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Hovorí sa, že v novinách pre-
vládajú negatívne správy, pre-
tože tie pozitívne nie sú dosta-
točne zaujímavé. Nemá vraj
zmysel písať o tom, že cesta
je nová a opravená, pretože to
je normálne a nik na to nie je

zvedavý. Výtlky či nehoda na
ceste však hneď vzbudia po-
zornosť.

Má to svoju logiku.Ale tejto lo-
gike stojí za to z času na čas
oponovať a priniesť aj dobré
správy. Všimnúť si povšimnu-
tiahodných ľudí. A pochváliť
chvályhodné skutky.

Inak by sme prepadli skepse.
Zmocnil by sa nás pocit, že sa
okrem problémov a káuz okolo
nás nič pozitívne nedeje. Že
Pezinok je mesto pri skládke, s
ktorou už roky bojuje. Že
Slovensko je krajina, v ktorej
možno len snívať o čistej politi-
ke a nezávislej súdnej moci.

Ale Slovensko nie je iba takou
krajinou.APezinok nie je takým
mestom. Popri skládke má aj ľu-
dí, ktorí bojujú – nielen proti nej,

ale proti nespravodlivosti, ktorú
táto kauza stelesňuje.

Popri nekultúrnosti, ktorá sa
stala súčasťou našich každo-
denných rituálov politického i
mediálneho sveta, ponúka
Pezinok svojim obyvateľom i
návštevníkom množstvo cen-
ných kultúrnych hodnôt – vďa-
ka umelcom, historikom, peda-
gógom, vedcom i duchovným,
ktorí tu pôsobia. A aj vďaka
inštitúciám, akými sú Mestské
či Malokarpatské múzeum.

Popri nevzdelanosti, ktorá sa
chvíľami propaguje takmer ako
životný štýl, má Pezinok obeta-
vých učiteľov, ktorí sa starajú o
budúcnosť najmladšej generá-
cie; má nadšených športovcov;
hasičov profesionálov i dobro-
voľníkov, ktorých spája obeta-

vosť a schopnosť bez váhania
pomôcť v pravej chvíli.

Pezinok má špičkovú nemoc-
nicu, v ktorej sa lieči to najkom-
plikovanejšie – ľudská duša.

Amá, našťastie, aj firmy, ktoré
prinášajú ľuďom prácu a mestu
hospodársku vitalitu.

Okrem toho všetkého má
Pezinok aj vhodný spôsob ako
dať najavo, že si všíma ľudí,
ktorí v ňom žijú a ktorí nestrá-
cajú schopnosť konať neziš-
tne dobro pre ostatných, veno-
vať svojmu okoliu čas aj ener-
giu.

Pezinok týmto ľuďom udeľuje
každoročne mestské ocenenia
– Ceny Jozefa Ľudovíta Ho-
lubyho, medaily so stužkou Za
zásluhy o rozvoj mesta a ceny
primátora. Tento rok si ich noví
držitelia prevzali v piatok 14. jú-
na pri príležitosti 366. výročia
udelenia výsad slobodného krá-
ľovského mesta.

Vo vnútri júnového čísla Pe-
zinčana, ktoré práve držíte v

ruke, sa dozviete viac o poduja-
tí aj o ocenených osobnostiach.
Vyznamenania od mesta si ne-
pochybne zaslúžili. Ale aj pre
mesto Pezinok je vyznamena-
ním – a zároveň dobrou sprá-
vou – že v ňom takíto ľudia pô-
sobia a žijú. (kam)

www.demistav.sk

AKCIA -50%

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Keramické trhy 2013 boli už 10. ročníkom tohto podujatia, ktoré si vybudovalo kredit u odbornej i laickej verejnosti. Nemalou mierou sa podieľajú na pozitívnej repre-
zentácii mesta nielen v rámci župy. Predajcovia a výrobcovia keramiky boli zo Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Maďarska, Bulharska, Poľska a v centre
Pezinka obsadili Pri príležitosti jubilejného 10. ročníka bola vydaná publikácia, ktorá mapuje Keramické trhy od ich vzniku a v podobnom du-
chu bola nainštalovaná výstava keramickej tvorby v Malokarpatskom múzeu. Slávnostného otvorenia Keramických trhov a vernisáže výstavy sa zúčastnili: Pavol
Frešo – župan BSK, primátor Mgr. Oliver Solga, viceprimátor Ing. Ján Čech, riaditeľ Malokarpatského múzea Martin Hrubala, iniciátorka vzniku Keramických trhov
Danka Kopálová, národný umelec Ignác Bizmayer a majster ľudovej umeleckej výroby Ľudovít Ďureje. FOTO (pb)

cca 200 predajných miest.

Dobrá správa k 366. výročiu udelenia
výsad slobodného kráľovského mesta

Inzercia

Reakcie na môj minulome-
sačný článok o potrebe chrániť
a zveľaďovať vinohrady vyvo-
lali celkom slušnú diskusiu. Nič
iné som si ani neželal, len aby
sa o problémoch začalo ko-
nečne hovoriť a aby sa násled-
ne začali aj riešiť. „Zagágalo“ aj
niekoľko trafených husí, ale aj
tí, ktorých sa to vôbec netýka-
lo. Prihlásili sa najmä vinohrad-
níci a kvitovali, že to konečne
niekto povedal „na plné ústa“.
Kritika sa netýkala vinárov, kto-
rí sú zároveň aj vinohradní-
ci, pred nimi klobúk dolu ke-
dykoľvek. Majú môj rešpekt a
obdiv. Hovoril som o tých, ktorí
nerobia nič pre záchranu vino-
hradov, hoci zo svojej pozície
majú na to materiálne i finanč-
né prostriedky a často je to aj
ich povinnosť. Nedávno som
sa v Bratislavskej televízii zú-
častnil besedy o súčasnom sta-
ve a budúcnosti našich vino-
hradov. Iste je veľmi povzbu-
dzujúce, že sa tejto téme mé-
diá začínajú venovať, pretože
doteraz v drvivej väčšine písali
a hovorili len o úspechoch slo-
venského vinárstva, ale nie o
problémoch a ťažkostiach vino-
hradníkov. Deň predtým však
vyšiel v jednom denníku veľký
článok o tom, ako sa v Brati-
slave začína veľká výstavba
práve vo vinohradoch. Argu-
mentuje sa tým, že právo roz-
hodovať o svojom majetku je
právo zaručené ústavou a nik-
to ho teda nemá obmedzovať.
Znamená to, že ak vinohrad ne-
chcete obrábať, môžete ho ad-
ministratívnymi krokmi zmeniť
na stavebný pozemok. A zabe-
tónovať ho, tak ako sme zabe-
tónovali najúrodnejšiu pôdu ne-
ďaleko pri Senci a postavili
na nej logistické centrá. V bese-
de zaznela aj zaujímavá
myšlienka či skôr argument.
Ak vlastním v centre mesta his-
torickú budovu, ktorá je ešte aj
v zozname chránených pamia-
tok, môžem ju zbúrať a posta-
viť tu panelák? Veď je to moje
vlastníctvo a ja chcem poze-
mok lepšie speňažiť!

Tam presne mierim. Aj vino-
hrady by mali byť naším kultúr-
nym a historickým bohatstvom.
Sú totiž nielen fenoménom eko-
nomickým, ale majú hodnotu
prírodnú, historickú, ekologic-
kú a nie v nepodstatnej miere
sú krajinotvorné.Ana našej kra-
jine nám predsa musí záležať.
Alebo nie? Oliver Solga

Jubilejné 10. Keramické trhy 2013Nalejme si
čístého vína II

Mesto
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udeľovalo
ocenenia
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Dve otázky primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na tieto otázky:

�

�

Poslanci na svojom riadnom zasadaní 27.6. budú
schvaľovať aj záverečný účet mesta Pezinok za rok 2012.
Je asi zbytočne pripomínať, že opäť, tak ako každý rok,
predkladáte plusový výsledok hospodárenia. Súčasne je
to viac ako 400 000 eur.Ako vnímate tento výsledok vy?

Pán primátor, 15. júna ste sa zúčastnili ďalšej úspešnej
brigády vo vinohradoch. Ako táto aktivita, ktorú mesto or-
ganizuje už štvrtý rok, vlastne vznikla? A prečo sa jej vy
osobne pravidelne zúčastňujete?

(r)

- Pozitívny výsledok iste každého poteší, najmä dnes, v ťažkých
ekonomických časoch. Samozrejme si uvedomujem, že je mo-
jou povinnosťou mesto nezadlžovať, zabezpečiť a zaplatiť všet-
ky dôležité funkcie mesta a ešte aj získať peniaze na rozvoj.
Mnohí hovoria o mojom konzervatívnom prístupe k financiám,
nabádajú brať si viac úverov, viac investovať. Je sa držím zdra-
vého sedliackeho rozumu, ktorý hovorí, že sa môžeme prikrý-
vať len takou perinou akú máme. Opatrenia, ktoré sme doteraz
urobili a robíme aj v súčasnosti smerujú práve k nezadlžovaniu
mesta a „neprejedaniu“ mestského majetku. Rovnako ako pre-
dávame majetok aj nehnuteľnosti nakupujeme. Odmietame
akýkoľvek luxus alebo zbytočnosti. Pre nás je dlhodobo dôleži-
té aby sme mali peniaze na fungovanie a rekonštrukcie škôl a
sociálnych zariadení. Trochu ma mrzí, že niektorí Pezinčania
tieto pozitívne výsledky berú už ako samozrejmosť. Odporučil
by som im viac porovnávať Pezinok s inými mestami a ich prob-
lémami, potom by si možno uvedomili, že sme na tom ešte stále
veľmi dobre.

- Brigád by som sa zúčastňoval aj keby som nebol primátor, pre-
tože vždy som sa snažil urobiť niečo pre svoje mesto, alebo pre
konkrétnych ľudí. Brigády vznikli v podstate veľmi jednoducho.
Spolu s mojim priateľom Gabom Guštafíkom sme často obdivo-
vali krásne vinohrady a čistú a upravenú krajinu u našich suse-
dov v Rakúsku. Pýtali sme sa sami seba, ako je to možné, že
tam vinohrady nie sú zdevastované a zarastené, ako je možné,
že tam nikto nevyvezie odpad do vinohradu alebo do lesa a tiež
tam, napríklad, nikto neukradne úrodu hrozna inému. Kládli
sme si otázku, ako je to možné, že nám tak blízky Rakúšania,
ale aj Moravania sa o svoju krajinu starajú oveľa lepšie a majú k
nej neporovnateľne pozitívnejší vzťah ako u nás. Najľahšie by
bolo všetko zvaliť na štyridsať rokov komunizmu, ktorý tu vládol
do roku 1989. Ale v tom to asi tak úplne nie je. Odvtedy už totiž
vyrástla minimálne jedna generácia, ktorá sa k svojmu okoliu
správa rovnako macošsky ako tie predchádzajúce. Povedali
sme si, že to tak nemôžeme nechať a keďže poznáme pár rov-
nakých „fanatikov“, rozhodli sme sa pred troma rokmi organi-
zovať brigády, na ktorých čistíme melioračné kanály a potoky,
odstraňujeme náletové dreviny a invazívne rastliny, čistíme
studničky, chodníky a cesty, alebo natierame železné kon-
štrukcie mostov pri potokoch. Mnohí nedokážu pochopiť, že to
všetci robíme zadarmo a nezištne. V našej iniciatíve nám od za-
čiatku najviac pomáha Združenie pezinských vinohradníkov a
vinárov a osobitne pani Oľga Bejdáková, ktorá sa stará o „ logis-
tické “ zabezpečenie týchto podujatí. Som rád, že na naše podu-
jatia, ktoré bývajú na jar a na jeseň chodí stále viac ľudí, ktorým
záleží na tom, ako vyzerá naša krajina. Pridávajú sa stále ďalší
a ďalší. Na ostatnej brigáde nám pomáhal napríklad aj prokurá-
tor, pán docent Čentéš, poľovníci z PZ Podkarpatské pole a
mnohí ďalší dobrovoľníci. Veľmi si ich pomoc vážim, pretože to
je ten najsprávnejší prejav vzťahu k mestu a zdravý lokálpatrio-
tizmus. Kus roboty urobený pre druhých je viac ako vysedáva-
nie na diskusných fórach a negatívne očierňovanie všetkého,
čo sa nám spoločne darí robiť. Ani jedného z tých, ako im ja ho-
vorím, „travičov studní“, som ešte na brigáde nevidel.

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

Zachráňme grinavskú školu!
Tento titulok by mohol byť

mottom stretnutia vedenia
mesta na čele s primátorom,
riaditeľa ZŠ a MŠ Na Oreší, po-
slancov a občanov, medzi kto-
rými boli najmä rodičia detí
navštevujúcich túto grinavskú
školu. Hovorilo sa veľmi otvo-
rene o dlhodobých problé-
moch, ktoré škola má najmä v
oblasti financovania. Z dôvo-
du nedostatku žiakov (dnes
ich je len 170) Mesto Pezinok
každoročne doplácalo zhruba
jeden milión korún, neskoršie

okolo 30 000 eur na základné
a najnutnejšie výdavky školy.
Všetci spoločne skonštatovali,
že tento stav je dlhodobo ne-
udržateľný, a preto treba hľa-
dať východiská. Tým najlep-
ším riešením je zvýšiť počet
žiakov školy aspoň na 250 -
300 žiakov, aby škola bola „ sa-
mofinancovateľná “ .

Na zhromaždení občanov za-
znela aj požiadavka, aby deti z
Grinavy chodili do grinavskej
školy a nie do iných škôl v
meste. Kvalita tejto školy je to-

tiž štandardná a zvyšovaním
počtu žiakov by mala stúpajú-
cu tendenciu.

Dnes pezinské a iné školy
navštevuje cca 60 detí z
Grinavy, ktoré by po prestupe
do Grinavy výrazne vylepšili
situáciu tejto školy. Rovnako
tak deti, ktoré bývajú na Du-
bovom vŕšku (na Sahare). Gri-
navská škola, jej tradície, ale
aj priestory a okolie by si za-
slúžili, aby sa táto škola za-
chovala. Minulosťou je aj neli-
chotivá nálepka, že sem cho-

dia deti neprispôsobivých
skupín obyvateľov. Kvalita
učiteľov predurčuje túto školu
na to, aby sa v horizonte nie-
koľkých rokov stala plno-
hodnotnou školou, tak ako sa
to dnes darí napríklad ZŠ
Na Bielenisku. Všetci zúčast-
není prejavili ochotu a záujem
všemožne pomôcť grinavskej
škole vyriešiť jej dnešné prob-
lémy a presvedčiť občanov
mesta o opodstatnenosti jej
existencie.

Oliver Solga

Mimoriadne a významné oce-
nenie zís-
kal za zlatú
medailu udelenú na Medziná-
rodnej výstave patentov a vyná-
lezov v Taipei.

Zlatá medaila z tohto prestíž-
neho podujatia potešila iste nie-
len samotného vedca, ktorý je,
mimochodom, Pezinčan a po-
slanec nášho mestského zastu-
piteľstva, ale aj nás, ktorí sme hr-
dí na každý významný úspech
nášho spoluobčana. Srdečne
blahoželáme!

