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Víťazstvo Pezinčanov na Najvyššom súde
Pod týmito a podobnými titul-

kami prinášali v stredu 15. mája
celoslovenské médiá správu o
víťazstve Pezinčanov na Naj-
vyššom súde SR vo veci Sklád-
ka odpadov v Novej jame. Súd-
ne konanie, ktoré sa uskutočni-
lo deň predtým, 14. mája, dalo
jednoznačne za pravdu obča-
nom mesta, ktorých práva boli
dotknuté odmietnutím ich prí-
tomnosti v rozhodovacom a
schvaľovacom procese, čo ne-
dávno konštatoval aj Súdny
dvor EÚ v Luxemburgu. Najvyš-
ší súd SR zrušil povolenie pre
skládku a konštatoval, že nebol
dodržaný procesný postup, kto-
rý by vo verejnosti vyvolal o-
právnené očakávania, že je na-
plnená jej možnosť zapojiť sa
do konania a vzniesť svoje
podnety. Mesto Pezinok a jeho
občanov zastupoval pred NS
SR JUDr. Ján Ondruš a JUDr.
Katarína Siváková. Štyridsaťtri
občanov, ktorí boli tiež účastník-
mi konania, zastupovala Mgr.
Zuzana Čaputová a Mgr. To-
máš Kamenec.

V zaplnenej pojednávacej sie-
ni, v ktorej bola prevaha Pe-
zinčanov, ale aj veľa zástupcov
médií, po piatich hodinách za-
znel z úst predsedu senátu,
sudcu JUDr. Miroslava Gavalca
rozsudok ktorý je historickým ví-
ťazstvom občanov nášho mes-
ta v tejto kauze. Po oznámení
verdiktu zaznel v sále oslo-
bodzujúci potlesk. Prítomný pri-
mátor Oliver Solga neskrýval ra-
dosť z výsledku a komentoval
ho slovami:

Prednosta MsÚ a právnik Mgr.
Miroslav Šebesta hovoril o nut-
nosti vyčkať na písomné odô-
vodnenie rozsudku, od ktorého
sa bude odvíjať ďalší postup slo-
venskej inšpekcie životného
prostredia.

Právna zástupkyňa viac ako
štyroch desiatok Pezinčanov
Zuzana Čaputová neskrývala

„ Ďalší dôležitý a po-
vzbudzujúci krok v tomto skoro
nekonečnom príbehu, v ktorom,
ako pevne verím, nakoniec zví-
ťazí právo a občania, ktorým nie
je ľahostajné, v akom prostredí
žijú.“

úľavu a radosť:
povedala na mar-

go konania a nezabudla pripo-
menúť, že je v konaní od začiat-
ku, a teda na vlastnej koži pocí-
tila, ako štátne orgány postupo-
vali, ako utajovali rozhodnutia a
nebrali do úvahy oprávnené po-
žiadavky občanov.

Ako prejav arogancie štátnych
orgánov v konaní sa okrem iné-
ho viackrát spomínalo aj zvola-
nie niekoľkohodinového roko-
vania na Silvester 2007 do nevy-
kúrenej telocvične v Bratislave.

Brilantná záverečná reč JUDr.
Jána Ondruša smerovala jed-
noznačne k žiadosti zrušiť dote-
rajšie rozhodnutia Slovenskej
inšpekcie životného prostredia
a vrátiť vec na nové konanie, čo
napokon aj NS SR potvrdil.

Nemenej dôležitou skutočnos-
ťou je prebiehajúce súdne kona-
nie na všeobecných súdoch (pr-
vostupňovým bol Krajský súd v
Bratislave, odvolacím je NS SR)
o súlade VZN č. 2/97 o vyhlásení
záväzných častí ÚPN Mesta Pe-
zinok s právnymi predpismi SR.

„Som unavená,
ale šťastná,“

Podľa právneho názoru zá-
stupcu Mesta Pezinok (Mgr.
Tomáša Luščoňa z advokátskej
kancelárie G. Lehnert, k.s.),

, ak všeobecné sú-
dy (t.j. Krajský súd, resp. Naj-
vyšší súd SR) konajú o súlade
VZN s právnymi predpismi, a to
napriek tomu, že im táto kom-
petencia vyplýva zo zákona

Napadnuté VZN je najdôleži-
tejším hmotnoprávnym pred-
pisom zakazujúcim umiest-
nenie skládky na území Pe-
zinka.

je
protiústavné

Nalejme si
čístého vína

(§ 250zfa zákona č. 99/1963
Zb. Občianskeho súdneho po-
riadku),

.

pretože v zmysle Ústa-
vy SR jediným kompetentným
orgánom v uvedenej oblasti je
Ústavný súd SR

Najvyšší súd SR sa s uvede-
nou argumentáciou stotožnil,
prerušil konanie a následne
podal návrh na Ústavný súd
SR, aby začal konanie na vy-
slovenie nesúladu § 250 zfa
Občianskeho súdneho po-
riadku s Ústavou SR. (r)

. . .

www.demistav.sk

AKCIA -50%

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Sviatok svätého Floriána, ktorý je známy ako patrón ha-
sičov, bol aj tento rok v Pezinku sprevádzaný oslavami na
Radničnom námestí. Išlo už o 7. ročník podujatia, ktoré
zorganizovali Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran-
ného zboru Pezinok v spolupráci s Dobrovoľným hasič-
ským zborom Pezinok, Policajným zborom, Mestom Pezi-
nok a ďalšími.

Program floriánskych osláv odštartoval tradičný sláv-
nostný sprievod a položenie vencov pri starej hasičskej
zbrojnici a pri kapucínskom kostole. Na námestí, kde sa
zišlo početné publikum, následne prebiehali praktické
ukážky rozličných zásahov hasičov, záchranných zložiek
a polície. Diváci mohli vidieť záchranu osôb z havarova-
ných automobilov, hasenie požiaru, súčasnú i historickú

Sv. Florián prilákal na námestie veľkých i malých

techniku, ukážky z praxe jazdeckej polície. Novinkou bolo
tento rok predvedenie záchrany človeka z budovy pomo-
cou hasičskej výškovej a zlaňovacej techniky. Program
floriánskych osláv si prišli do Pezinka pozrieť hostia z re-
gionálnych, celoslovenských i zahraničných záchran-
ných zložiek. K bohatej návštevnosti nemalou mierou
prispelo krásne slnečné počasie. (KG)

Inzercia

Inzercia

V ostatnom čase akoby sa
vrece roztrhlo s rôznymi vinár-
skymi podujatiami, ako sú do-
máce aj medzinárodné súťaže
vín, vínne trhy, otvorené pivni-
ce, verejné degustácie a po-
dobne. Je to chvályhodné, žia-
duce a iste aj ekonomicky efek-
tívne. Je totiž neodškriepiteľ-
ným faktom, že vinárstvo pod
Malými Karpatmi za ostatných
dvadsať rokov dosiahlo neuve-
riteľný kvantitatívny, ale najmä
kvalitatívny skok.Až potiaľto is-
te bude so mnou každý súhla-
siť. To, na čo chcem poukázať
je trestuhodné zanedbávanie
vinohradníctva, teda absolút-
nej podstaty, ale aj predpokla-
du rozvoja a úspechov sloven-
ského vinárstva. Práve vino-
hradníctvo je totiž dlhodobo na
okraji záujmu nielen štátu, od-
bornej i laickej verejnosti, ale aj
väčšiny tých, ktorí z neho žijú a
profitujú. Hoci aj toto pravidlo
má svoje svetlé výnimky. Tou
výnimkou sú vinári, ktorí sku-
pujú, vysádzajú a starajú sa o
nové vinohrady. Tých je, žiaľ,
menšina. Veď sa len pozrime
napríklad v pezinskom chotári,
koľko vinohradov je spustnu-
tých, zarastených, už roky ne-
obrábaných. Majitelia z rôz-
nych subjektívnych či objektív-
nych dôvodov stratili záujem
obrábať ich v dobe, keď vinári
nakupujú lacnejšie hrozno na
juhu Slovenska alebo dokonca
v zahraničí. V dobe keď zver
„zahniezdená“ celoročne prá-
ve v opustených vinohradoch
zlikviduje ročne tony hrozna.
A mnohí vlastníci len čakajú na
zmeny územných plánov, ktoré
by im umožnili vo vinohradoch
stavať. Považujem v tejto sú-
vislosti preto za do neba vola-
júce rúhanie, keď developeri lá-
kajú na luxusné bývanie v srdci
vinohradov.

Pokračovanie na 5. strane
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Tri otázky primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na tieto otázky:

�

�

�

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozšírenie zóny par-
kovania o dve ulice. Bola k tomu búrlivá, aj keď dosť jed-
nostranná diskusia.

Pán primátor, v minulom čísle ste písali aj o problémoch
na cajlanskom futbalovom ihrisku. Zmenilo sa niečo za
ostatný mesiac?

Nevôlu a sťažnosti obyvateľov vyvolalo zjednosmernenie
vrchnej časti Hrnčiarskej ulice. Čo viedlo mesto k takémuto
rozhodnutiu?

(r)

- Zopakujem, čo som povedal na zastupiteľstve. Nepoznám na
Slovensku mesto ,ktoré by veľkorysejšie pristúpilo v tejto oblas-
ti k svojim občanom. Myslím tým poplatok 50 centov za hodinu
a pol parkovania. V drvivej väčšine slovenských miest je po-
platok jedno euro a to len za jednu hodinu. Rovnako nepoznám
mesto, kde by rodina dostala dve rezidentské karty zdarma, tak
ako v Pezinku. Návrh na zavedenie bezplatnej pol hodiny by
viedol k chaosu a komplikáciám. Nikto by tým nič nezískal a
mesto by stratilo. Tak isto skrátenie doby parkovania na 16. ale-
bo 15. hodinu je ničím nepodložené a nezmyselné. Dnešný mo-
del funguje v našom meste už viac ako rok a neboli k nemu žiad-
ne výhrady či pripomienky, a preto je pre mňa nepochopiteľné,
že až teraz ako keby sa pár poslancov „zobudilo“ a chcú odra-
zu meniť overené postupy. Myslím, že sa len chceli zapáčiť nie-
koľkým prítomným podnikateľom. Vôbec nebrali do úvahy, že
nimi navrhované zmeny by mali dopad na výber parkovného, a
teda v konečnom dôsledku aj na ekonomiku mesta. Mimo-
chodom, treba zopakovať, že až doposiaľ všetky peniaze z par-
kovania išli do opravy mestskej polikliniky, na ktorú môžeme byť
právom hrdí. Nič sa z nich „neprejedlo“ ani „neprešustrovalo“,
takže nevidím dôvod na žiadnu zmenu. Budeme však uvažo-
vať o možnosti platiť parkovné cez SMS systém. Niektorí pod-
nikatelia prišli tiež s návrhom, že budú vo svojom obchode pre-
plácať parkovací lístok kupujúcim napr. za nákup nad desať
eur. O tom budeme určite tiež informovať.

- Pevne verím, že už čoskoro sa vyrieši najväčší problém, a tým
je užívanie multifunkčného ihriska s umelým povrchom. Možno
tomu pomohol aj list rodičov detí adresovaný predsedovi vlády
R. Ficovi. Napísali ho rodičia, ktorých deti šesť rokov nemohli
hrať na tomto ihrisku futbal. V minulom čísle som vyzval na ve-
rejnú diskusiu s možnosťou uverejniť svoje stanovisko v Pezin-
čanovi aj pána Homolu, obyvateľa vedľajšieho domu a dlhoroč-
ného sťažovateľa. Žiaľ, nevyužil ponúknutú príležitosť vysvetliť,
prečo je dokonca aj proti existencii a prevádzke ihriska, ktoré
tam je desiatky rokov. Od začiatku, ako si kúpil susedný poze-
mok predsa vedel, že bude bývať vedľa ihriska a vtedy mu to ne-
vadilo. Stavebný úrad mu bez problémov po desiatich rokoch
dom skolaudoval, aj keď trvalý pobyt má stále v Bratislave a
mestu neplatí podielové dane.Ale to už je iná kapitola.

Ja som rád, že konečne po šiestich rokoch budú môcť deti a
mládež ihrisko na Cajle v plnej miere využívať.

- V prvom rade chcem povedať, že sa to neudialo svojvoľne, ale
na základe opakujúcich sa petícií a sťažností obyvateľov tejto
ulice. Ten, kto tade chodil, iste vie, aká tam bola situácia s pre-
jazdom ráno od kruhového objazdu a s parkovaním po obi-
dvoch stranách cesty, či prejazdom po celý deň. Treba pripo-
menúť, že dolná časť od Jesenského po ul. Za hradbami bola
zjednosmernená už dávno a nebol žiaden problém. Toto rieše-
nie schválil dopravný inžinier a OO PZ SR a musíme ho všetci
rešpektovať. Kvalita života obyvateľov tejto časti Hrnčiarskej i
bezpečnosť sa určite týmto opatrením zvýšila. Mrzí ma jedine
fakt, že Mestská polícia už v prvý deň namiesto dohovoru dáva-
la vodičom hneď pokuty.

Účet Pro Bozen (Pre Pezinok), ktorý bol zriadený v minulom ro-
ku, by mal slúžiť na záchranu historických pamiatok, revitalizá-
ciu prírodnej krajiny, ale i na kultúru a umenie. Občania, ale aj fir-
my, ktoré chcú spomínané aktivity podporiť, môžu zaslať ľubo-
voľný finančný príspevok na účet:

Prima Banka

Všetkým prípadným darcom ďakujeme.

66 02 00 10 24 / 5600
Mesto Pezinok

Účet Pro Bozen

Analýza vody pod cajlanským Polesím
V minulom čísle Pezinčana i v

TV Pezinok sme informovali o
kontaminovaní vody prírodnou
látkou, ktorá pôdu, vodu i sneh
zafarbila načerveno. Voda pre-
nikla do záhrad pod cajlanským
Polesím aj do niekoľkých stud-
ní rodinných domov. Stalo sa
tak počas Veľkonočnej nedele
a pondelka. Okamžite boli pri-
volané kompetentné inštitúcie,

primátor, Hasičský a záchranný
zbor i Krajské chemické labora-
tórium z Nitry, ktoré odobrali
vzorky vody, pôdy a farbiva. Z
výsledkov laboratórnych ana-
lýz vyplynulo, že koncentrácia
farbiva ani kontaminácia pôdy a
vody kremičitanom hlinitým nie
je nebezpečná pre ľudský orga-
nizmus. Výsledky analýz vo vy-
braných ukazovateľoch, ktoré

si zvolil Slovenský vodohospo-
dársky podnik, š.p. ale ukázali,
že niektoré parametre kvality
pitnej vody boli stanovené ako
nadlimitné. Preto za Regionál-
ny úrad verejného zdravotníc-
tva Bratislava regionálny hygie-
nik odporučil nepoužívať vodu
zo studní na pitné účely ani na
osobnú hygienu a kvalitu vo-
dy v studniach preveriť opako-

vanými vyšetreniami vzoriek.
Dotknutí užívatelia boli pouče-
ní z hľadiska ich individuál-
nej ochrany a upozornení na
nutnosť ďalšej analýzy vody v
akreditovanom laboratóriu.

vedúca oddelenia životného
prostredia, komunálnych

služieb a dopravy

Ing. Renáta Klimentová,

V dňoch 18. až 20. apríla 2013
prebehol zber objemného a
drobného stavebného odpadu,
ktorý doniesli Pezinčania zo svo-
jich domácností na technický a
skladový dvor MPS na Fajgal-
skej ceste.

Odpad sa tu triedil a ukladal do
kontajnerov podľa druhu, takže
na konečné zhodnotenie sa od-
viezlo: 45 t biologického odpadu

Obyvatelia Pezinka môžu doviezť každý piatok v čase od 8.00
do 12.00 hodiny na Fajgalskú cestu do areálu bývalej motokárovej
dráhy drobný stavebný odpad. Drobný stavebný odpad je odpad z
bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v
množstve 1 m3/osoba/rok, napr. kamene, tehly, dlažba, obklady,
suť, betóny. Dovezený odpad po vyložení do kontajnerov prevez-
mú pracovníci Mestského podniku služieb. Táto služba je bezplat-
ná. (OŽP,KS a D)

Zber drobného stavebného odpadu

Spolu s jarným upratovaním obyvateľov vo svojich domovoch ro-
bí Mesto „ upratovanie chotára “ . Každý rok dáva Mesto čistiť nele-
gálne, tzv. čierne skládky, nachádzajúce sa popri cestách, na kraji
lesa, vo vinohradoch...V Pezinku je možnosť uložiť objemný od-
pad 2 x ročne alebo drobný stavebný odpad raz týždenne na
Fajgalskú cestu, nebezpečný odpad (vrátane práčiek, chladničiek,
televízorov, domácich spotrebičov) 6 x týždenne na Šenkvickú ces-
tu zadarmo, napriek tomu sa niektorým spoluobčanom nelení vy-
viezť svoj odpad do prírody. Zistiť pôvodcu skládky je takmer ne-
možné. Mesto likviduje skládky za nemalé peniaze, tieto náklady
sú zahrnuté v poplatku obyvateľov za odpad. V prípade usvedče-
nia pôvodcu odpadu Mesto ušetrí peniaze, potrebné na iné práce
(napr. opravu ciest) a všetci sa budú môcť tešiť z vychádzok v prí-

Čierne skládky

V mesiaci apríl prebehla výmena piesku vo všetkých piesko-
viskách na 35 verejných detských ihriskách a v pieskoviskách v
materských školách v celkovej hodnote 13 434 €. Počas roka sú
detské ihriská priebežne kontrolované s následnými opravami,
výmenami, prípadne demontážou poškodených prvkov.

(OŽP,KSaD)

Údržba detských ihrísk

Upozorňujme na povinnosť
každého vlastníka, nájomcu a
správcu poľnohospodárskej pô-
dy (orná pôda, chmeľnice, vini-
ce, ovocné sady, záhrady, trva-
lé trávnaté porasty) na dôsled-
né dodržiavanie najmä ustano-
vení zákona § 3 ods. 1 písm. a),

b) vykonávať agrotechnické
opatrenia zamerané na ochra-
nu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností a funkcií poľno-
hospodárskej pôdy a na ochra-
nu pred jej poškodením; a pred-
chádzať výskytu a šíreniu burín
na neobrábaných pozemkoch.

Dodržiavaním starostlivosti o
poľnohospodárske pozemky
sa zamedzí ich znehodnocova-
nie a degradácia.

Za nesplnenie zákonných po-
vinností môže byť fyzickej oso-
be uložená pokuta za priestu-
pok až do výšky 333 €.

Za nesplnenie zákonných po-
vinností môže byť právnickej
osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie ulo-
žená pokuta až do výšky od
166 € do 33000 € za každý hek-
tár poľnohospodárskej pôdy.

(OŽP,KSaD)

UPOZORNENIE na znenie zákona č. 220/2004o ochrane poľnohospodárskej pôdy
a o zmene zákona 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii

Výsledky jarného upratovania
(konáre, révy...) do JV Intersad
Svätý Jur; 42,42 t pneumatík a
39,88 t suchého komunálneho od-
padu (plasty, textil, drevo, pa-
pier...) do firmy ecorec Sloven-
sko s.r.o.; 5,96 t skla, zhodnote-
nie zabezpečí spoločnosť Ma-
rius Pedersen; 0,78 t železného
šrotu – odvoz a zhodnotenie za-
bezpečila firma SLOVAKSTEEL
s.r.o. Pezinok; kontajner televízo-

rov, monitorov, drobné domáce
spotrebiče, chladničky a práčky,
ktorých zhodnotenie zabezpečí
združenie ENVIDOM.

Veľmi dobrú spoluprácu má
Mesto s firmou ecorec Sloven-
sko s.r.o, ktorá poskytla počas
zberu dva kontajnery na suchý
komunálny odpad. Prenájom
kontajnerov a odber suchého ko-
munálneho odpadu a pneuma-
tík bol pre Mesto bezplatný.

Na zneškodnenie sa odviezlo
aj: 141,7 t drobného stavebné-

rode bez odpadu a pneumatík. Preto Mesto veľmi uvíta spoluprá-
cu pri zisťovaní a usvedčení pôvodcov skládok. Takéto konanie
treba okamžite hlásiť na Mestskú políciu (tel.: 6901182) alebo na
Mestský úrad (tel.: 6901500). (OŽP, KS a D)

Obvodný úrad v Pezinku spolu s mestom Pezinok a Základnou or-
ganizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov uspo-
riadali 7. mája okresné oslavy 68. výročia Dňa víťazstva nad fašiz-
mom pri Pamätníku oslobodenia na Mladoboleslavskej ulici. Pietne-
ho aktu sa zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru Veľvysla-
nectva Ruskej federácie v SR, predstavitelia Ministerstva obrany,
Ministerstva vnútra, štátnych a samosprávnych orgánov, predstavi-
telia SZPB, žiaci a študenti pezinských škôl a občania mesta. (ra)

Oslavy oslobodenia

Zasadanie Národnej platformy Dohovoru primátorov a starostov
sa konalo po prvýkrát v našom meste 14. a 15. mája, v zasadacej
sieni MsZ. Cieľom tohto celoslovenského združenia, ktorého pred-
sedom je pezinský primátor Oliver Solga, je podporovanie iniciatív
presadzovania hodnôt udržateľného rozvoja v oblasti zvýšenia
energetickej efektívnosti, využívania obnoviteľných zdrojov a zní-
ženia emisií. Okrem náročného pracovného programu mali primá-
tori a ich zástupcovia možnosť pozrieť si vo voľnom čase aj naše
mesto, jeho pamiatky a oboznámili sa so súčasným stavom a roz-
vojom do budúcnosti. Skonštatovali, že Pezinok si zaslúži vysoké
hodnotenie v mnohých ukazovateľoch v rámci miest SR. (r)

Projekt NET-CoM v Pezinku
Primátor mesta Pezinok spolu so Združením pezinských vino-

hradníkov a vinárov a Komisiou vinohradníctva a vinárstva pri
Mestskom zastupiteľstve, pozývajú všetkých občanov, ktorí chcú
niečo pozitívne urobiť pre svoje mesto, na brigádu, ktorá sa usku-
toční v sobotu 15. júna. Stretnutie bude o 8.00 hod. v Technickom
a skladovom areáli MPS (bývalá motokárová dráha na Dubovom
vŕšku).

Náradie bude zabezpečené organizátormi, rovnako ako občer-
stvenie počas a na záver brigády o 13. hodine. Parkovanie je za-
bezpečené tiež v areáli MPS.

