Nová výsadba drevín ale i cel-

ková revitalizácia parku ešte
viac zatraktívni a spríjemní na-
šu vyhľadávanú oddychovú zó-
nu so zeleňou, akou sa môže
pochváliť len málo slovenských
miest. (mo)

činom a svojou aktivitou chceli
poukázať a upozorniť, že ekolo-
gické povedomie obyvateľov Pe-
zinka a okolia nemôže zostať ľa-
hostajné k prírode, ktorá nás ob-
klopuje svojou rozmanitosťou.

Dňa 5. apríla sa kolektív úradu
rozhodol, že vyčistí prostredie v
lokalite Kučišdorfská dolina v
Pezinku v okolí vodnej nádrže a
priľahlom lesnom poraste v
CHKO Malé Karpaty. Hneď po
príchode na miesto bolo všet-
kým jasné, že roboty tu bude
nad hlavu. V dopoludňajších ho-
dinách spoločne nazbierali 28
vriec odpadu všetkých možných
druhov, pričom nad obsahom
niektorých im priam rozum zo-
stal stáť. Je to obraz absolútnej
ľahostajnosti ľudí, ktorým nezá-
leží na tom, že zničia všetko oko-
lo seba, hlavne že sú oni spo-
kojní a zbavia sa nepotrebného.

Koľko generácií a aké ešte va-
rovanie potrebuje ľudstvo k to-
mu, aby si človek konečne uve-
domil, že nie on, ale príroda je
tu zvrchovaným pánom a diktu-
je podmienky prežitia.

Pracovníci Obvodného úradu
životného prostredia v Pezinku
išli ostatným príkladom a pri-

speli k spoločnému úsiliu o oz-
dravenie a vyčistenie prírodné-
ho prostredia, lebo sú jednými z
tých, ktorí v pracovnom proce-
se usmerňujú občanov, ako sa
majú správať a konať v súlade
so zákonom a predpismi.

JUDr. Justín Sedlák
prednosta OÚ ŽP

Pracovníci obvodného úradu ŽP príkladom

Poľovníci sa chcú i takto pričiniť o obnovu mestských lesov,
ktoré pred dvomi rokmi postihla katastrofálna veterná smršť. Tá
zničila hektáre lesného porastu a ďalšie vážne poškodila.
Následná intenzívna ťažba popadaných a polámaných stro-
mov vyrušovala zver a nútila ju hľadať si útočisko často na hra-
nici lesa a vinohradov, z čoho rezultovali napríklad aj zvýšené
škody na pestovanom viniči.

Zver však schádza do vinohradov často aj z iného dôvodu.
Predseda PZ Leštiny Karol Šteflovič preto apeluje na všetkých
návštevníkov lesa:

“
Takmer tri desiatky poľovníkov, členov PZ Leštiny a ich priate-

ľov, sa chopili práce na zalesňovaní, aby nielen vykompenzo-
vali materiálne škody každoročne spôsobované lesnou zverou,
ale aby zároveň prispeli k zlepšovaniu životného prostredia, kto-
ré tisíce Pezinčanov využívajú na aktívny oddych a turistiku.
Predseda PZ tak mohol konštatovať:

Obnova lesa vedená odborníkmi z Obvodného lesného úradu
a vykonaná poľovníkmi z Leštín sľubuje zlepšenie podmienok
pre všetky druhy zveri, pre jej rozmnožovanie, zdravý vývin a vý-
voj. Zároveň je zárukou, že nevšednú druhovú pestrosť fauny i
flóry v pezinských lesoch budú môcť obdivovať aj budúce gene-
rácie Pezinčanov.

Posledný marcový víkend využili členovia Poľovného
združenia Leštiny na výsadbu dvetisíc mladých stromče-
kov v lesoch nad Pezinkom.

(pzl)

„Chcel by som požiadať turistov, cyklistov, aj
koníčkarov, aby sa zvlášť v tomto období, keď zver kladie
mláďatá, zbytočne nepohybovali mimo značených chodníkov.
Aj toto zver vyrušuje a nemôžeme sa potom čudovať, že schá-
dza nižšie a pácha škody na vinohradoch.

„Veľmi ma teší, ako sa na-
ši členovia podieľali na tejto úspešnej brigáde. Žiaľ, verejnosť
často vníma poľovníkov, iba cez často zveličené negatívne
správy v médiách alebo ako lovcov, ale poľovníctvo je o úplne
iných hodnotách, najmä o láske k prírode.“

Poľovníci sadili stromy

Spoločnosť ecorec Slovensko 26. apríla dala slávnostne do
užívania novovybudovanú linku na spracovanie odpadov.
Investíciou 5 miliónov eur bol zmodernizovaný a rozšírený spra-
covateľský závod v Pezinku. Zmodernizovaná bola drviaca lin-
ka, inštalované najmodernejšie protipožiarne systémy a vylep-
šená interná logistika. Pri zvažovaní investície zavážil očaká-
vaný rast záujmu o zhodnocovanie odpadov na Slovensku a zá-
roveň potreba vyššej bezpečnosti ich spracovania. Ročná kapa-
cita závodu ecorec v Pezinku je 50 tisíc ton odpadov. V sú-
vislosti s rozšírením výroby sa vytvorilo 15 nových pracovných
miest. (r)

Spoločnosť ecorec v Pezinku
zmodernizovala výrobu
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V januári to bol už rok, čo je v prevádzke Denné centrum na
Kollárovej ulici. Nachádza sa v bývalej školskej jedálni, ktorá
prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Nové zariadenie pre dôchod-
cov je náhradou za nevyhovujúce priestory starého klubu dô-
chodcov na Sládkovičovej ulici.

Vedúcou klubu donedávna bola pani Katarína Esterlová. Pani
Katka, ako sme ju všetci volali, celých trinásť rokov venovala
všetok svoj voľný čas a s láskou a svedomitosťou vykonávala
prácu vedúcej. Náročnej líderskej práce v klube sa vzdala na vý-
ročnej schôdzi, jej nástupkyňou sa stala pani Jozefína Ba-
číková.

Milá Katka, patrí Ti za všetko veľká vďaka a úcta od členov klu-
bu a prajeme Ti do ďalších rokov hodne zdravia, šťastia a spo-
kojnosti. Vedenie DC

Poďakovanie Kataríne Esterlovej

Klub sprievodcov pre svojich členov a záujemcov z radov ob-
čanov zorganizoval v minulom mesiaci návštevu Bratislavy.
Hlavným cieľom prvej jarnej prechádzky bolo vynovené mest-
ské múzeum a výstava bratislavského rodáka Adolfa Frankla
pod názvom VÍZIE. Výstava je súčasťou projektu „Vízie z infer-
na – umením proti zabúdaniu“. Okrem grafík a malieb si tu
návštevník môže pozrieť mnohé dokumenty, fotografie i auten-
tické predmety dokumentujúce život i utrpenie tvorcu.

Autor i jeho rodina zažili perzekúciu a v novembri 1944 sa do-
stal do koncentračného tábora v Oswiečime – Birkenau. Jeho
tvorba predstavuje prežité tragické obdobie, z ktorého sa dostal
v apríli 1945. Peter Ronec

Výstava zachycujúca smutné obdobie

Desiatky pedagógov a osob-
ností z oblasti školstva a vedy si
z rúk ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR Eugena
Jurzycu prevzalo medaily sv
Gorazda a ďakovné listy. Sláv-
nostné podujatie, ktoré sa kona-
lo pri príležitosti Dňa učiteľov,
sa uskutočnilo 26. marca v
priestoroch historickej budovy
Národnej rady SR v Bratislave.

Ocenenia nesúce meno sv.
Gorazda udeľujú ministri škol-
stva pri príležitosti Dňa učiteľov
pedagógom, školským pracov-
níkom, ale aj pracovníkom v
iných oblastiach spoločenské-

ho života od roku 1997.
Pracovníci v oblasti školstva

boli odmenení za dlhoročnú pe-
dagogickú prácu, mimoriadne
výsledky dosiahnuté vo vý-
chovno vzdelávacom procese,
ako aj inovatívne prístupy vo
vzdelávaní či starostlivosť o po-
stihnutých a talentovaných žia-
kov. Spomedzi 50 osobností
odovzdal minister Malú medai-
lu sv. Gorazda aj

, riaditeľovi
Spojenej školy na Komenského
ulici 25 v Pezinku za dlhoročnú
obetavú prácu v oblasti špeciál-
neho školstva.

PhDr. Ladi-
slavovi Vyberalovi

(ľp)

Ocenenie ministra Ladislavovi Vyberalovi

PhDr. Ladislav Vyberal na odovzdávaní ocenení.

Vo februári tohto roku pri príle-
žitosti Svetového dňa sprievod-
cov cestovného ruchu Klub
sprievodcov mesta Pezinok v
spolupráci s Mestom Pezinok a
Pezinským kultúrnym centrom
zorganizoval besedu o rozvoji
cestovného ruchu. Pozvali sme
si na ňu prof. JUDr. Ľudmilu No-
vacku, PhD. a Ing. Violu Šutero-
vú, PhD. z Katedry služieb a
cestovného ruchu Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity v
Bratislave. Počas stretnutia bo-
la dohodnutá ďalšia spolupráca
v tejto oblasti.

Jej výsledkom bola návšteva
študentov a pedagógov brati-
slavskej EU v našom meste. Do

Pezinka zavítali dve skupiny štu-
dentov s odbornou asistentkou
Ing. Sirotkovou. S mestským
sprievodcom si pozreli pamäti-
hodnosti nášho mesta, navštívili
Zámocký park, získali informácie
o kultúrnych, športových a spo-
ločenských podujatiach. Pozreli
si tiež priestory Malokarpat-
ského múzea a jeho exponáty,
kde im poskytli odborný lektor-
ský výklad. Veľmi zaujímavá bo-
la aj návšteva v známej kerami-
kárskej dielni pani Hermisovej.

Záujem študentov o naše mes-
to naznačil, že spolupráca v ob-
lasti cestovného ruchu bude po-
kračovať aj v budúcnosti.

Peter Ronec

Študenti sa zaujímali o históriu Pezinka

Študenti bratislavskej EU s mestským sprievodcom na Šte-
fánikovej ulici. FOTO (mo)

Jar nám už zaklopala na dvere a pretože sa blížili veľkonočné
sviatky, ktoré každý z nás túži privítať vo vyzdobenom príbytku,
vyrábali sme 30. marca na našej Základnej škole Kupeckého, v
rámci veľkonočných dielní rôzne dekorácie na sviatočný stôl či
tradičné maľované i netradičné patchworkové kraslice. Bola to
perfektná príležitosť prežiť príjemnú chvíľku so svojimi deťmi, ale
aj stretnúť sa s ich učiteľkami, vychovávateľkami, spolužiakmi,
ako aj spoznať a pozhovárať sa s ostatnými rodičmi.

Veríme, že sa veľkonočné dielne stanú každoročnou tradíciou
a tešíme sa opäť o rok. Veronika Adamová

Vyrobili si veľkonočné dekorácie a kraslice
V utorok 2. apríla sme na Základnej škole Kupeckého ul. zažili

netradičné vyučovanie. Pretože sme na 1. stupni mali Deň vedy, v
jednotlivých triedach vznikli laboratóriá, kde sme skúmali rôzne fy-
zikálne javy. Zisťovali sme ako vyrobiť tajný atrament či sopku.
Odhalili sme tajomstvo, prečo žmurkáme, či sa olej mieša s vodou
a veľa iných vecí. Skúšali sme bez použitia rúk udržať vo vzduchu
fľašu s ryžou či nafúknuť balónik bez použitia úst. Svoje zisťova-
nia sme si zapisovali do špeciálnych bádateľských zošitov a verte
či nie, počas robenia pokusov sme zažili aj kopu zábavy. Veríme,
že sa podobný deň ešte niekedy zopakuje. Veronika Adamová

Deň vedy na škole

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku hostila 28.
marca ako prvé slovenské psychiatrické zariadenie milú sláv-
nosť – vyhlásenie výsledkov česko-slovenskej literárnej súťaže
Kouzelný klíč/Čarovný kľúč. Súťaž má úspešne za sebou sied-
my ročník. Je určená súčasným i bývalým pacientom a zamest-
nancom pychiatrických zariadení v ČR a SR. Vyhlasovanie vý-
sledkov sa koná vždy v inej psychiatrickej nemocnici/liečebni
za prítomnosti iniciátorov a nadšených organizátorov Čarovné-
ho kľúča MUDr. Ivana Davida,CSc. a Dagmar Žaludovej z
Psychiatrickej liečebne Praha Bohnice, členov odbornej poroty
zloženej zatiaľ z českých spisovateľov a publicistov, zástupcov
hlavného partnera súťaže a samotných autorov. Pridali sa k nim
i zástupca primátora mesta Pezinok Ing. Miloš Andel, riaditeľka
Malokarpatskej knižnice Daniela Tóthová a podujatie zaujalo
aj Martinu Kardošovú zo Slovenského rozhlasu. V príjemnej ro-
dinnej atmosfére si asi päťdesiatka prítomných mohla okrem po-
vzbudivých slov organizátorov a porotcov vychutnať nezabud-
nuteľné a okúzľujúce hudobné lahôdky v podaní mladých umel-
cov Martina Geišberga (gitara, spev) a Jakuba Rizmmana (har-
fa), pridať sa k sypaniu pamätného pieskového obrazca, pre-
zrieť si mini fotovýstavky z histórie Kouzelného klíča a života pe-
zinskej nemocnice, tiež výsledky ergo- a arteterapeutickej čin-
nosti našich pacientov.