Technológ roka 2012
doc. Pavel Alexy

(ra)

Úspech slovenského vedca

V roku 1997 boli ukončené a
schválené pozemkové úpravy v
extraviláne katastrálneho úze-
mia Pezinok. Znamenalo to ob-
novu vlastníckych práv a vlast-
níckych vzťahov k pozemkom,
ktoré si uplatňovali „ Jednotné
roľnícke družstvá “.

Uplynulo už 16 rokov a v evi-
dencii katastra nehnuteľností
nachádzame na listoch vlast-
níctva neúplné údaje. Jedná sa
o tzv. vlastníkov, ktorých pobyt
nie je známy. Druhou stranou

tejto skutočnosti je, že pozem-
ky nikto nevyužíva, sú neobrá-
bané a pritom to je napríklad vi-
nohrad vo výbornej lokalite.

Touto cestou sa v rubrike
„Hľadáme vlastníkov pozem-
kov“ budeme obracať na vás na
občanov, pri identifikácii a
pátraní po takýchto neziste-
ných vlastníkoch.

– pobyt ne-
známy, pravdepodobné nado-

Ako na prvých sa pýtame:
1. Ján STRAPÁK

budnutie dedičstvom v roku
1954 po matke? Mária Strapá-
ková rodená Kováčovská, ? otec
Gašpar Strapák, ? sestra Paulí-
na Strapáková rod. Strapáková

– pobyt nezná-
my, nadobudnutie dedičstvom v
roku 1950 a 1952, otec Martin
Slezák, matka Anna Slezák ro-
dená Slezák, manželkaAnna ro-
dená Giváčová,? dcéra Helena
Vaneková rodená Slezáková

2. Ján SLEZÁK

3. František KOŠŤÁLEK a 3
deti Rozálie MALÍŠKOVEJ

rod. Košťálekovej: 1. Greta
ŠKORPÍKOVÁ rod. Malíšek,
ul. Maršala Titu 3, Petržalka,
2. Rozália KORBELOVÁ rod.
Malíšek, Svätoplukova č. 32,
Petržalka, 3. Jozef Malíšek,
Borovského č. 44, Petržalka

Kto vie poskytnúť akékoľvek
údaje alebo dokonca je domne-
lý dedič ohláste sa na č. tel.
033/6901211, alebo osobne na
Mestskom úrade v kancelárii č.
dverí 56 d na III. poschodí.

(MPO)

Hľadáme vlastníkov pozemkov

Po štyroch rokoch trvania skončila zmluva so Skládkou Dubová,

na ktorú sme vozili najmä komunálny odpad z Pezinka. V polovici

júna prebehla na Mestskom úrade úspešná elektronická aukcia,

do ktorej sa prihlásili tri firmy, ktoré aj splnili náročné podmienky

stanovené mestom. Elektronická aukcia „Zneškodňovanie komu-

nálnych odpadov pre mesto Pezinok“ má už svojho víťaza. Je ním

spoločnosťAVE Bratislava, s. r. o. – skládka Senec, ktorá ponúkla

najnižšiu cenu. Momentálne je Mesto Pezinok pred podpisom

zmluvy, ktorá bude uzatvorená na najbližšie štyri roky. Od júla toh-

to roka začneme teda voziť náš komunálny odpad na skládku v

Senci. Dnešná cena za množstvo 6800 ton odpadu ročne je na

Dubovej 234 000 € nová cena v Senci bude 223 232 €.
(OŽP, KS a D)

Odpad budeme voziť na seneckú skládku

Mnohých Pezinčanov zaujal guľatý betónový objekt, ktorý sa

začiatkom apríla objavil pri Pamätníku oslobodenia na Mlado-

boleslavskej ulici. Mesto ho dalo sem previezť z úpätia vinohra-

dov z lokality na konci Vinohradníckej ulice. Objekt pochádza

z druhej svetovej vojny a slúžil ako ochrana či úkryt pre strelca

z ľahkého guľometu. Mal na boku otvor, ten je teraz obrátený

smerom do zeme. Spolu s protitankovými betónovými kockami

a zákopmi bol súčasťou obrannej línie, ktorú budovali nemecké

vojská pred postupujúcou Sovietskou armádou. Ešte pred pár

desaťročiami sa ich v katastri Pezinka na strategických mies-

tach a pri cestách nachádzalo niekoľko. Guľometné hniezdo je

dnes historickým dokumentom a pamiatkou na obdobie druhej

svetovej vojny. (ra)

Guľometné hniezdo
Únia miest Slovenska mala 7. júna svoj 23. snem v Primaciálnom

paláci v Bratislave aj za účasti prezidenta SR Ivana Gašparoviča a
ďalších hostí. Delegáti vyzvali vládu, aby v príprave partnerskej do-
hody SR a EÚ na roky 2014 – 2020 navýšila prostriedky na in-
tegrovaný regionálny operačný program aspoň na dve miliardy
eur. Zároveň žiadali vládu, aby umožnila mestám a obciam v pri-
ľahlých mestských regiónoch vyčerpať z tohto programu aj z ďal-
ších sektorových operačných programov 35 až 40 percent národ-
nej alokácie okrem základnej infraštruktúry. Opakovane sa hovo-
rilo aj o nutnosti riešiť výsostne aktuálnu tému miest ako centier
regiónov.

Za nového prezidenta ÚMS bol zvolený primátor Bratislavy Milan
Ftáčnik, viceprezidentami sú Pavol Hagyari, primátor Prešova,
Vladimír Butko, primátor Trnavy, Alexander Slafkovský, primátor
Liptovského Mikuláša a opätovne bol do funkcie viceprezidenta
zvolený aj pezinský primátor Oliver Solga. (r)

Snem Únie miest Slovenska

Ako sme už viackrát informovali aj v minulých číslach Pezinčana,
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schválilo 16. 5. 2013 rozšírenie
spoplatneného parkovania aj na ulici M. R. Štefánika a na
Kollárovej ulici. V tejto súvislosti

Systém par-
kovania zostáva nezmenený, poplatok bude aj naďalej 50 centov
za hodinu a pol. V novej zóne pribudnú ďalšie dva parkovacie auto-
maty. Obyvatelia spomínaných ulíc, vlastníci automobilov, budú
mať, tak ako doteraz, dve rezidenčné karty zadarmo. Záujemcom
budú k dispozícii aj parkovacie karty na mesiac, polrok a rok.

konateľ a riaditeľ PMS, s.r.o.

oznamujeme občanom, že účin-
nosť rozšíreného spoplatňovania parkovania v meste Pezi-
nok v zónach 6 a 7, čo je Kollárova ul. a ul. M.R. Štefánika sa z
technických dôvodov posúva na termín

Ing. Juraj Pátek,

8. 7. 2013.

Parkovanie od 8. júla

V minulom čísle Pezinčana sme nesprávne
uviedli názov webovej stránky

s rozdeľovníkom. Správny názov webo-
vej stránky je Pezinskej mestskej spo-
ločnosti sa ospravedlňujeme.

Pezinskej mest-
skej spoločnosti, s. r. o.,

(pb)
www.pmspezinok.sk.

Oprava
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Mgr. Kvetoslava Štrbová, poslanky-
ňa za volebný obvod č. 1

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)

- Čo najkvalitnejší život v našom okres-
nom vinohradnícko-vinárskom meste.
Snažím sa svoje úsilie venovať presa-
dzovaniu systémových a koncepčných
riešení v prospech všetkých občanov,
vrátane historických častí Cajla a Gri-
nava. Záleží mi na tom, aby sa z Pezin-

ka nestala nocľaháreň Bratislavy, ale aby naši občania boli spo-
kojní a hrdí na mesto, v ktorom žijú.

Vnímam negatívne dôsledky nekoncepčnej výstavby či za-
husťovania a rozširovania mesta – absenciu nových oddycho-
vých a rekreačných zón, športovísk, trvalý nedostatok miest v
MŠ, nedostatok parkovacích miest a pod. Alarmujúci je technic-
ký stav škôl, škôlok, dezolátny stav miestnych komunikácií i
chodníkov, nedostatočné separovanie a spôsob likvidácie odpa-
du či zhoršujúce sa životné prostredie.

- Komunikáciu vnímam ako schopnosť nielen počúvať, ale naj-
mä porozumieť obsahu. Súčasná doba moderných technológií
ponúka samospráve nové možnosti pre informovanie verejnos-
ti o zmenách, úspechoch i problémoch, ktorí prináša každoden-
ný život. Napríklad vytvorenie verejného mestského diskusné-
ho fóra vytvorí priamy kontakt s občanom a umožní okamžitú re-
akciu na jeho požiadavky či podnety, rovnako ako verejná dis-
kusná televízna relácia občanov s poslancami.

Pri napĺňaní poslaneckého mandátu využívam osobný kon-
takt s občanmi, osvedčuje sa i mailová komunikácia. Citlivo vní-
mam podnety i pochvalu občanov na prácu poslancov, pracov-
níkov mestského úradu, mestských spoločností a pod.

Jedna vec je však vypočuť si problémy, druhá je možnosť po-
radiť, pomôcť, usmerniť, prípadne pripomienky naniesť na prí-
slušnom fóre, komisii, zastupiteľstve a pod. Poslanecký mandát
ma zaväzuje pomáhať občanom, ktorí mi dali dôveru.

- otvorenosť diskusií a akceptovanie iných názorov počas pra-
covných zasadnutí zastupiteľstva, dostatok informácií pre
správne rozhodovanie, profesionálny prístup zúčastnených
strán,

- odborný poradný hlas komisíí, bývalá Mestská rada, názory
podnikateľov ako i v rôznych oblastiach skúsených Pezin-
čanov v rôznych oblastiach,

- obchvat mesta Pezinok, tzv. „Severný“ obchvat mesta, kon-
cepčné riešenie centrálnej mestskej zóny – pešia zóna v cen-
tre mesta, prejazdnosť komunikácií, riešenia parkovania, kva-
litnejšie povrchy komunikácií a chodníkov,

- dostatočná kapacita v materských školách, zlepšenie technic-
kého stavu škôl, školských jedální a škôlok.

- zariadenie pre seniorov s celodennou starostlivosťou vrátane
lôžkového oddelenia pre imobilných spoluobčanov, mestské
byty pre mladé rodiny,

- nový územný plán, občianska vybavenosť na Severe, Muš-
káte, Starom dvore, cyklotrasy v meste a jeho okolí, športovis-
ká, kúpalisko, oddychová a relaxačná zóna,

- najmä vzájomná úcta a rešpekt.

Pýtame sa poslancov MsZ
Od januára 2012 uverejňujeme odpovede poslancov

Mestského zastupiteľstva v Pezinku na tri rovnaké otázky.
V tomto čísle odpovedá:

JÚN 2013 PEZIN ANČ

Už v minulom čísle Pezinčana
sme informovali o množstve ak-
tivít zameraných na čistenie
sídlisk, vinohradníckej krajiny,
ciest a lesov. Pre mnohých ob-
čanov tieto akcie v prospech
životného prostredia začínajú
byť pravidelnou samozrejmos-
ťou. Patrí im za to naše poďa-
kovanie. Možno budú inšpirá-
ciou pre tých, ktorí sa iba chys-
tajú zúčastniť sa podobného
podujatia a urobiť niečo pozitív-
ne pre seba, svoje okolie i pre
svoje mesto. Užitočným a ús-
pešným podujatím bola aj bri-
gáda organizovaná 15. júna

mestom Pezinok a Zdru-
žením vinohradníkov a vi-
nárov mesta Pezinok. Čis-
til sa m

y. Najväčší
kus práce tentokrát uro-
bili členovia poľovníckeho
združenia Podkarpatské
pole, ktorých prišlo okolo
tridsať. Mestský podnik
služieb, firma Petmas a Re-
gionálne cesty Bratislava a

elioračný kanál a
potok na Dubovom vŕšku
popri asfaltovej ceste v lo-
kalite a pozem-
ky patriace mestu, na kto-
rých chceme vysádzať
ovocné strom

Hoznisle

Milan Pátek poskytli svojich ľu-
dí a mechanizmy, ktoré urobili

podstatnú časť roboty. Na zá-
ver tohto záslužného podujatia,
na ktorom sa vyčistilo vyše tris-
to metrov kanála, vyzberalo sa
17 vriec rôznorodého odpadu,
20 pneumatík a niekoľko ton
starého betónu a iných staveb-
ných materiálov, bol priestor aj
na malé spoločné pohostenie a
dobré pezinské víno.

Chcel by som v mene vedenia
mesta a občanov Pezinka všet-
kým brigádnikom poďakovať za
obetavú a zmysluolnú prácu v
prospech nás všetkých, ale naj-
mä v prospech našej desaťro-
čia devastovanej krajiny. (OS)

Brigáda na Dubovom vŕšku

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

Mesto Pezinok hospodárilo v
roku 2012 s prebytkom vo výš-
ke (vrátane finanč-
ných operácií). Celkové príjmy
vrátane škôl predstavovali su-
mu vo výške
a výdavky sumu vo výške

. Z výsledku hos-
podárenia boli vylúčené účelo-
vo určené finančné prostriedky
vo výške , ktoré budú
použité v roku 2013.

Celkové bežné príjmy a tým aj
hospodárenie ovplyvnil hlavne
výpadok podielových daní o
261,5 tis. €. Znížené bolo aj pl-
nenie dane z nehnuteľnosti a
poplatku za komunálny odpad.
Dôvodom je súčasná zlá fi-
nančná situácia, ale aj nezod-
povednosť poplatníkov. Mesto
chystá zverejňovanie neplati-
čov, tak ako to robia v iných
mestách.

V čerpaní bežných výdavkov
sa prejavili úsporné opatrenia.

Plnenie kapitálových príjmov
bolo oproti predchádzajúcim ro-
kom priaznivé. Príjem bol vo
výške 1 589 tis. €. Prevažnú

312 990 €

14 145 938 €

13 681 973 €

150 975 €

časť tvoril príjem predaja po-
zemkov a budovy na Trnavskej
ulici. Nepodarilo sa zrealizovať
predaj pozemku a budovy Za
dráhou a pozemku na Malo-
karpatskej ulici.

Z investičných akcií sa v roku
2012 zrealizoval projekt „Di-
gitalizácia kina v Meste Pezi-
nok “, čím sa nám podarilo ucho-
vať premietanie v kine ako jed-
nému z mála miest na Slo-
vensku. Ďalej bola ukončená re-
konštrukcia   budovy   na   ulici
M.R. Štefánika 9 – budova no-
vej ZUŠ. Na Fajgalskej ceste
bola vybudovaná karanténna
stanica pre odchyt psov.

Občania určite zaregistrovali
a pozitívne prijali zrekonštruo-
vanie Meisslovej ulice, vybudo-
vanie ostrovčekov a značenie
na Trnavskej ulici ako aj zbez-
pečnenie priechodu pre chod-
cov na ulici Bratislavská/Fán-
dlyho. Na Cajlanskej ulici bola
zrekonštruovaná budova Den-
ného centra.