Pozvánka na brigádu

FOTO (pb)

FOTO (pb)

ho odpadu do firmy METAL-
ECO SERVIS, spol. s r. o. Pe-
zinok; 54,06 t zvyšného netrie-
deného odpadu na skládku do
Dubovej.

Aj tento zber potvrdil, že táto
celomestská akcia má svoje
opodstatnenie už i preto, že Pe-
zinčania nemusia svoj odpad z
domácností voziť na oficiálne
skládky mimo mesta a hlavne,
že odpad neskončí na čiernych
skládkach vo vinohradoch či v
lese. (OŽP, KS a D)
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Viktória Tahotná, poslankyňa za vo-
lebný obvod č. 2

1) Čo považujete za prioritu vo svo-
jom volebnom obvode?

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

3) Čo podľa vás chýba v Pezinku?

(r)

- Pracovať s I'uďmi je vždy náročné.
Každý chce pre svoju časť mesta to naj-
lepšie. V tejto časti mesta je viacej prob-
lémov, ktoré by sme chceli odstrániť ale-
bo vylepšiť. Rozhodujúcim faktorom sú
ako vždy peniaze. Tým, že sa zvýšila
prejazdnosť našej časti mesta, pribudli

už svetlá, ale určite by bolo treba doriešiť aj chodníky pre chod-
cov, ktoré sú v niektorých častiach nevyhovujúce a boli by sme
radi, keby sa dotiahol chodník z Cajlanskej ulice na ul. Dr. Boke-
sa, kde vôbec nie je a I'udia musia ísť po ceste. Nesúhlasím s
prejazdnou cestou Dona Sandtnera, kde malo byť dávno vybu-
dované premostenie z Panského chodníka. Kostol, ktorý je v
blízkosti tejto ulice, je našou najväčšou historickou pamiatkou a
pritom najviac na tejto stavbe vidieť, čomu odoláva. Ďalším
problémom tejto časti mesta je futbalový štadión. Používame
ho sedemdesiat rokov. Vyrástli na ňom generácie futbalistov. I v
dnešnej dobe majú rodičia a ich deti vzťah k tomuto športu.
Preto by som odkázala tomu pánovi aj s manželkou, či by si ne-
chceli aj oni, ich deti, prípadne vnúčatá radšej s nami zahrať ten
futbal a nie stáť mu v ceste. Nie je to zatial' nutnosť, ale páčilo by
sa mi a určite aj občanom, keby sa zrekonštruoval dom smútku.
Hlučnosť okoloidúcich aút a premenlivé počasie nepridáva na
dôstojnosti poslednej rozlúčky.

A ešte by som v tejto časti vyslovene poprosila občanov celé-
ho mesta, aj chatárov a prípadne návštevníkov, aby nám nero-
bili čierne skládky, nevyhadzovali vo vreciach odpad, plastové
fl'aše. Čo si do lesa prinesieš – to si odnes! Sme predsa mesto
pod Malými Karpatami.

- S občanmi máme dohodnuté osobné stretnutia v dennom cen-
tre na Cajlanskej ulici vždy v prvý pondelok v mesiaci od 15.00
do 17.00 h. Nemám problém riešiť veci aj priamo na mieste a ke-
dykol'vek. Bývam v tejto časti mesta a problémy sa ma dotýkajú
tak, ako ostatných. Nebránim sa ani tomu, ak ma niekto navštívi
doma a veci preberieme. Myslím si, že vel'a I'udí už používa in-
ternet. I tak, by som prijala väčšiu účasť obyvatel'ov pri poriada-
ní akcií a riešení problémov.

- V Pezinku mi chýba vyslovene obchvat mesta. Vyriešilo by to
vel'a jednosmerných, preťažených ulíc a malých kruháčikov,
ktoré sú štupl'om v doprave; športoviská a cyklotrasy, ktoré by
nás bezpečne spájali s okolím. Tým, že sa rozrastáme, treba
stále počítať so škôlkami a školami. Trápi ma aj odpad tohto
mesta. My ho vyvážame na skládku Dubová, ktorá je pre
týchto I'udí to isté čo naša stará jama. Pohl'ad z hradu Červený
Kameň je otrasný. Neriešime túto situáciu napr. triedičkou odpa-
dov, zatiaľ vozíme. Aj parkovanie, ktoré je horúcou témou, by sa
mohlo riešiť parkovacími domami pre I'udí z okolitých sídlisk,
ktorí cestujú ďalej z mesta, žijú tu, platia dane a majú problém s
parkovaním. Je to náročné, ale raz treba začať.

Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov

Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky.
V tomto čísle odpovedá:
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Mestské zastupiteľstvo zasa-
dalo mimoriadne 16.mája a
okrem iného prerokovalo a
schválilo návrhy na mestské oce-
nenia a rozšírenie spoplatnené-
ho parkovania v meste. Urobiť
tento krok zaviazalo Mesto MsZ
už v minulom roku, kedy sa uká-
zali prvé pozitívne skúsenosti z
Radničného námestia a spred
Domu kultúry.

Spoplatnené parkovanie sa te-
da od 1. júla rozširuje aj na ulice
M. R. Štefánika a Kollárovu uli-
cu. Systém parkovania zostáva
nezmenený, poplatok bude aj

naďalej 50 centov za hodinu a
pol. Pribudnú dva nové automa-
ty na lístky, a to pred Obvodným
úradom a pri nákupnom centre
CBA. (bývalá Jednota – na ul.
M. R. Štefánika).

Obyvatelia – vlastníci automo-
bilu s trvalým pobytom v tejto zó-
ne – budú mať dve rezidenčné
karty zdarma. Kartu na tretie a
ďalšie auto si budú musieť zakú-
piť. Takisto ako doteraz budú k
dispozícii parkovacie karty na
mesiac, polrok a rok. Mestské
zastupiteľstvo i vedenie mesta je
presvedčené, že tento krok bu-

de prijatý pozitívne a výrazne
podporí podnikateľské aktivity v
tejto zóne. Klienti a návštevníci
obchodov a kaviarní vďaka spo-

platneniu nájdu voľné miesto na
parkovanie a zamedzí sa celo-
dennému obsadzovaniu parko-
vísk. (ra)

Rozšírenie spoplatnených parkovacích plôch schválené

Počas leta bude prerušená prevádzka v materských školách
v pôsobnosti Mesta Pezinok nasledovne:

Prerušenie prevádzky na materských školách

TV PEZINOK vysiela okrem
káblových rozvodov UPC,
káblového operátora SWAN –
(v sieti NET CORE v Pezinku
a Slovenskom Grobe) aj digi-
tálne, prostredníctvm DVB-T
vysielača na kanáli 41. O-
krem toho môžete sledovať
live streamingové vysielanie
na stránke
a nové správy uverejňuje-
me samozrejme aj na facebo-
oku.

TV PEZINOK sa dá naladiť
automaticky alebo funkciou

www.tvpezinok.sk

manuálne ladenie v
televízore resp. na
set-top-boxe - kanál
41. Spolu s TV
PEZINOK tam náj-
dete aj program TV
LUX.

V programovej po-
nuke pribudli relácie o zdraví
(pondelok – streda 14.30 h), o
cestovaní (sobota, nedeľa –
21.30 h) a snažíme sa o výme-
nu programov z ďalších lokál-
nych TV.

TV PEZINOK sa bude snažiť

osloviť svojím programom aj
obyvateľov okolitých miest a ob-
cí v regióne. Pozvánky na podu-
jatia, reportáže z akcií z miesta
vášho bydliska, blahoželania
na televíznej obrazovke, rekla-
ma vašej firmy... je množstvo

možností, ako sa môžete obja-
viť vo vysielaní TV PEZINOK.

Dôležitou formou informova-
nia z hľadiska rýchlosti poda-
nia informácie je webstránka

. Na nej náj-
dete denne najaktuálnejšie in-
formácie, archív relácie Týž-
deň či trh práce v okrese Pezi-
nok... Pripravujeme aj ďalšie
rubriky, ktoré by mohli byť náv-
števníkom stránky osožné.

www.tvpezinok.sk

Peter Bittner
konateľ – riaditeľ

TV PEZINOK, s.r.o.

DIGITÁLNE VYSIELANIE TV PEZINOK NA KANÁLI 41

Spolu s príchodom teplejšieho počasia pristúpilo Mesto pros-
tredníctvom zmluvného partnera fy Petmas k opravám asfaltové-
ho krytu miestnych komunikácií a obnove vodorovného značenia.
Harmonogram opráv MK bol stanovený podľa stupňa poškodenia
jednotlivých ulíc a ich frekventovanosti. Vodorovné DZ je pred-
nostne obnovované na priechodoch pre chodcov a ďalej budú na-
sledovať šikmé čiary, šípky radenia pred križovatkami a parkova-
cie boxy. Rozsah prác sa odvíja od množstva finančných pros-
triedkov v kapitole „Bežná údržba MK“, ktoré bolo odsúhlasené
Mestským zastupiteľstvom. Pozitívom je, že Mestu boli poskytnu-
té prostriedky zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu
cestnej infraštruktúry v sume 14 598,01€. (OŽP,KSaD)

Bežná údržba miestnych komunikáciíZjednosmernenie časti Hrnčiarskej

Materská škola

Bystrická 1

el. pracovisko Na bielenisku 2
el. pracovisko Cajlanská 7
Svätoplukova 51
Vajanského 16
Za hradbami 1
el. pracovisko Holubyho 49
Záhradná 34
ZŠ s MŠ Orešie 34

gen. Pekníka 2

Prerušenie prevádzky v MŠ

5. 8. - 30. 8. 2013
19.8. - 30.8. 2013

1. 7. - 02. 8. 2013
1. 7. - 30. 8. 2013
15. 7. - 30. 8. 2013
1. 7. - 16. 8. 2013
15. 7. - 30. 8. 2013
1. 7. - 30. 8. 2013
1. 7. - 16. 8. 2013
29. 7. - 30. 8. 2013

1.7. - 12.7. a

Dňa 30. 8. 2013 bude prerušená prevádzka vo všetkých ma-
terských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok.

Školský úrad - Mesto Pezinok

Mesto Pezinok plánuje vyna-
ložiť na vytvorenie a sprístup-
nenie elektronických služieb
takmer 500 000 €.Až 95 % z tej-
to sumy Pezinok získal z
Operačného programu Brati-
slavský kraj, spolufinancované-
ho Európskym fondom regio-
nálneho rozvoja a štátnym roz-
počtom SR. Jedným z hlavných
cieľov projektu je sprístupnenie
služieb mesta širokej verejnosti

prostredníctvom on-line pripo-
jenia. Realizáciou projektu sa
zefektívni komunikácia verej-
nosti s Mestským úradom, čo
jednoznačne prinesie časovú
úsporu na strane občanov. Vy-
branú agendu totiž bude mož-
né vybaviť bez nutnosti navští-
viť Mestský úrad, priamo z po-
hodlia domova.

Balíček pripravovaných elek-
tronických služieb obsahuje na-

príklad agendu miestnych daní
a poplatkov, podávanie sťaž-
ností a podnetov, poskytovanie
rôznorodých informácií, elek-
tronické verejné obstaráva-
nie, elektronickú úradnú ta-
buľu, agendu prevádzkarní a
ambulantného predaja, ohlaso-
vanie porúch verejného osvet-
lenia a svetelnej signalizácie,
agendu súpisných a orientač-
ných čísel alebo aj vydáva-

nie rybárskych lístkov.
V súčasnosti prebieha verej-

né obstarávanie na obstaranie
elektronických služieb, ktoré by
malo byť ukončené v lete tohto
roku. Začiatok realizácie pro-
jektu je naplánovaný na august
2013 a prvé služby by mali byť
pre verejnosť dostupné už kon-
com roka 2014.

Projektový manažér
Mgr. LíviaAugustin Šimanská,

Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok

Slávnostné prijatie Asociácie vojenských pridelencov obrany
akreditovaných v Slovenskej republike primátorom mesta Pezinok
sa uskutočnilo 26. apríla. Vojenskí diplomati z Ruska, Česka, Číny,
Ukrajiny a Poľska boli prijatí v obradnej sieni, kde ich primátor
Oliver Solga oboznámil s históriou a súčasnosťou Pezinka. Dele-
gáciu viedol vojenský pridelenec veľvyslanectva Ruskej federácie
v SR Igor Ščerbakov. Po pracovnom obede sa hostia zúčastnili
otvorenia Vínnych trhov v Pezinskom kultúrnom centre. Veľmi si
pochvaľovali kvalitu našich vín i pohostinnosť a srdečnosť obča-
nov, s ktorými sa počas svojho pobytu v Pezinku stretli. (r)

Vojenskí diplomati v Pezinku

Po prejednaní požiadavky väčšiny obyvateľov Hrnčiarskej ulice
vo veci riešenia kritickej dopravnej situácie je od piatka 3. 5. 2013
na tejto ulici zmena organizácie dopravy. Osadením dopravného
značenia sa zjednosmernil úsek v smere od ul. Za hradbami po ul.
Štefana Polkorába, čím sa zrealizovalo plánované prepojenie I. eta-
py zjednosmernenej v roku 2001 od Jesenského ulice po ul. Za
hradbami. Dôvodom bolo najmä živelné parkovanie vozidiel pri no-
vinovom stánku a nevyhovujúce šírkové parametre miestnej komu-
nikácie v predmetnom úseku vzhľadom na hustotu premávky.
Zmenu DZ odsúhlasil, tak ako je to potrebné zo zákona o pozem-
ných komunikáciách, dopravný inžinier z ODI v Pezinku a určil cest-
ný správny orgán na MK – Mesto Pezinok. (OŽP,KSaD)

S účinnosťou bude v meste Pezinok

V zmysle Čl. IV. Prevádzkového poriadku plateného parko-
vania v meste Pezinok je možné

na obdobie od 1.7.2013 do 31.12.2013.
Tlačivo žiadosti je možné stiahnuť z webovej stránky Mes-

ta ( ), z webovej stránky prevádzkovateľa
( ), dostať v pokladni mesta Pezinok alebo
v sídle prevádzkovateľa na Hollého ul. č. 2, Pezinok.

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2, 902
01 Pezinok. , konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

od 1.7.2013 rozšírené
spoplatňovanie parkovania v zónach 6 a 7, čo je Kollárova
ul. a Štefánikova ul.

požiadať o vydanie rezident-
skej karty

Ing. Juraj Pátek

www.pezinok.sk
www.pms-pezinok.sk

Žiadosti o vydanie rezidentskej karty predkladajte (posielajte)
na adresu:

Oznam pre občanov mesta Pezinok

MESTO PEZINOK
PREDÁVA

a) pozemky na ulici za dráhou v Pezinku

b) dom s pozemkami na ulici Za dráhou 19 v Pezinku

v zapečatenej obálke 24. 6. 2013
do 15.00 h

Bližšie informácie:

Pozemky majú celkovú výmeru 3 038 m2. Minimálna kúpna ce-
na je 90 000 €.

Pozemky majú celkovú výmeru 3 202 m2. Minimálna kúpna ce-
na je 80 000 €.
Predaj uvedených nehnuteľností sa uskutoční formou obchod-
nej verejnej súťaže. Súťažné návrhy (návrhy kúpnych zmlúv) je
potrebné doručiť do pondelka

na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902
14 Pezinok, s označením hesla: „SÚŤAŽ - predaj pozemkov na
ulici Za dráhou NEOTVÁRAŤ“, resp. „SÚŤAŽ - predaj domu Za
dráhou 19 NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok a vyhodnotenie návrhov sa uskutoční v utorok 25.
6. 2013 o 14.00 h (dom s pozemkami), resp. o 15.00 h (pozemky).

tel.: 033/6901200, e-mail:
, web: .

renata.gotts-
challova@msupezinok.sk http://www.pezinok.sk

Počas letnej sezóny v mesiacoch

Pripomíname, že naďalej platí prísny zákaz vstupu psov a ďal-
ších zvierat do areálu ako aj zákaz vstupu pre motocyklistov,
cyklistov a inline korčuliarov.

jún – august sú otváracie
hodiny Zámockého parku predĺžené o hodinu, t. j. do 21.00 h.

Predĺženie otváracích hodín
Zámockého parku počas letnej sezóny
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Koncom apríla konečne ustú-
pila tohtoročná nekonečná zi-
ma a vinohradníci (a nielen oni )
mohli konečne začať upratovať
chotár. Združenie pezinských
vinohradníkov a vinárov v spo-
lupráci s Mestom Pezinok zor-
ganizovalo 20. apríla brigádu,
ktorú predtým muselo niekoľ-
kokrát preložiť, pre zlé poča-
sie. Niečo vyše päťdesiat ľudí
(neboli to len vinohradníci a vi-
nári ) pracovalo na niekoľkých
miestach súčasne. Tradične pri-
šiel aj primátor s oboma svojimi
zástupcami. Primátor zabezpe-
čil aj potrebnú techniku: bager a
nakladač z fy Petmas aj s ľuď-
mi, dvoch pracovníkov s pílou a
krovinorezom z Mestského pod-
niku služieb, ktorí prišli aj na-
priek tomu, že práve v tom čase
bol otvorený zberný dvor pre ob-
čanov mesta na Dubovom vŕš-
ku a boli by potrební aj tam.
Prišiel aj pán Milan Pátek so
svojím malým nakladačom, s

ktorým čistil cestu pod Žabkami
a Žebrákmi od naplavenej zemi-
ny. Brigádnici dokončili čistenie
melioračného kanálu v lokalite
Žabky až po Šiclovskú studnič-
ku, s ktorým sa začalo už vlani.
Odstránili náletové kríky šípiek,
černíc, trniek a následne bager
vyčistil kanál od naplavenej ze-
miny tak, aby voda mohla neru-
šene odtekať do rybníka a aby
nevytekala do vinohradov a na

asfaltovú cestu, ktorú v zime,
keď zamrzla silno poškodila.
Malý nakladač musel opraviť aj
cestu pod Nitrperegmi, ktorú po-
domlela voda z topiaceho sa
snehu. Ďalšia skupina pokračo-
vala v oprave kamenice pod
Starými horami. Tu budú rozlo-
žené stánky 6. júla na podujatí
Víno a levanduľa.

Chcem poďakovať aj firme
Pavelka a syn. Jeho ľudia a

technika vyčistili melioračný ka-
nál pod Šiclami a pri váhovej
studni v Greftoch. Vyzbieraný
odpad-konáre, kríky, polámané
stĺpiky, kamene, zeminu mesto
odváža na zberný dvor na Du-
bovom vŕšku. Tu sa všetko se-
paruje. Po skončení brigády, za
príjemného počasia si brigádni-
ci posedeli v družnej debate pri
cigánskej pečienke, ktorú spon-
zorsky venoval pán František
Féder, a pri poháriku dobrého
vínka, ktoré zabezpečilo ZPVV.
Už pred touto brigádou bagrista
z firmy Eminens dokončil čis-
tenie kanála pod Nitrperegmi,
s ktorým sa začalo vlani.

Všetkým zúčastneným patrí
naša vďaka. Zasa sme o krôčik
postúpili pri revitalizácii nášho
chotára. V tomto roku budeme
v podobných akciách samo-
zrejme pokračovať.

predseda VaV komisie
pri MsZ v Pezinku

Gabriel Guštafík,

Brigáda vo vinohradoch

DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 28. 6. 2013

�Predaj záhradky v Pezinku v os.vlastníctve 3,15 a.
Tel.: 0907 66 20 30

�Prenajmem murovanú garáž v objekte bytov na Hrnčiarskej 2/D v
Pezinku. Cena dohodou, kontakt 0905 322 868

Opäť môžeme konštatovať, že prí-
slušníci MsP Pezinok sa svojou aktív-
nou činnosťou podieľajú na ochrane
nášho spoločného majetku, čo doku-
mentujú konkrétnymi výsledkami.

Dňa 19. 5. 2013 o 21.15 h počas vý-
konu pešej hliadkovej služby prísluš-
níkov mestskej polície v areáli ZŠ na
ulici Na Bielenisku v Pezinku bol na
mieste spozorovaný a následne pri-
stihnutý mladistvý páchateľ – 17 ročný F. P. Ten si krátil voľný
čas tým, že poškodzoval majetok mesta Pezinok. Na stenu ško-
ly striekal sprejom rôzne „graffiti“.

Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok doriešil pá-
chateľa priestupku v zmysle príslušných právnych predpisov po-
kutou v blokovom konaní.

Mladistvý páchateľ priestupku za prítomnosti zákonného zá-
stupcu, otca mladistvého, uviedol, že poškodenú stenu budovy
školy uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady. (MsP)

Mestskí policajti prichytili sprejera

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku po-
zýva dobrovoľných darcov krvi
na spoločný odber, ktorý sa

uskutoční dňa 4. júna 2013 od 8.00 do 11.00 h v Dome kul-
túry na Holubyho ul. č. 42. Darcovia si prinesú so sebou ob-
čiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu krvi. (r)

Pozvánka na odber krvi

Primátor mesta Pezinok
Oliver Solga inicioval 22. mája
stretnutie všetkých dotknutých
predstaviteľov miest a obcí a
BSK, ktorí sú žiadateľmi prelo-
ženia cesty II/502, teda známe-
ho obchvatu. Porady sa zúčast-
nila primátorka Modry Hana
Hlubocká, primátor Svätého Ju-
ra Alexander Achberger, staros-
ta obce Vinosady Milan Lempo-
chner a zástupca BSK – vedúci
územného plánovania Ján Ki-

zek. Prítomní boli aj vedúci a od-
borní pracovníci z nášho mesta.
Hovorilo sa o súčasnom stave,
ale aj ďalších krokoch smerujú-
cich k realizácii tohto náročného
projektu. Primátor A. Achberger
potvrdil, že Dopravoprojektom
navrhované trasovanie vo Svä-
tom Jure jurskí poslanci ne-
schválili, a preto budú hľadať
nové variantné riešenia. Primá-
torka Modry informovala, že
Modra bude akceptovať úplne

nové trasovanie, ktoré je už za-
komponované do pripravované-
ho územného plánu Bratislav-
ského samosprávneho kraja,
pretože je pre Modru a ďalšie ob-
ce (Kráľová, Dubová, Častá)
podľa jej názoru prijateľnejšie.
Pezinok a Vinosady zostávajú
pri pôvodnom návrhu trasova-
nia, ktoré je už pripomienkova-
né a má definitívnu podobu.
Tento prešiel pripomienkovaním
s majiteľmi dotknutých pozem-
kov a je zakomponovaný aj do
pripravovaného nového územ-
ného plánu Pezinka. Preto pod-

ľa vyjadrenia primátora Olivera
Solgu Pezinok a Vinosady pri-
kročia k žiadosti o realizáciu pro-
cesu EIA, teda k posudzovaniu
vplyvov na životné prostredie,
čo je ďalší dôležitý krok k reali-
zácii obchvatu. Nebudú už ča-
kať, ako sa rozhodnú ostatné
mestá a obce, pretože celý pro-
ces prípravy by to len oddialilo a
obchvat na území nášho mesta
možno riešiť aj bez nadväznosti
na ďalšie obce. Primátor tiež
upozornil, že v pôvodnom pro-
jekte sa rátalo len s Pezinkom,
Modrou a Vinosadmi. (r)

Rokovali o obchvate

V mesiaci apríl sa najskôr na
komisii verejného poriadku a ná-
sledne na zasadnutí mestské-
ho zastupiteľstva hodnotila prá-
ca mestskej polície počas uply-
nulého roku 2012.