Porotcovia hodnotili viac ako 300 príspevkov od 100 autorov,
z toho vyše polovica slovenských. Ocenení získali diplomy a
krásne ceny.

Poďakovanie patrí hlavnému partnerovi súťaže, spoločnosti
VIPHARM Slovakia a sponzorom – vydavateľstvu Tatran, ná-
kupnému portálu GORILA, chránenej dielni PIXAND vo
Svätom kríži, Pekárni Častá, mäsovýrobe Termék Šamorín a
pezinskému kvetinárstvu Magdalénka. Ústretovými boli i
Kultúrne centrum Pezinok a Obecný úrad Vinosady.

Momentálne prebieha príprava zborníka a po jeho vydaní bu-
de vyhlásený 8. ročník súťaže

(viac informácií na www,plbohnice.cz a ).
PNPP PezinokZuzana Šipošová,

www.pnpp.sk

Vyhlásili výsledky súťaže Čarovný kľúč

Druhú marcovú nedeľu otvorili vo Viedni v Národopisnom mú-
zeu v paláci Schonborn medzinárodnú výstavu keramiky ra-
kúskych a slovenských keramikárov. Na výstave sa predstavilo
aj pätnásť tvorcov z bratislavského regiónu. Z Pezinka vysta-
vovali Ján Granec, Dušan Chalány a Jiří Vyhnálek. Počas pre-
hliadky výstavy mali návštevnici možnosť navzájom sa podeliť
so svojimi dojmami a klásť otázky zúčastneným autorom. U-
skutočnilo sa aj spoločné stretnutie rakúskych a slovenských
keramikárov, ktorého cieľom bolo vzájomné spoznávanie sa a
výmena skúseností. Peter Ronec

Keramikári vystavovali vo Viedni

Festival talianskej kultúry nazvaný Dolce Vitaj, ktorý bude na
Slovensku v niekoľkých mestách, v mesiaci júni neobíde ani
Pezinok. Naše mesto je do tohto podujatia zahrnuté po prvý-
krát, a to výstavou talianského fotografa Guida Longhhitana Sr.
Výstava bude otvorená 30. mája a v priestoroch Malokarpat-
ského múzea potrvá do konca júna. (ra)

Výstava talianskeho fotografa

v Malokarpatskom múzeu
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Spolok priateľov dobrého ví-
na Grinavský hrozen usporia-
dal 14. apríla v priestoroch ZŠ
Orešie

. Do súťaže
bolo prihlásených 108 vzoriek

6. ročník Ochutnávky
grinavských vín

vín, z toho bolo 75 bielych, 25
červených a 8 ružových.

Viac ako 300 návštevníkov
rozhodovalo o tom, ktorému ví-
nu venujú svojich päť hlasov.
Milovníci vína si vymieňali laic-

ké ale i odborné názory na jed-
notlivé vzorky a tešili sa aj vzá-
jomným stretnutiam. Predseda
spolku Grinavský hrozen Jozef
Krasňanský všetkých prítom-
ných privítal a zaželal im pek-
né chvíle a tiež poďakoval
sponzorom. Hosťami obľúbe-
ného spoločenského podu-
jatia boli pán Ing. Michal Va-
lachovič, známy vinár, Alexan-
der Ilečko, akademický so-
chár, prof. PhDr. Jozef Baďurík,
CSc., Ing Ladislav Šebo, maji-
teľ vinárstva Karpatská perla,
SSLic. Milan Sova, katolícky
kňaz, Mgr. Vladimír Chríbik, zá-
st. riaditeľa ZŠ Orešie a poslan-
ci MsZ za grinavskú časť PhDr.
Milan Grell a Drahomír Šma-
hovský. Prítomný bol minulo-

ročný víťaz, grinavský vinár Ján
Mezei, ktorý označil vína na toh-
toročnej prehliadke za mimo-
riadne kvalitné. Na dobrú nála-
du hrala dychová hudba Grina-
vanka.

Veľmi dobre zorganizované
a vydarené podujatie, ktoré ten-
to rok zaznamenalo rekord-
nú účasť, má už pevné miesto
medzi tradičnými grinavskými
podujatiami.

Šampiónom 6. ročníka
Ochutnávky grinavských vín
sa stal Rizling vlašský, výber
z hrozna r. 2011 Jána Me-
zeia. Za najlepšie víno tohto-
ročnej ochutnávky bol vyhlá-
sený Iršai Oliver, r. 2011 Šte-
fana Rusnáka.

(zdroj grinava.com)

Na tohtoročnej grinavskej ochutnávke 108 vín

Príďte si vychutnať výnimočnú atmosféru na Hrad Červený
Kameň. Malokarpatská vínna cesta pripravila na 5. mája 2012 v
históriou nasatých hradných pivniciach ochutnávku vín s výni-
močnou gastronómiou a dobrou hudbou. Svoje vína bude ponú-
kať tridsať vinárov. Podujatie začína o 15.00 hod. Cena vstu-
penky je 15 eur, v cene je 3 eurový bonus na nákup vína. Vstu-
penky si zakúpite priamo v pivniciaciach Hradu Červený Ka-
meň v deň podujatia od 14.00 hod. alebo prostredníctvom inter-
netu.

Zabezpečená je kyvadlová doprava z Častej od autobusov
prichádzajúcich z Bratislavy, Pezinka a Modry. Viac informá-
cií o odchodoch autobusov a predaji vstupeniek nájdete na

Priatelia, milovníci vína, veríme, že strávime spolu krásny má-
jový deň. (mvc - jd)

www.mvc.sk

Príďte ochutnať naše vína do historických
pivníc Hradu Červený Kameň

Aj v susednej Modre mali vý-
stavu vín. V sobotu 31. mar-
ca v športovej hale na Ko-
menského ulici sa uskutočni-
la verejná ochutnávka súťaž-
ných vín 12. ročníka

.Toto
vinárske podujatie patrí k po-
predným na Slovensku, oce-
nenia z neho sú v odborných
kruhoch mimoriadne uzná-
vané. Verejnej ochutnávke
predchádzalo odborné posu-
dzovanie súťažných vín, kto-

ré sa konalo 2. marca v priestoroch vinárskeho závodu Elesko
wine park. Degustátori pod vedením Ing. Gabriely Vojtekovej
hodnotili celkovo 351 vzoriek slovenských i zahraničných vín, z
toho 35 ružových, 94 červených a 222 bielych.

Mimoriadne úspešným vystavovateľom bol pezinský vinár
. Jeho víno - Rizling vlašský, ročník 2011, ne-

skorý zber, získalo Šampióna v kategórii biele vína tiché suché
a polosuché. Okrem toho M. Skovajsa získal ďalšie štyri ceny:
Cenu ministra pôdohospodárstva SR ktorú udelil najlepšiemu
vystavovateľovi Malokarpatskej vinohradníckej oblasti vo veku
do 40 rokov, Cenu primátorky Modry Ing. arch. Hany Hlubockej
- za najvyššie ohodnotené víno Veltlínske zelené, r. 2011, ne-
skorý zber (typická modranská odroda), Cenu Malokarpatskej
vínnej cesty – za najlepšiu kolekciu vín z Malokarpatskej vino-
hradníckej oblasti a napokon Cenu Malokarpatskej komunitnej
nadácie REVIA, ktorá bola vypísaná pre najúspešnejšieho slo-
venského vystavovateľa súťaže.

VITIS
AUREA MODRA 2012

Milan Skovajsa

(mo)

Vína Milana Skovajsu bodovali
na VITIS AUREA

Milan Skovajsa

Štyri susediace krajiny dali zá-
klad novému podujatiu. Jeho
premiéra sa bude konať práve
v Pezinku, v Areáli zdravia Ro-
zálka.

Ide o novinku na poli medzi-
národných drezúrnych prete-
kov, kde sa spojili krajiny: Slo-
vensko, Maďarsko, Česká re-
publika a Rakúsko. Inšpiráciou
im bola obdobná séria prete-
kov Alpe Adria Cup, kde si me-
rajú sily reprezentanti Rakús-
ka, Slovinska a Talianska. Ná-
pad vytvoriť takéto preteky sa
formoval v hlavách drezúrnych
nadšencov niekoľko rokov. V ro-
ku 2012 je ich snaha v cieli a pr-
vé kolo budeme mať možnosť
sledovať už 11.-13. mája. Séria
pretekov má štyri kvalifikačné

etapy a finále. Začína sa v máji
v Areáli zdravia Rozálka, po-
kračuje sa v Brne a v maďar-
skom Balatonvillágosi. Štvté ko-
lo a o mesiac neskôr aj finále
sa koná v rakúskom Kottin-
brune. Patrónom prvého – slo-
venského kola, je Iľja Vietor.

Organizátori a tvorcovia Do-
nau-Bohemia Trophy sa snažili
docieliť, aby dejiskom jednotli-
vých kôl boli areály ležiace v
blízkosti hraníc. No nielen pre-
to padla voľba práve na Pe-
zinok. Rozálka ponúka súťa-
žiacim podmienky, ktoré s pre-
hľadom konkurujú zahranič-
ným jazdeckým stánkom.

Pretekov sa môžu zúčastniť
jazdci so slovenským, českým,
maďarským alebo rakúskym

občianstvom a platnou jazdec-
kou licenciou. Súťažiť sa bude
podľa pravidiel Medzinárodnej
jazdeckej federácie, ktoré berú
ohľad na potreby a zdravie zvie-
raťa.

Aby bola súťaž spravodlivá,
každý štát nominuje svojho roz-
hodcu, protokoly budú k dispo-
zícii v angličtine a súťažiť sa bu-
de v štyroch kategóriách od st.
Z až po T. Motiváciou pre jazd-
cov sú ceny v celkovej hodnote
10-tisíc eur.

Prvé kolo v Pezinku je organi-
zované s podporou Paneu-
rópskej vysokej školy, ktorej sú-
časťou je aj vysokoškolský jaz-
decký klub Paneurópa, ktorý
má svoju základňu práve v
Areáli zdravia Rozálka. Klub

má pod svojimi krídlami sloven-
ské drezúrne hviezdy Luciu
Naštickú či Veroniku Lomnickú.
Tie budú konkurenciou zahra-
ničným esám ako je Hana Va-
šáryová z ČR alebo vynikajúci
Gy rgy Komjáthy z Maďarska.
Súťaže Donau-Bohemia Trop-
hy sa konajú v rámci už existu-
júcich národných pretekov. V
našom prípade to bude Slo-
venský pohár klubov v drezúre
o cenu rektora Paneurópskej
vysokej školy.

Vstup na podujatie je, ako bý-
va na Rozálke zvykom, pre di-
vákov voľný! Všetci priaznivci
jazdeckého športu sú vítaní,
aby podporili našich reprezen-
tantov.