Mesto nezabudlo ani na ško-
ly. V roku 2012 bola zrealizova-

ná dostavba MŠ Bystrická a
prestavba MŠ Cajlanská vráta-
ne vybudovania detského ihris-
ka. Na MŠ Za hradbami pre-
behla I. etapa rekonštrukcie
okien, II. etapa bude pokračo-
vať v roku 2013. Ďalej bola zre-
konštruovaná strecha na ZŠ s
MŠ Orešie a na ZŠ Na bielenis-
ku prebehla rekonštrukcia o-
kien a telocvične. Na ZŠ Fán-
dlyho boli prebudované šatne
na učebne.

Mesto zapojilo na zabezpeče-
nie realizácie investičných akcií
finančné prostriedky z predaja
majetku mesta, prostriedky re-
zervného fondu a bol dočerpa-
ný úver na rekonštrukciu budo-
vy na ulici M. R. Štefánika č. 9.
V roku 2012 mesto vynaložilo
na investičné akcie sumu vo
výške 1 680 913 eur.

Mesto Pezinok spláca dva
úvery zo ŠFRB (na výstavbu so-
ciálnych bytov na Zumberskej
ulici a na výstavbu bytov Za
hradbami) a dva komerčné úve-
ry – úver na rekonštrukciu budo-
vy Radničné námestie 9 a úver

na kúpu a rekonštrukciu budo-
vy na ul. M. R. Štefánika 9.

Konečný stav dlhovej služby k
31. 12. 2012 je 3 053 519 eur.
Podľa zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách ú-
zemnej samosprávy v znení
neskorších predpisov môže
Mesto prijať návratné zdroje
financovania len ak celková su-
ma dlhu neprekročí 60% sku-
točných bežných príjmov pred-
chádzajúceho rozpočtového
roka a suma ročných splátok ná-
vratných zdrojov financovania
neprekročí 25 % skutočných
bežných príjmov predchádza-
júceho rozpočtového roka.
Mesto Pezinok spĺňa obidve
zákonné podmienky.

Aj napriek nepriaznivej finan-
čnej situácii nielen na Sloven-
sku, ale aj ostatných krajinách,
sa mestu darilo hospodáriť tak,
aby zabezpečovalo všetky úlo-
hy, ktoré mu vyplývajú zo záko-
na o obecnom zriadení a z pre-
nesených kompetencií.

vedúca OE a MD
Ing. Alena Gusejnova,

Hospodárenie Mesta Pezinok v roku 2012

V máji sa o do-
konalý rozruch
ako sa patrí na
mladých ľudí po-
starali pezinskí
gymnazisti, ktorí
boli slávnostne
prijatí v sobáš-
nej sieni Mest-
ského úradu v
Pezinku. Primá-
tor mesta Pezi-
nok Oliver Solga im k úspešnému zakončeniu štúdia poprial ve-
ľa úspechov v ďalšej etape života, ktorá bude pre mnohých z
nich rozhodujúca. Pezinských gymnazistov už tradične takto
prijímajú na MsÚ v Pezinku, kde sa podpisujú do pamätných lis-
tov mesta Pezinok. (pb)

Maturanti slávnostne na MsÚ

FOTO (pb)

Na hasičskom ihrisku v Pezinku sa konala 15.6.2013 územná
súťaž Dobrovoľných hasičských zborov okresov Pezinok a
Senec. Celkovo súťažilo 17 družstiev. Hasiči z DHZ Pezinok –
mesto sa, žiaľ, v tvrdej konkurencii neumiestnili na postupovom
mieste.

Dňa 30.5. sa na hasičskom ihrisku konalo aj Krajské kolo súťa-
že v hasičskom športe. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev z Bra-
tislavského kraja a celkový víťaz súťaže postúpil na Maj-
strovstvá Slovenska v hasičskom športe, ktoré budú prebiehať
26. a 27. 6. 2013 v Košiciach. Napriek nepriaznivému počasiu
športovci – hasiči dosiahli pekné výsledky. Celkové poradie
družstiev bolo: 1. miesto ZHÚ G4S – Fire Services (Slovnaft),
2. miesto OR HaZZ z Malaciek a 3. miesto získali OR HaZZ
z Pezinka. (ra)

Hasičské súťaže v Pezinku

Pozývajúci partner projektu – Niederösterreichische Werbung v
spolupráci s BSK – Bratislavským samosprávnym krajom pripravil
pre účastníkov piatu a zároveň poslednú študijnú cestu s bohatým
programom. Hostiteľom bola destinácia Táto študij-
ná cesta nadväzovala na cyklus odborných seminárov-work-
shopov zameraných na prenos know-how destinačného manaž-
mentu z Dolného Rakúska v rámci projektu DESTINATOUR 2013.

Cieľom študijnej cesty bolo doplniť teoretické vedomosti z work-
shopov a získať skúsenosti z praktických príkladov fungovania tu-
ristických destinácií, tvorby produktu a spolupráce verejného
a súkromného sektora v Dolnom Rakúsku. Zúčastnení navštívili
kúpeľné mesto Baden bei Wien, kláštor Heiligenkreuz a vinársku
obec vo Wienerwalde Gumpoldskirchen.

Predpokladom efektívneho fungovania partnerstiev verejného a
súkromného sektora bola podľa zúčastnených najmä pravidelná ko-
munikácia, vzájomná výmena skúsenosti, určenie spoločného cie-
ľa, jednotnosť projektov a kvalitná marketingová stratégia.

Wienerwald.

(pv)

Študijná cesta do Wienerwaldu

Technický a skladový areál
„Bývalá motokárová dráha, Fajgalská cesta“ alebo aj „Dubový

vŕšok“ a iné pomenovania pre jedno miesto neraz spôsobujú v
komunikácii zmätok. Miesto na Fajgalskej ceste, kam

MPS.
TECHNICKÝ A SKLADOVÝ

AREÁL (r)

obyvatelia
Pezinka môžu doviezť každý piatok v čase od 8.00 do 12.00 h
drobný stavebný odpad má názov
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 30. 7. 2013

� Predám pozemok v Modre vhodný na stavbu rodinného domu o
výmere 1500m2 oproti ZŠ na Vajanského ulici. Cena 99€/m2. Bliž-
šie informácie na tel. 00421904888299. Volajte po 18. hod.

Dňa 4. júna 2013 druhýkrát v
tomto roku zasadala Vino-
hradnícka a vinárska komisia.
Okrem jej stálych členov sa za-
sadnutia zúčastnili aj prizvaní
hostia. Komisia prerokovala
viac bodov programu a roz-
hodla o niekoľkých dôležitých
veciach, ktoré sa priamo
dotknú nielen vinohradníkov,
ale aj ostatných občanov Pe-
zinka. V prvom bode vyhodnoti-
la systém ochrany úrody pred
zlodejmi a divou zverou v minu-
lom roku. Vinohradníci na rôz-
nych diskusných fórach skon-
štatovali, že škody spôsobené
zverou, majú stúpajúcu tenden-
ciu a začínajú byť neúnosné. Aj
preto názory na činnosť PZ
Podkarpatské pole boli rôzne.
Od kladných až po radikálne ná-
zory o vyhlásení viníc za nepo-
ľovnú plochu. Po dôkladnom
preštudovaní zákona o poľov-
níctve a niekoľkých stretnutiach
s poľovníkmi a legislatívcami
sme dospeli k názoru, že zaká-
zať poľovníkom poľovať vo vino-
hradoch by bolo nielen kon-
traproduktívne, ale v praxi aj
ťažko uskutočniteľné. Po vzá-
jomnej dohode sme dospeli k
názoru, že ich budeme akcep-
tovať, ak získajú mandát od ma-
jiteľov pozemkov, avšak za sprí-
snených podmienok. PZ Pod-

karpatské pole to nebude mať
jednoduché. Musí zvolať valné
zhromaždenie majiteľov po-
zemkov, kde musia získať
súhlas minimálne 51% z celko-
vej výmery poľovného revíru.
Dôležitá zmena v novom záko-
ne je tá, že obvodný lesný úrad
(od 1. okt. bude sídliť v Pe-
zinku) nariadi pri premnožení ur-
čitého druhu zveri poľovnému
združeniu odstrel, dokonca na-
riadi aj skupinový lov, aby sa za-
bezpečil prijateľný stav. Dote-
raz bolo v zákone, že môže na-
riadiť. Máme skúsenosti, že
spravidla nenariadil...

V ďalšom bode primátor Mgr.
Solga informoval o vydávaní po-
voleniek na vjazd do vinohra-
dov. Budú dva typy povoleniek.
Stále budú platiť dva roky a bu-
dú pre majiteľov, nájomcov , vi-
nohradnícke firmy a ich zamest-
nancov, rybárov, poľovníkov, zá-
hradkárov. Dočasné s krátkodo-
bou, obmedzenou platnosťou
pre brigádnikov, nákupcov hroz-
na, dopravcov a pod. Za ich prí-
padné zneužitie zodpovedá ma-
jiteľ stálej povolenky. Vydávať
sa začnú od cca 1. júla na odd.
živ. prostredia na MsÚ. Pretože
papier, tlač a laminovanie niečo
stojí, komisia rozhodla, že za
stálu povolenku zaplatíme 5 €
(t. j. 2,50 na rok) a za dočasnú

1 €. Všetky tieto peniaze pôjdu
na zvláštny účet, ktorý mesto
zriadilo a spätne sa použijú pri
revitalizácii chotára.

V treťom bode náč. MsP
JuDr. Farbula zhodnotil hliad-
kovanie mestskou políciou a pri-
sľúbil spoluprácu aj v tomto ro-
ku. Predseda PD Gri-nava Ing.
Baričič požiadal mesto o osa-
denie zákazových značiek aj v
Grinavskom chotári. Majú to do-
jednané s majiteľmi pozemkov.
Primátor prisľúbil ich osadenie
v dohľadnom čase. Komisia roz-
hodla aj o uzatvorení rámp na
vjazdoch do vinohradov od 15.
aug. do skončenia oberačiek.
Podrobnosti o kľúčoch od zám-
kov a kedy budú rampy otvore-
né včas oznámime. Prosím,
rešpektujte to! Poslanec MsZ
Mgr.Adam Solga informoval ko-
misiu o možnosti zriadenia Poľ-
nej stráže podľa zák. 255/1994
Zb. Je to obdoba Lesnej stráže
s právomocami približne na
úrovni mestskej polície. Tvorili
by ju dobrovoľníci so skúškou a
menoval by ich Obvodný po-
zemkový úrad na doporučenie
primátora. Konečne by to bola
viac ako rovnocenná náhrada
za bývalých hájnikov.

Ing. Hacaj informoval o mož-
nosti vybudovania cyklotrasy vo
vinohradoch a ich následnom

napojení na zariadenia turistic-
kého ruchu v meste. Pomoc pri
realizácii na úrovni BSK prisľú-
bili Mgr. Oliver Solga a profesor
René Bílik, na miestnej úrovni
pomoc prisľúbil Ing. Andel.
Riaditeľ Malokarpatského mú-
zea PhDr. Martin Hrubala prišiel
s návrhom obnoviť tradíciu
viech u jednotlivých vinohradní-
kov a vinárov. V spolupráci so
ZPVV vypracuje zoznam jed-
notlivých vinárov a harmono-
gram kto, kde a kedy bude mať
otvorenú viechu. Primátor infor-
moval o možnosti uskladnenia
starých stĺpikov z viníc, kame-
nia, zeminy, révy po jarnej re-
začke na zbernom dvore na
Dubovom vŕšku. Zároveň pri-
sľúbil osadenie skrinky na ná-
mestí, kde by Združ. pezinských
vinohradníkov a vinárov malo
možnosť vyvesovať oznamy.
Predsedkyňa ZPVV Ing. Oľga
Bejdáková informovala o podu-
jatí Víno a levanduľa, ktoré bude
6. 7. v lokalite Stará hora a
Huncpalky za rybníkom. Pred-
seda komisie oznámil, že mesto
pripravuje nové VZN o ochrane
vinohradov. Prítomní sa dohod-
li, že ďalšia komisia sa zíde za-
čiatkom jesene. Očakávame va-
še podnety.

predseda VaV komisie
Gabriel Guštafík,

Zasadala Vinohradnícka a vinárska komisia pri MsZ

Keď začiatkom deväťdesia-
tych rokov bolo politickým tla-
kom reformných ekonómov celé
odvetvie rudného baníctva odsú-
dené k zániku, zdalo sa, že to
prejde mlčky a všetci sa budú ra-
di obzerať na zalesnené haldy a
odkaliská a príroda sa bude tešiť
z neprítomnosti baníkov v svo-
jich útrobách. Nestalo sa tak.
Začala sa ozývať príroda. Ban-
ské vody vystúpili na ohľbne a
vyrazili z portálov štôlní. Začali
sa zosúvať poddolované úze-
mia, rúcať opustené objekty ke-
dysi hrdých banských závodov,
dávajúcich poživeň stovkám ba-
níckych rodín pri každej bani.
Vzácna symbióza baníkov a mat-
ky prírody, ktorá bola motorom
rozvoja celého človečenstva, bo-
la neočakávane prerušená.

Niektorí z baníkov boli prinú-
tení opustiť svoju prácu a našli
si uplatnenie inde, niektorí odišli
do dôchodku, no mnohí zostali

bez práce. Vo viacerých oblas-
tiach Slovenska vznikol nový fe-
nomén – hladné doliny. Baníci,
z podstaty svojej profesie zvyk-
nutí postupovať spoločne v
dobrom aj zlom, sa znovu začali
stretávať pri obnove a údržbe
diel a snahe o udržanie povedo-
mia národa o tejto profesii. Za-
čali vznikať aktívne skupiny bý-
valých spolupracovníkov, spol-
ky a cechy. Ich silu a vôľu spo-
znala celá spoločnosť a s reš-
pektom sledovala vznik Združe-
nia baníckych spolkov a cechov
Slovenska a intenzívnejšej spo-
lupráce banských miest a obcí
Slovenska. Aktivita sloven-
ských baníckych spolkov a ce-
chov neunikla ani Združeniu eu-
rópskych baníckych a hutníc-
kych spolkov a jeho členovia pri-
jali slovenských priateľov do
svojho kolektívu. Dnes tak mô-
žeme s hrdosťou konštatovať,
že v Košiciach sa práve skončili

15. Európske dni baníkov a hut-
níkov 2013 a 6. stretnutie ban-
ských miest a obcí Slovenska.

Organizáciou prvého a neza-
budnuteľného stretnutia ban-
ských miest a obcí Slovenska
bol poctený Pezinok práve pre-
to, že na svoju banícku minu-
losť nikdy nezabudol. Nasle-
dovali stretnutia v Handlovej
(2009), v Spišskej Novej Vsi
(2010), Rožňave (2011) a Ban-
skej Štiavnici (2012). Stretnutie
v Košiciach, spolu s podujatím
Európske dni baníkov a hutní-
kov boli spojené aj s oslavami
tohtoročného označenia Košíc
za „hlavné mesto európskej kul-
túry“. Na akcii sa zúčastnilo vy-
še 1500 návštevníkov minimál-
ne z ôsmich krajín Európy s
baníckou a hutníckou tradíciou.
Medzi nimi sa nestratila ani viac
ako päťdesiatčlenná delegácia
pezinských baníkov všetkých
vekových kategórií – od vyslúži-

lých až po skupinu permoníkov
v školskom veku. Dvom členom
boli udelené čestné odznaky mi-
nistra hospodárstva SR „Za za-
chovanie tradícií“ – Petrovi Bu-
dajovi, ktorého život je od mla-
dosti spojený s baníctvom. Keď
ako 17-ročný začal pracovať v
závode Rudné bane v Pezinku,
a Viktorovi Kočnárovi, ktorý od r.
1968 začal ako baník pracovať
na bani a od r.
1971 prišiel do Rudných baní v
Pezinku, kde pracoval až do
svojho odchodu do dôchodku a
do ukončenia činnosti závodu.
Obaja páni sú zakladajúcimi
členmi Malokarpatského baníc-
keho spolku a jeho členovia im
pri tejto príležitosti za všetko do-
teraz vykonané čo najsrdečnej-
šie ďakujú.