Z predloženej správy o deli-
kvencii na území mesta za rok
2012 vyplýva, že mestská polí-
cia zistila spolu 2 393 priestup-
kov, ktoré následne doriešila v
zmysle príslušných právnych
predpisov. Bolo to

Za uvedené priestupky po-
licajti na pokutách v blokovom
konaní vybrali spolu 36 468 €.

V hodnotenom období MsP
riešila najviac priestupkov na
úseku dopravy celkom 1 886,
čo je

Mestská polí-

o 594 prie-
stupkov viac, ako v roku
2011.

o 535 priestupkov viac,
ako v roku 2011.

cia zasahovala aj pri narušova-
ní verejného poriadku. pričom
zistila spolu priestupkov.
Mestská polícia zaevidovala v
roku 2012 spolu aj priestup-
kov majetkovej povahy, čo bolo
o 39 priestupkov menej, ako v
roku 2011. Policajti riešili spolu

priestupkov, pri ktorých bola
naplnená skutková podstata
priestupku proti občianskemu
spolunažívaniu.

Ďalšou početnou kategóriou
priestupkov bolo zistené poru-
šenie VZN - priestupky proti po-
riadku v správe vykonávanej
mestom v počte prejedna-
ných prípadov.

V roku 2012 príslušníci MsP
vykonali

voči osobám, ktoré boli
buď priamo prichytené pri pá-
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30

199

24 služobných zá-
krokov

chaní trestného činu alebo bez-
prostredne po ňom alebo bolo
nutné použiť zákonný postup v
zmysle obmedzenia osobnej
slobody osoby, teda predvede-
nie osoby buď na útvar MsP ale-
bo na útvar OO PZ Pezinok.

Schválením VZN č. 4/2012,
ktorým sa novelizovalo VZN č.
1/2003 o niektorých podmien-
kach držania psov, mestská po-
lícia začala opäť vykonávať
odchyt psov na území mesta
Pezinok. Len v roku 2012 (júl -
december 2012) mestská polí-
cia odchytila v rôznych lokali-
tách na území mesta 61 psov,
čo potvrdzuje potrebu riešiť túto
problematiku.

Mestská polícia dlhodobo ús-
pešne pracuje aj na úseku pre-
vencie kriminality, a preto je po-

trebné spomenúť niektoré z jej
aktivít. V priebehu realizácie pro-
jektu

oslovili preventisti na pred-
náškach spolu 3 546 žiakov, 5
základných, 2 stredné a 3 ma-
terské školy v Pezinku. Celkovo
uskutočnili 152 prednášok a
ostatných preventívnych akcií
za rok. Z úspechov treba spo-
menúť najmä:

a bezpečné
používanie nových technológií a
najmä úspešnú reprezentáciu
Pezinka a súčasne Slovenskej
republiky vo finále (na Cypre)
medzi najlepšími projektmi reali-
zovanými v Európskej únii. Pre-
zentovali sme inovatívne prvky v
prevencii, ktoré zatiaľ žiadna kra-
jina nerealizuje.

Poznaním k hodnotnému
životu

Zlaté ocenenie v
národnej súťaži za prevenciu po-
čítačovej kriminality

(MSP)

Vyhodnotenie činnosti Metskej polície za uplynulý rok

Posledný aprílový deň pra-
covníci Mestského úradu v
Pezinku na čele s vedením mes-
ta odpracovali jeden deň na revi-
talizácii krajiny a obnove vod-
ných tokov. Pracovalo sa na
mestskom pozemku nad rybní-
kom, vľavo od už jestvujúcej, v
minulom roku obnovenej kame-
nice. Tento zelený pás dlhý asi
dvesto metrov, so starou kame-
nicou, prítokom vody z vodár-
ne, studničkou a potokom bol

zarastený náletovými krovina-
mi a zanesený zeminou a odpa-
dom. Svojimi mechanizmami i
pracovníkmi pomohol aj Mest-
ský podnik služieb a firma Pet-
mas. Urobil sa poriadny kus ro-
boty a jej výsledok môže byť in-
špiráciou aj pre iné úrady, školy
alebo firmy, ktoré by navyše
mohli stráviť príjemný deň v prí-
rode. Ak by sme totiž dokázali
spojiť svoje sily a urobili aj niečo
pre naše mesto, určite by sme

sa po čase dočkali pri pre-
chádzke prírodou dobrého poci-
tu, že aj u nás to už začína vyze-
rať napríklad ako v susednom
Rakúsku. Pozitívnym konštato-
vaním je aj fakt, že do podob-
ných aktivít sa v našom meste
zapája stále viac občanov a vý-
sledky ich úsilia sú už badateľ-
né. Mesto by preto privítalo aj
veľmi potrebnú pomoc firiem,
ktoré vlastnia mechanizmy na
prácu so zeminou, ako sú

„uncéčka, bagre, údesky, JCB-
čka“ a podobne. Tieto značne
uľahčujú a aj urýchľujú všetky
práce, výsledkom ktorých bude
nielen revitalizácia vinohrad-
níckej krajiny, ale najmä účin-
né protipovodňové opatrenia,
údržba komunikácii a s tým súvi-
siaci napríklad rozvoj cyklotu-
ristiky. A v neposlednom rade aj
estetizácia a skultúrnenie našej
malokarpatskej vinohradníckej
krajiny. (ra)

Brigádoval aj Mestský úrad

Mesto Pezinok a Základná umelecká škola v Pezinku pozý-
vajú občanov na verejnú prehliadku ZUŠ na ul. M. R. Štefáni-
ka č. 9, ktorá sa uskutoční

Počas „dňa otvorených dverí“ budú mať občania
možnosť pozrieť si nové zreštaurované priestory školy, jej za-
riadenie a súčasné využitie. Súčasťou prehliadky budú aj in-
formácie o histórii tohto vzácneho historického objektu.

v piatok 21. júna v čase od 15. do
18. hodiny.

Pozvánka na návštevu

Po práci je čas na občerstvenie, odddych a rozhovor s priateľmi.
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Memoriál Richarda Rétiho 2013
Šachisti z rôznych kútov Slo-

venska a zo zahraničia si 11.
mája merali sily práve v Pezin-
ku. Konal sa tu totiž 7. ročník tur-
naja s názvom Memoriál Richar-
da Rétiho. Toto podujatie organi-
zuje Malokarpatské múzeum v
Pezinku a Klub šachu Pezinok
v spolupráci s Pezinským kul-
túrnym centrom a Mestom Pe-
zinok.

Vrátane nultého ročníka to bolo
už ôsmykrát čo sa v Spolo-
čenskej sále Domu kultúry usku-
točnil turnaj na počesť známeho
pezinského šachistu, ktorý sa
preslávil v európskom aj sveto-
vom meradle. Memoriál mal tento
rok bohatú účasť 101 šachistov
zo Slovenska, Nemecka, Bosny
a Hercegoviny a t Chorvát-
ska. Nechýbala tu slovenská ša-

chová špička, ale ani mladí od-
vážlivci.

Na popredných miestach sa
umiestnili ostrieľaní hráči, ktorí
tak potvrdili svoje šachové zruč-
nosti. Víťazom sa stal

zo Šachového klu-
bu Prievidza. Za ním sa umies-
tnil z Modry a
tretie miesto získal medziná-
rodný majster z Do-

Peter
Michalík

Tomáš Petrík

Zsolt Rigo

prastavu Bratislava.
Medzi mladými šachistami sa

najlepšie darilo Rastislavovi Ka-
voňovi z Šk Komplet Modranka a
spomedzi seniorov sa presadil ve-
terán Karol Rückschloss zo Slo-
vana Bratislava. Najlepšou medzi
ženami bola Andrea Bochničko-
vá z Šk Prievidza. Z pezinských
šachistov dosiahol najlepší výsle-
dok Ivan Syrový. (KG)

Za dobrovoľníka považujeme
človeka, ktorý svoje vedomosti,
zručnosti, schopnosti, ale i svoj
voľný čas je ochotný venovať
tým, ktorí to potrebujú. Jednou z
možností, ako pomáhať tým, ktorí
to potrebujú, je i forma dobrovoľ-
níckej služby, realizovaná podľa
§ 52a, v súlade so zákonom o
službách zamestnanosti.

Ako v predchádzajúcom ob-
dobí i tento rok mesto Pezinok,
oddelenie školstva a sociálnej sta-
rostlivosti zrealizovalo dva také-
to projekty. V projektoch praco-
valo spolu 17 dobrovoľníkov.

Prvý projekt bol zameraný na

pomoc ľuďom bez domova. Do-
brovoľníci vydávali ľuďom bez do-
mova v priestoroch nocľahárne
na Bratislavskej ulici stravu, oša-
tenie, pomáhali im zorientovať sa
v zložitých životných situáciách,
s ktorými si sami nevedeli po-
môcť, poskytovali im pomoc pri vy-
bavovaní osobných dokladov či
zaevidovaní sa na Úrade práce.

Druhý projekt bol zameraný na
pomoc deťom a rodinám. Dva-
násti dobrovoľníci pracovali v
troch materských školách ako po-
mocní pedagogickí asistenti.
Pomáhali prispieť k priaznivejšej
a priateľskejšej atmosfére pri

adaptácii detí v materskej škole,
pretože viaceré deti si ťažko zvy-
kajú na nové prostredie mater-
skej školy, v ktorom sa zrazu ocit-
nú bez svojej maminy a jej pomo-
ci. Naši dobrovoľníci sa snažili za-
pojiť do každodennej práce s deť-
mi, byť pedagógom nápomocní
pri ich práci. Pani učiteľky sa tak
mohli viac venovať individuálnym
potrebám detí.

I keď v priebehu trvania projek-
tov nám niektorí dobrovoľníci
odišli, zo zdravotných dôvodov
alebo preto, že si našli trvalú prá-
cu, sme veľmi radi že sa nám po-
darilo tieto projekty uskutočniť.

Tešíme sa, že existujú aj v našom
meste ľudia, ochotní niečo dávať,
dávať tým, ktorí to potrebujú.

Dňa 30. 4. 2013 sa oba tieto pro-
jekty skončili, a preto by sme chce-
li aj takouto cesto poďakovať pre-
dovšetkým „našim dobrovoľní-
kom“ a popriať im veľa osobných
a pracovných úspechov. Tiež by
sme chceli poďakovať všetkým
ostatným, ktorí nám umožnili, aby
sa tieto projekty mohli uskutočniť,
pretože sme presvedčení, že ta-
káto práca má naozaj zmysel.

Odd.školstva a sociálnej
starostlivosti MsÚ

Mgr. Milada Hegyiová

Dobrovoľníci v meste Pezinok

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov a Mesto Pe-
zinok pozýva všetkých milovníkov vína a prírody na podujatie

Akcia sa koná vo vinohradníckom
chotári mesta Pezinok, lokalita Stará hora Nad Rozálkou.
Akcia je spojená s prezentáciou vinárov pôsobiacich v pezin-
skom vinohradníckom rajóne, prehliadkou unikátnej záhrady,
kde sa snúbi vinič so stredomorskou flórou, predovšetkým le-
vanduľou a dobrou gastronómiou.

VÍNO A LEVANDUĽA.
6. 7. od 13.00 do 21.00 h

Dňa 15. mája 2013 zorganizo-
vala SOŠ na Komenského ulici v
Športovej hale SOŠ už

V troch súťažných disciplínach
a šiestich kategóriách súťažilo 33
kaderníkov z Trnavy, Hlohovca,
Piešťan, Senice, Bratislavy, Ga-
lanty, Chocholnej, Lomnice u Tiš-
nova (ČR) a Pezinka.

Príjemná súťažná atmosféra,
veľmi dobré publikum (majstri od-
bornej výchovy a učitelia od-
borných predmetov z rôznych
škôl, žiaci, odborná i laická verej-
nosť), vynikajúce výkony súťažia-
cich.

Súťažné disciplíny – pre pánov
Účes mladého muža, pre dámy
Výčes z kučeravých vlasov a
Fantázia. V „dámskych“ disciplí-
nach súťažili žiaci učebného i štu-

8. ročník
medzinárodnej kaderníckej sú-
ťaže Cena Mesta Pezinok.

dijného odboru a organizátori vy-
tvorili aj samostatnú kategóriu pre
dospelých. Najobsadenejšou dis-
ciplínou bol Výčes z kučeravých
vlasov v kategórii žiakov učebné-
ho odboru (10).

Predsedníčka poroty, Gitka Pe-
chová, označila tento ročník na
základe výkonov súťažiacich a
celkovej atmosféry za suverénne
najlepší. Pochvalne sa vyjadril aj
odborný poradca súťaže Polat
Elalmis.

Bolo na čo pozerať. Pánske úče-
sy boli zároveň elegantné i špor-
tové, mužskú silu a nehu podčiar-
kovali rovnakou mierou. Šikovné
ruky kaderníkov a kaderníčok vy-
tvárali z dámskych vlasov fantas-
tické kreácie a dali im primerané
názvy: Bohyňa blesku, Havajské
dievča, Srdcová kráľovná...

Porota hodnotila nápaditosť,
presnosť, čistotu práce, tvorivosť,
celkový vzhľad, zosúladenie úče-
su, líčenia, šiat a doplnkov, origi-
nálnosť vlasových ozdôb.

Veľký úspech zožalo vystúpe-
nie detí zo ZŠ na Fándlyho ulici v

Pezinku. V ľudových krojoch za-
spievali, zarecitovali a zatanco-
vali. Na harmonike ich sprevá-
dzala pani učiteľka Rozbeská.

Kto sa nestihol prísť pozrieť
tento rok, radi ho privítame na 9.
ročníku, ktorý sa uskutoční v
máji 2014. Počas celého roka sú
vám k dispozícii školské kader-
níctva v Školskom internáte pri
SOŠ (budova Komenského 29)
a na Ulici Za hradbami (

).

(umiestnenie súťažia-
cich z Pezinka):

v kategórii - Výčes z kuče-
ravých vlasov (dospelí), 2

- SOŠ Komenského Pezi-
nok v kategórii - Fantázia (žiaci
učebného odboru),

- Fantázia
(dospelí)

www.-
soskompk.sk

Výsledky
3. Simona Bede-

csová
. Diana

Silná

1. Silvia Voš-
tinárová v kategórii

Elena Jurčíková

Súťaž kaderníkov o Cenu Mesta Pezinok 2013
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Rady úspešných absolventov pezinskej Akadémie tretieho
veku sa rozrástli o alších vyše štyridsa . Ich slávnostná pro
mócia sa uskuto nila 6. mája v Dom kultúry. Frekventan
ti ukon ili týmto aktom svoje štúdium dohromady v troch
odboroch: Fotografia, Ekonomicko-sociálne právne minimum
a Po íta e.

Štúdium na ATV je ur ené u om vo veku nad 55 rokov.
Poskytuje im možnos aktívneho využívania vo ného asu na
získavanie teoretických a praktických skúseností vo vybra
nom odbore a pod odborným vedením lektorov. Zárove je aj
miestom stretávania sa a nadväzovania nových kontaktov.
Nie je vylú ená ani možnos študovania viacerých odborov
naraz. Do ATV je možné sa prihlási vždy na jese .
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č č
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č
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Promócia absolventov ATV

Pokračovanie z 1. strany

Rovnako, ako keď betónujeme a dláždime úrodnú pôdu, ktorá
nás živila stáročia a mala by živiť aj v budúcnosti. Je tiež neuveri-
teľnou aroganciou keď poľovné združenie prikrmovaním „ťahá“
diviačiu a dančiu zver do vinohradov, kde sa následne zdržuje ce-
loročne a v obrovskej miere ničí úrodu od mladých výhonkov až
po strapce zrelého hrozna. Kompetentné subjekty zatiaľ tiež len
písomne a pred médiami deklarujú ochranu vinohradov a dovo-
lávajú sa – bijúc sa do pŕs – dedičstva otcov, ktoré si nedáme!

V našom regióne ochranu vinohradov a ich zveľaďovanie ma-
jú často na svojich pleciach len samotní vinohradníci a ich rodi-
ny. Komisia vinohradníctva a vinárstva pri Mestskom zastupi-
teľstve v Pezinku a Združenie pezinských vinohradníkov a viná-
rov spolu s vedením mesta robia čo môžu, organizujú brigády,
zabezpečujú čistenie kanálov a potokov, aby zabránili povod-
niam, poškodzovaniu komunikácii a odplavovaniu pôdy, od-
straňujú náletové kroviny a dreviny. Každoročne riešia zákaz
vjazdu motorových vozidiel do viníc, devastáciu spôsobenú po-
ľovnou zverou a množstvo iných problémov. Verejnosť i odbor-
níci hodnotia túto prácu pozitívne, jej výsledky sú už vidieť. Veď
za tri roky sa vyčistili tri kilometre kanálov a potokov, rovnako sa
odstránili náletové dreviny a burina, invazívne druhy rastlín a
pod. Vinohradnícka krajina týmto kultivovaním dostáva svoj prí-
rodný, historický i kultúrny charakter.

Záverom mi nedá nespomenúť aj také „imidžové“ organizá-
cie, ako je Malokarpatská vínna cesta či Európsky vinársky ry-
tiersky stav s nezanedbateľným finančným zázemím, ktoré sa
týmito negatívnymi javmi vôbec nezaoberajú. Je škoda, že do-
teraz nedali ani cent na záchranu alebo revitalizáciu malokar-
patských vinohradov. Už i preto, že si neviem predstaviť ich čin-
nosť, či dokonca samotnú existenciu, ak tu už nebudú naše ma-
lokarpatské vinohrady. Bude im snáď stačiť stretávanie sa nad
pohárom dovezeného talianskeho alebo čilského vína?

Spomínal som našu legislatívu a inštitúcie, ktoré nedokážu
donútiť majiteľov vinohradov, aby zabezpečili aspoň jarný rez
viniča a počas roka odstránili invazívne rastliny, buriny, kríky a
stromy zo svojho pozemku. My sami tiež nedokážeme s našou
mentálnou výbavou dosiahnuť, aby sme nenosili stavebný od-
pad alebo staré pneumatiky či nábytok do viníc alebo do lesa.

Pritom snívame svoj vinohradnícky sen pri pohľade na ra-
kúske vinohrady, alebo na vinice len kúsok za hranicami rieky
Moravy. Hráme sa na rytierov, vínnych turistov, fajnšmekrov a v
dobrej nálade sa odvolávame na tisícročnú tradíciu vinohrad-
níctva a vína pod Malými Karpatmi. Nie sme však schopní a ani
ochotní na rovinu povedať, že bez týchto vinohradov nebude
žiadne víno, žiadna tradícia, ani otvorené pivnice či vínne
cesty.Anebude ani ekonomický profit vinárov a ich rodín.

Som presvedčený, že je preto najvyšší čas povedať si v du-
chu toho známeho: Kto, ak nie my?! Kedy, ak nie teraz?

Oliver Solga

Nalejme si čistého vína

VÍNO A LEVANDUĽA 2013

Degustátori z Concours Mondial de Bruxelles v Pezinku
Nestáva sa často, aby malá

krajina ako Slovensko mohla byť
niekoľko dní stredobodom po-
zornosti celého vinárskeho sve-
ta. V dňoch 10. až 12. mája 2013
naša republika takúto šancu
dostala. V Bratislave sa totiž
uskutočnila prestížna medziná-
rodná súťaž vín

. Cez 300 za-
Concours Mon-

dial du Bruxelles

hraničných degustátorov a vín-
nych žurnalistov hodnotilo okolo
8000 vzoriek vín z celého sveta,
z toho 177 slovenských. V rámci
sprievodného programu mali títo
odborníci pripravený každý deň
pestrý program, aby lepšie spo-
znali Slovensko a naše vína. V
nedeľu 12. mája 2013 prišla jed-
na takáto medzinárodná skupina

znalcov vína zložená zo zástup-
cov z Nemecka, Španielska,
Francúzska a USA aj do Malo-
karpatského múzea v Pezinku,
kde sa dozvedeli viac o histórii
pestovania viniča v tunajšej ob-
lasti a pod vedením elitnej slo-
venskej someliérky Ing. Edity
Ďurčovej absolvovali degustáciu
našich vín. Návšteva sa usku-

točnila v spolupráci s Európskym
rytierskym vinárskym stavom (E-
VIRS) a vinárstvami Víno Rajnic,
Víno Ludvik a Víno Hacaj. V mú-
zeu sme radi, že sme mohli túto
návštevu privítať v našich pries-
toroch a uskutočniť pre nich ten-
to program.

riaditeľ Malokarpatského
múzea v Pezinku

Martin Hrubala

Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci so Strednou
odbornou školou vinársko-ovocinárskou v Modre rozbehlo v ro-
ku 2012 spoločný projekt, cieľom ktorého bolo pripomenúť zme-
ny, ktoré sa udiali za niekoľko desiatok rokov v malokarpatských
vinohradoch, konkrétne v chotároch Svätého Jura, Grinavy, Pe-
zinka a Modry. Žiaci dejepisného krúžku vinársko-ovocinárskej
školy mali za úlohu na základe archívnych fotografií a v spo-
lupráci so staršími vinohradníkmi a ľuďmi porovnať niekdajší
stav so súčasnosťou. Malokarpatské múzeum v Pezinku získa-
né informácie spracovalo a vydalo v samostatnej publikácii. Tá
sa v piatok 10. mája 2013 slávnostne uviedla na prvej celoslo-
venskej vinárskej výstave, ktorá sa konala v areáli Ichcheby ex-
po v Bratislave. Prezentácie sa zúčastnil župan Bratislavského
samosprávneho kraja Ing. Pavol Frešo, riaditeľ Malokarpat-
ského múzea v Pezinku PhDr. Martin Hrubala, PhD. a riaditeľ
Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre Ing. Sla-
vomír Zoch, ktorí symbolicky prezentovanú publikáciu posypali
tromi typmi pôd zo Svätého Jura, Pezinka a Modry. (r)

Prezentácia publikácie Vinohrady za...