ö

Petra Hašová

11. - 13. mája v Areáli zdravia Rozálka
drezúrne preteky Donau - Bohemia Trophy

V apríli sa tradične v našom
meste koná jedno z najväčších
vinárskych podujatí na Sloven-
sku - výstava vín VÍNNE TRHY
PEZINOK. V tomto roku sa us-
kutočnili v termíne 20. - 21. 4. v
Dome kultúry už po sedem-
nástykrát. Do súťaže sa prihlá-
silo 108 vystavovateľov zo Slo-
venska, Čiech a Rakúska s
564 vzorkami vín. Z tohto počtu
vín bolo 362 bielych, 60 typu ro-
sé, 128 červených a 14 sektov.
Ocenených bolo 519 vín - 60
získalo zlatú medailu, 142
striebornú a 317 bronzovú me-
dailu. Vína v skoršom termíne
hodnotilo po dva dni 37 de-
gustátorov v šiestich degus-
tačných komisiách pod vede-
ním Prof. Ing. Fedora Malíka,
DrSc.

Vína boli zaradené do sied-
mich kategórií. V každej bol vy-
hlásený Šampión - toto ocene-
nie je najvyšším ocenením na
výstave. V 1. kategórii -

- Šampióna
získal SAUVIGNON, výber z
hrozna, r. 2011 výrobcu VINO
MRVA & STANKO Trnava. V 2.
kategórii -

do 45 g

Víno
biele, tiché, suché

Víno biele, tiché, po-
losuché, polosladké,

cukru - bolo najvyššie hodnote-
né víno DEVÍN, bobuľový vý-
ber, r. 2011 výrobcu VINKOVA
Pezinok. V 3. kategórii -

(nad 45g cukru) -
sa Šampiónom stal DEVÍN, sla-
mové víno, r. 2010, výrobcu ŽI-
TAVSKÉ PIVNICE - Ing. Jozef
Teplan, Úľany nad Žitavou. V 4.
kategórii - ,
bez rozdielu zvyškového cukru
- sa Šampiónom stal CABER-
NET SAUVIGNON, rosé, ne-
skorý zber, r.2011, výrobcu Mi-
chala Sadloňa - Vinárstvo Lim-
bach. V 5. kategórii -

Víno ti-
ché, sladké

Víno ružové, tiché

Víno čer-

vené, tiché

To-
kajské vína

Šumivé vína

Cenu Regionálnej poľ-

, bez rozdielu zvyš-
kového cukru - sa Šampiónom
stala FRANKOVKA MODRÁ,
Varieto, neskorý zber, r. 2009
výrobcu KARPATSKÁ PERLA
Šenkvice. V 6. kategórii -

- ocenenie Šam-
pión nebolo udelené z dôvodov,
že bolo prihlásených málo vín.
V 7. kategórii - -
sa Šampiónom stalo víno LI-
POVINA, sekt Brut, r. 2011 vý-
robcu ELESKO TOKAY Brati-
slava.

Bolo udelených päť ďalších
cien.

nohospodárskej a potravi-
nárskej komory

Cenu primátora mesta Pe-
zinok

Cenu Združe-
nia pezinských vinohradní-
kov a vinárov

Cenu
EVIRS

Cenu Združenia Malokarpat-
ská vínna cesta

(mo)

získala Pála-
va, výber z hrozna, r. 2011 vý-
robcu Veritas Sanitas Vinosa-
dy.

(za najlepšie hodnotené
víno od pezinského výrobcu a
hrozna z pezinského vinohrad-
níckeho rajóna) získalo víno
Dunaj, výber z hrozna, 2011, vý-
robcu Vinohradníctvo Pavelka
a syn Pezinok.

(najlepší Rizling
vlašský bez rozdielu ročníka)
získal Rizling vlašský, výber z
hrozna, r. 2011, výrobcu Víno
Mrva & Stanko, Trnava.

(najlepšie víno biele z
produkcie r. 2011) získalo víno
Devín, bobuľový výber, r. 2011
výrobcu Víno Matyšák Pezinok.

(najlepšia ko-
lekcia piatich vín od jedného vý-
robcu z Malokarpatskej vinár-
skej oblasti a hrozna oblasti) zís-
kal mladý pezinský vinár Milan
Skovajsa.

Ocenenia najúspešnejším vy-
stavovateľom slávnostne odo-
vzdali na otvorení Vínnych tr-
hov.

Bohatý výber vín na pezinských Vínnych trhoch

Oceňovanie najúspešnejších vinárov. FOTO (mo)
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V stálej ponuke nájdete čapo-
vané pivá PRIMATOR a ER-
DINGER. Z belgickým pív napr.
diabolské pivo Duvel, pôvodne
vianočné pivo CHIMAY BLEUE,
PAUWEL KWAK s jeho neza-
meniteľným historickým pohá-
rom, ale tiež legendárne pivo
ROCHEFORT TRAPPISTES
10. Vedeli ste, že je stále vyrá-
bané mníchmi v kláštore? Na
svoje si prídu tiež dámy, pre kto-
ré je pripravené napríklad čereš-
ňové pivo LINDEMANS KRIEK.

Okrem stálej ponuky je jeden
víkend v mesiaci venovaný o-

chutnávke pivného špeciálu.
Ochutnať tak len u nás môžete
pivo z malých súkromných pivo-
varov z rôznych kútov Sloven-
ska.

Smokies – to však nie je len
kvalitné pivo. Akcie rôzneho
druhu, konajúce sa v tomto piv-
nom pube, sa postupne stáva-
jú nenahraditeľnou súčasťou
trávenia voľného času mno-
hých Pezinčanov.

Niekoľko sobôt v mesiaci bý-
va venovaných tematickým hu-
dobným večerom. Na pive s na-
mi boli už Depeche mode,

Od novembra 2011 si koneč-
ne môžu všetci Pezinčania i
návštevníci zo širokého okolia
pochutnať na kvalitnom pive.

Nový pivný pub Smokies, na-
chádzajúci sa na námestí, láka
návštevníkov nielen na kvalit-
né čapované pivo. Zlatý mok,
ako ho mnohí nazývaju, tu do-
stáva viacero podôb. Čapova-
né, flaškové, kvasinkové, tma-
vé, jantárové..., výber z viac
ako 20 druhov belgických pív v
originálnych pohároch, hudob-
né večery či pivné ochutnávky
ulahodia každému.

Guns N' Roses či Iron Maiden.
Na veľkom plátne tiež spolu

pozeráme a fandíme Lige maj-
strov. Počas majstrovstiev sve-
ta v hokeji, vo futbale či olympi-
ády chystáme pre našich zá-
kazníkov prekvapenie.

Všetky informácie o nás, na-
šej ponuke i pripravovaných ak-
ciách môžete nájsť na našej
stránke , na fa-
cebooku: Smokies Pub alebo
priamo na Holubyho ulici 29,
Pezinok. Otvorené máme, pon
- štv: 14,00 - 23,00 , pia - sob:
14,00 - 01,00 hod.

www.smokies.sk

SMOKIES – nový pivný pub v centre Pezinka

Inzercia

Posledný marcový deň sa konal III. ročník VETERAN CUP
2012 v hokejbale mužov o Pohár primátora mesta Pezinok.
Hrať mohli hráči nad 35 rokov. Turnaja sa zúčastnilo päť tímov,
ktoré hrali systémom každý s každým 2x15 min hrubý čas, pri-
čom posledné dve minúty boli čistého času.

Organizátori ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na tomto po-
dujatí.

Vitamíny B – Orly Modra 2:7, Vitamíny A – Haligan-
da 4:0, Réca – Vitamíny B 2:4, Vitamíny A – Orly 0:2, Haliganda
– Réca 3:1, Vitamíny A – Vitamíny B 6:0, Orly – Haliganda 3:2,
Réca – Vitamíny A 2:10, Vitamíny B – Haliganda 3:5, Orly –
Réca 7:3.

2. VitamínyAPezinok 4 3 0 1 20:4

4. Vitamíny B Pezinok 4 1 0 3 9:20

Igor Brázdovič (Orly Modra)
Dušan Sobolčík - 8 gólov (VitamínyA)

Výsledky:

Tabuľka

6

2

Najstarší účastník turnaja:
Najlepší strelec turnaja:

1. Orly Modra 4 4 0 0 19:7

3. Haliganda Pezinok 4 2 0 2 10:11

5. Réca 4 0 0 4 8:24

8

4

0

Tretí ročník Veterán Cupu v hokejbale

V rámci projektu Junior s grantovou podporou Mesta Pezinok
sa na konci marca uskutočnilo prvé kvalifikačné kolo v hokejba-
le medzi pezinskými základnými školami. Do projektu sú zapo-
jené ZŠ Kupeckého, ZŠ Orešie ( 2 tímy) ZŠ Bielenisko (2 tímy),
ZŠ Fándlyho (2 tímy) a Gymnázium (2 tímy). Každý tím má na
starosti garant školy (ten vybavuje materiálne a iné záležitosti
pre svoj tím) a vedúci mužstva (väčšinou jeden z pedagógov
školy).

Hráči sú žiaci 5.- 9.ročníka. Družstvá sú rozdelené do troch
skupín po troch, kde odohrajú každý s každým po dva zápasy.
Po odohratí dvoch kvalifikačných kôl nám vznikne tabuľka na 1.
- 9. mieste. Tím umiestnený na poslednom mieste turnaj končí
a ostatní budú bojovať vo vyraďovacej časti systémom v play off
o víťaza.

HBK Gymnázium – Šprti Orešie 0:1, Starší žia-
ci - Biele Rysy Bielenisko 1:0 ts, Rangers Fándlyho - Anony-
mous Gymnázium odl., HBK Gymnázium – Vitamíny Nord Bie-
lenisko 0:3, Starší žiaci Orešie – HC NOOBS Fándlyho 3:0,
Rangers Fándlyho – ZŠ Kupeckého 0:1, Šprti Orešie – Vitamíny
Nord Bielenisko 0:3, Biele Rysy Bielenisko - HC NOOBS Fándly-
ho 1:0,Anonymous Gymnázium – ZŠ Kupeckého 0:6.

Výsledky 1. kola:

(pv)

Prvé kvalifikačné kolo v hokejbale žiakov

Ešte do 30. apríla si môžete v priestoroch Malokarpatského
múzea pozrieť výstavu originálnych drôtených šperkov
Margity Knapovej.

Premeny Malokarpatského regiónu

Sviatok sv. Floriána

Memoriál Richarda Rétiho

Noc múzeí

Deň sv. Urbana

10.5. - 3.6.
Výstava fotografií v spolupráci s Ainova a Mestským múzeom v
Pezinku.

6.5. o 14.00 hod.
Slávnosť patróna hasičov v spolupráci s OR HaZZ v Pezinku a
Dobrovoľným hasičským zborom.
Miesto konania: Malokarpatské múzeum

12.5. 9.00-18.00 hod.
Medzinárodný šachový turnaj – 7. ročník v spolupráci s Klu-
bom šachu Pezinok. Miesto konania: Dom kultúry.

19.5. o 18.00 hod.
Podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galerií:
Miesto konania: Malokarpatské múzeum.

25.5. o 17.00 hod.
Slávnostné posedenie vinohradníkov, vinárov a priateľov vína
pri príležitosti sviatku ich patróna. Miesto konania: Malokar-
patské múzeum.

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

V minulom čísle v článku „Vyše 500 plavcov odplávalo takmer
60 kilometrov“ sme nesprávne uviedli meno . Za
chybu sa ospravedlňujeme.

p. Papcunovej
Redakcia

Oprava

V Pezinku a blízkom okolí si mô-
žete od 1. apríla tohto roka nala-
diť nové regionálne informačné
médium Západoslovenskú tele-

víziu. Je zameraná najmä na vysielanie regionálnych správ a pro-
pagáciu rôznych kultúrno-spoločenských aktivít regiónov, na kto-
ré v celoštátnych televíziach už nie je dostatočný priestor. Na svo-
je si prídu milovníci cestovného ruchu, regionálneho folklóru, ale
aj modernejších hudobných žánrov. Dozviete sa tiež o skrytých
talentoch či známych i neznámych osobnostiach žijúcich medzi
nami.