Ana začiatku bol Pezinok.

člen Malokarpatského
baníckeho spolku

Důl 9. Kvĕtna

Ing. Rudolf Šembera

Na začiatku bol Pezinok

Obyvatelia ulíc
Zigmundíkovej a
Kukučínovej sa
v sobotu 1. júna
stretli v blízkom
parčíku s hrab-
ľami, lopatami,
nožnicami, fúrik-
mi a iným nára-
dím. Ich cieľom
bolo zveľadiť
vhodné miesto na oddych, hry detí a stretávanie sa. Na brigádu
prišli dve desiatky mladých ľudí, ktorí kosili, hrabali, orezávali
dreviny, zametali. Po brigáde si spoločne pochutnali na pripra-
venom guláši a vínku, ktoré si so sebou priniesli. Výsledkom
spoločnej aktivity bolo nielen skrášlenie ich lipového parčíka,
ale aj vzájomné zoznámenie a prehĺbenie susedskej komunity.

S dotiaľ zanedbaným parčíkom mali plány na zveľadenie už
pred tromi rokmi. Aj mesto bolo tejto myšlienke naklonené.
Chceli priestor oživiť a vybudovať tam detské ihrisko. Na svoj
projekt sa im však vtedy nepodarilo zohnať peniaze z grantov
alebo fondov. Záujem o takéto využitie vzácneho uličného
priestoru trvá aj naďalej, ale chceli by to dosiahnuť inak – jedno-
duchšie, bez grantov, vlastnými silami. (mo)

Vyčistili parčík pri svojich domovoch

V druhej polovici apríla nav-
štívilo 38 vyznamenaných žia-
kov Obchodnej akadémie Pe-
zinok Európsky parlament vo
francúzskom meste Štrasburg.
Výlet trval tri dni od 15. - 17. 4.
2013 a študenti si ho zaslúžili
za výborný prospech a prezen-
tovanie školy. Program zahŕňal
najskôr hodinový okruh po pa-
mätihodnostiach Štrasburgu.
Nasledovala návšteva Európ-
skeho parlamentu, kde sa štu-
denti zúčastnili brífingu o jeho
práci a úlohách a taktiež o funk-

ciách najmä slovenských euro-
poslancov. V rámci exkurzie ma-
li študenti možnosť spoznať aj
priestor rokovacej sály, kde

prostredníctvom tlmočníkov si
mohli vypočuť návrhy poslan-
cov z rôznych krajín na tému
prípravy rozpočtu Európskej

centrálnej banky na ďalšie ro-
ky.

Spestrením výletu boli aj o-
kružná plavba loďou po rieke
Rýn a cestou domov zastávka v
nemeckom meste Norimberg.
Na zorganizovaní zájazdu sa
podieľalo aj Rodičovské zdru-
ženie Obchodnej akadémie a v
neposlednom rade patrí vďaka
aj pani profesorkám Kontše-
kovej, Gubovej a pánu profeso-
rovi Roháčovi za trpezlivosť a
ochotu.

žiačka Obchodnej akadémie
Veronika Oravcová

Žiaci pezinskej Obchodnej akadémie v Štrasburgu

Miestny spolok Slovenského Čer-
veného kríža v Pezinku 4. júna
2013 zorganizoval v Dome kultúry

odber krvi dobrovoľných darcov, ktorého sa zúčastnilo 45 ľu-
dí. Išlo prevažne o viacnásobných bezpríspevkových darcov,
ktorí neváhajú a radi pomôžu. (pb)

Prišli so zámerom pomôcť

FOTO (pb)

Inzercia

FOTO (mo)
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Na návrh primátora mesta
Olivera Solgu aj tento rok
schválilo zoznam ocenených
Mestské zastupiteľstvo. Oce-
nenia sa odovzdávali v piatok
14. júna o 18. hodine v priesto-
roch Kultúrneho domu Pezinok.

Cenu Jozefa Ľudovíta Holu-
byho mesto Pezinok udeľuje ob-
čanom mesta, ktorí sa mimo-
riadnym spôsobom zaslúžili o
jeho reprezentáciu a dobré me-
no v oblasti vedy, vzdelávania,
kultúry a športu.

Cenu Jozefa Ľudovíta Holu-
byho za rok 2013 získali:

– historič-
ka umenia, za dlhoročný pa-
miatkový výskum významných
historických budov v našom
meste a za vedeckú a publikač-
nú činnosť.

– lekár-psychia-
ter, riaditeľ Psychiatrickej ne-
mocnice Philippa Pinela v Pe-
zinku, za dlhoročnú obetavú
riadiacu, medicínsku, vedeckú a
pedagogickú činnosť.

– prokurátor, vý-
znamný právny odborník a vy-
sokoškolský pedagóg, za dlho-
ročnú právnickú, pedagogickú
a publikačnú činnosť.

– pedagóg a
publicista, za dlhoročnú obeta-
vú prácu v oblasti pedagogic-
kých vied a ich propagáciu v mé-
diách a v spoločnosti.

Ďalším významným mest-
ským ocenením medaila so
stužkou „Za zásluhy o rozvoj
mesta“. Udeľuje sa obča-
nom Pezinka, občanom iných
miest a cudzím štátnym prísluš-
níkom a výnimočne aj právnic-
kým osobám, ktoré sa mimo-
riadnym spôsobom zaslúžili o
rozvoj mesta Pezinok a budo-
vanie jeho demokratickej sa-
mosprávy. Cenu tento rok mes-
to udelilo:

Pezinok získal výsady Slo-
bodného kráľovského mesta
14. júna 1647. Už tradične je
tento dátum príležitosťou, ke-
dy mesto oceňuje významné
osobnosti, ktorým sa podari-
lo dosiahnuť pozoruhodné
výsledky vo svojom odbore,
profesii, v umeleckej či špor-
tovej disciplíne. Popri tom si
však mimoriadnu pozornosť
zaslúži oblasť, ktorá väčši-
nu vyznamenaných spája:
schopnosť konať dobro pre
ostatných ľudí, obetavosť,
ochota venovať svoj čas a
svoju energiu verejnému zá-
ujmu. Všetkým oceneným vo
všetkých kategóriách srdeč-
ne blahoželáme.

Elena Sabadošová

Pavol Černák

Jozef Čentéš

Ľubomír Pajtinka

Cena
Jozefa Ľudovíta Holubyho

Ocenenie „Za zásluhy
o rozvoj mesta“

medaila so stužkou

Emilovi Moťovskému

Milanovi Janogovi

Jánovi Ondrušovi

Re-
hoľa Rádu menších bratov ka-
pucínov v Pezinku,

spo-
ločnosť MURAT

Astéria Kuffelová

– riadi-
teľovi Hasičského a záchran-
ného zboru okresov Pezinok
a Senec za dlhoročnú obeta-
vú hasičskú a záchranársku
prácu a významnú spoluprácu
s Mestom Pezinok a s jeho
Dobrovoľným hasičským zbo-
rom.

– riadite-
ľovi Základnej školy na Fán-
dlyho ulici, za dlhoročnú obe-
tavú a úspešnú pedagogickú a
riadiacu prácu v prospech zá-
kladného školstva v našom
meste.

– právniko-
vi, právnemu zástupcovi mesta
Pezinok a jeho občanov, za
právnu pomoc a úspešné vede-
nie súdneho konania pred
Súdnym dvorom EÚ v Luxem-
burgu a Najvyšším súdom SR.

Toto ocenenie získala aj

za dlho-
ročnú obetavú prácu v oblasti
duchovného, spoločenského a
kultúrneho života v našom
meste, s prihliadnutím na prácu
s mládežou a rodinami.

Ocenenie za „Zásluhy o
rozvoj mesta“ získala aj

– úspešná a
významná pezinská firma, pri
príležitosti 20. výročia založe-
nia a pôsobenia v meste Pe-
zinok a za dosiahnuté ekono-
mické výsledky, s prihliadnutím
na podporu športu.

Na záver slávnosti boli udele-
né aj „Ceny primátora“ s plake-
tou. Cena primátora mesta Pe-
zinok sa udeľuje občanom
mesta, občanom iných miest a
cudzím štátnym príslušníkom a
právnickým osobám, ktoré vo
svojom odbore prispeli výni-
močným spôsobom k rozvoju
mesta Pezinok. Cenu udeľuje
primátor mesta podľa vlast-
ného uváženia a nepodlieha
schváleniu v Mestskom zastu-
piteľstve. Tohoročnú Cenu pri-
mátora získali:

– pezinská
rodáčka, herečka Trnavských
divadiel a dlhoročná riadiaca
pracovníčka kultúrnej inštitúcie.

Ceny primátora s plaketou

Veronika Šikulová

Mária Mesárošová

Július Vavák

– spisova-
teľka, žijúca v Modre, za kvalit-
nú literárnu tvorbu, ktorá je zvia-
zaná s našim malokarpatským
regiónom, s prihliadnutím na jej
záslužnú prácu v Malokarpat-
skej knižnici v Pezinku.

– za naj-
novšiu zbierku básni s
prihliadnutím na dlhoročnú prá-
cu a deťmi a mládežou v ZUŠ.

– archeológ, pra-
covník Malokarpatského mú-

Naboso,

zea v Pezinku, za významné ar-
cheologické objavy v Pezinku i
v regióne a ich popularizáciu,
čím prispel k poznaniu našej mi-
nulosti.

– extraligový
basketbalista, štvornásobný
majster Slovenskej republiky,
odchovanec pezinského bas-
ketbalu, s prihliadnutím na ne-
dávne úspešné účinkovanie v
extraligovom drese Pezinka a
za reprezentovanie najlepších
tradícií pezinského basketbalu.

– dlhoročný
športový funkcionár a výtvar-

Richard Urland

Miroslav Motyčík

ník-karikaturista, riaditeľ Anti-
dopingovej agentúry Sloven-
skej republiky.

– za dlhoročný
pozitívny občiansky postoj a prí-
kladné správanie k životnému
prostrediu na sídlisku Sever.

– za dlhoročnú ume-
leckú hudobnú činnosť s pri-
hliadnutím na jej pravidelné
účinkovanie na podujatiach or-
ganizovaných mestom.

Milan Pukančík

Hudobná skupina FUNNY
FELLOWS

Mestské múzeum v Pezinku

Malokarpatské múzeum v
Pezinku

Gabriel Guštafík

–
pri príležitosti 10. výročia vzni-
ku, za koncepčnú a odbornú
prácu v spracovávaní a prezen-
tácii dejín nášho mesta s
prihliadnutím na úspešné vý-
stavné a publikačné aktivity.

– ocenenie získal ko-
lektív jeho pracovníkov za de-
saťročnú obetavú usporiada-
teľskú a koncepčnú prácu pri or-
ganizovaní Keramických trhov.

– dlhoročný
príslušník dobrovoľného hasič-
ského zboru, za takmer štvrť-

Mesto odmenilo osobnosti za mimoriadne zásluhy

storočnú činnosť predsedu
Mestskej organizácie Dobro-
voľného hasičského zboru s
prihliadnutím na jeho ostatné
občianske aktivity.

Už tradične mesto Pezinok od-
meňuje aj najlepších športovcov,
ktorým sa v minulom roku poda-
rilo dosiahnuť pozoruhodné vý-
sledky. Tu je prehľad ocenených
podľa jednotlivých kategórií.

– džudo
– bas-

ketbal
– kara-

te/kickbox

– ka-
rate/kickbox

– volejbal

– džudo

– ka-
rate/kickbox

– džudo
– džudo
– džudo

– karate

– volejbal – že-
ny

Športovec roka 2012

Kategória 1: Najlepší športo-
vec - senior
1. Milan RANDL
2. Pavol LOŠONSKÝ

3. Dávid MOŠKOVIČ

Kategória 2: Najlepšia špor-
tovkyňa - seniorka
1. Zuzana GREGUŠOVÁ

2. Hana CAGÁŇOVÁ
3. Michaela KUCHAREKOVÁ

Kategória 3: Najlepší mládež-
nícky športovec/športovkyňa
1. Martin TOMAŠKOVIČ

2. Richard RANDL
3. Lucia TIBENSKÁ
4. Tomáš ŠTETIAR
5. Juraj HOLLAN

Kategória 4: Najlepší športo-
vý kolektív
1. VTC Pezinok

Kategória 5: Najlepší mládež-
nícky športový kolektív
1. Stolnotenisový klub ZŠ Na

Komisia obdržala jedinú no-

mináciu

Bielenisku

2. VTC Pezinok

3. Jokerit Juniors Pezinok

Kategória 6: Najlepší tréner
1. Ladislav POPELÁŠ

2. Milan ČERNICKÝ

3. Miroslav HORÁK

Kategória 7: Najlepší tréner
mládeže
1. Vladimír KUZNECOV

2. PavolALEXY
3. Jozef MIŠKOVSKÝ

Kategória 8: Najlepší športo-
vec/športovkyňa so zdravot-
ným hendikepom.

1. miesto: Dedo Kamil, Kris-
tína Červenková,

2. miesto: Slová, Sebastián
Bobáľ,

3. miesto: Ovocíčko, Patrícia
Benčúriková,

Zvláštne uznanie Naty Sabo-
vej: Láska, Kristína Mindová,

1. miesto: Stôl, Jožko Hollan,

2. miesto: 13-ročná, Domini-
ka Ondrejkovičová,

1. miesto: Kuba, Mária Meš-
ťanová, Obchodná akadé-
mia,
2. miesto: Srdce ako srdce,
Denisa Horínková,

1. miesto: Konvalinka, Oliver
Chrkavý,

2. miesto: Škola, Oliver Jan-
čarik,

(kam) FOTO (pb)

– stolný tenis – star-
ší žiaci

– volejbal – ju-
niorky

–
hokejbal – muži U16

– volej-
bal

– basket-
bal

– kara-
te/kickbox

– bas-
ketbal

– stolný tenis
– futbal

Aj tohto roku mladí literárni au-
tori z Pezinka mali možnosť po-
sielať svoje diela do súťaže

Dohromady 66 súťažných prác
vyhodnotila odborná porota 20.
mája na svojom zasadnutí v
Dome kultúry. Ocenenia v 21.
ročníku súťaže získali títo žiaci.