Odovzdávanie ocenení na Vínnych trhoch Pezinok 2013
XVIII. ročníka Vínnych trhov

Pezinok, jedného z najväčších
vinárskych podujatí na Sloven-
sku, sa v tomto roku zúčastnilo
101 vystavovateľov, ktorí do sú-
ťaže priniesli 559 vzoriek vín.
Odbornej porote aj tento rok
predsedal Prof. Ing. Fedor Ma-
lík, DrSc. Víťazné vzorky po-
chádzali zo siedmich kategórií
a zo šiestich bol vyhlásený
Šampión – ocenenie najvyššie.
Ocenenia v jednotlivých kate-
góriách získali tieto vína:

Au-
relius, VzH, roč. 2012, Vinařství
Josef Dufek; Rizling
Rýnsky, VzH, WMC, roč. 2011,
Víno Mrva&Stanko, s.r.o.;

Rulandské šedé, VzH, roč.
2012, Víno Mrva & Stanko, s.r.o.

I. Tiché suché biele vína:

II. Tiché polosuché, poloslad-

Šam-
pión kategórie I. a 1. miesto:

2. miesto:

3. mies-
to:

ké vína: Šampión kategórie II. a
1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

Devín, BV, roč. 2012,
VINS, s.r.o.; Ruland-
ské šedé, I., NZ, roč. 2012, Krist
Tomáš; Rizling rýnsky,
VzH, roč. 2011, Dubovský-Gran-
čič, s.r.o.

III. Tiché sladké vína bez roz-
dielu farby:

IV. Ružové tiché vína suché,
polosuché a polosladké:

Šampión kategórie
III. a 1. miesto:

Šam-
pión kategórie IV. a 1. miesto:

Veltlínske zelené,
ĽZ, roč. 2006, Víno Ludvik

Rosé Cabernet Sauvignon, VzH,
roč. 2012, Mrva & Stanko, s.r.o.;

Rosé Cabernet Sau-
vignon, AOV, roč. 2012, Michal
Sadloň - Vinárstvo;
Rosé Cabernet Sauvignon, NZ,
roč. 2012, Michal Sadloň - Vi-
nárstvo

Ca-
bernet Sauvignon, BV, Barrique,
roč. 2011, Mavín; Du-
naj, Vzh, Barrique, roč. 2011,
VINS, s.r.o.; Merlot, oa-
ked, roč. 2011, REPAWINERY

: Šampión ne-
udelený pre nedostatočný počet
vzoriek v kategórii

Sekt Pinot
Noir, rosé, roč. 2011, ELELSKO,
a.s.

2. miesto:

3. miesto:

Šam-
pión kategórie V. a 1. miesto:

2. miesto:

3. miesto:

Šampión kate-
górie VII a 1. miesto:

V. Tiché červené vína suché,
polosuché, polosladké:

VI. Tokajské vína

VII. Šumivé vína:

(pb)

Ocenenie Šampión za Veltlínske zelené, ľadové víno roč. 2006 od
firmy VÍNO LUDVIK prevzal Ing. Ľudovít Žofiak starší. FOTO (pb)
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REVIA – Malokarpatská komunitná
nadácia ďakuje všetkým darcom, kto-
rí aj tohto roku venovali percento z da-

ne prostredníctvom nadácie na zaujímavé a prospešné aktivity
pre skvalitnenie života obyvateľov a zlepšenie malokarpatské-
ho prostredia. O ich priamom použití vás budeme priebežne in-
formovať.

Nadácia REVIA ďakuje

Myslím, že tento
slogan dokonale vy-
stihuje dôležitosť
spolupráce rodičov
so školou... Vďaka
podpore našich rodi-
čov sa nám podarilo
zrealizovať nové det-
ské ihrisko! Ďakuje-
me všetkým, ktorí sa
o to pričinili! Sme radi, že vám záleží na tom, v akom prostredí sa
vaše dieťa vzdeláva a hrá. Na jeho vylepšovaní budeme naďalej
pracovať! ZŠ Na bieleniskuZuzana Balcová,

Spolu dokážeme viac

František Belica: Krivda mi pomohla zoceliť sa
Narodil sa v Dolných Ore-

šanoch. Neskôr sa presťa-
hoval do Vinosadov, odkiaľ
pochádza jeho manželka.
Dnes žije v jednom z pezin-
ských činžiakov. Stenu v je-
ho byte zdobí zarámovaný ro-
dokmeň mapujúci úctyhod-
nú históriu jeho rodiny až do
roku 1650. Dva a pol roka
svojej mladosti však strávil v
prostredí, ktoré mu len sotva
možno závidieť – ako prí-
slušník Pomocných technic-
kých práporov. Na počesť ľu-
dí, ktorých v päťdesiatych ro-
koch stretol podobný osud,
osadili v Pezinku pamätnú
tabuľu. Životný príbeh Fran-
tiška Belicu je však taký
pestrý, že by vystačil na celý
román.
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Jednou z jarných
tradícií v našich kon inách
stavanie mája. V historickej
asti Cajla je s týmto rituálom

od roku 2004 spojená aj vo ba
richtára. Každoro ne ho volí
skupina Cajlanov a jeho
funk né obobie trvá vždy od
1. mája do konca apríla na
sledujúceho roku.

V posledný aprílový de
2013, ke v tejto lokalite Pe
zinka vyrástol 28 m vysoký
máj, zložil minuloro ný richtár
Jozef Miškovský svoje dreve-
né žezlo, klobúk s menami
predchodcov a nôž na reza-
nie vini a a odovzdal ich spo-
lu so symbolickým richtár
skym plamienkom novozvole-
nej nástupkyni. Stala sa ou Viktória Jáchymová, ktorá je
zárove vedúcou Denného centra na Cajle. Zablahožela k
novej funkcii a popria ve a š astia v nasledujúcom roku
richtár enia jej prišli aj primátor Mgr. Oliver Solga a vice
primátor Ing. Ján ech.

č

č

č

č

č

č

č
Č (KG)

Cajla má novú richtárku

Každý rok si pripomíname svetový Deň Zeme. Inak to nebolo
ani 22. apríla 2013. Pri tejto príležitosti usporiadalo Centrum voľ-
ného času Pezinok zábavno-náučný program v Zámockom par-
ku. Určený bol predovšetkým deťom, ktoré sa na piatich pripra-
vených stanovištiach mohli podozvedať mnohé zaujímavosti
o prírode a ekológii. Na každej zastávke plnili mladí návštevníci
s pomocou pracovníčok CVČ a dobrovoľníčok rozličné úlohy.
V programe bolo triedenie odpadkov, robenie príbytkov pre

chrobáčiky, zaujímavosti o živote včiel, sadenie rastlín, tvorivé
dielne z ekomateriálov a tiež stanovište, kde deti kreslili svoje
ekologické predstavy a nápady do budúcnosti .

Každý, kto absolvoval všetkých päť zastávok a pozbieral tak
päť pečiatok, obdržal na záver odznak mladého ochranára ako
pripomienku hlavnej myšlienky Dňa Zeme, teda že našu Zem
treba chrániť. (KG)

Deň Zeme v Zámockom parku

(ek)

Tretí ročník environmentálneho podujatia „Jarné upratova-
nie“, ktoré je grinavskou akciou ku Dňu Zeme sa uskutočnil v so-
botu 20. apríla 2013. Ekologicky zmýšľajúci dobrovoľníci vy-
zbierali v grinavskom chotári za kontajner odpadkov.Akciu pod-
porili svojou účasťou a organizáciou aj naši poslanci Drahomír
Šmahovský a Milan Grell. Kontajner na akciu zapožičalo VVDP
Karpaty, logistiku zabezpečovala Katka Hubinská, ktorá je záro-
veň aj autorkou a patrónkou tohto podujatia. Za spoluprácu ďa-
kujeme aj mestu Pezinok, ktoré zabezpečilo vývoz a likvidáciu
odpadu.

Jarné upratovanie v Grinave

Viktória Jáchymová
s maželom

FOTO Oskar Hanúsek
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Ako sa zrodil nápad osadiť
v Pezinku pamätnú tabuľu bý-
valým „pétépákom“?

Ako ste sa dostali do po-
mocných technických prápo-
rov?

Vlani ma zvolili do celosloven-
ského výboru Slovenského zvä-
zu VTNP PTP (Vojenských tábo-
rov nútených prác a Pomoc-
ných technických práporov, po-
zn. red.). Dozvedel som sa, že
zväz dal už v roku 2005 urobiť
pamätnú tabuľu, ktorá však bo-
la odložená v sklade. Preto som
prišiel s nápadom osadiť tabuľu
u nás v Pezinku, pretože tu veľa
ľudí zažilo podobnú smutnú skú-
senosť. Pán primátor mi v tomto
úsilí od začiatku veľmi vychá-
dzal v ústrety. S pomocou mes-
ta i pána boha sme tabuľu odha-
lili, aby tam bola aj pre budúce
generácie. Osobne sme pozva-
li na slávnostné odhalenie pá-
na ministra obrany Glváča aj
vzhľadom na to, že je Pezinčan.
Bol som si stopercentne istý, že
príde a podujatie tým získa istý
„punc“. Rovnako sme pozvali aj
pána generála Vojteka, náčel-
níka generálneho štábu Ozbro-
jených síl SR. Bol som sklama-
ný, že ani jeden z nich neprišiel.

Pochádzam z Dolných Ore-
šian, zo štrnástich súrodencov.
Bolo nás presne sedem dievčat
a sedem chlapcov a ja som z
chlapcov najmladší. Takmer
všetci súrodenci okrem dvoch
študovali. Otec mal malé hos-
podárstvo a videl, že by všet-
kých neuživilo, preto nás hnal
do škôl. To vzbudzovalo závisť,
najmä vo funkcionároch MNV.
Dvakrát ma kvôli tomu vylúčili zo
školy, prvýkrát ešte z gymnázia
tesne pred maturitou. Otca nútili

aby vstúpil do družstva. Národ-
ný výbor mi vystavil veľmi zlý po-
sudok, na základe ktorého ma
dali k PTP. Dokonca tam bola for-
mulácia, že môj návrat do civilu
a späť do obce je nežiaduci.

Vôbec nie.

Áno... My sme vôbec nevede-
li, čo je to PTP, nikdy dovtedy
som o tom nepočul. Najskôr
som rukoval v Trnave, kde sa
sústredili branci z celého okre-
su. Sľubovali nám, že kto bude
vzorný vojak, bude mať rozličné
výhody... Dal som si teda závä-
zok, že budem vzorný vojak, pre-
tože som veľmi túžil po tom, aby
som mohol zmaturovať a dúfal
som, že mi to potom dovolia.
Keď nás viezli do Bratislavy, šo-
féroval vojak, ktorého som po-
znal od nás, z obce. Sadol som
si k nemu a spýtal sa ho, či ne-
vie, kam nás vezú. Nesmel sa s
nami ani rozprávať a tak len poti-
chu povedal, že do Mostu. Zle
som ho počul a rozumel som
„do Moskvy“. Prišiel som medzi
ostatných chlapcov a hneď som
im povedal – je zle, ideme do
Moskvy (smiech). V Moste sme
dostali dva týždne základný vý-
cvik bez zbrane.Aodtiaľ nás dali
do Hradčian pri mestečku Mi-
moň. Tam nám povedali, že jedi-
ne svojou prácou sa môžeme
očistiť a získať dôveru pracujú-
ceho ľudu.

Budovali sme vojenské letis-
ko, stavali sme hangáre, veľké

Ako sa odohral váš nástup
k „pétépákom“? Povedal vám
niekto, čo vás čaká?

Čiže ste normálne naruko-
vali, ako keby ste išli na vo-
jenčinu?

Ako prebiehala táto očista?
Čo ste konkrétne robili?

�
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nádrže na benzín... Odpracoval
som tam osemnásť mesiacov.
Na základňu nás pritom ani ne-
pustili, priviezli sme ku bráne au-
to s naloženými tehlami, odo-
vzdali ho a potom nám ho vrátili
prázdne. Medzi letcami slúžil i
môj kamarát z Trnavy. Povedal
mi, že majú zakázané s nami ko-
munikovať, pretože nás pova-
žujú za vyvrheľov a zradcov.

Nebola tam tečúca voda, nosi-
li sme ju len v kýbli. Bývali sme v
drevených barakoch plných
ploštíc, v doskách boli diery, kto-
ré sme zapchávali handrami a
papierom. V roku 1953 zomreli
Stalin a Gottwald. Neviem pre-
čo, ale tak sa nás báli, že vtedy
letci opásali celý náš dom ost-
natým drôtom, pritĺkli okenice,
zamkli dvere a my sme asi štr-
násť dní vôbec nesmeli ísť von.
Ani na záchod. Letci nám nosili
kýbel a my sme museli v izbe vy-
konávať potrebu aj jesť.

Nasledovali previerky. Preve-
rovali nás, aký máme vzťah k
socialistickej vlasti. Sľubovali
nám, že keď pochopíme komu-
nistickú ideológiu, dostaneme
zbrane a budeme ako ostatní
vojaci. A tí, čo nepochopia, tam
vraj ostanú po celý život. Keď
zistili, aký mám posudok, dali
ma rovno do Ostravy, do bane.
Bol som mladý, bol som zvyk-
nutý robiť, ale bál som sa úrazu,
pretože v bani boli úrazy na den-
nom poriadku. Veliteľom čaty
sa stal náhodou môj spolužiak.
Prosil som ho, aby ma dostal z
podzemia a aby mi dali nejakú
prácu aspoň na povrchu. Po
troch mesiacoch sa mi to poda-
rilo. Chvíľu som bol v Poličke a
vo Svitavách, potom ma pustili
domov.

Tridsať jeden mesiacov od ro-
ku 1952 do roku 1954.

Nikdy som necítil krivdu. Prá-
ve naopak, možno ma táto skú-
senosť zocelila. A možno aj to
je dôvod, prečo by mi ľudia
nehádali, že mám už vyše 81 ro-
kov.

Zamestnal som sa ako robot-
ník v tehelni. Tam mi povolili uro-
biť si maturitu a doporučili ma aj

V akých podmienkach ste
žili?

Čo bolo po osemnástich me-
siacoch, ktoré ste tam strávili?

Koľko ste strávili v PTP?

Aké ste mali pocity? Ne-
trápila vás krivda a nespra-
vodlivosť?

Prenasledovali vás aj po va-
šom nedobrovoľnom pobyte
v PTP? Spomenuli ste, že vás
zo školy vyhodili dvakrát...
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na vysokú školu. Študoval som
Vyššiu pedagogickú školu, od-
bor matematika a fyzika. Osu-
dovú chybu som spravil, keď sa
manželka vrátila po materskej
do Orešian a začala učiť. Pri-
hlásil som sa tam aj ja na trvalý
pobyt a tak sa dozvedeli, že prá-
ve študujem. A vtedy ma vyho-
dili druhý raz. Mal som však
šťastie na ľudského kádrováka.
Poradil mi, aby som napísal od-
volanie a normálne ďalej študo-
val, pretože kým sa odvolanie
nevybaví, ostávam riadnym štu-
dentom. Podarilo sa to natiah-
nuť od decembra, kedy som
dostal dekrét o vylúčení, až do
júna, kedy som už promoval.
Po úspešnom dokončení školy
v roku 1959 som išiel učiť do
Modry.

Nie. Prišiel rok 1968, po ňom
normalizácia, ďalšie previerky a
v roku 1970 prepustili mňa aj
moju manželku, ktorá učila slo-
venčinu a dejepis. Povedali mi
rovno, že za socializmu sa už
do školstva nedostanem. Ne-
chceli ma nikde prijať, nakoniec
som si našiel prácu ako zoo-
technik v Doľanoch na družstve
a tam som ostal až do dôchod-
ku. Predsa len to už bolo v su-
sednom okrese a naši páni tam
nemali taký dosah.

Vyhrážali sa mi, že syn nebu-
de môcť robiť ani traktoristu a
dcéra ani dojičku. Manželka má
v Bratislave sestru. Boli aj s
manželom bezdetní. Ujali sa te-
da našich dvoch starších detí,
ktoré chodili do školy v Brati-
slave na Červenom kríži.

Zavolali si nás na okresný ná-
rodný výbor na odbor školstva.
Ospravedlnili sa nám za ťaž-
kosti, ktoré sme prežili. Dostali
sme papierik a to bolo všetko.
Nedostali sme žiadnu náhradu
či odškodnenie... Pritom na-
priek všetkým príkoriam, ktoré
naša rodina prežívala, nikto z
nás, štrnástich súrodencov neo-
pustil republiku.

Dôležité je, aby si mladí ľudia
uvedomili, akú majú slobodu,
že môžu voľne cestovať, študo-
vať a rozvíjať sa. Že všetko zále-
ží len na nich. My sme takúto
možnosť nemali.

Podarilo sa vám zostať pri
učiteľskej profesií?

Máte tri deti. Stretli sa aj oni
s problémami?

Dočkali ste sa po revolúcii
v roku 1989 nejakého odčine-
nia alebo ospravedlnenia?

Myslíte si, že je váš príbeh
poučný pre súčasnú generá-
ciu?

(kam)

�

�

�

�

Seniori z Denného centra na
Cajlanskej ulici sa pravidelne stre-
távajú vo svojom klube, kde trávia
spoločné chvíle pri rôznych akti-
vitách. O viacerých sme v našich
novinách už písali. Okrem obľú-
bených klubových stretnutí v re-
konštruovaných priestoroch DC,
v posledných dňoch zorganizo-
vali tiež brigádu na vyčistenie a
úpravu priestranného dvora.
Aj keď ide o starších ľudí, všetky
manuálne práce zvládli, z čoho

mali pochopiteľne radosť. Nie-
lenže si skultúrnili vonkajšie
priestory okolo klubu, ale budú tu
môcť organizovať v teplých let-
ných dňoch i niektoré podujatia.

O pár dní neskôr s vďačnosťou
prijali pozvanie od poslanca mest-
ského zastupiteľstva Ľubomíra Če-
cha do novučičkých priestorov Ka-
mennej pivnice na Bottovej ulici. V
mestskej časti Cajla takéto zaria-
denie doteraz chýbalo. Je pries-
tranné, pekné a prevádzkovatelia

Cajlanskí seniori sa v klube nenudia

FOTO (mo)

sľubujú, že
návštevníci
tu nájdu vý-
borné vína,
občerstvenie
a jedlá.

Z a u j í m a -
vým poduja-
tím v apríli
bol aj výlet na
Moravu, kto-

sa príjemne zabavili a domov od-
chádzali spokojní. (mo)

rého súčasťou bolo tiež večerné
posedenie pri hudbe. Účastníci

Malokarpatský banícky spolok zorganizoval 11. mája 2013 dru-
hý ročník prechodu „Po banskom náučnom chodníku“. Ohlaso-
vané nepriaznivé počasie iste odradilo viacerých od tejto zaují-
mavej turisticko-poznávacej akcie.Avšak tí, ktorí prišli, z Pezinka
aj Bratislavy, neoľutovali. Pri prechádzke májovou prírodou sa
účastníci oboznámili s históriou a spôsobom dobývania zlata,
pyritu a antimónu v oblasti Pezinka od stredoveku po nedávnu
minulosť. Okrem pamätných listov si odniesli nové poznatky a
pekné zážitky, lebo aj počasie sa vydarilo. Jozef Mišuta

Po banskom náučnom chodníku
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Zomrel „pezinský“ kapucín a kňaz Milan Karas
V utorok, 30. 4. v poludňaj-

šich hodinách náhle zomrel vo
veku nedožitých 44 rokov kňaz
Milan Karas, pôsobiaci v pezin-
skom kapucínskom kláštore.
Bol obľúbený nielen v radoch
svojich spolubratov a v spolo-
čenstve veriacich okolo pezin-
ského kláštora kapucínov.
Svedčí o tom nebývalé množ-
stvo ľudí, ktorí sa s ním prišli v
pondelok 6. mája naposledy
rozlúčiť na pezinský Mestský
cintorín.

Milan Karas sa narodil 2. júna
1969 v Martine a 22 rokov bý-
val v Turčianskych Tepliciach,
kde navštevoval aj základnú
školu. Po jej skončení vyštudo-
val na SOU vo Vrútkach. Ne-
skôr nastúpil do zamestnania
ŽOS Vrútky, kde si popri za-
mestnaní urobil maturitu.

Počas tohto obdobia začal
uvažovať o rehoľnom povolaní.
Jeho túžba sa naplnila rozhod-
nutím vstúpiť do rádu bratov ka-
pucínov 1. 9. 1991, kedy bol pri-
jatý provinciálom pátrom Še-
bastiánom Jaďuďom do novi-
ciátu v Podkoniciach. Od tohto

obdobia ostal verný svojmu du-
chovnému poslaniu. Pôsobil vo
viacerých kláštoroch (Podkoni-
ce, Bratislava, Žilina, Poníky,
Pezinok) na Slovensku a jeho
posledným domovom i miestom
kde sa „narodil pre nebo“ bol pe-
zinský kláštor kapucínov. (r)

Neúnavnou organizátorkou li-
terárnej súťaže Kouzelný klíč je
Dagmar Žaludová z Psychiatric-
kej liečebne v pražských Bohni-
ciach. Súťaž má za sebou osem
ročníkov a už štyri roky sa do nej
zapája aj Psychiatrická nemoc-
nica Philippa Pinela v Pezinku.

hovorí Zuzana Šipo-
šová, projektová referentka Pi-
nelovej nemocnice.

Zuzanu potešilo, keď na tohto-
ročnej slávnosti v Opave stretla
veľa známych tvárí, ktoré už po-
znala z predošlého ročníka.
Vlani sa totiž odovzdávanie cien
odohralo práve v Pezinku. No-
vinkou tohto ročníka bola zmie-

„Súťaž je veľmi sympatická,
pretože podnecuje pacientov k
tvorivosti,“

„Vždy, keď
pacienti dostanú možnosť sa
prejaviť, sú skôr nesmelí a neve-
ria si. Spolu s ďalšími terapeutmi
sa ich snažíme podporiť, pomô-
žeme im so spracovaním, prepí-
saním,   odoslaním   súťažného
textu. A mám skúsenosť, že tí,
čo to raz skúsili, sa potom zapá-
jajú pravidelne. Takisto závereč-
né slávnostné vyhodnotenie vý-
sledkov je veľmi silný zážitok,
ktorý ich podnecuje, aby sa zú-
častňovali aj ďalších ročníkov. “

šaná česko-slovenská porota.

hovorí spisovateľ Márius
Kopcsay, ktorý sa ocitol v úlohe
porotcu.