Vysielače Západoslovenskej televízie pokrývajú územie Bra-
tislavského, Trnavského, Nitrianskeho a časť Trenčianskeho
kraja. V Pezinku a okolí si nás naladíte prostredníctvom DVB -T
antény na 55.kanáli z vysielača Bratislava – Kamzík. Západo-
slovenská televízia bude onedlho zaradená aj do programovej
ponuky káblových a IPTV operátorov: UPC, Magio TV, Orange-
Fiber TV, SWAN.

Viac informácií sa dozviete aj na internetovej stránke
Ing. Peter Chmela

riaditeľ Západoslovenskej televízie

www.za-
padoslovenska.sk

Západoslovenská televízia aj v Pezinku
V článkoch, ale i na plagátoch, v programoch a v rôznych iných

tlačených materiáloch sa veľmi často uvádza nesprávny názov
miesta konania podujatí. Napríklad čítame na plagáte:
" Koncert sa uskutoční v Malej sále Pezinského kultúrneho cen-
tra." Je to nesprávne. Prečo? Pretože náš najväčší kultúrny stá-
nok má názov DOM KULTÚRY. Je to dosť veľkými písmenami na
tejto budove aj napísané. Pezinské kultúrne centrum nie je názov
budovy, ale názov mestskej organizácie, ktorá sídli v Dome kultú-
ry. Táto organizácia (zriaďovateľ Mesto Pezinok) má v správe aj
iné objekty, napr. Amfiteáter či Mestské informačné centrum. V
Dome kultúry, nie v Pezinskom kultúrnom centre, má sídlo aj TV
Pezinok, reštaurácia Ľalia a iné organizácie. Pomenovanie Dom
kultúry je od začiatku, pritom tá istá mestská kultúrna organizácia
za ten čas má už tretí názov - predtým to bolo Mestské osvetové
stredisko či Mestské kultúrne stredisko.

Nesprávny názov je aj kultúrny dom. Názvy väčších kultúrnych
stánkov v mestách sa nazývajú domy kultúry, preto takýto názov
zrejme vybrali aj u nás v Pezinku. Názov kultúrny dom sa zvyčaj-
ne používa na dedinách.

Dbajme preto na správne písanie sídla alebo miesta konania
podujatí, ktorým je DOM KULTÚRY. (mo)

Uvádzajte správny názov

Po prečítaní článku Šampión
šampiónov vo februárovom vy-
daní Pezinčana mi opäť vyhŕkli
slzy a zas ožili tie veľmi smutné
spomienky. Viem, že nikoho ne-
budú zaujímať moje pocity, ale
nedá mi nespomenúť ako ťaž-
ko mi šlo prečítať zopár viet,
keďže mám takúto skúsenosť.

Hovorí sa, že úspech sa skla-
dá zo série neúspechov a pri-
náša niekedy aj obete. A práve
jednou obeťou v takej „ závrat-
nej kariére Abbey“ sa stal náš
Beny, a to práve týždeň pred
Vianocami, keď k nemu v oka-
mihu dobehla svorka írskych vl-
kodavov. S takým krutým od-
chodom nášho štvornohého mi-
láčika sme sa dodnes nezmieri-
li. Veľmi nám chýba.

Kto za to môže? Veď obeťou
sa mohlo stať aj malé dieťa.
Bola to nehoda alebo nezodpo-
vednosť majiteľa? Na túto otáz-
ku si isto každý odpoveď nájde
sám...

Myslím si, že aj výstavné šam-
pióny treba riadne venčiť, a ve-
novať sa im ako hocijakým oby-
čajným psom.

Gabriela Mikulková

AD: Šampión šampiónov
(Pezinčan č. 2/2012)

Tento rok sa Dni Mladej Bo-
leslavi v Pezinku neuskutočnia
v pôvodnom aprílovom termí-
ne, ale budú sa konať v rámci
júnového medzinárodného po-
dujatia – Keramické trhy 2012
(8.-10.júna). O zmenu termínu
požiadalo naše partnerské mes-
to. O sprievodnom kultúrnom
programe budeme informovať
v budúcom čísle. (pv)

Dni Mladej Boleslavi

v inom termíne
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Dňa 10. apríla 2012 zomrel po-
sledný zo staršej generácie kapucí-
nov, ktorá vstúpila do rehole pred ro-
kom 1950, páter

. V kapucínskej hrobke na pe-
zinskom cintoríne ho 13. apríla po-
choval bratislavský pomocný biskup
Mons. Jozef Haľko.

Páter Václav sa narodil 16.3.1930
v Nižnom Slavkove. Po vstupe do re-
hole v roku 1947 pôsobil v Pezinku a
likvidácia kláštorov v noci 3. na 4.
mája 1950 ho zasiahla v kláštore v
Bratislave ako najmladšieho kapu-
cína. Odvezený bol do centralizačného kláštora v Hornom
Beňadiku, kde kŕmil svine, potom na stavbu priehrady Klíčava a
v rokoch 1951-1954 bol v Pomocnom technickom prápore.
Večné sľuby zložil 4.10.1954. Možnosť teologických štúdií sa
mu naskytla až v období uvoľnenia, keď po maturite začal štu-
dovať na bohosloveckej fakulte v Olomouci. Za kňaza bol vy-
svätený 23.6.1973 a pôsobil ako kaplán vo Vsetíne a od roku
1976 ako farár v Kelči. Do bratislavského kapucínskeho klášto-
ra sa vrátil až v roku 1991 a od roku 1992 pôsobil v kláštore v Žili-
ne. Dňa 15.7.2001 prišiel do kláštora v Pezinku, kde pravidelne
slúžil večerné sv. omše v kostole a denne spovedával. Po zru-
šení charitného domova zostali dvaja starší kapucíni ešte nie-
koľko dní v kláštore a 12.10.2004 boli preložení do kláštora v
Bratislave. Zo zdravotných dôvodov žil páter Václav od roku
2005 v Charitnom domove v Beckove, kde aj zomrel. Jeho smr-
ťou sa končia dejiny generácie kapucínov, ktorá prežila likvidá-
ciu kláštorov.

Václav Cyril To-
maško

Peter Sandtner

Zomrel kapucín páter Václav Cyril Tomaško

V Mestskom múzeu v Pezin-
ku bola v piatok 13. apríla verni-
sáž výstavy obrazov význam-
ného a uznávaného pezinské-
ho výtvarníka Ondreja Šteberla.

Narodil sa 23.4.1897 v Pezin-
ku. Patrí medzi najvýraznejšie
a najvýznamnejšie osobnosti
insitného výtvarného umenia
na Slovensku a v Európe vô-
bec. Približne od roku 1965 sa
venoval maľbe a kresbe, v kto-
rej prejavoval svoj výnimočný
talent, neviazaný estetickými
normami a konvenciami. Ume-
lecky sa nevzdelával, mal vý-
tvarný inštinkt vrodeného nada-
nia. V rozsiahlom maliarskom
diele (okolo 1000 obrazov ) sa
inšpiroval spomienkami na det-

Najkrajším mesiacom roka je
máj a v ňom najkrajším dňom
Deň matiek (tento rok 13. má-
ja).
V máji je všetko krásne svie-
že, rozkvitnuté a rozjasnené.
A naše mamičky? Tie sú tiež
krásne a usmievavé aj keď sú
unavené alebo ich niečo trápi.
Mama - to je také kratučké slo-
vo, milé a láskavé. Každé die-
ťa sa ho naučí vyslovovať ako
prvé. Mama, to je láska sama,
ktorá nás sprevádza celým ži-
votom, je trpezlivá, chápavá a
obetavá. Mama pofúka naše

boľačky a teší sa z našich úspechov. Mama, ktorá prebdie noci
pri detských postieľkach a spája ruky k modlitbe aj keď sme už
veľkí. A plače s nami, keď je nám ťažko. Vždy má pre nás otvo-
rené srdce, nech sa stane čokoľvek. To je naša mama. A je to tá
istá mama, ktorej slová a varovanie sme toľkokrát nevzali váž-
ne a napriek všetkému nás neprestane milovať.

Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa našim mamičkám
za všetku tú lásku, nehu a starostlivosť, za opateru i strach, ne-
konečnú trpezlivosť a obetavosť. Aj za každú rozprávku, ktorou
obohatili detskú dušu, za piesne a za každý bozk na dobrú noc.
A hlavne za to, že svoje deti učia viere a láske, že každý deň im
odovzdávajú kúsok seba. Držia nad nimi ochranné ruky, keď
kráčajú životom a keď z tej cesty niekedy vybočia, pomáhajú im
znovu nájsť správny smer. Aj za to, že stoja pri nás v dobrom i
zlom a neustále sledujú každý náš krok. Každému dieťaťu pra-
jem takúto mamičku.

A vám, milé mamičky, prajem, aby ste zo svojich detí mali
vždy len radosť a slzy vo vašich očiach nech sú iba slzami ra-
dosti a šťastia. Buďte zdravé, krásne a milé a buďte s nami ešte
dlhé roky.Ana tie mamičky, ktoré nám už odišli do večnosti, spo-
mínajme s láskou v srdci.

Za všetko čo som, alebo sa domnievam že som, vďačím svo-
jej mame. František Féder

Mama – to je láska a otvorené srdce

Československá obchodná banka podporuje mladé talenty a
dáva im priestor na prezentáciu. Na pobočke v Pezinku poskytli
časť svojho výkladu na prezentáciu športových úspechov v škol-
skej basketbalovej lige 2011/2012. Široká verejnosť tak na
vlastné oči mohla vidieť ocenenia najlepších hráčov, strelcov či
najlepšie tímy. Vo výklade pobočky púta pozornosť aj putovný
pohár a dozviete sa aj, ktoré tri tímy boli v školskej basketba-
lovej lige najúspešnejšie. (ze-ČSOB)

Podporujú mladé talenty

�

�

�

�

V Poprade sa 31. marca uskutočnil Slovenský pohár mládeže
v stolnom tenise v kategórii starší žiaci. Vynikajúci úspech dosia-
hol reprezentant TTC Pezinok Adam Brat, ktorý sa spomedzi 108
pretekárov z celého Slovenska umiestnil na 4. mieste. Dobre ob-
stál aj Dávid Jakubec, ktorý skončil na 25. - 32 mieste.

Dobre si viedla aj Valentína Cviková vo Valalikoch v Slo-
venskom pohári mládeže v kategórii staršie žiačky, kde obsadila
21. - 24. miesto.

V utorok 3. apríla sa uskutočnil v priestoroch Základnej školy
Na bielenisku Veľkonočný turnaj stolných tenistov školskej ligy.
Výsledky: najmladší žiaci do 8 rokov - 1. Martin Lukáčik, ZŠ
Fándlyho, najmladší žiaci do 10 rokov - 1. Martin Krebs, ZŠ Na bie-
lenisku, mladšie žiačky - 1. Sarah Belianska, ZŠ Na bielenisku,
mladší žiaci - 1. Daniel Vitek, ZŠ Na bielenisku, staršie žiačky - 1.
Valentína Cviková, Gymnázium Pezinok, starší žiaci - 1. Adam
Brat, ZŠ Na bielenisku.

Dňa 15.4. sa konali v Moravskom Svätom Jáne majstrovstvá
Bratislavsko-Trnavského regiónu v stolnom tenise v kategóriách
najmladší žiaci a starší žiaci. Štartovalo 100 detí. Dvaja
Pezinčania Marek Jalovecký v kategórii najmladší žiaci a Dávid
Jakubec v kategórii starší žiaci získali ocenenie pohár BA/TT regi-
ónu v dlhodobej súťaži jednotlivcov. Obaja boli úspešní aj v maj-
strovstvách, keď Marek obhájil svoju pozíciu regionálnej jednotky
a získal titul majster regiónu a Dávid obsadil druhé miesto.

Podujatia mladých stolných tenistov

stvo, mladosť a i na roky prežité
počas 1. Svetovej vojny v Al-
bánsku. Emocionálne silný o-

hlas mali u autora biblické deje
zo Starého zákona a kresťan-
stva. Ďalšie námety sú ovplyv-

nené podvedomím, snami a ví-
ziami. Jeho diela sú v majetku
SNG v Bratislave, Oravskej ga-
lérie v Dolnom Kubíne, Severo-
českej galérie v Litoměřiciach a
v mnohých európskych galéri-
ách a súkromných zbierkach.
Vystavoval v mnohých európ-
skych mestách ako Bratislava,
Brno, Zahreb, Turín, Bagdad,
Bonn či Oslo. V roku 1969 zís-
kal cenu na II. Trienále insitné-
ho umenia v Bratislave a v roku
1970 prvú cenu na výstave
Naivi v Záhrebe. Zomrel 30. 11.
1977 v Bratislave.