ZŠ Kupec-
kého, Pezinok.

ZŠ Kupeckého, Pe-
zinok

ZŠ Fándlyho,
Pezinok

ZŠ Fándlyho, Pezinok

ZŠ Na Bielenisku, Pezinok

ZŠ Ku-
peckého, Pezinok

Pezinok

Obchodná
akadémia Pezinok

ZŠ Na Bielenisku,
Pezinok

ZŠ Na Bielenisku, Pe-
zinok

Oceneným, ale aj všetkým zú-
častneným mladým literátom sr-
dečne blahoželáme. Úryvky z
vybratých víťazných prác budú
zverejnené v ďalšom čísle Pe-
zinčana.

Komisia ne-

dostala žiadnu nomináciu.

O ce-

nu primátora mesta Pezinok.

Literárna súťaž žiakov
a študentov o Cenu

primátora mesta Pezinok

Žiacke práce: PRÓZA

Žiacke práce: POÉZIA

Študentské práce: PRÓZA

Short story ZŠ

Ocenení Cenou Jozefa Ľudovíta Holubyho: Mgr. Elena Sabadošová, Doc. Pavol Černák, Doc. Jozef Čentéš, PhDr. Ľubomír Pajtinka.

Časť ocenených Cenou primátora s plaketou.

FUNNY FELLOWS na udeľovaní mestských ocenení.
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V dňoch 17.- 20. mája sa dychová hudba GRINAVANKA
spolu s mažoretkami ISIS Bratislava zúčastnila na festiva-
loch vo francúzskych mestách Estaires a Alizay, kde vystú-
pila v promenádnych sprievodoch spolu s ďalšími 22 súbor-
mi z celej Európy. Ďakujeme celej Grinavanke za úspešné re-
prezentovanie slovenskej kultúry a mesta Pezinok vo Fran-
cúzsku. Peter Feder

Pred nami je leto a s ním rôz-
ne festivaly. Neodmysliteľnou
súčasťou leta v Pezinku je fes-
tival „Dychovky v Preši“. Spo-
lok dychová hudba Cajlané,
Pezinské kultúrne centrum a
Fanklub DH Cajlané už pripra-
vili trojdňový program marató-
nu hudby a piesní, ktorý sa
uskutoční

.
Po ostatných dvoch rokoch,

kedy sa hlavný program Medzi-
národného súťažného festiva-
lu malých dychových hudieb
„Dychovky v Preši“ konal v prí-
rodnom kine na amfiteátri, sa
organizátori rozhodli tento rok
súťaž usporiadať v krásnom
prostredí Zámockého parku za
jazerom.

Posledné ročníky nám totiž
počasie prialo až priveľmi.
Teploty do 40° C boli priam
ohrozujúce tak pre účinkujú-
cich ako i pre návštevníkov fes-
tivalu.

Rovnako ako v minulých ro-
koch i tentoraz sa dychové or-

v dňoch 9., 10. a 11.
augusta 2013

chestre prihlásili do súťaže i do
sprievodných koncertov. Zú-
častnia sa DH z Rakúska, Čes-
ka a Slovenska.

O hlavnú cenu festivalu budú
súťažiť tieto dychové hudby:

(SK),
(A), (SK),

(SK), (CZ)
(SK). Ich

výkon bude hodnotiť medziná-
rodná odborná porota.

Sprievodné koncertovanie v

Sobotienka Horavanka
Grinavanka Karpat-

ská kapela Cyrilka
a Považská veselka

sobotu svojimi piesňami oboha-
tia dychové hudby:

Prvým nedeľňajším hosťom
festivalu bude štvornásobný
majster Európy 2012

z Bratislavy. Druhým
hosťom je Veľký dychový or-
chester (CZ) ví-
cemajster súťaže FIBM 2010 a
2011. Tretím hosťom bude maj-
ster Slovenska z roku 2007, dy-
chová hudba .

XIII. ročník je výnimočný tým,
že si pripomenieme 105. výro-

Svätojur-
ská kapela, Šarfianka, Grina-
vanka, Senčanka a Cajlané.

mažoret-
ky TINA

ZUŠ Letovice

Vištučanka

čie narodenia a 20. výročie úmr-
tia nášho rodáka, národného
umelca Eugena Suchoňa.

Toto všetko začne
v chráme

Premenenia Pána (dolný kos-
tol) sv. omšou za zomrelých a
žijúcich členov dychovej hudby
v Pezinku. Po sv. omši si na
miestnom cintoríne v Pezinku
uctíme pamiatku položením
vencov k hrobu E. Suchoňa.

Azda netreba pripomínať, že
okrem hudby a spevu sa bude
aj na čo dívať.

Takže, priatelia, uvidíme sa
druhý augustový víkend v cen-
tre mesta, v Krušičovej kúrii a v
Zámockom parku na XIII. roč-
níku medzinárodného súťaž-
ného festivalu malých dycho-
vých hudieb „Dychovky v Pre-
ši 2013 “.

Podrobný program festivalu
uverejníme v júlovom čísle Pe-
zinčana.

Na tri dni naplnené dobrou dy-
chovou hudbou sa teší predse-
da festivalu a predseda spolku
dychová hudba Cajlané

v piatok 9.
augusta o 19.00 h

František Féder
Do dychovky, priatelia!

Dychovky v Preši 2013

Pozývame všetkých milovníkov vína a prírody na jedinečné puto-
vanie za vínom do malebnej vinohradníckej lokality Stará hora pod
svahmi Malých Karpát. V tom najprirodzenejšom prostredí miest-
nych viníc budú na vás čakať vína takmer od dvadsiatich výrobcov
z Pezinského vinohradníckeho rajóna. Putovanie vinicami a ochut-
návanie vína môžete zavŕšiť prehliadkou unikátnej záhrady. Snúbi
sa tu odrodovo pestrý vinohrad, vysadený na kamenných terasách,
s rôznorodou skladbou pôvodnej, ale aj stredomorskej flóry, predo-
všetkým levandule.

Termín:

Miesto: Lokalita nad Rozálkou (za rybníkom
nad Kejdou)

- na nákup vína; v celkovej
hodnote (hodnota 1 lístka/20 centov); orientačnú mapku so
zoznamom účastníkov + pohár s taštičkou

- tradičnú gastronómiu (špeciality na grile, guláš, pagáče, lokše a
iné dobroty); sprievodné akcie (ľudovo umelecké výrobky, tradič-
nú keramiku, medovníky a iné )

Ing. Oľga Bejdáková, 0907 744 101; RNDr.
Vladimír Píš, 0918 398 174; Ing. Anna Hanúsková, Sídlo ZPVV –
Mestská vinotéka, 0907 593 294.

Pezinok, Stará hora

4 € bonus 10 degustačných lístkov
2 €

Bližšie informácie:

Vstupenka v hodnote obsahuje:

Organizátori zabezpečia:

10 €

V prípade extrémne zlého počasia sa podujatie nebude konať.

Sobota 6. Júl 2013 od 13.00 h – 21.00 h

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
v spolupráci s Mestom Pezinok organizujú II. ročník podujatia
„VÍNO A LEVANDUĽA“

Nadácia REVIAmá
za sebou druhé toh-
toročné grantové
kolo. Aj tentokrát
nás prekvapila kre-
ativita ľudí nášho

regiónu, ich chuť zmeniť veci,
ponúknuť iný pohľad, prejaviť zá-
ujem a ukázať krásy histórie
nášho regiónu alebo podeliť sa o
zážitky z ďalekých ciest. 1 100 €
je suma, ktorou nadácia REVIA
prejavila podporu nielen tým-
to projektom, ale najmä tvor-
com a realizátorom týchto
myšlienok.

Podporené projekty:
- Modranský živý orloj Mod-

ranského kráľovského divadla

– netradičným spôsobom stvár-
nené tradičné práce a postupy
pri pestovaníhrozna.

– hudobné
podujatie pre celé rodiny, ktoré
má ambíciu predstaviť tento
menšinový hudobný žáner.
Koncerty doplnia aj výtvarné
dielne pre najmenších účastní-
kov.

-
Organizátori chcú predstaviť no-
vé zaujímavé trendy v oblasti
umenia, vytvoriť realizačný
priestor predovšetkým pre mla-
dých a začínajúcich umelcov.
Ich snahou je zmeniť pohľad na
celkové vnímanie kultúry, serví-
rovanej médiami či už štátnymi

- Blues na mlyne

Alternatíva v Drevone 2013.

alebo privátnymi, „mienkotvor-
nými“ alebo bulvárnymi.

– Veronika Balážio-
vá a jej vášňou je cestovanie a
fotografovanie. S batohom na
pleciach precestovala už 23 kra-
jín. Jej fotografie z ciest už v naj-
bližších dňoch oživia Radničné
námestie.

- Občianske združenie
dlho-

dobozachraňuje a reštauruje
náhrobky na židovskom cintorí-
ne v Častej. Svoje úsilie zavr-
šujú slávnostným odovzda-
ním priestoru verejnosti spolu
s osadením informačnej tabu-
le v troch jazykoch.

- Všade dobre s batohom
najlepšie

Čer-
venokamenské panstvo

Nadácia REVIA vás všetkých
pozýva na tieto skvelé akcie.
Máme radosť, že sú medzi na-
mi ľudia, ktorí prinášajú do náš-
ho regiónu nové zážitky, myš-
lienky, pohľady a výsledky ich
práce hladia dušu.

Tešíme sa na vaše nápady.
REVIA – Malokarpatská komu-
nitná nadácia

Už teraz
sme zvedaví, akými nápadmi
nás prekvapíte v poslednom
tohtoročnom grantovom ko-
le, ktorého uzávierka bude
20. septembra 2013. In-
formácie o grantových prog-
ramoch nájdete aj na stránke

.www.revia.sk

Nadácia REVIA už druhýkrát v tomto roku podporila projekty

DH GRINAVANKA vo Francúzsku

Super podujatie pre deti a pre mladých ľudí. Bavili sa a niekedy
aj žasli aj tí skôr narodení. Hlavný organizátor Jakub Tuma polo-
žil hlavu do pomyselnej slučky a zariskoval. Na jeho strane stáli
možno aj všetci svätí, lebo nepršalo, nebol žiaden problém, nebo-
la ani nuda či hlúposti alebo vandalizmus. Pri tom množstve ľudí
celkom príjemné konštatovanie. (ra)

Vyhodnotenie Tour de Town

Vo štvrtok 30. mája sa v areáli na Kuchajde uskutočnila
„Guláš party“, ktorú pre seniorov z III. bratislavského obvodu or-
ganizoval Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto. Svoje zastú-
penie tu mal aj Pezinok v podaní

ť – p . Počasie podujatiu
neprialo, a tak bol program krátko pred začiatkom presunutý
do pohostinného tepla priestorov Klubu dôchodcov na Vajnor-
skej 51. Seniori naplnili sálu do prasknutia. Vystúpenie Pezin-
čanov zožalo u početného publika úspech. Účinkovať budú aj
na ďalšom podujatí „Babička a dedko roka 2013“, ktoré sa usku-
toční v Kultúrnom centre Bratislava – Ružinov.

Folklórneho speváckeho
súboru Rados esni károv pezinskýchč

Eva Frťalová

Radosť z vystúpenia v Bratislave

Spevácka súťaž, Pezinok spieva – spievajte s nami, ktorá sa
uskutočnila v nedeľu 9. 6. v pezinskom Dome kultúry, je určená
pre všetky vekové kategórie spevákov a poslucháčov. Obe-
censtvo neostalo len pri pasívnom sledovaní jednotlivých vy-
stúpení, ale samo sa poďieľalo na vyhodnotení súťaže, čo je
v prípade ľudovej tvorivosti azda najlepší spôsob hodnotenia.
V kategórii od 7 do 11 rokov zvíťazila Sofia Paxiánová, v kate-
górii od 19 do 26 zvíťazil Filip Čechovič, v kategórii od 28 do 38
rokov obsadila prvé miesto Stanka Baričičová a medzi senior-
mi zvíťazila Eva Mináriková, ktorá mala aj najvyšší počet bo-
dov v rámci celej súťaže. V kategórii Skupina zvíťazila FS
OBSTRLÉZE v zložení Darina Kontárová, Elena Diviaková,
Kamila Németová. (r)

Spevácky talent predviedli veľkí i malí

Dňa 18. 5. 2013 sa v Dome kultúry už tradične stretli milovníci
ľudového umenia na podujatí „Slnko v nás“, ktorú zorganizoval
F. S. Obstrléze. Všetky pozvané súbory vytvorili krásnu atmosfé-
ru tohto sobotňajšieho popoludnia.

Svojou prítomnosťou nás potešil aj primátor mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga a viceprimátor Ing. Miloš Andel. Pán primátor
pozdravil prítomných a vyjadril potešenie, že sa na pôde PKC
organizuje vďaka F. S. Obstrléze už po šiestykrát toto pekné
stretnutie.

Pódium ako prvým patrilo nám – hostiteľom. Predstavili sme sa
s novým programom, zameraným trochu netradične, na krásnu
Pezinskú povesť: „Čertova diera“. Scenár napísala Darina Kon-
tárová. Je to jedna z mnohých povestí, ktoré mapujú históriu náš-
ho krásneho mestečka v údolí Malých Karpát. Ďaľšie povesti eš-
te len čakajú na scénickú realizáciu a veríme, že autorka prvého
bude v tvorbe ďaľších úspešne pokračovať.

Potom sa predstavili so svojim programom súbory:
(ľudové piesne), Teplička nad Váhom – súbor (ľu-

dové piesne), (ľudové piesne),
– (ľudové zvyky – obžinky).

Na záver tohto milého podujatia vystúpil viceprimátor mesta
Pezinok Ing. Miloš Andel. Poďakoval všetkým súborom za krás-
ny umelecký zážitok. Veľmi ho potešilo, že domáci súbor siahol
po téme zobrazujúcej históriu nášho mesta. Všetkým zúčastne-
ným odovzdal maľované džbánky s emblémom podujatia od
organizátora súťaže a tiež vecné ceny, ktoré venoval primátor
mesta Pezinok. Zároveň poprial všetkým veľa tvorivých nápa-
dov.

Modran-
čanka Straník

Radosť – Pezinskí pesničkári
Kráľovan

(r)

Slnko v nás v Dome kultúry

RÔZNE
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Horská chata Fúgelka nad obcou Dubová sa 11. mája 2013
stala dejiskom X. ročníka Športových hier seniorov obvodu
Pezinok. Hier sa zúčastnilo 95 seniorov z Pezinka, Modry,
Budmeríc, Dolian, Dubovej, Svätého Jura, Báhoňa, Častej a
Vištuka.

Súťažilo sa v chôdzi, streľbe, stolnom tenise, v hode graná-
tom a guľou. O organizáciu sa výborne postarali členovia Jed-
noty dôchodcov Dubová. Bolo odovzdaných 54 diplomov a ce-
ny pre víťazov jednotlivých kategórií. Pezinok s podporou
Mesta reprezentovalo 23 seniorov, ktorí získali 15 ocenení. Na
stupne víťazov sa postavili:

predseda ZO JDS Pezinok

Lívia Ševčíková, Soňa Kavecká,
Anna Pätoprstá, Darina Kontárová, Oľga Herdová, Mária
Betáková, Ina Budayová, Ondrej Kuňak a Mária Miškerí-
ková. Eva Zouzalíková,

Športové hry seniorov

Na základe žiadosti riaditeľa Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru v Pezinku uskutočnila Mestská polícia Pezinok 30.
mája spoločnú preventívnu akciu pre klientov Domova sociál-
nych služieb – HESTIA.