Do súťaže sa zapojilo 107 pa-
cientov. Z toho šesť bolo z Pe-
zinka a získali pekné 3. a 4.
miesto.

dodáva Zuzana Šipošová.

„Čítanie súťažných poviedok a
básní bolo pre mňa silným zážit-
kom,“

„Do tém či prostredií via-
cerých príspevkov sa intenzívne
premietol fakt, že ich autor zápa-
sí s duševnou chorobou alebo
so závislosťou. Niektoré texty bo-
li skôr osobnou spoveďou, mno-
hé však mali vysokú literárnu
úroveň a boli mimoriadne silné.
Niekedy dojímavé a niekedy zas
vtipné a sebaironické, až ma to
prekvapilo.“

„Mám úprimnú radosť,
je to najlepší výsledok, ktorý
sme zatiaľ v súťaži dosiahli. Na
druhej strane mi je ľúto, že sa
štvrtého miesta nedožil autor
básne Čo ty na to, mozog môj,“

„Na-
písal ju pacient, ktorý sa liečil zo
závislosti od alkoholu, žiaľ, pub-
likácie v zborníku ani slávnost-
ného odovzdania diplomu sa
už nedožil. Ostane však po
ňom pamiatka v podobe krás-
nej a výstižnej básne.“ (r)

Písanie, ktoré lieči dušu
Písanie oslobodzuje človeka a jeho dušu, preto si mnohí pí-

šu denníky. A niektorí sa vďaka svojmu talentu dostanú k sku-
točnej literárnej tvorbe. Nie je náhoda, že takúto príležitosť ma-
jú aj pacienti a dokonca aj zamestnanci psychiatrických zaria-
dení. V česko-slovenskej literárnej súťaži Kouzelný klíč zabo-
dovali aj dvaja pacienti z Pinelovej nemocnice v Pezinku, hoci
v jednom prípade má úspech bolestnú príchuť.

Kedysi dávno chodil som v obleku a kravate,
Dnes, dnes sa váľam po blate.
Nevadí, cestou domov oprším,
v garáži u sporáka usuším.
„Čo ty na to, mozog môj? Haló...“ Neodpovedá.

Kedysi dávno chodil som s elitou,
dnes, dnes ma vozia sanitkou.
Alebo sedím v krčme s chlapmi
a preberáme témy, kto má väčšiu repu
a aké máme zlé ženy.
„Čo ty na to, mozog môj? Haló...“ Neodpovedá.

Aj z práce ma vyhodili, že vraj popíjam,
ale ja len trasenie rúk zakrývam.
Aj vodičák mi zobrali, hoci som šiel pomaly,
ešte im aj nadávam, že len absťák zaháňam.
„Čo ty na to, mozog môj? Haló...“ Neodpovedá.

Mával som aj svaly, tvrdé ako skaly,
dnes som schudnutý, úbohý
a o chvíľu možno aj nebohý.
Čo sa to som mnou stalo, čo sa to so mnou deje?
Čo už nemám nádeje?

Čo ty na to, fľaška moja, kamarátka večná,
tak povedz, kde je moja konečná?
Čo??? V Pezinku na Cajle?
Ačo ti šije?
Veď aj druhí pijú a dobre sa im žije.
Čo sú to konzumenti?A ja som čí?
Veď ťa konzumujem každý deň,
hneď ráno utekám po prvý šenk.

Už ťa nechcem, hodím ťa do trávy,
Nech sa zasa z teba druhý otrávi.
„Čo ty na to, mozog môj? Haló...“
Ozvalo sa pár buniek, že som chorý, že sa mám liečiť.
Čo ten môj mozog tára, idem sa teda opýtať svojho lekára.

Koľko pijem? Tri, štyri.
Koľkokrát denne? Tri, štyri.
Práca? Nevládzem.
Rodina? Nezaujíma.
Ruky? Tŕŕŕŕ.

Lekár dlho neváha, ihneď papier píše,
už ma, brácho, vezie do pezinskej skrýše.
„Čo ty na to, mozog môj?“Amozog hovorí:
„Neboj sa, nebudú ťa tam biť,
iba ťa naučia, ako má opilec žiť.“

ČO TY NA TO, MOZOG MÔJ?

Malokarpatská knižnica v Pe-
zinku pripravila na jún niekoľko
zaujímavých podujatí.

K 1150. výročiu príchodu sv.
Cyrila a Metoda na naše územie
sme pripravili už druhé stretnu-
tie. Prvé sa uskutočnilo v marci,
na Obchodnej akadémii v Pe-
zinku so študentmi 4. ročníka a
druhé sa uskutoční 4. júna o
17.00 h v čitárni Malokarpatskej
knižnice v Pezinku. O pamiat-
kach v Ríme, ktoré sú spojené s
históriou sv. Cyrila a Metoda, po-
rozpráva bývalý veľvyslanec SR
v Taliansku - Stanislav Vallo a
akademický sochár Marián
Polonský, ktorý je autorom pla-

kety o posvätení starosloven-
ských bohoslužobných kníh sv.
Cyrila a Metoda umiestnenej v
bazilike Santa Maria Maggiore v
Ríme.

V ten istý deň sa aj my zapojí-
me do detského čitateľského
maratónu „Čítajme si...“ . Hlavný
organizátor celoslovenskej ak-
cie Linka detskej istoty UNICEF,
chce týmto podujatím podporiť
čítanie u detí, návštevy knižníc
a zároveň poukázať na význam
literatúry detského čitateľa. Po-
zývame všetky deti, ktoré sa
chcú do maratónu zapojiť, aby
prišli 4. júna od 9.00 do 15.00 h
do oddelenia pre deti a pomohli
prekonať minuloročný rekord.
Okrem toho pripravilo oddelenie

pre deti na 14. júna o 10.30 h
stretnutie s autorkou Martou
Hlušíkovou.

Leto v knižnici privítame otvo-
rením Letnej čitárne, ktorú sym-
bolicky odomkne pezinská spi-
sovateľka, d

knihu Sladké
sny.

Jánske ohne už po tretíkrát za-
pálime v spolupráci s Malo-
karpatským múzeom v nedeľu
23. júna na lúke pri Hasičoch,
pre deti a rodičov pripravujeme
veľa zábavných hier a súťaží.
Srdečne vás na podujatia po-
zývame a tešíme sa na Vašu
účasť. (MKP)

izajnérka, cestova-
teľka Martina Monošová. 20. jú-
na o 17.00 h predstaví svoju v
poradí už šiestu

Pozvánka na jún

Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci s Okres-
ným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Pezin-
ku a Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok organizujú III.
ročník Pálenia jánskych ohňov. Podujatie sa uskutoční na lú-
ke pri OR HaZZ na Hasičskej ulici a to 23. 6. 2013 od 19.00 do
23.00 h. Tešiť sa môžete na pestrý kultúrny program, súťaže,
hry a hľadanie pokladu. Na akcii participujú aj ďalšie subjekty.

Pálenie jánskych ohňov – 23. 6. 2013

Začiatok jari privítala Malokarpatská knižnica v Pezinku viace-
rými podujatiami, medzi ktoré patrila i výstava pozvánok. Pripra-
vila ju v spolupráci s Klubom sprievodcov mesta Pezinok. Otvo-
renia výstavy sa okrem iných zúčastnili riaditeľka knižnice Mgr.
Daniela Tóthová, kurátor a predseda Klubu sprievodcov Peter
Ronec, jeho členovia, ako i zástupcovia Malokarpatského ba-
níckeho spolku. Výstava „Pozvania“ predstavila niekoľko sto-
viek pozvánok na spoločenské, kultúrne či športové podujatia.
Jej otvorenie spestril prednes poézie v podaní pracovníčky kniž-
nice a recitátorkyAnny Šavarovej. Prítomní si touto výstavou pri-
pomenuli mnohé nie len pezinské podujatia. Peter Ronec

„Pozvania“ v Malokarpatskej knižnici

Konečne seriál z malokarpatského vinohradníckeho prostre-
dia! dnes patrí medzi najsledovanejšie televízne
programy. Pre Pezinok je nepochybne zaujímavé, že v ňom bu-
de mať svoju herečku – iba štvormesačnú Melissu.

V populárnom seriáli sa objavili populárni herci všetkých gene-
rácií a priestor dostanú aj detské hviezdy. Produkčná spoloč-
nosť MediaPro Entertainment vyhlásila bábätkovský kasting,
po ktorom televíziu zahrnuli desiatky fotografií nádherných detí.
Napokon dostali šancu traja najmenší herci – štvormesačné
dievčatko Melissa z Pezinka a mesačné dvojičky Lucas a Alex.
Melissa stvárni Sabinku, seriálovú dcéru Moniky Hilmerovej.
Malí herci už majú za sebou prvé nakrúcanie, ktoré vraj prebe-
hlo celkom bez problémov, a tak sa na herecké výkony najmen-
ších hviezd môžu tešíť čo nevidieť aj diváci.

Búrlivé víno

(kam)

Pezinok má malú hereckú hviezdu

Mladí pezinskí permoníci, ktorí sú členmi 61. skautského zbo-
ru budú prezentovať naše mesto Pezinok na 15.
Európskych dňoch baníkov a hutníkov v Košiciach v dňoch od
6. do 9. júna 2013.

Modrý oblak

(r)

Mladí pezinskí permoníci v Košiciach
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Centrum pre rodinu – Pezinok zorganizovalo v máji dve podu-
jatia pre rodiny. V sobotu 11. mája sme mali v Pezinku prvýkrát
možnosť prejsť svoju MÍĽU PRE MAMU – podujatie, ktoré malo
za cieľ podporiť myšlienku materstva, pripomenúť význam rodi-
ny v spoločnosti a zároveň osláviť Deň matiek. V Pezinku sme za-
registrovali 301 účastníkov, na celom Slovensku Míľu prešlo 18
838 ľudí. Všetkým účastníkom ďakujeme a zároveň naša vďaka
patrí všetkým dobrovoľníkom, konkrétne študentkám pezinské-
ho gymnázia: Katke Bilskej, Veronike Hulickej, Terézii Lačoko-
vej, Linde Koníkovej a študentke Pedagogickej a kultúrnej aka-
démie v Modre Pezinčanke Veronike Mužíkovej. Za výbornú spo-
luprácu ďakujeme Mestu Pezinok, Mestskému podniku služieb a
Mestskej polícii.

V nedeľu 19.5. sme v spolupráci s bratmi kapucínmi oslávili DEŇ
RODINY. Mnoho pezinských rodín tento deň spoločne strávilo
chvíle v kapucínskej záhrade, z ktorej sa stal .
Podujatie sa začalo svätou omšou, pokračovalo spoločným far-
ským obedom, kultúrnym programom a koncertom hudobnej sku-
piny Kapucíni a Stanley. Cieľom podujatia bolo podporiť myšlienku
a motto Dňa rodiny: „...aby deti otca mali, aby mali mamu...“

Rozprávkový les

Ivona Križanová, Andrea Bertová

Dňa 15. mája
2013 prišli po-
zdraviť naše ba-
bičky a zamest-
nankyne pri prí-
ležitosti Dňa
matiek deti zo
súkromnej MŠ
sv. Jozefa v Pe-
zinku s progra-
mom a hudob-
ná skupina Palo-Mix so speváčkou p. Zuzanou Bahikovou. Deti
z MŠ pod vedením p. riaditeľky Podhorskej si pripravili hudobné
pásmo piesní, tancov a básní a rozdali našim obyvateľom pek-
né srdiečka vyrobené z papiera. V druhej časti programu vystú-
pila speváčka hudobnej skupiny Palo-Mix p. Zuzana Bahiková s
kapelníkom Pavlom Szigetim. V príjemnej atmosfére ľudovej nô-
ty si naši obyvatelia nielen zaspievali so spevákmi, ale aj zatan-
covali. Pri speve a tanci pookriali ich srdcia a načerpali nových
síl do ďalších dní. (DSS)

Míľa pre mamu a Deň rodín v Pezinku
Najviditeľnejším vonkajším

znakom mesta bolo v minulosti
opevnenie, kamenná hradba slú-
žiaca na obranu a zároveň de-
monštrujúca výsadné posta-
venie miesta, ktoré obklopovala.
Počiatky pezinského kamen-
ného opevnenia siahajú do za-
čiatkov 17. storočia a spájajú sa
s vrcholiacimi emancipačnými
snahami miestneho meštian-
stva. Právo, resp. povinnosť vy-
budovať opevnenie ukladali Pe-
zinčanom dve výsadné listiny z
prvej polovice 17. storočia. Tzv.
malým privilégiom Mateja II. z
roku 1615 získava Pezinok o-
krem iného právo opevniť mes-
tečko valmi a priekopami alebo
múrmi a baštami, v závislosti od
vôle a možností obyvateľov. Pri-
vilégium Ferdinanda III. z roku
1647, pozdvihujúce mesto me-
dzi slobodné kráľovské mestá,
už stanovuje povinnosť vybudo-
vania hradieb. Vystavané opev-
nenie ohradilo v konečnej forme
historické jadro približne v tvare
obdĺžnika s dvoma skosenými
rohmi a bolo tvorené 10 polygo-
nálnymi, jednou polkruhovitou
baštou a troma bránami. Tieto
prvky boli poprepájané vysokým
kamenným múrom so strieľ-
ňami. Zo zadnej strany sa k
hradbe primkýnal hlinený násyp
- val. Účinnosť obrany zvyšovala
priekopa napájaná vodou z Caj-
lanského potoka.

Najstarší zachovaný doklad,
evidujúci výdavky spojené s bu-
dovaním opevnenia pochádza z
roku 1616, kedy bol za dozorcu
výstavby šancov menovaný Ju-
raj Behm. Ten si o svojom úrade
viedol samostatný účet, v kto-
rom zaznamenával sumy, vypla-
tené za lámanie a dovoz ka-
meňa, za vápno, piesok, ako aj
mzdy murárov za odvedenú prá-
cu. Čo sa týka samotného opev-
nenia, v uvedenom roku sa pod-
ľa účtu pracovalo „na Frauen-
berskej bráne, spolu s kusom
múra“, kopali sa základy, zabez-
pečovali murárske práce a vo-
zenie piesku. (Frauenberg - časť
dnešnej Kupeckého ulice).
Stručná zmienka o kopáčoch,
pracujúcich „na starých šancoch
pri majeri“ naznačuje možnú e-
xistenciu staršieho opevnenia.

Ďalšie pramene, dokumentu-
júce stavbu mestského opevne-
nia, máme až z roku 1641 resp.
1643. Rokom 1643 je datovaný
účet staviteľa mestských hra-
dieb Fridricha Käpplera. Od
tohto roku sú účty z budovania
hradieb zachované v takmer ne-
pretržitom rade až do roku 1670.
Dopĺňa ich „krátka, dôkladná
správa a vyúčtovanie všetkých
výdavkov a nákladov, potreb-
ných na stavbu hradieb a bášt
tohto slobodného kráľovského
mesta Pezinok “ z obdobia rokov
1641 – 1664. V roku 1665 ju
mesto použilo ako podklad pre
správu určenú Dvorskej komore
vo Viedni. Zo záznamov tejto
konceptnej správy je zrejmé, že
v spomenutom období predsta-
vovali náklady na výstavbu opev-
nenia takmer 25 500 zlatých.
Počas zaznamenaných 24 ro-
kov sa nalámalo 8 517 siah ka-
meňa, nakúpilo sa 81 000 kusov
tehál, z toho 12 000 rímsových a
približne 28 400 meríc vápna
(merica = cca 72 litrov). Jeho do-
dávateľmi boli obce Buková, Lim-
bach a Cajla. Intenzívne sta-
vebné práce na opevnení pre-
biehali pod dozorom stavebných
majstrov 74 mesiacov. K tomu
sa pridávali celoročné práce re-
meselníkov, dodávajúcich pre
potreby stavby svoje služby a

tovar – kolárov, povrazníkov, ko-
váčov, debnárov, tesárov či ob-
chodníkov so železom. Počas
desiatok mesiacov sa pri muro-
vaní, prehadzovaní piesku, po-
dávaní, pomocných prácach, ko-
paní a hasení vápna odpraco-
valo približne 17 000 dní.

K najčastejšie vyplácaným po-
ložkám v účtoch bola mzda už
spomínaných kopáčov. Ich prá-
ca spočívala v kopaní a vyvá-

žaní zeminy na val. Na stavbe
pracovali aj murárski majstri, bu-
dujúci kamennú hradbu a tiež ko-
páči priekopy. Zmienka o kopaní
tzv. Graimbl umožňuje vytvoriť si
predstavu o jej podobe. Graimbl
bol malý kanál na prietok vody,
do ktorého bol pravdepodobne
zvedený potok. V odbornej ter-
minológii sa toto zariadenie na-
zýva kyneta (franc. cuvette) a slú-
žilo k odvádzaniu dažďovej vody
v priekopách a k odvodneniu
priekopy po zrušení jej zaplave-
nia. V prípade potreby a nebez-
pečenstva boli použité stavidlá,
ktoré priekopu naplnili. O ta-
komto stavidle sa dozvedáme v
účte z roku 1666, kedy bol tesár
vyplatený za vodnú mrežu nad
mlynom pani Hädlovej (stál pri
kláštore kapucínov). Podľa záz-
namu z roku 1659 o kontrole
práce kopáča priekopy mala táto-
mreža v kontrolovanom úseku
šírku 4 siahy (cca 7,5 m).

Zo správy vieme, že so samot-
nými stavebnými prácami sa za-
čalo až v roku 1643, predchá-
dzajúce dva roky sa v rámci prí-
prav lámal a dovážal kameň. V
rokoch 1645, 1647 – 1650 bola
stavba z dôvodu nedostatku fi-
nančných prostriedkov pozasta-
vená. Od roku 1651 sa praco-
valo nepretržite až do roku 1661.
V 1662 zastavila výstavbu povin-
nosť ubytovať v meste generálny
štáb. Akútne turecké nebezpe-
čenstvo nasledujúcich rokov sa
odrazilo aj v intenzite a tempe
prác na mestskom opevnení. Po-
sledné údaje o stavebných prá-
cach máme z roku 1670. Ich
ďalšia absencia, spolu s faktom,
že v nasledujúcom období už
mesto nevyberalo osobitný „ka-
menný“ poplatok, napovedá, že
so stavbou hradieb sa skončilo.

Vďaka účtom dnes poznáme
rozmanitosť prác, ktoré sprevá-
dzali budovanie mestského o-
pevnenia. K najčastejšie vyplá-
caným položkám patrilo lámanie
a dovoz kameňa, nákup vápna,
tehál (medzi nimi niekoľko tisíc
kusov rímsových), kopanie va-
lov, vyvážanie zeminy, murárske

práce majstrov, tovarišov, podá-
vačov, prehadzovačov piesku,
zarábačov malty. Kopanie prie-
kopy a vyvážanie do nej napa-
danej zeminy by mohlo nazna-
čovať, že nebola v celej svojej
dĺžke spevnená kameňom, aj
keď nemožno vylúčiť spevnenie
niektorých krátkych úsekov proti
podmývaniu. V prípade niekto-
rých úsekov vieme dokonca
presný čas ich vzniku. K roku
1651 sa viaže zmienka o prá-
cach na Hrnčiarskej ulici a ho-
vorí o 15 dňoch kopania. V roku

Hradby, symbol mesta

1652 vyplatilo mesto kopáčovi
Jánovi Hutzschmitovi za 68 siah
základov pri Trnavskej bráne
119 zlatých. V obecnom kame-
ňolome sa nalámalo 224 siah ka-
meňa, použitého na pokračo-
vanie stavby na Hrnčiarskej ulici.
V roku 1653 sa nalámalo 444
siah kameňa na hradbu pri Tr-
navskej bráne a na veľký bastion
oproti majeru pána Szegedyho
(dnes Šancova a Záhradná uli-
ca). V rokoch 1658 – 59 sa ko-
pali šance pri zámku. V roku
1666 sa z nariadenia mestskej
vrchnosti začalo s výstavbou hra-
dieb pri bašte oproti Bodenzeilu
(Bodenzeil – dnešná Jesenské-
ho ulica) a na Hrnčiarskej ulici,
práce tu trvali 6 týždňov. Vyrov-
nali sa výdavky za stavbu a te-
sárske práce na streleckých sta-
novištiach. Od apríla do no-
vembra 1667 sa pracovalo na
baštách. V 1668 bol dokončený
múr od špitálu k Bratislavskej
bráne (dnes Moyzesova ulica) a
mesto uzavrelo dohodu s Pav-
lom Glasserom o vykopaní zá-
kladov pre novú baštu a hradbu
pred Hornou bránou, oproti
hradnej záhrade grófa Pálffyho.
Z roku 1670 máme zachovaný
účet „za kopanie valov a mu-
rárske práce na Hrnčiarskej uli-
ci“ - od júna do novembra sa ko-
pal val a priekopa. Po roku 1670
už neevidujeme samostatné úč-
ty z výstavby opevnenia, zdá sa
teda, že Hrnčiarska ulica patrila
k posledným budovaným úse-
kom a v roku 1670 bola už je-
diným miestom, na ktorom sa
pracovalo.

Po pominutí nebezpečenstiev
17. a začiatku 18. storočia funk-
cia opevnenia postupne upadá,
už v 1. pol. 18. storočia boli prie-
kopy značne zasypané smetím.
K roku 1769 sa viaže prvá infor-
mácia o mestom povolenom na-
rušení hradby. So súhlasom
Uhorskej komory bola schvá-
lená žiadosť miestneho farára o
bránku a prechod na Hrnčiarsku
ulicu – vznikla tým dnešná Fort-
ňa. V druhej polovici 19. storo-
čia postihla fortifikáciu devastá-

cia zapríčinená rozvojom mesta.
Medzi prvými boli zlikvidované
mestské brány. Materiál z nich
použila židovská náboženská
obec na výstavbu novej syna-
gógy. V roku 1883 povolilo mes-
to prieraz hradby a bránku Au-
gustínovi Sandtnerovi, majiteľovi
domov č. 39 a 40 na Štefáni-
kovej ulici. Otvor v hradbe mu
umožnil bezprostredný kontakt s
majerom, ktorý vlastnil na Šan-
covej ulici (neskôr priestor pále-
nice). V rovnakom roku odsúhla-
silo mesto predaj, resp. pre-
nájom valu majiteľom jednotli-
vých parciel, na ktorých sa tento
nachádzal. Podmienkou kúpno-
predajných i nájomných zmlúv
bola starostlivosť kupujúceho/-
nájomcu o hradbu, ktorá naďalej
zostala mestským majetkom, na
vlastné náklady. Prenajaté valy
sa postupne buď odstránili alebo
upravili na malé vinohrady, zá-
hrady či malé parčíky. Mestské
pozemky za hradbou na Hrn-
čiarskej ulici mali byť vysadené,
oplotené a dané do prenájmu
majiteľom tamojších domov. Tý-
mito úpravami sa mesto snažilo
zabraňovať alebo aspoň obme-
dzovať nočné vlámania do zá-
hrad a domov.