Pestrosť a rôznorodosť Šte-
berlovej tvorby ponúka Mest-
ské múzeum v Pezinku do 31.
mája 2012. (ra, pp)

Výstava výtvarných diel Ondreja Šteberla

Z vernisáže výstavy Ondreja Šteberlu v Mestskom múzeu.
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Posledný marcový piatok sme
nezatvorili dvere knižnice ako
zvyčajne o osemnástej. Vtedy
sa práve začínala noc v knižni-
ci. Spolu s ďalšími slovenskými
knižnicami, školami a inými kul-
túrnymi inštitúciami sme sa za-
pojili do medzinárodného pro-
jektu . Pô-
vodne český projekt Noc s An-
dersenom, ktorý chcel podporiť
záujem detského čitateľa o písa-
né slovo v dobe, keď knihy boju-
jú s konkurenciou populárnej-
ších médií, sa počas 13 rokov
rozvinul na úspešný medziná-
rodný projekt. Tento rok na
Slovensku spali deti na 193
miestach. Slovenským koordi-
nátorom bol Spolok sloven-
ských knihovníkov v spolupráci
s Rádiom Slovensko a Vyda-
vateľstvom Slovart.

Novinkou Noci s Andersenom
v Pezinku bola spolupráca Ma-
lokarpatskej knižnice s Malo-
karpatským múzeom. Prvou vý-
hodou takejto kooperácie bola
možnosť zdvojnásobiť počet de-
tí, ktoré sa podujatia zúčastnili,
pretože záujem spravidla prevy-
šuje možnosti. Okrem toho
priestorové a personálne da-
nosti oboch inštitúcií umožňova-
li bohatšiu programovú štruktú-
ru. Druhou novinkou bolo zapo-
jenie rodičov a priateľov našej
knižnice do akcie Deň s Ander-

Noc s Andersenom

senom. Popoludnie v knižnici bo-
lo teda venované krajským po-
slancom, pracovníkom BSK, bý-
valým pracovníkom knižnice, pe-
dagógom a bežným návštevní-
kom, ktorí si mohli pozrieť pries-
tory knižnice, na mieste posúdiť
stav budovy, zariadení, techniky
a knižničného fondu.

V podvečer okolo osemnástej
hodiny sa začali schádzať v kniž-
nici aj v múzeu deti s karimatka-
mi a spacími vakmi. Zazvonil
zvonec, ktorý oficiálne odštarto-
val pezinskú Noc s Anderse-
nom. Deti v knižnici privítal sa-
motný Hans Christian Andersen
a jeho rozprávkový kolega Pa-
vol Dobšinský.Andersen rozprá-
val o svojej krajine a ťažkom živo-
te, ale prečítal aj jednu zo svojich
menej známych rozprávok.

Potom už deti privítali výtvar-
níkov, ilustrátorov aj rozprávka-
rov Igora a Júliu Piačkovcov, kto-
rí priniesli knihy so svojimi ilu-
stráciami a deti tiež vymýšľali
názov rozprávky, ktorú pre nich
Júlia Piačková napísala.

Po nich prišiel vozičkár Lajo
Slimák, zvaný strýco Lajo, za-
kladateľ a organizátor niekoľ-
kých pezinských festivalov a kul-
túrnych podujatí, publicista, au-
tor Výkladového slovníka pe-
zinčiny. Kto čítal napríklad Stĺp-
čeky strýca Laja alebo ho počul
„vyprávať rozprávku o Glogná-

rovi“

“ spýtal sa štvrták Adamko
Gubric. „Ak aj né svece, aspon
v strennej Európe,“

„neobyčajný polnočný príbeh
o krehkom priateľstve“

, pochopí, že jeho vystú-
penie mohlo skončiť len mo-
hutným potleskom. „Strýco La-
jo, tá rozprávka o Glognárovi bo-
la fakt dobrá, ale naozaj je tá O
zelenej svini najkrajšia na sve-
te?,

odpove-
dal pobavený a záujmom de-
tí viditeľne potešený Lajo Sli-
mák.

Nepochybne najviac deti zau-
jal

- hra
Pastierka a kominárik v podaní
Malej divadelnej akadémie
Teátria pod vedením Barbory
Buday. Podmanivú hru svetiel,
režijný nápad a scenáristickú ori-
ginalitu inak známej rozprávky
H. Ch. Andersena a majstrov-
stvo detských hercov ocenili di-
váci neutíchajúcim potleskom.

Po deviatej večer sme sa pre-
sunuli do Malokarpatského mú-
zea. So skupinou dievčat sme si
medzitým odskočili do Domu
kultúry, aby sme sa vďaka po-
moci pani riaditeľky Pezinského
kultúrneho centra Ingrid Nosko-
vičovej stretli s Luciou Bílou, kto-
rá práve v našom meste kon-
certovala. Dievčatá jej poroz-
právali o akcii v knižnici a o svo-
jich obľúbených rozprávkových
knihách. Lucka im odporučila
svoju obľúbenú knižku od Astrid

Lindgrenovej - Deti z Bullerbynu
a podpísala im podpisové karty.

Noc s Andersenom pokračo-
vala s bábkovým predstavením
Danka a Janka v podaní Nely
Duškovej. Na živé a neposedné
deti bábky a tajuplnosť prostre-
dia zaúčinkovali a divadlo si s
chuťou pozreli.

V Malokarpatskom múzeu de-
ti nielen preskúmali pivnice a zis-
tili, ako sa to pezinské víno vyrá-
balo a kde sa skladovalo, ale ko-
nečne sa dočkali očakávanej
hry na hľadanie pokladu. V ma-
lých skupinách postupne pátrali
po tmavých pivniciach, sledo-
vali indície, prekonávali prekáž-
ky, až sa im nakoniec poklad po-
darilo objaviť. Odmenou pre
každého bol keramický zvon-
ček, ktorým si zacengali na ús-
pešný koniec.

Krátku prehliadku polnočného
Pezinka ukončil lejak, takže deti
sa pomaly ukladali na spánok.
Polovica v knižnici, druhá polo-
vica v múzeu. Ešte posledná
rozprávka na dobrú noc a deti si
našli svoje miesta na spanie.

Ráno sme sa všetci ešte nevy-
spatí po raňajkách a po ro-
zobraní a zjedení pravej me-
dovníkovej chalúpky aj rozlúčili.
Ale nie nadlho. S deťmi sa stre-
távame ďalej na podujatiach v
knižnici aj v Malokarpatskom
múzeu. (dt)

Deti nocovali v knižnici a v múzeu

V Športovej hale SOŠ Pezinok sa 18. apríla uskutočnila kader-
nícka súťaž . Zúčastnilo sa jej 21 žiakov z
piatich škôl - SOŠ obchodu a služieb Galanta, SOŠ obchodu a slu-
žieb Piešťany, SOŠ Svätoplukova Bratislava, SSOŠ - GOS Trna-
va a SOŠ Pezinok. Okrem študentov súťažili aj štyria dospelí z
Trenčína, Nitry a Pezinka. Boli pozvaní aj súťažiaci zo zahraničia,
ale zrejme tiež zápasia s rôznymi problémami a tento rok neprišli.
Hodnotila odborná trojčlenná porota.

1. miesto - Kristína Darulová, Pezi-
nok, 2. miesto - J. Botlík. Bratislava, 3. miesto - Veronika Zacha-
rová, Pezinok

(žiaci): 1. S. Sigelová, Piešťany, 2. E. Bu-
ranská, Galanta, 3. Ž. Šišuláková, Bratislava

- Cisárovná SISI (žiaci): 1. D.
Jašová, Piešťany, 2. M. Hrebíček, Trnava, 3. K. Tvárniková, Pieš-
ťany. Cenu sympatie získala Nikola Zimmermannová. Pezinok

- Cisárovná SISI (dospelí) -
1. Silvia Voštinárová, Pezinok, 2. Simona Bedecsová, Pezinok,
3. E. Kallová, Trenčín.

Cena mesta Pezinok

VÝSLEDKY
Pánsky účes - Rockový štýl:

Dámsky disco účes

Spoločenský účes z dlhých vlasov

Spoločenský účes z dlhých vlasov

(ej)

Kaderníci súťažili na Cene mesta Pezinok
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Tak možno nazvať vystúpenie 9-ročného Kristiána Mrvu zo
Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku, ktorý
sa v dňoch 30. - 31. marca zúčastnil celoslovenskej interpretač-
nej súťaže ZUŠ „ Mladý violončelista “ v Kežmarku a suverén-
ne zvíťazil. Získal 1.miesto v druhej kategórii, čo mu umožňuje
reprezentovať mesto Pezinok na najbližšom Festivale Eugena
Suchoňa, kde je víťazstvo v národnej alebo medzinárodnej sú-
ťaži „ vstupnou mincou “.

Kristiánovi aj jeho pani učiteľke Mgr. art. Magdaléne Milčí-
kovej srdečne blahoželáme. Víťazstvo je ich spoločným úspe-
chom. Mgr. ZuzanaAndelová

Raketový štart Kristiána

Plodná činnosť seniorov z Obstrléze
Činnosť pezinského Folklór-

neho súboru seniorov Obstrlé-
ze je veľmi pestrá, o tom sved-
čí aj počet vystúpení za minu-
lý rok. V okolitých obciach či
kluboch dôchodcov vystupo-
vali 28-krát. V tomto roku sa
uskutočnil už tretí ročník tra-
dičného pochovávania basy
spojený s ľudovými tradíciami.
Hovoríme tomu aj „babská zá-
bava“. Obľúbili si ju najmä
„skôr narodení“, ktorí nemajú
možnosť sa zabaviť bez part-
nera alebo ak sú osamelí.
Takto môžu stráviť krásne chví-
le so svojimi priateľmi. Bola pri-
pravená tiež bohatá tombola,
občerstvenie, do tanca hrala
skupina Samorast.

V marci pripravila MO Matice
slovenskej v spolupráci s Mes-
tom Pezinok, Pezinským kultúr-

nym centrom a FS Obstrléze
prednášku na tému Svätopluk
a jeho odkaz. Veľmi fundovane
na túto tému hovorila docentka
histórie pani Lazarová. Jej pred-
náška návštevníkov mimoriad-
ne zaujala. Program spestril
Mirko Turčan, ktorý zaspieval
niekoľko svojich folkových pies-

ní, a FSS Obstrléze uviedol nie-
koľko národných piesní. Za MO
MS v Bratislave bol prítomný
pán Pápay a tajomníčky pani
Suchá a Szabová. Po pred-
náške pri pohári vínka sa rozvi-
nula živá diskusia.

Dvaja členovia Obstrléze –
Kamila Nemetová a Jozef Pták

sa posledný marcový deň zú-
častnili 9. ročníka súťaže ľu-
dových rozprávačov a folklór-
nych skupín pod názvom Konc
jak živé.

O pár dní (5.mája 2012 o
14.30 hod.) sa v Spoločenskej
sále Domu kultúry v Pezinku
uskutoční 5. ročník Prehliadky
folklórnych skupín seniorov.
Prezentovať sa budú: FS Stra-
ník Teplička nad Váhom, FS
Kraľovan Modra-Kráľová, FS
Modrančanka Trnava, FS
Chorvaťanka Chorvátsky Grob
a FS Obstrléze Pezinok.

Na toto podujatie pozývame
všetkých priaznivcov a milov-
níkov folklóru, aby s nami strá-
vili príjemné popoludnie. Ob-
čerstvenie je zabezpečené v bu-
fete. Tešíme sa na vašu účasť.

Kamila Nemetová

Koncom roku 2008 vydalo Mesto Pezinok knižku Františky Če-
chovej „Tragédia pezinských Židov v pamäti obyvateľov mesta“.
Jej malý náklad 300 kusov sa rozobral v priebehu niekoľkých dní.
Záujem čitateľov o túto knižku stále pretrváva nielen v Pezinku,
ale aj v Izraeli, USA a v ďalších krajinách, kam sa naši židovskí
spoluobčania rozpŕchli. Z Izraela vyšla iniciatíva na anglický
preklad druhého vydania tejto knižky. Preklad je už hotový.
Spolufinancovali ho Pezinčania, ktorí sa odsťahovali po vojne do
Izraela - pán Žigmund Diamant a pani Magda Šproncová – Gros-
sová.