Počas akcie sa mimoriadne osvedčila práca s naším caniste-
rapeutom Amigom, ktorý vytváral príjemnú atmosféru počas
všetkých aktivít. Podarilo sa nám zvládnuť aj náročné situácie a
navyše prekonať strach dvoch klientov zo psov.

Príslušníci Policajného zboru predviedli niektoré z policajných
pomôcok a prácu policajného technika, vďaka ktorému si klienti
Hestie mohli vyskúšať, ako sa získavajú odtlačky prstov na
mieste činu. Amigo prítomným predviedol svoj program a bol
stále nablízku, aby sa všetci cítili bezpečne. Viac o priebehu pre-
ventívneho programu vám prezradia fotografie, ktoré vás určite
nenechajú bez dojatia…

Záverečné hodnotenie pracovníkov Hestie uvádzame doslov-
ne:

Aj toto bol ďalší dôkaz, že prevencia v našom meste je prijí-
maná na všetkých úrovniach a zvládame ju stále profesionálne.
Preto ďakujeme za prejavenú dôveru.

„Prednáška bola vykonaná na veľmi dobrej odbornej úrovni.
Bolo zjavné, že prednášajúci sa pripravili na prácu s ľuďmi so
špeciálnymi potrebami, ktorým vyhovujú názorné ukážky, do
ktorých vaši pracovníci dokázali našich klientov zapájať a nad-
väzovať s nimi kontakty. Pozitívne hodotíme aj prácu so psíkom
canisterapeutom, s ktorým spolupracovali aj klienti, ktorí majú
inak zo psov strach.“

(MsP)

To som ale vtedy nevedel.
Dozvedel som sa o tom len
pred desiatimi rokmi (smiech).

Začal som v ňom ako 12-
ročný. Divadlo vtedy viedol Vla-
do Sadílek. Po jeho odchode
bolo chvíľu bez režiséra a vtedy
prišiel Patrik so svojím prvým
scenárom.

Určite nie. Keď spolu urobí-
me predstavenie, potom sa
chvíľu zasa venujeme svojim
vlastným projektom, ale aj vte-
dy sa stretávame. Máme ten-
denciu stále hľadať veci, ktoré
by sme mohli robiť spoločne.

Ako vlastne došlo k vášmu
zoznámeniu a vašej prvej
spolupráci?

PP:

PP:

Odvtedy vám spolupráca
vydržala. Trávite spolu dosť
veľa času. Nikdy sa nedosta-
vila ponorková choroba?
PP:

PL:

PL:

PL:

Jednoznačne za to môže
naše detstvo. Poznáme sa s
Petrom odmalička, jeho sestra
bola od prvej triedy moja spolu-
žiačka na základnej škole. Bý-
vali sme na tom istom sídlisku.
Oni bývali pri plynárni, odkiaľ
stále unikal plyn, takže sme im
hovorili plynové dzecká.

K spolupráci došlo v Pezin-
skom rozprávkovom divadle.

Prišiel som do pezinského
kulturáku a spýtal sa: „Dobrý,
vy ste tí divadelníci?“ A oni:
„Áno. Čo by si scel, šuhajko?“
Ja na to: „Chcel by som režíro-
vať hru.“ A ukázal som im
Hviezdoslavovu knižku Hero-
des a Herodias. Dodnes ne-
chápem, ako je možné, že
súhlasili. To bolo moje prvé
zoznámenie s divadlom a aj
prvá spolupráca s Petrom. Hral
v predstavení Herodesa a učil
ma všetky základné veci.

�

�

Patrik je voči mne ako autorovi
obetavý režisér a režíroval asi
štyri pätiny mojich dramatic-
kých textov. Vždy sa podujme
na túto ťažkú úlohu. Pre mňa
ako autora je to kľúčová vec, že
som našiel režiséra, ktorý mi
verí.

Veľa času trávime rozho-
vormi, ktoré zdanlivo vyzerajú
ako debaty pri káve alebo pri ví-
ne, ale práve z nich k nám pri-
chádzajú témy, nápady a inšpi-
rácia. Keď už začínam písať
text, je ako špongia nasatý tými-
to spoločnými debatami, tak-
že k Patrikovi sa vráti s množ-
stvom vecí, ktoré sú aj jemu
známe a povedomé a s ktorými
sa stotožňuje.

Ak aj človek nepoužije aktu-
álne myšlienku, o ktorej práve

PL:

PL:

Spolupráca funguje aj vďa-
ka tomu, že sme toľko rokov
priatelia, stále sa rozprávame.
Vedieme kontinuálny dialóg ži-
votom.

V hre s názvom 3. 3. 3. Pe-
ter napísal celý monológ o na-
šom detstve v komunizme. Scé-
na obsahovala aj paradoxný po-
cit, keď človek na jednej strane
racionálne chápe, že komunis-
tická éra bola zlá, no na druhej
strane v detstve predsa len
nevníma politiku, ale skôr ra-
dosť zo života a zážitky. Do hry
Moja mama mala brata zasa
Peter zasadil našu lokálnu zále-
žitosť – históriu katolíckeho a lu-
teránskeho kostola v Grinave.
Nedá sa pritom povedať, že by
išlo vždy o autobiografické mo-
menty.

PP:

Viete povedať konkrétny
príklad diela, ktoré vzniklo ta-
kýmto spoločným rozhovo-
rom?

PP:

�

diskutuje, ona sa uloží a objaví
sa neskôr, s časovým odstu-
pom. Dá sa využiť inde. Naše
rozhovory sú ako databanka,
ktorá sa stále zväčšuje.

Vnímam to tak, že je mojou
úlohou dať dieťaťu šancu, aby
vnímalo aj kultúru. Odmalička
chodíme do divadla, beriem ho
so sebou na skúšky. Myslím, že
tu záleží predovšetkým na zod-
povednosti rodičov.

Na Islande napríklad robili

Viackrát sa vo vašich hrách
objavuje téma detstva, spo-
mienok... Myslíte si, že naprí-
klad dnešné deti prežívajú
svoje detstvo šťastnejšie než
vaša alebo moja generácia?

Obaja ste divadelníci. Ne-
máte strach, že začnete strá-
cať divákov, pretože dnešnú
generáciu oveľa viac ovplyv-
ňuje šoubiznis, televízia, re-
klamy?
PP:

Vo všeobecnosti sa ale ne-
dá povedať, že by sme preží-
vali obdobie, ktoré kultúre
praje. Aj vo verejnom živote
je kultúra a jej podpora vždy
na chvoste záujmov.

PP:

PL:

PL:

PL:

Často sa o tom bavíme, na-
pokon aj Peter má syna, mnohí
naši kamaráti majú deti. Jeden
z nich nám hovoril, že jeho syn
má problém nájsť si na sídlisku
kamarátov, pretože je tam málo
detí. Keď sme my vyrastali, bo-
lo na našom sídlisku veľa mla-
dých rodín a kopec detí. Všetci
sme sa poznali, chodili do jed-
nej školy a všetko sme prežívali
spoločne. Možno to bol produkt
vtedajšej doby, napokon sme
predsa len generácia Husáko-
vých detí (smiech). Dnes toľko
detí pohromade už asi nenáj-
dete.

Ak hovoríme napríklad o te-
levízii, som presvedčený, že te-
levízia v súčasnej podobe kon-
čí. Ľudia si sťahujú veci z inter-
netu, pozerajú a počúvajú to, čo
chcú a kedy chcú. Prežívame
obdobie agónie televízie. Od-
borníci z televízneho priemyslu
to podľa mňa dobre vedia a sna-
žia sa vyžmýkať ešte to posled-
né, čo sa dá.

Tento štát, žiaľ, nie je
schopný si uvedomiť, že kultúra
je aj ekonomickým prínosom,
pretože vlastne podporuje spo-
trebu v iných oblastiach. Na-
príklad ak človek ide do divadla,
použije dopravu, zastaví sa
niekde na večeru... Pochopila
to svojho času napríklad aj
Margaret Thatcherová.

�

�

�

obrovskú reformu kultúry. Po-
rovnali ju s inými odvetvia-
mi priemyslu a zistili, že kul-
túra prináša štátu obrovské pe-
niaze.

Štátu to vyhovuje a má
aspoň alibi, prečo tie peniaze
nedať. Existuje naozaj veľa mo-
delov kultúrnej politiky, ktorými
by sme sa mohli inšpirovať, dať
zmysel kultúrnym inštitúciám,
nanovo zadefinovať ich vzťah k
štátu. Ale prekvapuje ma, že sa
stále nič nedeje. Každá disku-
sia o kultúre, ktorej som mal
možnosť sa zúčastniť, sa napo-
kon skončila konštatovaním, že
súčasný systém vlastne fungu-
je, len doň treba nájsť schop-
nejších ľudí.

Nikdy sme sa nerozhodo-
vali racionálne: „Tak a teraz
poďme urobiť toto“. Väčšinou
prišiel každý nápad spontánne,
dospeli sme k nemu prirodzene
alebo na podnet niekoho iného.

PL:

PL:

PL:

PL:

U nás sa vedie propaganda
v duchu, že umenie len pýta pe-
niaze a nikomu nič nedáva.

Záujem o kultúru by som
inak až tak čierne nevidel. Pri
poslednej inscenácii Nove-
cento, ktorú sme robili v Divadle
v podpalubí, sme spravili pokus
– nezavolali sme novinárov, ne-
tlačili sme plagáty. Predstave-
nie sa hrá rok a je vypredané.
Ľudia si cestu nájdu. Najmä ak
umenie reflektuje život, ktorý ži-
jú a nie je od neho odtrhnuté, čo
sa dnes často stáva.

Ľudia žijú ťažké životy.
Neznamená to, že treba robiť
komédie. Ale jednou z úloh
umenia je určite aj to, aby nám
život robilo krajším a bohatším,
aby nám dalo možnosť snívať.

Spoločne sme robili film
Rozhovor s nepriateľom. Baví
nás hľadanie osobností a auto-
rít v dejinách, hodnôt, ktoré tu
zanechali. Každá vec, ktorú ro-
bíme, sa týka našej minulosti,
kultúry a pamäti našej spoloč-
nosti. Všetko, čo Peter napísal,
je živá sieť. Jednotlivé diela na
seba nadväzujú a interagujú,
takže vytvárajú jedinečnú ma-
pu našich dejín i našej súčas-
nosti.

PP:

Čo máte konkrétne na mysli?

Vaša spolupráca trochu pri-
pomína český autorský tan-
dem Zdeněk Svěrák – Ladi-
slav Smoljak, ktorý má na
konte viacero veľmi úspeš-
ných komédií. Nemáte chuť
nakrútiť spolu film alebo pria-
mo komédiu?
PP:

(kam)

�

�

Nápady vznikajú v našich rozhovoroch

Peter Pavlac a Patrik Lančarič. Dramatik a režisér. Výpo-
čet ich spoločných predstavení a projektov je obdivuhodný.
Ich diela mohli vidieť diváci v SND, v Divadle v podpalubí,
v Košiciach či v Hamburgu. A pritom neuplynulo až tak veľa
rokov od ich detstva stráveného na pezinskom sídlisku.

Peter Pavlac (v a Patrik Lanľavo) čarič v moskovskom metre.

Mnohí Pezinčania, ale i ľudia, ktorí iba prechádzajú naším mestom
sa v ostatnom čase pýtajú, čo to „vyrastá“ na Moyzesovej ulici v mies-
te bývalého trávnika pred Daňovým úradom. Mnohí pomerne kriticky
reagujú na veľkú a vysokú hmotu dnes ešte betónovej stavby, ktorá
prekrýva budovu za ňou stojacu. Projekt Panorama bol pripravovaný
pezinskou spoločnosťou Vista Real už niekoľko rokov a bol prezento-
vaný na Mestskom úrade i v médiách. Vyjadrovala sa k nemu pozitív-
ne aj komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia
pri Mestskom zastupiteľstve. Jedná sa o polyfunkčnú budovu, v ktorej
budú predajne, kancelárie, ale aj byty. Parkovaniu bude slúžiť aj pod-
zemná garáž.

Nám už zostáva veriť, že táto budova bude až po svojom dokončení
spĺňať naše predstavy o modernej architektúre a že ju Pezinčania i
návštevníci nášho mesta „omilostia“, tak ako to bolo napríklad v prí-
pade budovy Okresného súdu. Ten tiež mnohí na začiatku kritizovali
a dnes túto stavbu vnímajú ako estetickú a architektonicky zaujímavú
súčasť centra mesta. Predstave, ako bude stavba po dokončení vyze-
rať, snáď dopomôže aj táto vizualizácia.

Viac informácii na www.panoramacentrum.sk (ra)

V HESTII „zasahovali“ policajti

Panorama Centrum Pezinok

Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravilo v súvislosti s de-
siatimi ročníkmi Keramických trhov fotosúťaž pre amatérskych fo-
tografov pod názvom Ak sa chcete zapojiť, stačí
zaslať fotografie z ktoréhokoľvek ročníka podujatia. Súťažiť mô-
žete v kategóriách neupravovaná fotografia, fotomontáž, fotoko-
láž a to . Na výhercov čakajú ceny od Malo-
karpatského múzea v Pezinku, Areálu zdravia Rozálka a ďalších
partnerov. Viac informácii o súťaži nájdete na webovej stránke
múzea .

PhotomarKeT.

až do 30. júla 2013

Mgr. Miroslava Kišoňováwww.muzeumpezinok.sk

Fotografická súťaž PhotomarKeT

Čierno-biele a farebné fotografie, ktoré ocenila porota v tohto-
ročnom krajskom kole súťaže neprofesionálnej fotografieAMFO,
boli 10. júna vystavené v minigalérii pezinského Domu kultúry.
Do súťaže AMFO 2013 bolo prihlásených 86 prác od 30 autorov.
Na oficiálnom otvorení výstavy boli zároveň rozdané aj ocenenia
v jednotlivých kategóriách. O víťazoch rozhodovala trojčlenná od-
borná porota v zložení Peter Brenkus – fotograf, predseda poro-
ty, Bedrich Schreiber – fotograf, PhDr. Zuzana Školudová – od-
borná pracovníčka pre foto a film NOC.