Pôvodne celistvú stavbu po-
stupne narúšali povolené i nele-
gálne otvory. Situácia sa nezlep-
šovala ani v prvej polovici 20. sto-
ročia. Opakovane sa objavujú
žiadosti o likvidáciu časti hra-
dobného múru, resp. o jeho pre-
razenie. V roku 1942 zamietlo Mi-
nisterstvo školstva a národnej
osvety niekoľkonásobnú žiadosť
miestnej pobočky Deutsche Par-
tei o povolenie zbúrať časť hrad-
by na Štefánikovej ulici, ktorá
mala brániť výstavbe nového
spolkového domu. V rovnakom
roku udelilo Ministerstvo mimo-
riadny súhlas s likvidáciou sta-
rého mestského múru kvôli vý-
stavbe nového moderného ob-
chodného domu na Wiserovej
ulici (dn. Križovatka Holubyho -
Jesenského). Dôvodom mimo-
riadneho súhlasu bol fakt, že
časť múru, o ktorý sa jedná, bola
čiastočne zlikvidovaná pri stav-
be školy a zvyšok bráni rozvoju
mesta smerom na tepnu Bra-
tislava - Trnava a smerom k sta-
nici. V roku 1952 bola Pamiat-
kový úradom schválená žiadosť
Západoslovenských mlynov,
n.p. o vybúranie vchodu cez
hradbu pre motorové vozidlá s
odôvodnením, že „ múr je už po-
škodený prebúraním vchodu do
závodu Mäsna ako aj novo-
dobou rekonštrukciou. Je iba ná-
znakom zachovanej hradby a ne-
tvorí pohľadovú dominantu. Uli-
ca, do ktorej múr ústí (Hrnčiar-
ska) je úplne bezvýznamná tak
po stránke staviteľskej ako aj po-
hľadovej.“ Naopak, žiadosť
MNV o zbúranie hradieb v
miestach, kde chceli Rudné ba-
ne stavať obytný dom, t. j. “ v po-
hľade od kostola ku kaštieľu “
(Mladoboleslavská ul.) Pamiat-
kový úrad neodsúhlasil.

Renesančné opevnenie dáv-
no stratilo svoj primárny výz-
nam. Kedysi pýcha slobodného
kráľovského mesta však stojí do-
dnes. Možno nie v plnom roz-
sahu, miestami možno nie v naj-
lepšom stave. Patrí k Pezinku, je
súčasťou jeho histórie, je naším
kultúrnym dedičstvom. V celej
svojej dodnes zachovanej po-
dobe je národnou kultúrnou pa-
miatkou, chránenou zákonom.
Naďalej je v majetku mesta a
jeho svojvoľné poškodzovanie
znamená poškodzovanie cu-
dzieho majetku so všetkými dô-
sledkami z toho vyplývajúcimi.

Mestské múzeum v Pezinku
Petra Pospechová

Záhrada s valom v dome Jamnických na Štefánikovej ulici.

Deň matiek v DSS a ZPS

O tom, že ovlá-
dať anglický ja-
zyk je v dnešnej
dobe samozrej-
mosťou, už niet
pochýb.Ale ako
deťom uľahčiť a
spestriť samot-
né učenie? Nad
touto myšlienkou sa zamysleli pred štrnástimi rokmi aj Ing. Voj-
tech Kresťanko – učiteľ angličtiny, s hudobným skladateľom
Alim Brezovským. Tak vznikol skvelý projekt

– množstvo pekných detských piesní s anglickými tex-
tami a chytľavými melódiami. Do tohto projektu sa pod vedením
pani učiteľky Rusnákovej a Balcovej zapojili aj naši štvrtáci a
druháci z II.B. Naučili sa pieseň s ktorou 23.
apríla vystúpili na koncerte v Ružinovskom DK v Bratislave.
Spev sprevádzali druháčky aj tanečnými kreáciami. Atmosféra
bola príjemná. Po koncerte sa deti osviežili malou zmrzlinou a
zábava pokračovala v neďalekom detskom areáli Radosť.

, ZŠ Na bielenisku

Angličtina v pes-
ničkách

Hello my penfriend,

A. Rusnáková

Angličtina Na Bielenisku

Členovia a funkcionári Klubu sprievodcov mesta Pezinok sa v
mesiaci marec stretli na výročnej členskej schôdzi, na ktorej
hodnotili svoju prácu a jej výsledky za uplynulý rok. Zároveň
schválili plán činnosti na ďalšie ročné obdobie. Odovzdané boli
aj ďakovné listy ako osobitné poďakovanie Pezinskému kultúr-
nemu centru, Malokarpatskému baníckemu spolku i Malokar-
patskej knižnici v Pezinku. Peter Ronec

Klub sprievodcov hodnotil svoju činnosť
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Dňa 19. 4. sa na Majstrov-
stvách sveta školskej mládeže v
orientačnom behu národné druž-
stvo Slovenska stalo majstrom
sveta. Členom tohoto družstva
bol aj pretekár KOB Sokol Pe-
zinok , ktorý svo-
jim 25. miestom na dlhej trati
tiež výrazne prispel k zisku tohto
vzácneho titulu. Družstvo súťa-
žilo v zložení Martin Šmelík (A-
TU Košice), Martin Jonáš (Kob-
ra Bratislava), Matej Kopčík
(KOB Sokol Pezinok), Teodor
Takáč (ŠK Hadveo Banská
Bystrica) a Matej Muller (ŠK
Vazka Bratislava). Pre Pezinča-
nov je to druhý školský titul od ro-
ku 2006, keď ho do Pezinka pri-
niesol Branislav Iro.

Matej Kopčík

Michal Tomašovič

Matej Kopčík
majstrom sveta!

Inzercia

Hasiči a záchranári z ra-
kúskeho Strasshofu oslávili 9.
mája svoj sviatok spoločne so
slovenskými partnermi – členmi
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru z Pezinka, ktorí už roky ú-
spešne spolupracujú a viažu
ich aj osobné priateľstvá. Sú-
časťou osláv, na ktorých nechý-
bala ani slovenská hymna za-
hraná domácim dychovým or-
chestrom, bolo aj odovzdáva-

nie vyznamenaní zaslúžilým
členom domácej hasičskej a zá-
chranárskej organizácie. O-
cenenie za spoluprácu dostali
aj Pezinčania Gabriel Guštafík,
Milan Čech a primátor Oliver
Solga.

Dôležitou súčasťou návštevy
bolo stretnutie s domácim pri-
mátorom pánom Ludwigom
Deltlom, ktorý s nami absolvo-
val prehliadku nového doprav-

ného terminálu, separačného
dvora, novej strednej školy,
umeleckej hudobnej školy a
mestskej knižnice. Strasshof je
desaťtisícové mestečko neďa-
leko Viedne, ktoré vzniklo pred
deväťdesiatimi rokmi okolo dô-
ležitého dopravného železnič-
ného uzla. Dnes je to veľmi prí-
jemné, všestranne sa rozvíjajú-
ce mesto, ktorého obyvatelia
cestujú za prácou hlavne do

Viedne. Obidvaja primátori sa
navzájom ubezpečili, že aj do
budúcnosti má zmysel začína-
júcu spoluprácu a výmenu skú-
seností ďalej rozvíjať. Minulo-
ročný dar Pezinčanov, veľká so-
cha sv. Floriána, patróna hasi-
čov, už tróni vysoko na priečelí
budovy a pripomína spoločný
cieľ hasičov zo Strasshofu i z
Pezinka, a tým je nezištne po-
máhať a zachraňovať. (ra)

Návšteva u rakúskych priateľov

V Pinelovej nemocnici v Pezinku sa v stredu 8.5.2013 usku-
točnili ďalšie tradičné preteky v orientačnom behu - už 56. roč-
ník Pohára oslobdenia mesta Pezinok, zároveň aj 3.kolo ob-
lastného rebríčka oblasti Západ. Pezinskí pretekári opäť do-
siahli viacero úspechov.

Putovný pohár oslobodenia mesta Pezinok určený pre naj-
úspešnejší klub na týchto pretekoch získal KOB Sokol Pezinok,
na 3.mieste skončil klubAŠK Pezinok.

V hodnotení jednotlivcov sa darilo najmä deťom, z ktorých
mnohé navštevujú krúžky orientačného behu na pezinských
školách, a teda dobrá príprava sa prejavila aj v teréne. Najlep-
šie umiestnenia v jednotlivých kategóriách:

1. Jakub Fraňo, 2. Tibor Fedor, 3. Andrej Mikloš, všetci
KOB Sokol Pezinok; 1. Ema Havlíková (KOB Sokol Pezi-
nok), 3. Zuzana Féderová (AŠK Pezinok); 1. Pet-
ra Kurucová, 2. Miška Oškerová, 3. Dorotka Fraňová, všetky
KOB Sokol Pezinok; 1. Andrej Heriban, 2. Filip Dubovský,
obaja AŠK Pezinok; 1. Alžbeta Dubovská, AŠK Pezinok;

1. Medard Féder nml., 2. Andrej Dubovský, obaja AŠK Pe-
zinok

Ani starší sa však nedali zahanbiť: 1. Jozef Fedor, KOB
Sokol Pezinok; 1. Iveta Majtánová, KOB Sokol Pezinok;

2. Jaroslav Piják, 3.Ivan Oravec st., obaja KOB Sokol
Pezinok; 1. Soňa Kavecká, 3. Darina Poláčková, obe KOB
Sokol Pezinok; 1. Ľubica Toporová, 2. Andrej Virlič, 3. Andrej
Mikloš st., všetci KOB Sokol Pezinok

M-10:
W-10:

W-10 s rodičmi:

M-12:
W-12:

M-14:

M45-:
W45-:

M55-:
W55-:

K3:
Veronika Vachová

Pohár oslobodenia mesta Pezinok

Šťastie, radosť, odmena za trojročnú tvrdú prácu prišli v podo-
be zlatej medaily. Gymnastky, žiačky tretieho ročníka, si vybojo-
vali na Majstrovstvách SR zlatú medailu v gymnastickom štvor-
boji ZŠ v kategóriiA(1. - 3. roč.). Po výbornom výkone porazili se-
dem družstiev a vystúpili na najvyšší stupienok. Družstvo tvorili
tieto talentované dievčatá: Klára Margitánová, ktorá získala aj
striebornú medailu ako jednotlivkyňa, Petra Polkorábová, Do-
minika Dulajová, Ema Havlíková aAlexandra Senková. Dievčatá
trénuje dlhoročná trénerka Mgr. Irena Hlinkovičová v spolupráci
s PaedDr. Miroslavou Petrakovičovou. Na Majstrovstvách SR
ZŠ na Fándlyho ulici veľmi úspešne reprezentovali aj dievčatá sú-
ťažiace v kategórii B (4. – 6. roč.), menovite: Tereza Sluková,
Viktória Pokoradi, Simona Pokorná a Pavlína Pilková. Napriek to-
mu, že družstvo bolo oslabené o jednu gymnastku, obsadilo štvr-
té miesto. Mgr. Viera Šindelárová

Gymnastky zo ZŠ Fándlyho majsterky SR

Oddiel modernej gymnastiky pri Športovom gymnáziu v Nitre
usporiadal 2. ročník medzinárodnej súťaže Pribinov pohár. Po-
dujatie sa uskutočnilo 20. apríla v nitrianskej Mestskej športovej
hale. Z Pezinka štartovali dve mladé gymnastky zo Základnej
školy Kupeckého ul. Timea Oravcová ( r.2005) sa vo svojej kate-
górii umiestnila na 3. mieste – prvú klasickú disciplínu bez nára-
dia vyhrala, v druhej s obručou, ktorú absolvovala na súťaži prvý-
krát, sa jej darilo už menej. Michaela Mozolíková (r.2002) s nára-
dím obruč a lopta obsadila 9. miesto. (mo)

Pribinov pohár v modernej gymnastike

vysvetľuje
Petra Pospechová, riaditeľka
Mestského múzea v Pezinku.

Huncokári prichádzali do na-
šich končín od druhej polovice
18. storočia. Ich príchod súvisí
s hospodárskymi zmenami a re-

„Rozhodli sme sa spracovať
huncokárske dejiny,“

„Výstava sa opiera o fakty a tex-
tové informácie z ich minulosti,
či už hlbšej, 250-ročnej, alebo
relatívne mladšej, spred 50 až
60 rokov. Snažíme sa podať zá-
kladný obraz o tom, kto vlastne
boli huncokári a priblížiť odkiaľ
prišli. Na príkladoch konkrét-
nych rodín z Pezinka a Cajly
chceme ukázať, aký bol ich kaž-
dodenný život.“

formami, ktoré zaviedla Mária
Terézia. Patrila k nim aj moder-
nizácia lesného hospodárstva.
Bolo treba odborníkov a robot-
níkov, ktorí rozumeli lesu, drevu
a jeho ťažbe. Preto sem prišli
drevorubači a lesní robotníci z
nemecky hovoriacich končín
vtedajšej monarchie, najmä z
Tirolska, Štajerska či z Dolného
Rakúska. Volali ich sem predo-
všetkým Pállfyovci, ktorí boli
najväčšími vlastníkmi pôdy a le-
sov v Bratislavskej stolici a prí-
chod huncokárov sa tak stal
špecifikom Malých Karpát.

„Zjednodušene by sa to dalo
prirovnať k vlnám kolonistov,
ktorí sem prichádzali kvôli roz-

voju vinohradníctva napríklad v
13. storočí. Aj vďaka tejto stre-
dovekej minulosti tu bola veľmi
zastúpená nemčina a tak hun-
cokári prichádzali do prostre-
dia, ktoré s nimi bolo jazykovo i
kultúrne spriaznené,“

„Aj vďaka tejto uzavretosti si
zachovali svoj jazyk a ich po-
tomkovia si dodnes pamätajú
nemčinu,“

„Pri rozhovoroch s nimi
bolo veľmi zaujímavé počúvať,
ako žili ešte v 30. a 40. rokoch
minulého storočia. Ako naprí-
klad deti huncokárov chodili

vysvetľu-
je Petra Pospechová.

Napriek tomu huncokári žili
veľmi utiahnutým spôsobom ži-
vota predovšetkým preto, že sa
celý odohrával v lesoch, upro-
stred hôr. Na jednom mieste ži-
la jedna či dve rodiny a ak sa aj
navštevovali, tak len medzi se-
bou. Dostali dom so záhradou,
mali k dispozícii dobytok a boli
vo všetkom sebestační. Čo sa
im podarilo dopestovať a do-
chovať, z toho žili. Prebytky po-
tom v meste mohli vymeniť za
iný tovar, povedzme petrolej.
Muži sa venovali ťažbe a spra-
covaniu dreva, ženy čistili chod-
níčky, pripravovali krmivo pre
zver, kosili trávu na lesných lú-
kach.

hovorí Petra Pospe-
chová.

osem kilometrov cez les do ško-
ly a poobede zasa zo školy do-
mov. “

„Sú to
ľudia, čo majú les v krvi. Zo všet-
kého, čo hovoria, je cítiť neuveri-
teľnú úctu k lesu,“

Práve taká prozaická vec,
akou bola povinná školská do-
chádzka v prvej ČSR, zasiahla
do ich spôsobu života. Začali
prichádzať na to, že pre deti bu-
de lepšie, ak aspoň cez pracov-
ný týždeň ostanú v meste u prí-
buzných. Vtedy sa začala narú-
šať aj uzavretosť huncokárov,
ktorí začali postupne schádzať
z lesa k civiizácii.

Definitívne sa pod zánik ich ko-
munity podpísal odsun Nemcov
po druhej svetovej vojne. Nie
všetci však mali nemeckú ná-
rodnosť. Je zaujímavé, že sa im
rodili prevažne dievčatá, vyda-
jom ktorých vznikali zmiešané ro-
diny, takže sa medzi huncokármi
začali objavovať aj české a slo-
venské mená. Týmto rodinám
sa podarilo uniknúť pred vysíd-
lením. A aj vďaka tomu hunco-
kárska komunita z Pezinka nevy-
mizla, takže môže dnes podať
svedectvo o svojej histórii.

dodáva riadi-
teľka Mestského múzea Petra
Pospechová. Možno aj týmto
môže život huncokárov inšpiro-
vať súčasné generácie. (kam)

Jazdecká sezóna na Rozálke
bola úspešne zahájená v máji
drezúrnymi a parkúrovými pre-
tekmi. V júni však pripravuje pe-
zinský konský areál opäť niečo
špeciálne. Po prvýkrát v histórii
Slovenskej republiky sa u nás
20.-23. júna organizuje

.
Jedinečné podujatie bolo

schválené Medzinárodnou jaz-
deckou federáciou v novembri

Pohár
národov detí a juniorov

2012 a odvtedy prebiehajú prí-
pravy na príchod reprezentácií
jednotlivých štátov. Rozálka
očakáva účasť 12 krajín, ktoré
vyšlú svojich najlepších junio-
rov a deti. Keďže podľa prís-
nych pravidiel môžu na Pohári
národov štartovať len tí najlepší
z najlepších, organizátori pri-
pravili pre menej skúsených
jazdcov národný pretek

. Tak si atmosféru jedi-
Rozál-

ka Cup

nečných pretekov vyskúša na
vlastnej koži celá mládežnícka i
seniorská obec.

Výkony mladých talentov bu-
deme môcť sledovať už od
štvrtka 20. júna, kedy bude pre-
biehať otváracie skákanie. Od
18.30 h popoludní sa všetci
účastníci zídu na slávnostnom
otváracom ceremoniáli, ktorý
bude obohatený o kultúrny pro-
gram. Piatok až nedeľa budú ve-

POHÁR NÁRODOV DETÍ A JUNIOROV – mladé talenty mieria na Rozálku
nované výlučne úžasným výko-
nom mladých jazdcov, ktorí bu-
dú s koníkmi prekonávať až
140-centimetrové prekážky.

Počas celého podujatia je
vstup pre verejnosť voľný a
okrem podpory nášho repre-
zentačného družstva môžete
stráviť príjemné chvíle aj pri
iných aktivitách, ktoré Rozálka
pre rodiny s deťmi pripravila.

Petra Hašová

Huncokári mali les v krvi
Do tajomného a skrytého života huncokárov v okolitých

horách budú môcť nazrieť návštevníci Mestského múzea v
Pezinku. Výstava venovaná miestnej nemeckej komunite
otvára svoje brány v piatok 31. mája.

Drevorubačský dom v lese – 1945.

CFK Pezinok Cajla pozýva na 4. ročník turnaja Memoriál
Martina Valenta. Turnaj žiakov U13 ročníkov 2000 sa uskutoční

na cajlanskom ihrisku. Pozvanie prijali
tímy z Limbachu, Vajnor, Šamorína a domácich budú reprezen-
tovať CFK Pezinok CAJLA a TJ Baník Pezinok. V rámci futbalo-
vého turnaja bude prebiehať aj súťaž Kráľ pokutových kopov.

15. 6. 2013 od 8.30 hod.

(r)

IV. ročník Memoriálu Martina Valenta

V sobotu 11. 5. 2013 sa konali v Žiari nad Hronom Majstrov-
stvá Slovenska v plesovej choreografii a exhibíciách, na kto-
rých KST PETAN Pezinok pri TC Charizma vzorne reprezento-
val naše mesto. Najskôr sa, po prvýkrát vo svojej histórii na ta-
kejto súťaži, postavili na parket Pezinskí seniori, ktorí sa po vý-
bornom výkone umiestnili na 4. mieste. Veľký úspech dosiahol
aj pár a , ktorí zaujali netradič-
ným spojením ľudovej hudby a latinsko-amerických tancov z
„dielne“ Kvetky Štrbovej a v kategórii exhibície získali skvelé 2.
miesto.

Richard Forró Petra Víťazková

Tancovali za Pezinok

Pezinskí hádzanári sú v extralige! Posledný zápas nadstavbo-
vej časti 1. ligy o postup do najvyššej súťaže bol pre Pezinčanov
dvojnásobne víťazný. Po dlhých rokoch vyhrali nad Levočou, a
to dokonca na jej domácej pôde, čím si zabezpečili víťazstvo v
1. lige. Vďaka bilancií vzájomných zápasov totiž predbehli aj Po-
važskú Bystricu, ktorá vďaka prekvapivému víťazstvu nad Marti-
nom dosiahla rovnaký počet bodov.

Pezinskí hádzanári odovzdali na ihrisku všetky svoje sily, hrali
pozorne, takticky v obrane a strelecky efektívne v útoku. Po celý
čas viedli a udržiavali si psychologickú prevahu nad „premotivo-
vanými“ domácimi. Ostáva len veriť, že si svoju výbornú kondíciu
udržia aj v extralige a budú robiť svojim pezinským priaznivcom
radosť. (r)

Úspech pezinských hádzanárov
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Takmer neprestajný smiech a
častý potlesk sa ozýval večer
25. apríla z vypredanej Veľkej
sály pezinského Domu kultúry.
Na pódiu sa tu totiž predstavila
pätica známych divadelných,
ale aj seriálových hercov vo ve-
selom predstavení „Kto zha-
sol svetlo?“. Išlo o komediálnu
frašku z dielne francúzskeho
autora Marca Camolettiho.

Hra „Kto zhasol svetlo“ zožala úspech
Hlavnú líniu hry tvorí oboj-

stranná manželská nevera, od
ktorej sa odvíjajú rozličné zá-
merné, ale hlavne náhodné
vtipné situácie. V aprílovom
predstavení si zahrala jednu z
hlavných postáv známa slo-
venská herečka Mária Kráľo-
vičová. Stvárnila slúžku Annu,
ktorá žije v domácnosti spolu
so svojimi navzájom si never-

nými zamestnávateľmi. Vďaka
tomu neraz zažíva komické mo-
menty, ale taktiež vie túto situá-
ciu pomocou svojho sedliacke-
ho rozumu pohotovo využívať
vo svoj prospech.