Mesto Pezinok a mesto Netanya v Izraeli pripravuje druhé slo-
venské a prvé anglické vydanie tejto knižky. Podporte túto
myšlienku. Nadácia REVIAzaložila na tento účel fond: Cesty k po-
znaniu. Svoje finančné príspevky prosíme posielajte na č. účtu:
6660281001/5600, variabilný symbol: 333. Pomôžte zachovať
spomienky na kúsok histórie mesta Pezinok a jeho obyvateľov.
Ďakujeme. REVIA – Malokarpatská, komunitná nadácia

Prispejte na vydanie knižky

Hnutie Pax Christi organizuje letný detský tábor pre deti vo ve-
ku od 7 do 13 rokov v krásnej prírodnej scenérii v pohorí Krem-
nických vrchov v stredisku Králiky (Chata Borinka). Termín det-
ského tábora je 7.-14.júla 2012. Cena za jedno dieťa 150 €.
V cene je započítané: cestovné, ubytovanie, strava 5x denne,
poistné, vstupenky. Na tábor značnú čiastku prispieva Hnutie
Pax Christi.

Neváhajte a darujte svojim deťom dobrú zábavu, množstvo
hier, rôzne prekvapenia a romantické dobrodružstvá za dlhodo-
bo najnižšie ceny na Slovensku.

Bližšie informácie: František Féder, Farská 7, 902 01 Pezinok,
t.č. 0905 342 261, e-mail: fff@rsb.sk (ff)

Detský tábor v krásnej prírode v Králikoch

V prežívaní všedných dní nás veľakrát právom ovládne pocit,
že komerčnosť vládne svetom, že hierarchia hodnôt v spoloč-
nosti sa nám akosi „zvláštne“ poprehadzovala – umenie nevyní-
majúc, pričom skutočné hodnoty ľudského ducha sa skromne kr-
čia kdesi na periférii záujmu spoločnosti.

Našťastie nie všetky sny sú všedné. Malým hudobným sviat-
kom bol Jarný koncert ZUŠ E. Suchoňa 29. marca v Dome kultú-
ry, na ktorom sa predstavilo pezinskej verejnosti niekoľko krás-
nych talentovaných mladých ľudí. V ich interpretácii zazneli
prekvapivo náročné diela hudobných klasikov – Chopina, Schu-
mana, Dvořáka, Masseneta, Debussyho, Brahmsa a ďalších,
ktoré na koncertoch ZUŚ nie sú úplnou samozrejmosťou a na-
priek tomu sa ich žiaci zhostili s veľkým zanietením a inšpirá-
ciou, čím priniesli publiku krásny umelecký zážitok.

Dievčatá a chlapci, ktorí ste na Jarnom koncerte hrali, prepáč-
te, že neuvádzam vaše mená, kohokoľvek z vás by mi bolo ľúto
vynechať. Ste výborní, ste našimi svetielkami nádeje, aj vďaka
vám svet nestráca pozitívnu emóciu. Mgr. Zuzana Andelová

Únia žien Slovenska, mestská organizácia Pezinok, Pezin-
ské kultúrne centrum a Mesto Pezinok usporiadajú

14. ročník celomestskej speváckej súťa-
že .

Prihlásiť do súťaže sa môžu záujemcovia v rôznych veko-
vých kategóriách. Pokiaľ je spev vaším koníčkom a chcete sa
s ním prezentovať, neváhajte a prihláste sa najneskôr do
30.5.2012 u pani Rajnicovej na tel. č. 0904 377 148, 0904
889 586 alebo osobne v kancelárii cestovnej agentúry Euro-
sand v Dome kultúry v Pezinku, kde si môžete vyzdvihnúť tiež
formulár prihlášky. Do prihlášky treba uviesť: meno, priezvis-
ko, adresu, číslo telefónu, žáner, názov piesne, vek súťažia-
ceho.

Porotou budú diváci, preto príďte dať hlas svojmu slávikovi.

v nedeľu
3. júna o 14.30 hod.

PEZINOK SPIEVA– SPIEVAJTE S NAMI

(kr)

Prihláste sa do speváckej súťaže
Pezinok spieva – spievajte s nami

Vo veľkom štýle uviedlo v pia-
tok 13. apríla Folklórne divadlo
Radosť svoju v poradí už štvrtú
premiéru spevohry „Keď chcem
dievku vydať... “ Povestný stra-
šiak „piatok trinásteho“ tentoraz
známu poveru nenaplnil, preto-
že súbor sa vynikajúco zhostil
svojej úlohy na javisku. Nabitá
malá sála Domu kultúry sa vý-
borne bavila a hercov štedro od-
meňovala potleskom.

Dej sa odohrával počas pá-
račiek v jednej dedinskej do-
mácnosti. Gazdiná sa poná-
hľa s páraním peria, pretože …
„kde ešte po fašiangoch perie
párajú, tam dievku na ocot cho-
vajú...“.

Ochotní susedia prisľúbili po-
moc – ženy párali a muži ich ob-
sluhovali a moržovali kukuricu.
Pracovalo sa pri veselom slove
pretkávanom prekrásnymi slo-
venskými ľudovými piesňami.
Muži, samozrejme nezabudli
ženičky postrašiť a tie sa aj
statočne báli. Keď prácu do-
končili, gazdiná si vydýchla a
usilovných pomocníkov pohos-
tila, ako sa patrí. Druhé dejstvo
sa nieslo v znamení zábavy –
spievalo sa aj tancovalo. Obe-
censtvo bolo nadšené a z
chuti si spolu s hercami za-
spievalo.

Pár minút pred začiatkom pre-
miéry spevohry „ Keď chcem
dievku vydať... “ sa nám podari-
lo nahliadnuť do zákulisia. Za-

zreli sme členov súboru ako stá-
li v kruhu, jeden z nich bol v stre-
de a na ňom „ lámali väz “ - je to
dávny zvyk hercov. Po ňom už
režisér dával posledné pokyny
a o chvíľu sa v sále ozývali bub-
ny a „miestny hlásnik“ oznamo-
val hodiny, čo navodilo atmo-
sféru doby, v ktorej sa dej odo-
hrával.

Hneď ako sa rozsvietili svetlá,
na javisku to iskrilo..., ženy sa
začali schádzať na páračky pl-
né energie, dobrej nálady, ktorú
preniesli na divákov. Časté vý-
buchy smiechu, potlesk, ale aj
spevácka pomoc divákov, to
všetko vytvorilo úžasnú atmo-
sféru pre pobavenie a dobrú
náladu divákov. No a záver, ako
v národnom divadle – standing
ovation a opakujúce sa poklo-

ny hercov.

pove-
dal nám po predstavení je-
den zo starších návštevníkov.

povedala
nám pani v stredných rokoch.

Herci po predstavení prišli me-
dzi divákov v sále a na chodbe
a hovorili spolu o zážitkoch. Zo
strany divákov sme počuli názo-
ry, že predstavenie malo byť vo
väčšej sále, pretože aj napriek
priloženým stoličkám viacerí
museli stáť medzi dverami a
niektorí aj odišli.

„Podľa mňa to bolo úžasné,
dobré herecké i spevácke výko-
ny, ani sa mi nesnívalo, že také
čosi existuje v Pezinku,“

„Som ich fanúšička. Úžasne
sme sa bavili a smiali. Videla
som každé ich vystúpenie a už
teraz sa teším, kedy zas od
nich niečo uvidím,“

Režisérovi, scenáristovi a dra-
maturgovi Dr. Kamilovi Baxovi
sa podaril husársky kúsok – is-
krivý humor, prerušovaný smie-
chom a potleskom popretkával
starostlivo vybranými ľudovými
piesňami a tancami. V tejto spe-
vohre spolupracoval s amatér-
skymi hercami a spevákmi, kto-
rí dokázali zrealizovať jeho
predstavy. Tak napríklad pies-
ne vyberala Anka Hološková a
choreografiu robila Ing. Eva
Frťalová. Vždy jednoduchú scé-
nu má vždy na starosti Ema-
nuel Penák.

Vďaka FS Radosť sme zasa
prežili príjemný a vydarený ve-
čer, schuti sme si zaspievali, aj
sme sa zasmiali. Vďaka vám,
seniori za radosť a energiu, kto-
rú tak štedro rozdávate. (ef)

Jarný koncert ZUŠ

RADOSŤ ukončila páračky v Pezinku

Občianske združenie Folklórna skupina seniorov Obstrléze
vás pozýva na 5. ročník prehliadky folklórnych súborov pod ná-
zvom , ktorá sa uskutoční

v Spoločenskej sále Domu kultúry v Pezinku. V pro-
grame sa predstaví päť súborov - FS Straník Teplička nad Vá-
hom, FS Kráľovan Modra-Kráľová, FS Modrančanka Trnava,
FS Chorvaťanka Chorvátsky Grob a domáci FS Obstrléze. Na
príprave podujatia spolupracujú Pezinské kultúrne centrum a
Mesto Pezinok.

Na zaujímavé podujatie pozývame všetkých priaznivcov fol-
klóru. Tešíme sa na vás.

SLNKO V NÁS v sobotu 5. mája o
14.30 hod.

(kn)

Prehliadka folklórnych súborov SLNKO V NÁS

F
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O
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Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

70-roční

75-roční

Edeltrúda Blašková 2.4.

Sylvia Semančíková 2.4.

Jozef Hanúsek 3.4.

Štefan Strapák 5.4.

Ľudevít Satko 10.4.

Peter Guštafík 17.4.

Dušan Michelič 19.4.

Richard Zlatoš 27.4.

Jiřina Jerglová 27.4.

Mariana Havlíková 30.4.

Valéria Vohlídalová 4.4.

Anna Brunovská 7.4.

Milada Hrnčiarová 7.4.

Jarmila Farbulová 17.4.

Mária Virgovičová 23.4.

Emília Soboličová 24.4.

Rozália Mészarosová 26.4.

Oľga Miklenčičová 26.4.

Eva Wengová 26.4.

Terézia Satková 30.4.

Jozefa Šicková 30.4.

Simona Šuleková 1.3.

Michaela Kramárová 5.3.

Nian Mihaľková 6.3.

Sabína Valašiková 6.3.

Janna Hornáčková 8.3.

Adam Tavali 8.3.

Vanessa Szabová 11.3.

Martin Babjak 13.3.

Dionýz Majdák 13.3.

Klaudia Drínová 14.3.

Nela Šimková 15.3.

Ema Kuliková 16.3.

Dominika Benčová 18.3.

Lucia Šilhárová 19.3.

Natália Muráriková 19.3.

Miroslava Schneiderová 20.3.

Marcus Rozložník 23.3.

Alexandra Slezáková 24.3.

David Jurkovič 27.3.

Apolonia Jurášová 30.3.

Daniela Galambošová 30.3.

Adam Rozbora 30.3.

Niko Kuttner 31.3.

Michal Krnáč 31.3.

Petra Maceková 1.4.

Hana Heribanová 3.4.

Richard Urland 3.4.

Alan Valuch 5.4.

Sarah Daniela Ulbriková 5.4.

Michal Mikulovič 5.4.

Emma Xénia Vargová 9.4.

Naši jub i lant i

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

► 2.5. SLÁVNOSTNÁ
PROMÓCIA ABSOLVENTOV.

► 3.5.
SERGEJ LABORECKÝ – VESELO I VÁŽNE.

► 4.5. POPULÁRNY
KONCERT ZUŠ E. Suchoňa.
► 5.5. SLNKO V
NÁS

► 6.5. Z ROZPRÁVKY DO
ROZPRÁVKY. –

ETNO VEČER – HVARNA.

► 11.5. DIVADELNÉ
IMPROSESSION.
► 12.5. MEMORIÁL
RICHARDA RÉTYHO

► 13.5. ZASĽÚBENÁ ZEM.

► 16.5. PIPI

KVETINKOVÝ KONCERT ZUŠ E. Suchoňa
► 19.-20.5. ORBIS HARMONIAE

► 21.5. SILA RYTMU.