Všetky ocenené fotografie postupujú do celoštátneho kola, kto-
ré sa uskutoční v prvý novembrový víkend v Leviciach. Do ce-
loštátnej súťaže majú šancu postúpiť aj nevíťazné práce, ktoré
podľa porotcov majú potenciál. Výstava fotografií bude v miniga-
lérii nainštalovaná do 7. júla 2013. (KG)

Výstava AMFO 2013



HISTÓRIA / RÔZNE / INZERCIA8 JÚN 2013 PEZIN ANČ

Keď si zalistujeme v dejinách o organizácií školstva v našom
meste, snaha získať pre Pezinok školy vyššieho typu naráža na
nedostatok vyučovacích priestorov. Situáciu sťažil Výnos
Ministerstva školstva č. 308/1940, ktorým bolo rozhodnuté štát-
ne ľudové školy zmeniť na cirkevné. Tak sa stalo, že v Pezinku
vznikla ľudová škola rímsko-katolícka, evanjelická a obecná
škola. Každá mala samostatné riaditeľstvo. Všetky tri boli
umiestnené v pomerne schátralej budove „ bývalej “ štátnej ško-
ly, do ktorej školská správa od roku 1920 nič neinvestovala. Zlá
situácia sa ešte zhoršila tým, že nemecká menšina dosiahla, že
nadriadené školské úrady jej dovolili zriadiť v Pezinku sa-
mostatnú Obvodovú nemeckú meštiansku školu pre Pezinok,
Modru, Grinavu a Limbach. Táto škola bola umiestnená v máji
1942 v bývalej Palugyayovej kúrii na Štefánikovej ulici.

Po skončení druhej svetovej vojny nádej získať ďalšie nové
priestory pre školstvo rýchlo pohasla. Budovu bývalej nemeckej
školy, ktorá bola zničená, dostali do užívania Západoslovenské
tehelne Pezinok, ktoré tu postupne zriadili stredné odborné uči-
lište.

Riaditeľ meštianskej školy Karol Gavora pre stúpajúci počet
žiakov v roku 1947 hľadal a našiel dočasné východisko tak, že
zrušil riaditeľňu, zborovňu a šatňu pred telocvičňou a tieto pries-
tory využil pre triedy s menším počtom žiakov. Do pôvodných 11
učební umestnil až po 56 žiakov. Jeden úzky kabinet slúžil ako
zborovňa, druhý ako riaditeľňa. V roku 1949 pri ďalšej školskej
reforme sa škola meštianska premenovala na „strednú školu“ a
počet žiakov sa opäť zvýšil, pretože žiaci 1. - 4. ročníkov osem-
ročných gymnázií boli preradení na stredné (meštianske) školy.
Riaditeľstvo školy vyriešilo situáciu tak, že získalo dve miest-
nosti v budove kina (terajší kresťanský dom – Orlovňa). U-
mestnili tu žiakov-chlapcov 3. a 4. triedy. Našťastie chlapci boli
disciplinovaní, nič sa nestalo, Iba s potešením pozerali cez ok-
ná, ako vyučujúci po blate, často v nečase uháňajú cez Potočnú
ulicu, aby načas prišli na vyučovanie či už do „Orlovne“, alebo
späť do meštianky.

Nový riaditeľ školy Ján Majling zaviedol v roku 1950 úplnú dvoj-
zmennosť. Tak isto ako jeho predchodca, ani on nenašiel pod-
poru vyšších orgánov presadiť zaradenie výstavby novej škol-
skej budovy do investičného plánu. Nádej na zlepšenie svitla,
keď Pezinok získal v roku 1953 Jedenásťročnú strednú školu
(JSŠ) úplnú strednú všeobenovzdlávaciu školu. Jej prvým riadi-
teľom bol Ján Majling, zástupcom Martin Kováč. Škola mala 15
tried s počtom 568 žiakov. Pomocné učebne sa však naďalej vy-
užívali. Zo Svätého Jura, po zrušení tamojšieho gymnázia, pri-
budli na JSŠ ďalšie kompletné tri ročníky. Hrozba trojzmennosti
opäť strašila. MsNV nemal potvrdené peniaze na výstavbu ško-
ly a chýbali aj peniaze na vypracovanie projektu. Do vyjednáva-
nia sa zapojilo ZRPŠ školy a pomocou predčasnej pozvánky na
položenie základného kameňa v novembri 1956, zaslanej mno-
hým vtedajším funkcionárom, sa urýchlilo schválenie výstavby
dvadsaťtritriednej „ panelovej školy “ na Fándlyho ulici. Na sláv-
nosti položenia základného kameňa sa zúčastnilo všetko žiac-
tvo našich škôl. Neodradil nás ani pomerne hustý dážď a blato,
ktorého v priestoroch „ pažite “ bolo vždy neúrekom. Nebolo iné-
ho východiska ako vykročiť a smelo stúpiť do blata. Hriala nás
však myšlienka, že stavbári sľub „ po položení základov do
troch mesiacov bude škola odovzdaná do užívania “ splnia.
(Skutočnosť však bola iná. Namiesto 3 mesiacov trvala výstav-
ba školy 3 roky.) Na jar 1957 si dali stavbári podmienku, aby
MsNV urýchlene pripravil cestu k miestu stavby. MsNV navozil
kamene, ktoré počas nedeľnej brigády obetaví brigádnici, obča-
nia, rodičia aj učitelia rozhrnuli a upravili tak, že cestu stačilo už
len prevalcovať (ul. Obrancov mieru). Potom sa už len čakalo.
Pokračovanie článku v ďalšom čísle Pezinčana. Ján Bodo

Z histórie „Panelky“

Pred položením základného kameňa

Pezinská jednota dôchodcov v máji zorganizovala pre 48 svo-
jich členov 5-dňový autobusový zájazd na Kysuce s pobytom v
horskom horeli v Hornom Vadičove, kde bol k dispozícii bazén,
vírivka, sauna a masáže.

Aj napriek horšiemu počasiu sa výlet vydaril na jednotku. Stihli
sme navštíviť mnohé kultúrne pamiatky Kysúc a okolia: Thurzov
palác v Bytči, Žilinu, kaštieľ v Radoli, Slovenský orloj v Starej
Bystrici, lesnú úvraťovú železničku vo Vychylovke, Múzeum ky-
suckej dediny, kysucké kamenné gule v Milošovej, ropný pra-
meň v Korni, Oščadnicu, Terchovú aj pútnické miesto Živčáko-
vú. Zdatnejší vyšli aj na hrad Strečno. Spoznali sme ďalší ma-
lebný kút Slovenska, oddýchli sme si od každodenných starostí
a načerpali sme nové sily do budúcnosti. ZO JDS Pezinok

Pezinská Jednota dôchodcov na Kysuciach

Inzercia

Horskí ľudia, ľudia z hôr – takto
sami seba označovali drevoru-
bači v okolitých horách, uzavretá
skupina obyvateľstva, regionál-
ne špecifikum, o ktorom mnohí z
vás už určite aspoň čo-to počuli.
I keď v tunajšom prostredí skôr
pod označením huncokári. Zá-
kladom slova je nemecký Holz-
hacker – drevorubač, skomole-
ním ktorého vzniklo hulcokár, hul-
cogr, huncokár. Ako sa môžeme
dočítať v literatúre i vypočuť od
samotných potomkov huncoká-
rov, prišli prví drevorubači na na-
še územie z južnej časti Dolného
Rakúska a priľahlého Štajerska.
Od polovice 18. storočia osídľo-
vali horské oblasti Malých Kar-
pát. Následné doosídľovacie vl-
ny smerovali z oblastí obýva-
ných nemeckým obyvateľstvom
Čiech a Moravy (Sudety, a pod.)
Žili rozptýlene v horských údo-
liach. Zaznamenané sú hunco-
kárske rodiny v lesoch okolo
Častej, Dolian, Dubovej, Kuchy-
ne, Limbachu, Modry, Perneka,
Pezinka, Píly, Rohožníka, Smo-
leníc, Sološnice a Svätého Jura.
Staršia literatúra sa o nich zmie-
ňuje len okrajovo a veľmi struč-
ne, prvé konkrétnejšie informá-
cie prinášajú turistické príručky
zo začiatku 20. storočia. Sú-
časne s turistami ich ako zaují-
mavý etnografický „študijný ma-
teriál“ objavuje aj odborná verej-
nosť.

Príchod nemeckých huncoká-
rov sa dáva do súvislosti so zme-
nami v lesnom hospodárstve v
období vlády Márie Terézie a so
zavádzaním intenzívnych spô-
sobov spracovania dreva. Tieto
vyvrcholili Tereziánskym lesným
poriadkom z roku 1769. „Porá-
dek hor aneb lesuv zachování “
určoval pravidlá rúbania dreva,
ustaľoval spôsob pestovania no-
vých lesov a naznačoval, ako za-
bezpečiť trvalý úžitok z nich;
podnietil výsadbu lesných dre-
vín na nevyužitých priestran-
stvách pri dedinských a mest-
ských osídleniach, určoval, čo,
kedy a v akom množstve sa mô-

že rúbať. Prvýkrát zakotvil zá-
kladný princíp lesného hospo-
dárstva – princíp trvalej produk-
cie, dnes nazývaný trvalo udrža-
teľný rozvoj. Jeho uvádzanie do
praxe malo ďalekosiahly vplyv
na upevnenie organizácie ťažby
dreva a zároveň na ochranu les-
ných porastov. Táto organizácia
využívania a správy lesov mohla
byť zvládnutá len s vlastnou ad-
ministratívou. V 2. polovici 18.
storočia tak vznikajú lesné úrady
na čele s lesmajstrami a im
podriadeným lesným personá-
lom – horármi, hájnikmi, drevou-
bačmi. Týchto na svoje majetky
pozývali Pálffyovci – najväčší po-
zemkoví vlastníci v rámci Brati-
slavskej stolice, o. i. majitelia Pe-
zinského panstva. Rovnakú služ-
bu vykonávali títo robotníci aj pre
mestá, pre ktoré boli lesy dôleži-
tým zdrojm príjmov.

Lesné reformy Márie Terézie
boli súčasťou veľkého balíka
zmien a úprav, zasahujúcich
mnohé oblasti vtedajšieho života
krajiny, ktoré mali vniesť do hos-
podárstva kráľovstva jednotné
pravidlá. Neznamená to však,
že pred ich ukotvením neexisto-
vali zásady nakladania s lesmi.
Najstaršia doložená inštrukcia,
ktorou mesto Pezinok riadilo prá-
cu vo vlastných lesoch, pochá-
dza z roku 1628. Definuje povin-
nosti dozorcu nad lesmi a jemu
podriadených horárov. Dokazu-
je, že, hoci je malokarpatská ob-
lasť úzko spätá predovšetkým s
vinohradníctvom, dôležitú úlohu
v hospodárskom živote v minu-
losti zastávali aj lesy. Drevo Ma-
lých Karpát bolo pre jeho majite-
ľov dôležitým zdrojom príjmov.
Lesy v okolí Pezinka boli vlast-
níctvom mesta a Pálffyovcov,
vlastniacich rozsiahle Pezinské
panstvo. Kontrolu nad lesmi za-
bezpečovalo mesto vo svojej ré-
žii a svojimi zamestnancami.
Mesto, resp. panstvo riadilo a
plánovalo ťažbu palivového, sta-
vebného a kolárskeho dreva v
spolupráci s lesmajstrom. Do-
zor nad lesmi vykonával lesný

majster prostredníctvom horá-
rov a hájnikov. Horári dozerali na
rúbanie tých drevín, ktoré boli na
výrub určené, sledovali nelegál-
ne výruby, vinníkov kvôli potres-
taniu predvádzali pred vrchnosť.
Hájnici dozerali na ochranu lesa
a práce vo svojom úseku. Ten
mal približne 200–400 hektárov,
teda plochu, ktorá sa dala obísť
za jeden deň. Konkrétne práce
súvisiace s ťažbou zabezpečo-
vali drevorubači so svojimi rodi-
nami. Tieto žili na samotách, hor-
ských usadlostiach a patrili buď
do kompetencie mesta alebo
pálffyovského panstva.

Podľa údajov kanonickej vizi-
tácie z roku 1781 stáli v pezin-
ských horách nad baňami 2 do-
my mestských drevorubačov s
12 obyvateľmi. V 19. storočí do-
kážeme podľa viacerých prame-
ňov identifikovať v mestských le-
soch 2 drevorubačské lokality:
usadlosť s dvoma domami pri
Banskom dome, tzv. Haviarni na
Veľkom Prostrednom a usadlosť
s troma domami na Greide,
dnes zv. Reisinger pod Kolár-
skym vrchom. V tu stojacich jed-
noduchých domoch so záhra-
dou a poľom žili celoročne dre-
vorubačské rodiny. Najstaršie za-
znamenané sú rodiny Martina
Vajkunyho, Františka Grubera a
drevorubača Reisingera. Okrem
huncokárskych domov stáli v le-
soch obývané horárne – horáreň
nad kúpeľom, v blízkosti továrne
na kyselinu sírovú (dnes Sirko-
vá) a horáreň pod Valchou pri
ceste na Slnečné údolie, ktorá
dnes už neexistuje. Okrem už
spomenutých mien patrili tradič-
ným drevorubačským rodinám
aj priezviská Reisenauer,
Schwantner, Gschwandtner,
Hink, Grosz, Hartinger, Laixner.
Eckhardt, Bekker.

Cajla patrila od svojho vzniku
do vlastníctva majiteľov pezin-
ského panstva, od prvej polovice
17. storočia bola dedina i celý
chotár súčasťou rozsiahleho pan-
stva rodu Pálffy. Po smrti Jána
Pálffyho, posledného mužského
člena pezinskej pálffyovskej vet-
vy v roku 1908 boli jeho rozsiahle
majetky rozdelené na menšie

čiastky, zverenecké fondy a štu-
dijné základiny. Základina
vznikla aj z majetkov v Pezinku,
na Cajle, Grinave, Chorvátskom
Grobe, Slovenskom Grobe, Lim-
bachu, Neštichu a Viničnom. Le-
sy patriace panstvu, resp. študij-
nej základine boli domovom caj-
lanských huncokárov.

Kanonická vizitácia z roku
1781 uvádza v cajlanských ho-
rách 6 usadlostí s panskými dre-
vorubačmi. Celkovo počítali tieto
obydlia 46 duší. Domové ka-
tastre Cajle z 20., 30. a 40. rokov
20. storočia ponúkajú prehľad
hájovní a domov drevorubačov
na majetkoch študijnej základiny
- Hájovňa na Rybníčku, drevoru-
bačské domy pri Starej píle, na
Čmelom Vrchu, Vidlárovej, Ka-
menných vrátach a Lipinách. K
najčastejšie sa objavujúcim me-
nám drevorubačov z cajlan-
ských lesov patria Ekhardt, Ha-
berl, Vajkuny, Aschenschwan-
tner, Keim, Fleischhangerl,
Frasz, Gyurisch, Pösenbek, Ju-
riš, Kraus, Hirner.

Zatiaľ najstaršie doklady o tu-
najších „ľuďoch z lesov“ máme
vďaka matričným záznamom.
Podľa tradičných priezvisk môže-
me k huncokárom priradiť azda
Annu Máriu Reisinger, dcéru Fi-
lipa a Kataríny z Cajle či Teréziu
Osenswontner, dcéru Mateja,
obe z Cajle, narodené v auguste
a septembri 1751. Jednoznačne
lesným dieťaťom bola Alžbeta,
dcéra Mateja Kaima a Terézie
Osenswontner, narodená 24. 9.
1786. Pri bydlisku rodičov je uve-
dené „ex silvis Czailensibus“ , te-
da z cajlanských lesov. Zosobá-
šili sa v novembri 1780 a pri me-
ne 29-ročného Mateja je po-
známka „hulcokar z Rakus“. Pr-
vý záznam o úmrtí v tejto komu-
nite máme z marca 1772. Dre-
vorubač Michal Reisinger po-
choval na cajlanskom prikostol-
nom cintoríne svoju 55-ročnú
manželku Dorotu.