Vydatú a nevernú paničku
stvárnila taktiež populárna he-
rečka Zuzana Tlučková, ktorá
si účinkovanie v tejto komédii
užívala aj pred pezinským pub-

likom. Jej športovo založeného,
avšak nie veľmi inteligentného
milenca zahral herec Braňo
Deák a neverného manžela a
jeho mladú záväzkuchtivú mi-
lenku mohli Pezinčania vidieť v
podaní herca Jána Koleníka a
herečky Kristíny Svarinskej. To-
to komediálne predstavenie si
môžete v Pezinku pozrieť ešte
raz v druhej polovici júna. (KG)

V dňoch 7.-9. júna 2013 sa na
Radničnom námestí a Štefáni-
kovej ulici opäť uskutočnia
Keramické trhy. Tentoraz s prí-
vlastkom „jubilejné“ – čaká nás
už ich desiaty ročník. Od svoj-
ho vzniku si trhy napriek niekoľ-
kým zmenám zachovali svoje
srdce – vítajú návštevníkov roz-
manitosťou tvarov a farieb, prí-
ťažlivosťou umeleckej tvorby,
zachovávajú stále živé re-
meslo a snažia sa ponúknuť ne-
opakovateľnú atmosféru. Ne-
zabúdajú však ani na svoju his-
tóriu – súčasťou podujatia bu-
de aj slávnostná prezentácia
knihy venovanej desiatemu vý-

ročiu trhov, ktorej autorkou je
jedna zo zakladateľov samot-
nej myšlienky vzniku Keramic-
kých trhov PhDr. Danka Ko-
pálová.

Tento rok privítame kerami-
károv zo šiestich štátov. Okrem
Slovenska a Českej republiky
nájdete medzi stánkami aj kera-
miku z Bulharska, Poľska, Slo-
vinska a Maďarska. Pestrý pro-
gram zabaví nielen dospelých,
ale aj deti, pre ktoré sú pripra-
vené detské tvorivé dielne či di-
vadielko, ktoré im predstaví
Keramickú rozprávku. Atmos-
féru dotvorí bohatý hudobný
program, predvádzanie toče-

nia na kruhu či prebiehajúca
súťažná výstava na tému
„Pocta k 10. ročníku Keramic-
kých trhov“. Svoju zručnosť
návštevníkom pod veľkým sta-
nom na námestí predvedú maj-
stri keramikári Drahoslav Cha-
lány a Pavol Schmidt. Modelo-
vanie keramickej sovy predve-
die majster Marián Liška. Aj
priamo medzi predajnými stán-
kami sa môžete prizrieť výrobe
keramiky, technike točenia na
kruhu, či páleniu raku kerami-
ky. 10 rokov podujatia zmapuje
výstava v Malokarpatskom mú-
zeu pod názvom

a piatkový ve-
Keramické

trhy 2004-2013

čer sa nám rozžiari pri pálení
pece priamo na námestí. Pri prí-
chode do mesta vás už tradič-
ne privíta maskot trhov – kera-
mický úľ.

Keramické trhy sú miestom
stretnutí. Spoločne si želajme,
aby ich desiaty ročník priniesol
do Pezinka nielen dobré poča-
sie, ale i kúzlo tradície, obnove-
nia starých priateľstiev či tvori-
vej radosti. Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku, ktoré je hlav-
ným organizátorom podujatia,
vás srdečne pozýva na Kera-
mické trhy 2013.

Malokarpatské múzeum
Mgr. Monika Chvosteková,

Privítajme desiaty ročník Keramických trhov
PROGRAM

Piatok 7. 6.

Sobota 8. 6.

14.00 h

14.00 h

14.00 - 18.00 h
15.00 h
17.00 h
18.30 h
20.30 h

9.00 h
9.30 h

10.00 h

10.30 h
13.30 h
15.00 h
21.00 h

Nedeľa 9. 6.
9.00 h
9.30 h

10.00 - 18.00 h
14.00 h

15.00 h
18.00 h

Sprievodné podujatia: 7.6. o 20.00 h

Výstava v Malokarpatskom múzeu:

- slávnostné otvorenie Keramických trhov za ú-
časti predsedu BSK Pavla Freša a primátora
mesta Pezinok Olivera Solgu

- začiatok súťažnej výstavy „Pocta k 10. roční-
ku Keramických trhov“

- tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
- DFS Magdalénka
- Miriam Sýkorová
- Gipsy elegance
- ukončenie prvého dňa trhov

- začiatok predaja
- pokračovanie súťažnej výstavy „Pocta k 10. roč-
níku Keramických trhov“

- 18.00 h - tvorivé detské dielne na Radničnom ná-
-mestí

- divadielko ŠIKULKO - Keramická rozprávka
- Karol Rosenberg - country
- DH Cajlané18.00 - Bukasový masív
- ukončenie druhého dňa trhov

- začiatok predaja
- pokračovanie súťažnej výstavy „Pocta k 10. roč-
níku Keramických trhov“

- tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
- vyhodnotenie súťaže „Pocta k 10. ročníku Ke-
ramických trhov“

- Šenkvická muzika
- ukončenie trhov

Nočné pálenie pece

– 7. 6. - 7. 7.

Zmena programu vyhradená

Keramické trhy 2004 -
2013

Keramické trhy 2013

Únia žien Slovenska, mestská organizácia Pezinok, poriada
15. ročník speváckej súťaže

, ktorá sa uskutoční v Dome
kultúry v Pezinku. Súťaž je vekovo neobmedzená. Do súťaže
sa môžete prihlásiť do 3. 6. 2013 na telefónnom čísle

u pani Rajnicovej. Porotou budú všetci diváci.

PEZINOK SPIEVA- SPIEVAJTE S
NAMI 9. 6. 2013 v nedeľu o 14.30 h

0904 377 148

Prihláste sa do speváckej súťaže

V dňoch 13.-17.5. 2013 sa v poľskej Poznani uskutočnil 6. roč-
ník Festivalu súčasnej tvorby pre deti a mládež . Na fes-
tivale vystúpilo 19 divadiel a divadelných súborov z Poľska, Slo-
venska, Talianska a Nemecka. Medzi štyrmi ocenenými divadlami
je aj pezinské divadlo PIKI.

Predstavenie získalo Cenu za scénickú adaptáciu
literatúry pre deti a mládež.

Príbeh psa, ktorý hľadá lásku, si však získal nielen odbornú, ale
aj mládežnícku porotu, ktorá mu udelila Cenu za precíznu animá-
ciu, skvelý humor a jedinečnú atmosféru predstavenia.

Po účasti na Divadelnom festivale v Moskve, kde divadlo Piki zís-
kalo hlavnú Cenu za predstavenie a
účasti na Divadelnom festivale v Španielsku, kde zahralo svoju

pre takmer 2000 divákov, sú pre Piki ďal-
ším úspešným festivalom .

V Poľsku sa však cesta Psa nekončí. (Prí)tulák má namierené aj
na Festival v Zlíne, v Liberci,

v Slovinsku, vo Švajčiarsku a na Slovensku
si konečne urobí pohodu na v Trenčíne.

Kon-teksty

Pes (prí)tulák

O deviatich mesiačikoch

RozKrávku Kon-teksty

Setkáni/Stretnutie Mateřinku Lutkovni
festival Puppet festival

Pohode (pk)

Základná umelecká škola Eu-
gena Suchoňa ponúkla v apríli
pezinskej verejnosti dva pekné
koncerty. Piateho apríla to bol tra-
dičný Jarný koncert, ktorého dra-
maturgia sa pohybovala v lyric-
kej až meditatívnej polohe. Za-
zneli hudobné diela z rôznych
štýlových období od baroka až
po súčasnosť. Prvý raz sa nám
autorsky predstavil suitou „Nála-
dy“ pre kvartet priečnych fláut
náš kolega Marian Mráz. Táto mi-
lá farebná kompozícia bola prí-
jemným prekvapením a spestre-
ním večera. Všetci účinkujúci žia-
ci podali presvedčivé muzikálne

výkony, čím vý-
borne reprezen-
tovali hudobný od-
bor školy.

Milým poduja-
tím bol tiež Ro-
dinný koncert 22.
apríla, na ktorom
dostali priestor
okrem žiakov ško-
ly aj ich rodin-
ní príslušníci. Na
tomto sviežom a
veselom stretnutí
viacerých generácií pezinských
muzikantských rodín sa muzicí-
rovalo v krásnej priateľskej tvo-

rivej atmosfére. Myslím, že nik-
to zo zúčastnených nezapochy-
boval o tom, že hudba dokáže

ľudí spájať a pomáha utvárať a
upevňovať priateľstvá...

Mgr.Zuzana Andelová

Aprílové koncerty v ZUŠ Eugena Suchoňa

6. 6. Maľovanie kamienka - Mama, ocko poď sa hrať

7.6. – 9.6. Na podujatí tvorivé diel-
ne pre deti.

- stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Pripravili sme ako každý rok počas keramických tr-
hov dielne pre deti, kde si môžu vyskúšať modelovanie z hliny, to-
čenie na keramickom kruhu a vyrobiť si niečo pekné na pamiatku.

Bližšie informácie o podujatiach na alebo
na telefónnych číslach 033/641 20 20, 0911/ 402 021. Zmena
programu vyhradená.

Keramické trhy realizujeme

13. 6. Dovidenia budúci rok - Mama, ocko poď sa hrať

27. 6. Improliga – súťaž v improvizácii.

27.6.-29.6. Festival pouličného divadla V. ročník.

- stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

Pozývame všetkých
milovníkov divadla do Domu kultúry v Pezinku o 18.00 h. Zú-
častniť sa môžu trojčlenné až štvorčlenné ucelené tímy, deti ale-
bo dospelí, na veku nezáleží. Podujatie je súčasťou Festivalu
pouličného divadla.

www.cvcpezinok.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Podzemie Malých Karpát

Ohýbanie chutí

Sprievodca z roku 1935

Spolok pre montánny výskum je vydavateľom knihy, ktorú zo-
stavil Peter Ondrus a nazval ju . Táto
zaujímavá kniha, ktorá je prvou lastovičkou v tejto oblasti, mapu-
je históriu i súčasnosť baní a baníctva v prostredí Malých Kar-
pát vrátane Pezinka. Venuje sa tiež geológii a mineralógii a pri-
náša množstvo kvalitných farebných fotografií so zobrazením
banských priestorov, vstupov do baní i z okolitej prírody.

Nová kniha profesora Fedora Malíka, špičkového odborníka na
víno, ale aj na gastronómiu sa volá Stojí za to si
ju kúpiť, pretože je to kniha „na zjedenie“, presnejšie povedané
po jej prečítaní vám bude určite chutiť oveľa viac ako obvykle.
V knihe nájdete staré i nové recepty, nevšedné ale vyskúšané
kombinácie, a k tomu príbehy, spomienky, súvislosti z celého
sveta. Mnoho receptov je aj o chutiach a jedlách nášho malo-
karpatského vinohradníckeho kraja.

Ďalšou zaujímavou publikáciou, ktorá vyšla len nedávno, je kni-
ha s podtitulom

Kniha nie je len pútavým číta-
ním, ale aj albumom dobových fotografií a najmä ilustráciou
„prvorepublikovej“ vyspelej úrovne turistiky a jej propagácie.
Knihu vydal Miroslav Slámka a Modranská beseda a nechýba v
nej ani kapitola o Pezinku.

Podzemie Malých Karpát

Ohýbanie chutí.

Malé Karpaty – 1935, Turistický sprievodca po
Malých Karpatoch z roku 1935.

Morhen – román z obdobia slovanských predkov
Vydavateľstvo Artis Omnis uviedlo do sveta čitateľov novinku
žánru fantasy literatúry od Pezinča-
na Henricha H. Hujberta. Krst sa konal na festivale fantastiky
v Bratislave. Text nám priblíži dávne časy našich predkov s prí-
chuťou mágie a čarov.

dodáva autor.

Morhen – Posledná kliatba

„Verím, že táto povesť obživí aj vlaste-
nectvo k našej otčine,“ Divadlo PIKI na festivale v Poľsku

Nové knihy

V piatok 14. júna 2013 o 19.30 h na nádvorí Tureckého do-
mu

Julian SOCHA (GB), Ďuro
TURTEV, Milan KONFRÁTER, Ján PONKA DUBAN a priatelia
THE WET FLOOR EXPERIENCE

sa
uskutoční benefičný bluesový koncert pod názvom

Vystúpia

. Výťažok z koncertu bude ve-
novaný sociálne slabším a zdravotne postihnutým deťom z Pe-
zinka a okolia.

BE-

NEFIČNÉ BLUESNENIE.

BLUES v Tureckom dome

V dňoch 11. a 12. mája 2013 sa na Letovickom zámku uskutoč-
nil už III. ročník výnimočného festivalu dychových orchestrov, kto-
rého sa zúčastnilo 20 orchestrov, z toho 15 českých a 5 zahranič-
ných ( zo Slovenska, Maďarska a Poľska). Usporiadateľom festi-
valu a partnerom z krajín Višegrádskej štvorky sa podarilo na fes-
tival prilákať výborné orchestre, medzi ktoré už pravidelne patrí i
naša dychová hudba Cajlané, ktorá bola aj jedným zo spoluorga-
nizátorov. Cajlané vystupovali v sobotu v hlavnom programe spo-
lu s DH Vozokanka a v nedeľu na galaprograme festivalu.

I touto cestou ďakujem všetkým členom DH Cajlané za vzornú a
úspešnú prezentáciu dychovej hudby a zároveň mesta Pezinok u
našich susedov, ba i v krajinách Višegrádskej štvorky.

Najbližšie si môžete vypočuť DH Cajlané na Keramických tr-
hoch 8. júna od 15,00 h na Radničnom nám. a potom opäť u suse-
dov, kde sa 14. júla v Ratíškoviciach na Morave uskutoční už 45.
ročník najväčšieho festivalu dychových hudieb v Českej republi-
ke. Cajlané práve v týchto dňoch prijali pozvanie od organizáto-
rov tohto výnimočného podujatia.

predseda spolku DH CajlanéFrantišek Féder,

DH Cajlané na Medzinárodnom festivale
dychových orchestrov Letovice 2013
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 4.6. ODBER KRVI.

► 7.-8.-9.6. KERAMICKÉ TRHY.

► 9.6. PEZINOK SPIEVA –
SPIEVAJTE S NAMI.

► 14.6. ODOVZDÁVANIE
MESTSKÝCH OCENENÍ A VYHLASOVANIE VÍŤAZOV JED-
NOTLIVÝCH SÚŤAŽÍ.

► 16.6. TANCUJTE S NA-
MI.

► 18.6. KTO ZHASOL
SVETLO?

► 20.6. SLEČINKY
Z LAVANCERE.
► 23.6. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. O LÚKE, MOTÝĽOVI A KVETINOVEJ VÍLE.

► 26.6. AKADÉMIA ZŠ
KUPECKÉHO.
► 27.-29.6. FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA– V. ročník.

►
.

► 30.6. SPOMIENKY.

...APRINIESLI SLOVANOM PÍSMO

Folklórny súbor OBSTRLÉZE, Folklórne
divadlo RADOSŤ

(utorok) o 8.00 h v salóniku DK – Orga-
nizátor: Slovenský Červený kríž – MO Pezinok.

(piatok-nedeľa) Hlavný garant:
Malokarpatské múzeum Pezinok. PKC sa na podujatí spolupo-
dieľa na tvorbe kultúrneho programu.

(nedeľa) o 14.30 h vo veľkej sále DK
XV. ročník celomestskej súťaže v speve.

Hlavný garant: Únia žien Slovenska – MO Pezinok.
(piatok) o 17.30 h vo veľkej sále DK

Vyhodnotenie 21. ročníka Literárnej súťaže
– Cena primátora mesta Pezinok. Vyhodnotenie – Najlepší špor-
tovci za rok 2012.

(nedeľa) o 15.00 h vo veľkej sále DK –
Záverečný program Tanečného odboru Základnej umeleckej

školy E. Suchoňa a hostí.
(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Iskrivá komédia Marca Camolettiho. Účinkujú. M.
Kráľovičová/Z. Studenková, J. Koleník, B. Deák, Z. Tlučková, K.
Svarinská.

(štvrtok) o 10.00 h a 17.00 h v malej sále DK –
Predstavenie Divadelného krúžku CVČ.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes:

Účinkuje Teatro Neline. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou
súťažou.

(streda) o 16.30 h vo veľkej sále DK –

Or-
ganizátori: PKC a CVČ pod záštitou Mesta Pezinok. Podrobný
program bude uverejnený na samostatných plagátoch.

Koncert najpopulárnejšej českej speváčky s kapelou Petra
Maláska.

(nedeľa) o 16.00 h v Zámockom parku –
Otvorenie Kultúrneho leta. Podujatie PKC s programom a pre-
zentáciou gastronomických špecialít malokarpatského regiónu.

Predstavenie pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovanských
vierozvestcov Cyrila a Metoda. Účinkujú: žiaci 4. A triedy zo
Súkromnej základnej školy Bajkalská 20, Bratislava pod vedením
Mgr. Viery Drškovej.

. Regionálne špeciality pripravia členky Jed-
noty dôchodcov MO Pezinok.

28.6. (piatok) o 19.00 h LUCIE
BÍLÁ

v spoločenskej sále DK –

Program:

Zosobáš i l i sa

70-roční

75-roční

Margita Šimoneková 8.5.
Darina Demková 8.5.
Anton Mlýnek 9.5.
Dušan Kostka 10.5.
Ján Ištok 11.5.
Štefan Demovič 13.5.
Ján Hudák 15.5.
Hildegarda Sandtnerová 21.5.
Helena Čierna 22.5.
Juraj Nestarec 25.5.
Ing.Andrej Blažek 31.5.

Bedrich Háger 6.5.
MagdalénaAksamitová 12.5.
Ing. Ľudovít Bauer 16.5.
Alojz Miklovič 17.5.

Ing. arch. Štefan Minárik 20.5.
Margita Kanková 22.5.
Etela Totková 23.5.
Pavol Srna 26.5.
Magda Konečná 29.5.

Jolana Popelková 5.5.
Mária Múčková 9.5.
Bohuslav Šolta 12.5.
Maria Hotová 17.5.
Karolína Sulanová 20.5.
Rozália Petrakovičová 23.5.
Zdenka Kolariková 26.5.
Cecília Kováčová 27.5.
Anna Hlavicová 27.5.
Elena Kanková 29.5.
Katarína Nitrayová 31.5.

Apolonia Náhliková 2.5.
Valeria Gašparovičová 5.5.
Margita Ondrušová 24.5.

Martin Krčík 5.5.

80-roční

85-ročné

91-ročný

Andrea Michalecká 43 r.
Helena Kadlečíková 82 r.
Peter Mojžiš 72 r.
Stanislav Demovič 52 r.
Helena Domoráková 77 r.
Hildegard Hanúsková 82 r.
František Selič 87 r.
Michal Sabó 93 r.
Magdaléna Tavalyová 60 r.
Alena Kluková 59 r.

Maximilián Thurzo 16.4.

Katarína Rita Árvaiová 16.4.

Marek Mihalovič 18.4.

Lucia Molnárová 18.4.

Oskar Kretter 22.4.

Hanka Skovajsová 22.4.

Elenka Barkolová 23.4.

Tomáš Jurčík 23.4.

Lívia Muráriková 25.4.

Oliver Vetrák 25.4.

Alžbeta Kucháriková 26.4.

Matúš Zedníček 27.4.

Lukáš Pastír 30.4.

Linda Kupkovičová 1.5.

Jakub Osuský 2.5.

Jakub Baďura 2.5.

Matej Baďura 2.5.

Jakub Duban 3.5.

Dorota Hollanová 4.5.

Nela Porubanová 4.5.

Nina Bížová 6.5.

Marko Krajčovič 9.5.

Hana Pojdáková 9.5.

Ema Czanerová 10.5.

Jakub Magula 10.5.

Kamila Trávničková 12.5.

MÁJ 2013 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

• Martin Kubov a Mgr. Miroslava
Mrvová • Michal Hanúsek a Ing.
Michala Vitosová • Ing. Igor Iste-
nes a Silvia Tichá • Vladimír Gaš-
parík a Lucia Burdová • Richard
Slezák a Gabriela Pejková • Ing.
Juraj Alexy a PhDr. Oľga Baďuro-
vá • Miroslav Laheta a Mgr. Kris-
tína Holíková • Martin Marke a
Katarína Jajcayová • Marek Kor-
chan a Jana Jurišová • Rastislav
Švec a Zuzana Guštafíková

B L A H O Ž E L Á M E

Dňa 30. 4. 2013
sme si pripomenuli
nedožitých 70 ro-
kov a 17. mája 2.
výročie úmrtia

S láskou spomínajú manželka a
dcéry s rodinami.

Štefana
MESZÁROŠA.

1.-2. Kráľovstvo lesných strážcov ..................................... USA
3.-4. Babovřesky ................................................................. ČR
5.-6. Tiesňová linka ........................................................... USA
7.-9. Star Trek: Do Temnoty ......................................................... USA
10.-11. Iron Man 3 .............................................................................. USA
12.-13. Rozkoš v oblakoch ................................................. Špa
14.-16. Vo štvorici po opici 3 ................................................... USA
17. Len Boh odpúšťa ..................................................... Fra, Dán
18.-19. Podfukári ........................................................................ USA
20.-21. Bling Ring ....................................................................... USA
22.-23. Po zániku Zeme ......................................................... USA
24. Divoký Django ........................................................... USA
25.-26. Tranz ......................................................................... USA
27.-28. Muž z ocele ....................................................... Can, USA
29.-30. Príšerky: Univerzita ....................................................... USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h. Hráme za každého počasia.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

S hlbokým žiaľom
oznamujeme všet-
kým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, že sme sa
dňa 22. 4. 2013
rozlúčili s našou
drahou

ktorá nás opustila vo veku 82 ro-
kov. Ďakujeme za účasť na o-
brade i za kvetinové dary. Syn Ja-
roslav a dcéraAlena s rodinami.

Helenou KADLEČÍKOVOU,

Dňa 13. 6. 2013
uplynie 6 rokov, čo
nás navždy opus-
tila drahá

.
S láskou spomína

manžel a ostatná smútiaca rodi-
na. Ďakujeme, všetkým, ktorí jej
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Marta
BLAŽÍČKOVÁ

Dňa 26. 4. 2013
sme si pripomenuli
nedožité narode-
niny môjho dra-
hého manžela

a 27. 5. 2013 uplynul rok, čo nás
navždy opustil môj drahý manžel
a milovaný otec a dedko. S lás-
kou spomína manželka Helena,
dcéry Alenka, Vlaďka a vnučky
Aďka, Miška, Nikolka, sestra Jož-
ka. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Vladimíra
SLIMÁKA

19. 5. 2013 uply-
nulo 25 rokov, čo
nás opustil man-
žel, otec a dedko

z Pezinka. Kto ste
ho poznali, venujte

mu tichú spomienku. S láskou
spomína manželka Veronika,
dcéra a syn s rodinou.