► 25.5. ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT ZUŠ E. Suchoňa.

► 26.5. MISS PEZINOK
2012.

► 27.5. SENIORI
SPIEVAJÚ.

► 29.5. SILA RYTMU.

DEŇ DETÍ
DNI MLADEJ BOLESLAVI V PEZINKU

FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA.

(streda) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
IV.ročník AKADÉMIE TRETIEHO

VEKU.
(štvrtok) o 17.00 h v minigalérii DK – Vernisáž výstavy

Výstava sa koná
pri príležitosti 90. výročia založenia Zemskej hasičskej jednoty
Slovenska..

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(sobota) o 14.30 h v spoločenskej sále DK –
. V. ročník prehliadky folklórnych súborov seniorov Malo-

karpatského regiónu. Hlavný garant: Folklórna skupina OBSTR-
LÉZE.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dve tanečné rozprávky:

v podaní žiakov Súkromného tanečného konzervatória D.
Nebylu Trnava. Predstavenie v rámci cykluAHOJ ROZPRÁVKA.
19.00 v malej sále DK – Piesne starej
Rusi a retro – show. Hudobný program zo St. Peterburgu (Rusko)

(piatok) o 19.00 h v malej sále DK –
Súťaž v divadelných improvizáciách.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
. VI. ročník medzinárodného šachového

turnaja. Organizátori: Malokarpatské múzeum, Klub šachu Pe-
zinok, Pezinské kultúrne centrum, Mesto Pezinok.

(nedeľa) o 18.00 h vo veľkej sále DK -
Muzikál Sláva Kráľa na biblickú tému. Účinkuje: Kresťanská mlá-
dež z Bratislavy. Réžia: Hanka Gallová.

(streda) o 10.00 h vo veľkej sále DK - – Divadelné
predstavenie pre ZŠ – Agentúra LET‘S ART. 18.00 h v spoločen-
skej sále DK – .

vo všetkých priestoroch DK - –
Dni zdravého života. Hlavný garant: Darja Feherová. Podrobný
program bude uvedený na plagátoch.

(pondelok) o 9.30 h vo veľkej sále DK -
Tanečno vzdelávacie predstavenie štúdia ZEPIRAMartin pre ZŠ a
SŠ.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK -
Súčasťou programu je i

výstava výtvarných prác absolventov ZUŠ.
(sobota) o 19.00 h vo veľkej sále DK -

Finálový večer okresnej súťaže. Organizátori: HERIETT
models, s. r. o., Pezinské kultúrne centrum a Mesto Pezinok.

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

záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu. Hlavný ga-
rant: Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska.

(utorok) o 9.30 h vo veľkej sále DK - Ta-
nečno vzdelávacie predstavenie štúdia ZEPIRA Martin pre ZŠ a
SŠ.

2.6. - Veľká detská show, hry súťaže, zábava.
8.-10.6. - podujatie sa
uskutoční v rámci Keramických trhov 2012.
21.-23.6. Súčasťou festi-
valu je Festival bábok – Schaubmarov mlyn.

Zlatovláska, Zvieratká a
zbojníci

PRIPRAVUJEME:

KINO DOMU KULTÚRY
2. Fk: LeHavre ............................................................. FIN
3. Love ......................................................................... SR
4.-6. Štyri slnká ................................................................ ČR
9.-10. Ide len o sex ........................................................... USA
11.-12. Muži v nádeji......................................................................... ČR
12. Macko Pú .................................. o 17.00 .......................... USA
15. Fk: Juha .................................................................. FIN
16.-17. Moja krásna učiteľka ............................................. USA
18.-20. Prci, prci, prcičky: Stretávka .................................... USA
22.-23. Železná lady ............................................................ VB
24. Fk: Osmdesát dopisů .............................................. ČR
25.a 27. Poupata ................................................................. ČR
27. Arthur zachráni vianoce ....... o 17.00 ...................... USA
29.-30. Muži v čiernom 3 ..................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.00 h., pokiaľ nie je uvedené inak.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Imrich Orth 61 r.

Ing. Ján Poľanský 53 r.

Juraj Vlček 46 r.

Juliana Sodomová 86 r.

Oľga Čechová 84 r.

Irena Guštafíková 56 r.

Justina Hanusková 85 r.

Jozef Sandtner 62 r.

Miroslav Košík 67 r.

Tatiana Ptáková 43 r.

JánAppez 71 r.

Milan Hovanet 47 r.

Beata Teplanská 59 r.

Ľuboš Chaláz 48 r.

80-roční

Rudolf Skáčik 3.4.

Ema Horváthová 7.4.

Anna Sch nová 12.4.

Jiřina Čierna 21.4.

Anton Kadlíček 27.4.

Margita Soboličová 30.4.

Estera Tkáčiková 8.4.

Juraj Valach 24.4.

Mária Slivková 4.4.

Emilia Kováčová 10.4.

Emil Barok 11.4.

Anna Kováčiková 22.4.

ö

85-roční

91-roční

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
15. 5. Stretnutie so spisovateľkou Kristínou Mi-
šovičovou

16. a 23. 5. Maľovanie na sklo: V krajine víl a
škriatkov.

o 17.00 hod. -
. Miesto: Čitáreň MK, Holubyho 5, Pezinok

o 10.00 hod. -
Miesto: Malokarpatská knižnica, tel. 033/641 2315,

kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk
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Osud Vám nedo-
prial s nami dlhšie
byť, ale v našich
srdciach budete
stále žiť! Dňa 16. 4.
2012 uplynul rok,
čo nás navždy opu-

stila naša drahá

S láskou spomínajú dcéry Eva a
Terézia a syn Pavol s rodinami a
ostatná smútiaca rodina.

Veronika KISSOVÁ.

S láskou a úctou
sme si pripomenuli
dňa 3. 4. 2012 8.
výročie úmrtia na-
šej mamy, babky a
prababky

Synovia, dcéra a nevesta s rodi-
nami.

Anny FISCHEROVEJ.

Dňa 15. 3. 2012
uplynulo 30 rokov
čo nás navždy o-
pustil náš drahý
otec, dedko a pra-
deko

Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Dcéry s
rodinami.

Jozef POLÁČEK.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 2. apríla 2012
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia

nášho drahého otca, dedka

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Dcéra Viera a
vnuk Matúš.

Ernesta MAJTÁNA.

Dňa 10. 3. 2012 by
sa bola dožila naša
mama. babka a
svokra

97 rokov a 19. 4.
2012 uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila. S úctou a láskou
spomína dcéra Jozefína s rodi-
nou.

Veronika
DILISTIJANOVÁ,

rod. Binovská

Dňa 19. 4. 2012 uplynulo 8 rokov,
čo nás opustil milovaný otec

a 17. 4. 2012 uplynulo 7 rokov, čo
nás opustila milovaná mama

.
S úctou a láskou spomína syn
Marian.

Imrich ŠIROKÝ

Oľga ŠIROKÁ

Dňa 12. 4. 2012
uplynuli dva roky,
čo nás navždy
opustila naša dra-
há mama, babka a
svokra

S láskou vďakou a úctou spo-
mína syn Vlastimil s rodinou. Ve-
nujte jej, prosím, s nami tichú spo-
mienku.

MUDr. Elena
MAREŠOVÁ.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 13. 4. 2012
sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia

náš-ho drahého

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodi-
na.

Štefana KRCHŇÁKA.

Dňa 29. 4. 2012 u-
plynú 3 roky, čo nás
navždy opustil náš
milovaný otec, ded-
ko a pradedko

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

Július
POLKORÁB

So smútkom a bô-
ľom v srdci si 28.
apríla pripomenie-
me 3. výročie, keď
nás navždy opus-
tila naša milovaná
dcéra

S láskou na ňu spomínajú rodi-
čia, príbuzní a priatelia.

JUDr. Gabriela MIŠTINOVÁ.

Len kytičku kvetov
a sviečku na hrob ti
môžme dať, no s
láskou a úctou na
teba budeme spo-
mínať. Dňa 5. 4.
2012 by sa

dožil 60-ky. Kto ste ho poznali,
venujte mu spomienku. S láskou
spomína manželka Alžbeta a syn
Branislav.

Robert KELEBERC

Dňa 17. 4. 2012
sme si pripomenuli
nedožité 90. naro-
deniny

Spomínajú syn Pe-
ter s manželkouAle-

nou, vnuk Martin a vnučka Veroni-
ka.

Štefana BAĎURU.

Dňa 16. 4. 2012
boli 2 roky, čo odi-
šiel do večnosti náš
drahý, pán

Nezabúda smútia-
ca rodina.

Jozef SLEZÁK.

Už len kytičku kve-
tov na hrob ti mô-
žeme dať a spomí-
nať, ako si nás mal
rád. Dňa 16. 4.
2012 uplynulo 10
rokov, čo nás na-

vždy opustil otec, svokor a pra-
dedko.

S láskou spomínajú syn Jozef a
dcéra Oľga s rodinami.

Milan BARTONÍK.

Kto v srdci žije, ne-
zomiera! Dňa 30.
4. 2012 uplynú 4
roky, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec

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

František TOMAŠKOVIČ.

Spomienka na te-
ba nikdy nevy-
mizne zo sŕdc tých,
ktorí ťa milovali.
Dňa 2. apríla 2012
sme si pripomenuli
2. výročie, čo nás

navždy opustila

S láskou spomínajú manžel Fran-
tišek, deti Miška a Katka s rodi-
nou a všetci súrodenci.

Darinka ROVENSKÁ.

Dňa 9. 5. si pripo-
menieme 85. nedo-
žité narodeniny a
9. výročie úmrtia
nášho otca, staré-
ho otca a svokra

a dňa 27. 7. 2012 si pripome-
nieme 8. výročie úmrtia našej
milovanej mamy

Kto ste ich poznali,
venujte im, prosím,
tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Matúša KLAMU
z Grinavy

Anny
KLAMOVEJ,

rod. Dolanskej.

Odišiel si z nášho
života, my ostali
sme sami, naveky
budeš v srdciach
tých, čo ťa mali radi.
Dňa 15. 5. by sa
dožil 80 rokov náš
milovaný

S láskou spomínajú, manželka,
dcéra a syn s rodinami.

František SRNA.

Dňa 18. 4. uplynul
rok od úmrtia náš-
ho drahého

Kto ste ho poznali
venujte mu, pro-

sím, tichú spomienku. Ďakujeme.
Manželka Eva s rodinou.

Sergeja
TANSKÉHO.

Odišiel si z nášho
života, my ostali
sme sami, naveky
budeš v srdciach
tých, čo ťa mali radi.
Dňa 17. 5. 2012
uplynie rok od úmr-
tia nášho drahého

S láskou spomínajú manželka,
dcéry s rodinami.

Štefana MESZÁROŠA.

Stanislav Kozub 10.4.

Nina Supeková 11.4.

Filip Nagy 12.4.

Tomáš Szabo 15.4.

Dňa 13. apríla uply-
nulo 5 rokov, od
smrti milovaného
manžela, otca a
dedka

S láskou spomínajú manželka
Irena a deti Peter a Monika s rodi-
nami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spomien-
ku.

Ivana
MORAVČÍKA.
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Štrnásteho apríla sa v areáli SOU na Komenského ulici konal
4. ročník tradičného petangového turnaja Pezinský demižón.
Zúčastnilo sa ho 35 trojčlenných tímov zo Slovenska, Čiech,
Maďarska a Ukrajiny.

Po štyroch základných kolách, ktoré sa hrali švajčiarskym
systémom, šestnáť tímov hralo vo vyraďovacej časti. Najviac
sa darilo trojiciAnton Majerčík ( Guliver Bratislava), Juraj Valent
(Ukrajina), Dušan Lančarič (Prask Pezinok). Druhé miesto ob-
sadilo trio Juraj Adler, Andrej Fratrič, Vladimír Michalka. Ďalšie
poradie: 3. Martin Lampert, Ľubomír Matejíčka, Peter Frátrič, 4.
Michal Stano, Vladimír Hronský, Marek Sobolič.

Ďakujeme všetkým zúčastneným hráčom, SOŠ na Komen-
ského ulici a Vinkoru Vinosady. Ďalším turnajom, ktorý organi-
zujeme 26.mája 2012, budú Majstrovstvá SR dvojíc Open.

Diana Soboličová, Petanque Club SpiderS

Pezinský demižón

Hráči BK Pezinok v školskej basketbalovej lige

Športový kalendár
FUTBAL III. liga Západ

FUTBAL IV. liga B

5.5.
12.5.
19.5.
26.5.

6.5.

13.5.

20.5.

27.5.

(sobota) Sereď – PŠC Pezinok
(sobota) Pezinok – Moravany n/V
(sobota) Vrbové – Pezinok
(sobota) Pezinok – Nové Zámky

(nedeľa) 17.00 Jakubov – GFC Grinava
17.00 Baník – Závod

(nedeľa) 17.00 GFC – Budmerice
17.00 Veľké Leváre – Baník

(nedeľa) 17.00 Baník – Záh. Ves
17.00 Jabloňové – Grinava

(nedeľa) 17.00 Grinava – Malacky
17.00 Budmerice – Baník

V Športovej hale SOŠ na Ko-
menského ulici sa 16. marca ko-
nalo finále Vista-real cupu. Cel-
kovo išlo o sériu turnajov v zmie-
šaných družstvách v basketba-
le, ktorých sa zúčastnili všetky
pezinské základné školy a
Gymnázium. Je úžasné, že v
dnešnej dobe sa našli ľudia, kto-
rí takýto nápad podporili. Bas-
ketbalový klub Pezinok je hrdý
na svojich zverencov, ktorí tré-
nujú pod vedením trénerov
Mgr. Kuznecova, Mgr. Gyepe-
sa, Mgr. Chromejovej a tréner-
ského nováčika Bc. Richarda
Duffalu. Naši mladí basketba-
listi sa v turnajoch Vista-real cu-
pu stretli aj ako súperi v rôznych
družstvách, pretože navštevujú
rôzne základné školy.

Víťazmi Vista-real cupu sa sta-
lo družstvo ZŠ Kupeckého, v
ktorom sme mali najväčšiu ú-
časť našich hráčov. Okrem uve-
dených úspechov naša hráčka
Veronika Oškerová získala ce-
nu „Najmladšia hráčka turnaja“.

V družstve ZŠ Kupeckého,
kde takmer všetci hráči a hráč-
ky sú členovia nášho občian-
skeho združenia – Basketba-
lový klub Pezinok (Denis Kuz-
necov, Filip Duffala, Lukáš Bo-
lek, Dávid Ševčik, Peter Stroč-
ka, Marek Šimo, Frederik Far-
gaš, Stanislav Noskovič, To-
máš Rolko, Boris Leško, Patrik
Šefčík, Barbora Duffalová, Ve-
ronika Oškerová). Hráči Kuzne-
cov a Šefčík boli ocenení ako
hráči 1. najlepšej päťky.

Aj v družstve Gymnázia našli
zastúpenie naši hráči a to Ma-
túš Skovajsa, Jozef Šimo, Bru-
no Kollár. Matúš Skovajsa bol
ocenený v 1. najlepšej päťke a
Šimo v druhej najlepšej päťke.
Zastúpenie sme mali aj v druž-
stve ZŠ Orešie. Naše „farby“ há-
jil Richard Stríž, ktorý sa dostal
tiež do druhej najlepšej päťky.

Ďakujeme za obetavú prácu
trénerom, ktorí sa naplno venu-
jú trénerskej činnosti, všetkým
členom a výboru, ktorí pomáha-
li organizovať činnosť nášho ob-
čianskeho združenia v prvom
roku jeho existencie. Naša
vďaka patrí aj poslancom
Mestského zastupiteľstva, hlav-
ne pánu primátorovi Mgr. Oli-
verovi Solgovi, zástupcovi pri-

mátora p. Ing. Milošovi Andelo-
vi, občianskemu združeniu Pe-
zinok Basket Fans, spoločnos-
tiam Intec Pharma, Pro-zuma,
ASAP, RBG Slovakia, ISE, Co-
py Shop, Elektro Colormont,
Flaga, Orange prev. Pezinok,
Lekáreň Sever, Lekáreň Mólo,
Slovenská sporiteľňa, Rottner
tresor security, Telekom, riadi-
teľkám ZŠ Kupeckého p. Mgr.
Radičovej a Mgr. Volánkovej, p.
riaditeľke Gymnázia RNDr.
Vodovej a za finančnú podporu
nadácii REVIA – Malokarpat-
ská komunitná nadácia.

Priaznivci basketbalu nás
môžu podporiť 2% z dane. Tla-
čivá na stiahnutie nájdete na

. Ďakujeme
za podporu. BK Pezinok
www.bkp.szm.com

V Banskej Bystrici sa 14.
apríla konali Majstrovstvá
Slovenskej republiky juniorov
v džude.

Výborne sa tu prezentovali
džudistky 1. Judo Clubu Pe-
zinok – Lucia Tibenská vo vá-
hovej kategórii do 63 kg a
Michaela Kucháreková do 48

kg, ktoré sa umiestnili na prvom mieste. Tibenská sa prebojova-
la do finále po troch vyhratých zápasoch, jej finálovou súperkou
bola Čonková z Michaloviec. Kucháreková vo finále pred časo-
vým limitom dvakrát na wazari (ipon) zdolala Hladovú z Vra-
nova nad Topľou. (1.JCP)

Z Banskej Bystrice s dvomi víťazstvami

V dňoch 13. a 14. apríla sa konal vo Viedni medzinárodný tur-
naj v kickboxe v štýloch semi, light a K-1. Na turnaji štartovalo
150 pretekárov zo šiestich krajín - Nemecka, Slovenska, Ma-
ďarska, Chorvátska, Kolumbie a domáceho Rakúska. Na podu-
jatie sa veľmi poctivo pripravovali aj pretekári nášho Karate –
kickbox klubu Pezinok. Svoje tréningové úsilie pretavili do šty-
roch víťazstiev. Na turnaj boli nominovaní: Alexandra Horáko-
vá, Zuzana Gregušová, Juraj Hollan a Dávid Moškovič. V silnej
konkurencii veľmi príjemne prekvapili, skvele reprezentovali
svoj klub a mesto Pezinok.

semi contact ženy do 57 kg – 1. miesto A. Horá-
ková, semi contact muži +91 kg - 1. miesto D. Moškovič, light
contact ženy do 60 kg – 1. miesto Z. Gregušová, 2. A. Horáko-
vá, light contact muži +71 kg – 1.miesto Juraj Hollan, light con-
tact muži +91 kg – D. Moškovič.

Umiestnenie:

(mh)

Skvelé výkony pezinských kickboxerov

Kategórie a umiestnenie: deti s
rodičmi (2007 a mladší, trať
100 m) – 1. Adam Duffala (MŠ

Beh mesta Pezinok

1. JUDO CLUB
Pezinok patrí k
najúspešnejším
džudo klubom v
Slovenskej re-
publike. Tento
klub má 30- roč-

nú históriu a za úspešnú čin-
nosť si získal u nás veľký obdiv,
rešpekt a uznanie. Ako sa to
vlastne začalo? - opýtali sme sa
zakladateľa pezinského džuda

„

Je chvályhodné, že sa venu-
jete mládeži...

Jozefa Tománka:
S džudom v Pezinku som za-

čal so svojimi dvomi synmi v ro-
ku 1982 v Základnej škole
Orešie. Vtedy to boli ešte malí
chlapci, no mali za sebou už dva
roky súťaží. V mnohom mi boli
nápomocní od detstva. V dne-
šnej dobe je prakticky na nich,
akým smerom sa bude klub ube-
rať. Cesta k úspechu nie je jed-
noduchá, no v Pezinku sa nám
podarilo vybudovať veľmi dobré
zázemie a aj napriek ťažkému
obdobiu stále napredujeme.“

„ Dovolím si povedať, že budúc-
nosť každého vrcholového špor-
tu je práve v deťoch. Je dobrým
znamením, že ich záujem o ten-

�

to šport rastie. Teším sa, že de-
ti v našom klube výkonnostne
rastú, napredujú a žnú aj ús-
pechy. Organizujeme tiež mlá-
dežnícke podujatia, pred pár
dňami sme organizovali medzi-
národné turnaje, jeden žiacky a
jeden dorastenecký. Svoju zdat-
nosť prišlo ukázať 500 detí.
Som spokojný, pretože našim
zverencom sa darilo.“

�

�

Čo vám robí najväčšiu radosť?

Čo pre vás znamená džudo a

„ Najväčšiu radosť mám z toho,
že jeden z nás, tento raz už po
tretíkrát v histórii pezinského
džuda, sa dostal na Olympijské
hry. Verím, že podľa porekadla -
do tretice všetko dobré - bude
mať práve Milan Randl to šťas-
tie a dokáže na OH v Londýne
obsadiť medailovú priečku.

dá sa robiť aj po skončení pre-
tekárskej kariéry?
„Tento šport považujem za do-
konalú formu rozvoja telesných
i osobnostných čŕt jednotlivca.
Každý, kto sa venuje tomuto
športu dlhšiu dobu, dokáže oce-
niť jeho kvality. Džudo má mno-
ho foriem využitia. Možno ho
prakticky robiť súťažne aj v dô-
chodkovom veku.“ (mt)

Na slovíčko s trérerom Jozefom Tománkom

Štrnásteho apríla sa za účas-
ti 77 pretekárov uskutočnil 34.
ročník Behu mesta Pezinok.

Pekníkova), 2. Lukáš Ciprus
(MŠ Orešie), 3. Matúš Mikloš
(MŠ Svätoplukova), deti
(2005-2006, trať 200 m) – 1.
Michal Tomovčík (MŠ Sväto-
plukova), 2. Lukáško Lošonský
(ZŠ Kupeckého), 3. Matúš
Michalko (ZŠ Kupeckého), naj-
mladší žiaci (2001-2004, trať
500 m) – 1. Medard Féder (ZŠ
Kupeckého), 2. Samuel Sko-
vajsa, ZŠ Kupeckého), 3.
Radoslav Kuník (ZŠ Modra),
najmladšie žiačky (2001-2004,
trať 500 m)- 1. Sandra Horvát
(ZŠ Fándlyho), 2. Kristína Mi-
chalková (ZŠ Kupeckého), 3.
Ema Havlíková (ZŠ Fándlyho),
mladší žiaci (1999-2000, trať
1000 m) – 1. Braňo Kuník (ZŠ
Modra), 2. Marián Mikušek (ZŠ
Kupeckého), 3. Matej Päto-

prstý (ZŠ Kupeckého), mladšie
žiačky (1999-2000, trať 1000
m) – 1. Sabrina Horvát (ZŠ
Fándlyho), 2. Dominika Kras-
ňanská (ZŠ Orešie), dorasten-
ci (1995-1996, trať 3000 m) –
1. Timotej Pažitný (Gymná-
zium Pezinok), 2. Daniel
Trochta (Obchodná akadémia
Pezinok), ženy a juniorky
(1972- 1994, trať 3000 m) – 1.
Martina Tóthová, 2. Silvia Ja-
nigová, 3. Hana Horinková, mu-
ži a juniori (1972-1994, trať
5000 m) – 1. Ivan Oravec, 2.
Marek Borbely, 3. Ján Čech, ve-
teráni (1971 – starší, trať 3000
m) – 1. Vladimír Chríbik, vete-
ránky (1970 – staršie, trať
1500 m) – 1. Viera Ďurianová,
2. Ema Lupová, 3. Emília Pát-
ková.

Najmladší účastníci behu mesta Pezinok FOTO (CVČ)

15. kolo:

16. kolo:

17. kolo:

VitamínyA– HBK Panteri 11:2, Buldogs – Diabli Réca
4:5, Vitamíny B – Obri Grinava 9:3, Hornets PK – Haliganda PK
1:11, Carpathians – HC Warriors 4:7.

Warriors – Buldogs 6:4, Vitamíny A – Haliganda 2:8,
Vitamíny B – Hornets 7:6 ts, Obri – Carpathians 2:3, Panteri –
Diabli 6:2.

Vitamíny A – Vitamíny B 7:2, Carpathians – Buldogs
3:0, Obri – Haliganda 3:9, Warriora – Hornets 3:5.

Viac informácií nájdete na

(pv)

www.hokejbalpezinok.eu

Pezinská hokejbalová liga

Jozef
Tománek