Ing. Ján SLIMÁK

Dňa 3. 6. 2013 uply-
nie 13 rokov, čo
nás navždy opustil
manžel, otec a brat

Kto ste ho pozna-
li, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku.

Ján ROMAN.

2. júna uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustila
naša mamička

a 23. mája uplynulo
23 rokov od úmrtia

Alžbeta
ŠVARCOVÁ

Jozefa ŠVARCA
fotografa.

S láskou spomí-
najú deti Katarína,
Jana, Pavol, Vladi-
mír s rodinami. Kto
ste ich poznali ve-
nujte im tichú spo-
mienku.

Tak tíško odišla
duša tvoja, že ne-
stihol si povedať
ani zbohom, moji
najdrahší. Dňa 4.
5. 2013 uplynul rok
čo nás vo veku 84

rokov navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko a pra-
dedko.

.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, s nami tichú spomienku.
Manželka Mária, dcéra Mária a
syn Pavol s rodinami. V našich
srdciach stále žije.

Ján ORSZÁGH

S láskou a úctou
sme si 16. 5. pripo-
menuli 30. výročie,
čo nás opustila
naša milovaná

pôrodná asistentka. Venujte je s
nami tichú spomienku. Nevesta
Emília, vnuci Emil a Janka s rodi-
nami.

Mária
MOŤOVSKÁ

Dňa 21. 5. 2013
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
d rahý manže l ,
otec, dedko, pra-
dedko

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Irena a dcéry s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Rudolf VLHA.

Ivan PESSEL
15. 1. 1946 - 14. 5.
2005.

Manžel-
ka, deti a sestry s rodinami.

Je máj a smú-
tok tu leží, na hrob
pokladáme kytice
ruží a s láskou spo-
míname.

Odišiel si a niet ťa
medzi nami. V na-
šich srdciach žiješ
spomienkami. Dňa
24. 5. 2013 uplynul
rok od úmrtia náš-
ho otca

S láskou a úctou spomíname a
ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a venujú mu tichú spomien-
ku. Syn a dcéry s rodinami.

Rudolfa DEMOVIČA.

Dňa 23. 5 2013 sa
dožila životného
jubilea 75 rokov

K tomuto výročiu
jej želáme hlavne
veľa zdravia a šťas-
tia. Dcéra a synovia s rodinami.

Etela TOTKOVÁ.

Kto v srdci žije, ne-
zomiera! Dňa 30.
4. 2013 uplynulo 5
rokov čo nás na-
vždy opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Eva, dcéra Monika, syno-
via dušan a Ľuboš s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

František TOMAŠKOVIČ.

Odišiel si tíško, niet
ťa medzi nami, ale
v srdciach našich
žiješ stále medzi
nami. Dňa 26. 5.
2013 sme si pripo-
menuli 6. výročie

úmrtia nášho drahého, milova-
ného manžela, otca a dedka

S láskou a úctou spomínajú man-
želka Oľga s dcérami Silviou a
Zlaticou s rod. a vnúčatami Nico-
laskom a Danielkom.

Pavla NESTARCA.

Dňa 19. 5. sme si s
bolesťou vsrdci
pripomenuli 1. výro-
čie úmrtia našej
drahej manželky,
mamičky, babičky

Ďakujeme všetkým, ktorí ju po-
znali a spolu s nami jej venujú
tichú spomienku. Manžel a smú-
tiaca rodina.

Márie
TROJANOVEJ

rod. Horváthovej.

Dňa 11. 4. 2013
sme si pripomenuli
nedožité sté naro-
deniny drahého
otca, starého otca

S láskou na neho myslí dcéra s
rodinou. Ďakujem za spomienku
na neho.

Ľudevíta
SKOVAJSU.

Dňa 30. 5. 2013
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opustil
náš brat

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu,

prosím, tichú spomienku. Spo-
mína sestra Terka s Jozefom.

Eduard NEY.

Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme
dať, tichú modlitbu
odriekať a s láskou
na teba spomínať.
Dňa 12. mája 2013
sme si pripomenuli

20. výročie úmrtia nášho dra-
hého manžela, otca, dedka a pra-
dedka

z Cajle. S láskou a úctou na neho
spomína manželka Emília, dcéra
s manželom, vnučky s manželmi
a pravnúčatá.

Michala KINDERA

POĎAKOVANIE

Láska je v spomien-
ke, spomienka v
žiali, odišla tá, ktorú
sme milovali. Čas
plynie, bolesť stále
trápi, ale teba nám
už nikto nenavráti.

Dňa 6. júna 2013 si s veľkým smút-
kom pripomenieme 13. výročie
tragickej smrti našej milovanej

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

Anitky KLAMOVEJ
rod. Bučekovej.

Odišla tíško, niet jej
medzi nami, v srd-
ciach našich žije
spomienkami. Dňa
17. mája 2013 uply-
nulo 15 rokov, čo
nás navždy opustila

naša drahá

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

Emília VARGOVÁ
rod. Slamková.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť,
ale v našich srd-
ciach budeš stále
žiť. Dňa 1. 5. 2013
sme si pripomenuli
nedožité 90. naro-

deniny

S láskou a úctou spomínajú
dcéra a synovia s rodinami.

Jolany KACERLOVEJ.

MESTSKÉ MÚZEUM

ĽUDIA LESOV – holzhackeri hulcogri hulcokári huncokári
drevorubači. Výstava o osobitej, uzavretej skupine horských
ľudí, ich živote a práci v pezinských lesoch.

Stála expozícia:
Zo zeme – expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

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

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

BLUES NAMLYNE

Termín: 15. 6. 2013 od 16. 00 hod.
BÁBKY NAMLYNE

Termín: 22.6. 2013 od 10.00 hod.

VI. ročník bluesového večera. Stretnutie známych kapiel a ich
hostí. Hudba, tanec, klobása.

II. ročník – Festival bábok
Prehliadka bábkových a divadelných predstavení rôznych súbo-
rov hrajúcich pre deti, ktoré sa budú prezentovať počas celého
dňa a večer uvidíte predstavenia určené dospelým.

Kont. Mgr.Iveta Žáková, tel: 033/6404035, 9011334 552, www.sng.sk

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA
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Pozvánka na MS v driftovaní

Mladí hokejbalisti reprezentu-
júci JOKERIT JUNIORS PE-
ZINOK v kategórii U 16 (ročník
1997 a mladší) zažili tento rok
prvýkrát atmosféru slovenskej
hokejbalovej extraligy. Pocítili
ju na vlastnej koži, keď si merali
sily s inými celkami na Sloven-
sku. Spolu s HBT Slovanom
Bratislava sme boli nováčikmi v
tejto sezóne, preto sme nemali
veľké oči, nevedeli sme presne
do čoho ideme, čo nás čaká a
ako to všetko funguje. Vpred
nás hnalo to, že sme videli na
mladých chuť hrať hokejbal,
pracovať na sebe a posunúť sa
niekde. To bol ten impulz prečo
sme do tohto projektu šli.

Pri vzniku tohto teamu Joke-
rit bol školský turnaj medzi
základnými školami (spo-
lupráca s Mestom Pezinok a
Pezinskou hokejbalovou li-
gou), kde sme si všímali jed-
notlivých hráčov a postupne
sme ich pozývali na tréningy,
dávali sme kúsok po kúsku
dokopy družstvo. Hráči postup-
ne prichádzali, odchádzali až
sa pred začiatkom súťaže
vlani v októbri ako tak stabi-
lizovala základňa hráčov,
s ktorými sme pracovali. Tre-
ba podotknúť, že viacerí hráči

držali hokejky a stretli sa s
hokejbalom po prvýkrát v živo-
te. Napriek tomu sa postupne
zlepšovali a postupnou zápa-
sovou praxou získavali skúse-
nosti. Niektorí z týchto hráčov
pôsobia v niektorých tímoch
Pezinskej hokejbalovej ligy,
kde sa priúčajú popri starších
hráčoch a naberajú skúsenosti,
ktoré sa snažia pretaviť v juni-
orskom družstve.

Ako nováčik súťaže si chala-
ni a jedno dievča zmerali sily s
družstvami z Vrútok, Martina,
Nitry, Pruského, Spišskej Belej,
Kežmarku (2 mužstvá) a bra-
tislavským Ružinovom a Slova-
nom. Bol turnajový systém súťa-
že a hral každý s každým po 2-
krát. Miesto zápasov bolo vždy
v inom meste. V porovnaní s iný-
mi tímami sme mali nevýhodu,
že sme trénovali na hokejbalo-
vom ihrisku v Pezinku, kotré ne-
spĺňa extraligové rozmery ihris-
ka, na ktorých sa musia odo-
hrávať dané zápasy. Ani ihrisko
ani herný systém 5+1 (u nás
4+1) neodradil chalanov a po
úvodných prehrách niekedy aj
vysokých, sa vzchopili a v od-
vetných zápasoch už boli vy-
rovnaným súperom a dostavili
sa aj prvé úspechy. Veľká ra-

dosť zavládla po zápasoch s
bratislavským Slovanom, kde
sme dosiahli víťazstvá 2:1 a
5:2. Blízko k bodom sme boli aj
v zápasoch s Martinom (0:2),
Vrútkami (2:4) a RŠK Ružinov
(3:5)na ich pôde, ale rozhodli
skúsenosti súpera, ktorý doká-
zal rozhodnúť v posledných mi-
nútach zápasov. Na to, že drvi-
vá väčšina hráčov daných tí-
mov hrá spolu od svojich 8 -10
rokov, boli skúsenosti, zohra-
tosť a kvalita na ich strane. Cel-
kovo sme obsadili 9. miesto v
slovenskej extralige.

Napriek tomu chcem tomuto
tímu, kde sa stretla perfektná
partia mladých ľudí, povedať
jedno veľké ĎAKUJEM a rov-
nako tak aj rodičom hráčov, ve-
dúcemu tímu p. Róbertovi Mi-

kesovi st., celému realizačné-
mu tímu a v neposlednom rade
aj riaditeľom jednotlivých škôl,
ktorí nám vychádzali v ústrety
pri uvoľnení žiakov z vyučova-
cieho procesu.

Zoznam hráčov, ktorí nastúpili
v sezóne 2012/13 za JOKERIT
JUNIORS PEZINOK: Adam
BAGIN, Adam MACKO, Dávid
BENČAT, Dávid NÉMETH, Dá-
vid SIPOS, Erik SIPOS, Erik
BALÁŽ, Marek NITRAY, Marti-
na KLÚČIKOVÁ, Mikuláš FÉ-
DER, Radovan FIALA, Roman
HVILA, Tomáš PLAČKO, Mar-
tin DEBRECKÝ, Štefan GAŠ-
PAROVIČ, Rastislav CHOVA-
NEC, Michal TALAPKA, Patrik
VADOVIČ, Erik OSCITÝ, Ši-
mon SADLOŇ a Patrik ŠVARC.

trénerMgr. Peter Vlasák,

Extraliga hokejbal U16 Jokerit Juniors Pezinok

Spoločnosť Transportprojekt ako gene-
rálny partner

organi-
zovaných v spolupráci s Asociáciou
slovenských drifterov pod názvom

pozýva priaznivcov motošportu
na prvé tohtoročné preteky, ktoré sa

uskutočnia .

- 1. jún 2013 (sobota) od 12.00 h do 18.00 h - tréningy
jazdcov a DRIFT TAXI

- 2. jún 2013 (nedeľa) od 9.00 h do 18.00 h – preteky

Jazdci na špeciálne upravených automobiloch so zadným ná-
honom vám za trvalého pretáčania kolies hnacej nápravy a vy-
chýlenia zadnej časti automobilu zo smeru jazdy predstavia svo-
je schopnosti zvládať jazdu šmykom.

Pozývame vás spolu s nimi zažiť potešenie z rýchlej jazdy a
využiť jedinečnú príležitosť previezť sa na DRIFTTAXI.

Tento pretek nahrádza pretek, ktorý bol 13.-14. apríla 2013
zrušený. Viac informácií nájdete na

5. Majstrovstiev Sloven-
skej republiky v driftovaní

v areáli Kameňolomu pod Pezinskou Babou

Ing. Silvia Štrbavá

Transportprojekt King of Drift Slovakia

2013

Program:

www.drifting.sk
JOKERIT JUNIORS Pezinok

26. marca 2013 sa v telocvični
na Komenského ulici v Pezinku
uskutočnili Majstrovstvá Brati-
slavského kraja ZŠ v basketba-
le. Turnaj sa uskutočnil za pod-
pory mesta Pezinok, ZŠ Kupec-
kého, Ministerstva vnútra SR,
Obvodného úradu Bratislava -
odbor školstva a Slovenskej bas-
ketbalovej asociácie (SBA).

Turnaja sa zúčastnilo celkom
sedem škôl, ktoré boli víťazmi
okresných kôl v basketbale.
Medzi nimi boli: ZŠ Štúrova Ma-
lacky, ZŠ Gessayova Bratisla-
va, ZŠ Tilgnerova Bratislava,
ZŠ Tbiliská Bratislava, ZŠ Ku-
peckého Pezinok, ZŠ Kulíš-
kova Bratislava, ZŠ Milana Ho-
džu Bratislava.

Turnaj otvárali primátor mesta
Pezinok Mgr. Oliver Solga, pre-
zident Slovenskej basketbalo-
vej asociácie (SBA) Ing. Ja-
roslav Janáč, riaditeľka ZŠ Ku-
peckého Mgr. Katarína Volan-
ková a zástupca odboru škol-
stva Ľubomír Čamek.

Základné školy boli rozdelené
do dvoch skupín, v ktorých sa
hralo systémom každým s kaž-
dým. Víťazi skupín sa stretli vo fi-
nálovom zápase a družstvá, kto-
ré obsadili druhé miesta v skupi-
ne sa streli v boji o tretie miesto.

Napínavé súboje, krásne akcie,
veľa radosti a emócií, to všetko
mohli vidieť fanúšikovia, ktorí sa
prišli pozrieť na tento turnaj.

Do telocvične na Komenské-
ho ulici, kde ešte pred nedáv-
nom oslavoval Pezinok deväť
násobného majstra Slovenska,
si našlo cestu veľa priaznivcov
mládežníckeho basketbalu.
Zaplnené hľadisko a dobrá at-
mosféra pomohli mladým bas-
ketbalistom k lepším výkonom.
Počas zápasov bolo počuť mo-

hutné povzbu-
dzovanie spolu-
žiakov a učiteľov,
ktorým patrí vďa-
ka za vytvorenie
neopakovateľnej
atmosféry, ktorá
pretrvávala po
celý turnaj. Finá-
lové zápasy sa
hrali pri zaplne-
ných tribúnach,
čo je dôkazom
toho, že Maj-
strovstvá Brati-
slavského kraja
mali úspech aj u
divákov.

V zápase o tretie miesto sa
streli ZŠ Tbiliská a ZŠ Kulíš-
kova. Zápas bol veľmi vyrovna-
ný, družstvá sa striedali vo vede-
ní až do poslednej štvrtiny, kde
nakoniec zvíťazila ZŠ Kulíškova
34:19, a obsadila tretie miesto.

Vo finálovom zápase sa stretli
domáci zo ZŠ Kupeckého proti
ZŠ M. Hodžu. Celý priebeh zá-
pasu bol napínavý. V polčase
domáce družstvo prehrávalo
26:30, avšak vďaka výbornej
obrane a skvelej kondičnej prí-
prave domácich sa podarilo zá-

pas otočiť v ich prospech a vy-
hrať 41:34.

Zvíťaziť v Majstrovstvách Bra-
tislavského kraja je náročné, no
obhajovať prvenstvo bolo ešte
ťažšie a práve to bolo úlohou
družstva ZŠ Kupeckého Pezi-
nok, ktorému sa to nakoniec po-
darilo. Týmto víťazstvom si ZŠ
Kupeckého vybojovala postup
na Majstrovstvá Slovenska v
basketbale.

Rozhodcovia vyhodnotili prvú
päťku turnaja: Dominik Havel
ZŠ M. Hodžu, Lukáš Bolek ZŠ

Mládežnícky basketbalový sviatok v Pezinku

Družstvo ZŠ Kupeckého na Mestskom úrade slávnostne pri-
jali primátor Mgr. Oliver Solga a viceprimátor Ing. Ján Čech.

Kupeckého, Denis Kuznecov
ZŠ Kupeckého, Marek Doležaj
ZŠ Tilgnerova, Dávid Šefčík ZŠ
Kupeckého. Do druhej päťky
turnaja sa dostali hráči: Tomáš
Kubinec ZŠ Tbiliská, Mário Te-
kely ZŠ M.Hodžu, Jakub Škula
ZŠ Kulíškova, Daniel Lupták
ZŠ Kulíškova, Robin Lacina ZŠ
M. Hodžu.

1. ZŠ Kupeckého Pezinok
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Tabuľkové výsledky turnaja:

2. ZŠ M. Hodžu Bratislava
3. ZŠ Kulíškov Bratislava
4. ZŠ Tbiliská Bratislava
Basketbalový klub Pezinok a

kuje riadite ovi Fándlyho Mgr.
Milanovi Janogovi za poskytnu
tie telocvi ne, taktiež ve ká v a
ka patrí firme HEPI za organizá
ciu turnaja a poskytnutie ob er
stvenia a v neposlednom rade
všetkým lenom klubu a tréne
rom Mgr. Vladimírovi Kuzneco
vovi, Mgr. Petrovi Gypesovi a
Mgr. Andrejovi Tichému za ús
pešnú obhajobu titulu majstrov
Bratislavského kraja v basketba
le. Ceny ví azom odovzdával
poslanec mesta Pezinok Mgr.
Adam Solga.

č

č

č
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Víťazný tím ZŠ Kupeckého Pezinok

Úspešný vstup do jarnej sezóny potvrdili pezinskí plavci na
pretekoch, ktoré sa konali v apríli. Dňa 7.4.2013 odštartovali v
Bratislave starší žiaci 1. a 2. kolo Majstrovstiev bratislavského
kraja. V 18 plaveckých disciplínach si v pezinských farbách vy-
bojovali celkovo 25 medailí (6-7-12). Zo zlatej sa tešili Simona
Mičudová (3), Maroš Čambor (2) a Marek Hromník (1).

Pretekárska výprava našich najmladších plavcov sa o týždeň
neskôr postarala na Majstrovstvách bratislavského kraja kate-
górie C o ďalších 5 medailí. Nadja Dobak striebrom na 100 m
znak, Matej Šlosár dvoma bronzovými medailami na 50 m znak
a 100 m prsia. Do zbierky a celkového hodnotenia klubov
prispeli 3. miestom aj Simona Časnochová v disciplíne na 100
m znak a Katka Demeková na 100 m prsia.

Na prestížnych medzinárodných pretekoch Cena Popradu a
Memoriál Filipa Lutza, ktoré sa konali v dňoch 12. – 14.4.2013 v
Poprade, nás ako jediná zástupkyňa pezinského plaveckého
klubu zviditeľnila 3. miestom Rebeka Rusnáková na 50 m znak.
Záverečné 3. a 4. kolo Majstrovstiev bratislavského kraja uza-
vreli 21.4.2013 starší žiaci na bratislavskej plavárni Gaudeamus
16 medailami (4-7-5). Najúspešnejší bol Maroš Čambor, ktorý
zo svojich piatich štartov získal trikrát prvenstvo na 50 m voľný
spôsob, 50 a 100 m prsia. Naši plavci tak potvrdili svoju aktuálnu
výkonnosť a ich zaplávané osobné rekordy sú dobrým predpo-
kladom nominácie na blížiace sa Majstrovstvá SR.

Posledný aprílový víkend sa niesol v znamení medzinárod-
ných pretekov 13. ročníka Memoriál Ottokara Havlika v ra-
kúskom Schwechate. V silnej konkurencii Pezinok úspešne re-
prezentovali Simona Mičudová, a to 2. miestom na 100 m polo-
hový pretek a 3. miestom v disciplíne 100 m znak. Bronzovú me-
dailu si odniesli aj Marek Hromník na 400 m voľný spôsob a
Sabina Urbanová na 50 m prsia. Oľga Podhorná

Apríl v znamení plaveckých úspechov

Dňa 27. 4. 2013 sa konal v športovej hale v Stupave už 17. roč-
ník medzinárodného turnaja v karate pod názvom SLOVAK
OPEN. Tento ročník bol výnimočný tým, že sa na ňom zúčastnil
aj jeho excelencia japonský veľvyslanec na Slovensku, ktorý ten-
to turnaj hodnotil veľmi kladne. Na turnaji sa zúčastnilo viac ako
380 pretekárov z 5 štátov: Česko, Maďarsko, Srbsko, Poľsko,
Taliansko a domáce Slovensko.Turnaja sa zúčastnili aj pretekári
z Karate-Kickbox klub Pezinok. Naši pretekári sa v tak silnej kon-
kurencii nestratili a dôstojne reprezentovali klub a mesto, o čom
svedčia aj nasledovné výsledky:1. miesto si v kategórii Kumite
dorastenky 14-17 rokov do 55kg vybojovala

Taktiež 1. miesto si v kumite dorastenci 14-17rokov do 60kg
vybojoval Na 2. mieste skončil v kumite muži do
78kg Veľmi pekné 4. miesto získal v kate-
górii kata žiaci 6-9rokov Menej sa darilo v kumi-
te žiaci 10-11rokov -150cm Sebastiánovi Bobáľovi, ktorý skončil
na 5. mieste. Ešte jeden pekný úspech zaznamenala Daniela
Šiandorová, ktorá zápasila v kumite dorastenky za reprezentač-
ný výber SR, ktorý skončil na 1. mieste. 26. 5. 2013 čakajú na-
šich pretekárov Majstrovstvá Slovenska v Martine.

Daniela Šiandoro-
vá.

Manh Le Duc.
Martin Tomaškovič.

Maxim Sarkózy.

(mh)

SLOVAK OPEN v karate

V susednej obci Vinosady, v peknej multifunkčnej hale, sa
uskutočnili 18. a 19. mája Majstrovstvá Slovenskej republiky ka-
detov v stolnom tenise. Potešiteľné je, že jedným z najúspeš-
nejších mladých športovcov na týchto majstrovstvách bol Pe-
zinčanAdam Brat, ktorý získal bronz v dvojhre, striebro v štvor-
hre a zlatú medailu v zmiešanej štvorhre. Blahoželáme. (ra)

Úspech Pezinčana Adama brata