A pokiaľ ide o najmladšie do-
klady o horských ľuďoch, resp.
ich potomkoch, tie nájdeme do-
dnes v nejednej pezinskej a caj-
lanskej rodine.

Petra Pospechová

„Huncokári“ – ľudia lesov
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Za zrodom Klubu mladých
permoníkov stojí Jirko Vitáloš,
nadšený propagátor pezinské-
ho baníctva a organizátor pravi-
delného podujatia Pezinský per-
moník, spoločne so Základnou
školou Kupeckého.

hovorí Jirko Vitáloš.
Záštitu nad deťmi si zobrali

skauti zo 61. zboru Modrý ob-
lak - Pezinok. Spoločne s vedú-
cimi Katarínou Hlavandovou a
Mariánom Hletkom sa deti od
marca stretávajú každé dva
týždne a už doteraz stihli veľmi
veľa zažiť. Majú za sebou prvé
veľké podujatie, 15. Európske
dni baníctva a hutníctva v Ko-
šiciach, ktoré sa konali druhý jú-

Bane sa odjakživa hemžili
nielen baníkmi, ale aj permo-
níkmi. Dnes však možno per-
moníkov stretnúť aj v uli-
ciach Pezinka. V typickom
permoníckom odeve sa totiž
skrývajú členovia najmladšej
generácie, ktorých baví od-
krývanie baníckej tradície v
tunajšom regióne zakorene-
nej tak hlboko, ako samotné
banské chodby a štôlne.

„Hoci sú
medzi nami aj deti z iných škôl,
tým hlavným ľudským potenci-
álom prispela škola na ZŠ
Kupeckého a veľmi ústretová
bola voči nám menovite riadi-
teľka školy Katarína Volanko-
vá,“

nový víkend. Mladí pezinčania
boli jedným z 28 slovenských
baníckych spolkov a cechov,
ktoré sa tejto veľkolepej akcie
zúčastnili.

vysvetľuje Jirko Vitáloš.

„Raz za tri roky sa v niektorej
z európskych krajín stretávajú
banícke spolky z celého konti-
nentu, “
„Naša nezisková organizácia
Barbora si dala za cieľ zúčast-
niť sa tohto podujatia s vlastnou
skupinou. To bol pôvodný im-
pulz, ktorý viedol k vzniku Klubu
mladých permoníkov. Dali sme
dohromady skupinu štrnástich
detí, ktoré na košickej akcii spo-
ločne s Malokarpatským baníc-
kym spolkom reprezentovali pe-
zinské baníctvo a jeho tradíciu.
Pezinskí permoníci sa svojej

úlohy zhostili veľmi dobre.
Myslím, že aj kostýmy im po-
mohli sa trochu odreagovať a
do množstva uniformovaných
baníkov naozaj zapadli. “

„Bolo to naozaj
úžasné, ako komunikovali s ľuď-
mi. Mali aj klopačku, krorej
zvuk lákal návštevníkov a kaž-
dý obdivoval ich kostýmy,“

Deti mali v Košiciach atraktív-
ny program. V piatok navštívili
Jasovskú jaskyňu, večer priví-
tali účastníkov stretnutia na
otváracom ceremoniáli, v sobo-
tu ryžovali zlato priamo na ko-
šickej pešej zóne. Nechýbali ani
v sprievode, v ktorom sa zišlo
1500 účastníkov z Holandska,
Nemecka, Slovinska, Talian-
ska, Maďarska, Poľska a ďal-
ších štátov.

popi-

suje Jirko Vitáloš zážit-
ky z Košíc.

Samozrejme, Klub
mladých permoníkov
čakajú ďalšie aktivity,
predovšetkým festival
Pezinský permoník, ale
napríklad aj alegorický
sprievod na vinobraní či
svätobarborský lampió-
nový sprievod, ktorý sa
chystá na Mikuláša.
Barbora n. o. založila
Bábkové divadlo

a pod vedením
Zuzany Majerníkovej vy-

Bam-
bola

Mladí permoníci oživujú pezinské baníctvo

Milí návštevníci knižnice, dovoľujeme si vás upozorniť, že po-
čas mesiacov júl, august 2013 budú výpožičné hodiny uprave-
né nasledovne:

Zmena platí pre všetky oddelenia knižnice. Mimo
výpožičných hodín môžete knihy vrátiť do schránky na knihy
na budove knižnice. Výpožičné hodiny na pobočke Cajlanská
ul. č. 63 sa nemenia: pondelok, streda, piatok 15.00 – 18.00
hod. Prajeme vám pekné leto! (MKP)

pondelok 8.00 – 18.00 hod., utorok, štvrtok,
piatok 8.00 – 16.00 hod., stredu 10.00 – 16.00 hod., sobota
- zatvorené.

Zmena výpožičných hodín

V Malokarpatskej
knižnici v Pezinku v
oddelení pre deti a
mládež a zároveň aj
na ZŠ Kupeckého
prebiehal 4. júna
2013 Najpočetnejší
detský čitateľský ma-
r a t ó n

ktorý orga-
nizuje Linka detskej
istoty UNICEF. Do pokusu o prekonanie minuloročného rekor-
du v počte zapojených čitateľov sa mohlo zapojiť každé dieťa
tým, že prečítalo jednu stranu z knihy od Gabriely Futovej, Naša
mama je bosorka. Triedy aj jednotlivci mohli podujatie navštíviť
od 9:00 do 15:00 hod. Túto možnosť využili najmä deti a žiaci zo
ZŠ Na bielenisku, ZŠ Kupeckého a Spojenej školy v Pezinku,
čím pezinská časť maratónu prispela 71 čitateľmi. Celkovo sa
tento rok zapojilo až 36 321 čítajúcich detí, ktoré prekonali minu-
loročný celoslovenský rekord. Okrem toho, že Linka detskej is-
toty vyžrebuje a odmení z celkového počtu 30 detí, rozhodli
sme sa aj my odmeniť našich účastníkov a vyžrebovali sme na-
sledujúcich čitateľov: Denis Gyebnár, Samuel Seman, Petra
Boškovičová, Jakub Rapčan a Klára Margitanová. Zoznam ce-
loslovenských detských výhercov kníh, ktorí sa zapojili do toh-
toročného čitateľského maratónu, bude uverejnený na webovej
stránke Linky detskej istoty UNICEF do 30. 6. 2013. Týmto ďa-
kujeme všetkým, ktorí sa zapojili do pezinskej časti maratónu a
taktiež riaditeľovi TV Pezinok Petrovi Bittnerovi, ktorý sa akcie
zúčastnil.

Č í t a j m e
si...2013,

(MKP)

Detský čitateľský maratón

FOTO Veronika Nouzová

Takéto veľké Hrí-
by siné („modrá-
ky“) sa podarilo
nazbierať pánu Vi-
liamovi Bojkovské-
mu 5. júna v loka-
lite pri Rybníčku.
Ako povedal pán
Bojkovský, „netr-
valo dlho naplniť
košík a tašku“ –
spolu našiel 10 kg
zdravých húb (r).

Huby
po daždi

-

ľ

ť
-

Ľ N -

Jedným z prvých júnových podujatí v Malokarpatskej knižnici
v Pezinku bola beseda O solúnskych bratoch, ktorá sa usku
to nila podve er 4. júna v itárni. Pozvanie sem prijali dvaja
hostia – bývalý ve vyslanec Slovenskej republiky v Taliansku
Stanislav Vallo a akademický sochár Marián Polonský. Témou
stretnutia boli svätí Cyril a Metod, ktorým je na Slovensku
venovaný aj celý kalendárny rok 2013. Hostia a besedujúci sa
zamerali najmä na problematiku plakiet solúnskych bratov, ktoré
sa podarilo umiestni na troch miestach priamo v Ríme. Jednou
z nich je práve dielo Mariána Polonského. Podve erné po
sedenie v pezinskej knižnici viedol ubo avrátil a medzi prí
tomnými bola aj primátor Pezinka Mgr. Oliver Solga.

č č č

č

(KG)

Diskusia o sv. Cyrilovi a Metodovi

Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok pripravil spoločne s Den-
ným centrom na Hrnčiarskej ulici v Pezinku besedu na tému Sv.
Florián - martýr a ochranca, ktorá sa uskutočnila v priestoroch
DC. Stretnutie bolo venované pamiatke patróna hasičov a pri tej-
to príležitosti pripravil lektor Peter Ronec, člen komisie histórie
DPO SR okrem prednášky i výstavu obrazov na danú tému.
Prítomným besedujúcim priblížil krutý osud sv. Floriána, vojaka
rímskych légií, ktorý v roku 304 nášho letopočtu v snahe pomôcť
prenasledovaným kresťanom v Provincii Lauriacum (súčasné
územie Horného Rakúska) prišiel o svoj život. Peter Ronec

Beseda na tému sv. Florián
– martýr a ochranca v Pezinku

Galéria insitného umenia nie
je len expozitúra, kde sú vysta-
vené diela insitných umelcov,
ale aj úžasný priestor, kde sa ce-
lý rok niečo deje, a preto pre
podujatie Noc múzeí a galérí
bol 18. 5. pripravený celodenný
program. Dopoludnia bojovali
udatní princovia so zlým dra-
kom, aby zachránili zakliatu
princeznú. v po-
daní Martina Žáka zaujalo všet-
kých malých divákov a v starej
stodole malo predstavenie
obrovský úspech i nostalgický
nádych. Počas celého dňa boli
organizované vstupy do mlyna

Divadlo Agapé

Deň múzeí a galérií v Schaubmarovom mlyne
s lektorom. Verte, že zvuk sta-
rých mlynských kolies má svoje
čaro a aj tí najzarytejší ignoranti
múzejných exponátov podľahli
a zostali stáť v nemom úžase.
Marcelka Jurášová, ktorá v prie-
behu celého roka vedie pre deti

vytvorila
priestor pre malých umelcov aj
v tento deň. Fantázia detí je ne-
konečná a aj v tomto prípade ne-
chala naplno využiť ich potenci-
ál na vytvorenie skutočne nád-
herných diel. Hudbychtivých
návštevníkov potešila kapela
Jána Kovaľa s dobrou muzikou.
Súčasťou tohto príjemného dňa

Malý výtvarný ateliér,

bola aj netradičná módna pre-
hliadka modelov pani Libušky
Buchtovej z Moravy. Jej modely
sú určené pre zrelé ženy, ktoré
oceňujú jedinečnosť. Pre Mi-
lana Konfrátera je Schaubma-
rov mlyn miestom, kde už usku-
točnil niekoľko koncertov so
skupinou .

veľmi netradič-
né divadelné predstavenie

zaujalo svojou úprim-
nosťou a tvorivosťou. Ocenenie
potles-kom malo pre účinkujú-
cich o-brovský význam, pretože
herci z tohto príbehu sú ľudia s
mentálnym postihnutím.Aj tako-

Blues Band Meremá-
ci a snehuláci –

MORE

uto aktivitou je svet z ich pohľa-
du krajší a pochopiteľnejší.

Pomaly sa stmievalo a na dvo-
re sa zbiehalo viac a viac ľudí s
baterkami. má
zvláštnu moc. Odrazu to v sta-
rom tmavom mlyne dýchalo his-
tóriou. Mlynské kolesá už nebú-
chali, ale vôňa starých priesto-
rov opantala všetkých, ktorí vstú-
pili s baterkou do expozi-túry.
Pani Žáková, správkyňa galé-
rie, pripravila na tento deň sku-
točne bohatý program. Napriek
tomu nebolo na nej vidieť únavu
až do odchodu posledných náv-
števníkov.

Noc múzeí

Eva Amzlerová

FOTO Katarína Hlavandová

Slovenská veda nemala v dru-
hej polovici 19. a začiatkom 20.
storočia veľa osobností, ktorých
kvalita a význam by prekročili
hranice regiónu či dokonca vte-
dajšieho Uhorska. Ešte menej
bolo tých, ktorí by sa hrdo hlásili
ku slovenským koreňom, k vlast-
nému ľudu, jeho jazyku, zvykom
a histórii. Minimum bolo takých,
ktorých by sme mohli zároveň
označiť výnimočným titulom –
polyhistor. Spomedzi tých ne-
mnohých patrí na čelné miesto
evanjelický kňaz, botanik, etno-
graf, historik, spisovateľ a národ-
ný buditeľ Jozef Ľudovít Holuby.

Narodil sa 25. marca 1836 v
Lubine, v rodine evanjelického
farára. Študentské roky, okrem
iného, prežil aj v neďalekej
Modre, kde navštevoval tamoj-
šie evanjelické gymnázium.
Neskoršie študoval v Bratisla-
ve, Brezne a Viedni. Bol čest-
ným doktorom Karlovej univer-
zity a členom Českej akadémie
vied a umení. Doktorát mu bol
udelený za celoživotné dielo v

oblasti prírodných vied.
Holuby bol, napriek svojim ši-

rokým a rôznorodým záujmom,
v prvom rade botanik svetové-
ho mena a jeden z najlepších
znalcov slovenskej flóry. Popri
botanike si však všímal aj ostat-
né súčasti prírody, a to faunu,
geologické a prírodné útvary,
ale aj existenciu človeka a jeho
spätosť s prírodou.

Do nášho mesta sa Holuby
prisťahoval už ako dôchodca k

svojej dcére Božene Žarnovic-
kej v roku 1909 zo svojej fary v
Zemianskom Podhradí. Aj v
Pezinku sa intenzívne veno-
val botanike, ale aj národopi-
su, kultúre, histórii a bohatej
publicistickej činnosti. Cho-
dieval na časté vychádzky do
okolia mesta i do Malých Kar-
pát spolu so svojimi priateľmi,
medzi ktorých patril ďalší vý-
znamný Pezinčan, pedagóg, ve-
dec a publicista Ján Zigmundík.

Jozef Ľudovít Holuby zomrel
15. 5. 1923 v Pezinku a tu je aj
pochovaný. Pamätník na mest-
skom cintoríne je dielom vý-
znamného slovenského archi-
tekta svetového významu Du-
šana Jurkoviča. Na dome, v kto-
rom žil, na Holubyho ulici č. 47
je umiestnená pamätná tabuľa.

Jozef Ľudovít Holuby, deväť-
desiate výročie úmrtia ktorého
si práve v tomto čase pripomí-
name, bol veľkou osobnosťou
našich národných dejín. Dneš-
ná doba, žiaľ, na neho akosi po-
zabudla. Napriek tomu môže
byť pre súčasnosť veľkým prí-
kladom ako vedec – polyhistor
a všestranne aktívny človek pra-
cujúci pre svoj národ a zároveň
môže byť vzorom aj pre svoje
morálne vlastnosti a charakter,
skromnosť, obetavosť a praco-
vitosť.

Jozef Ľudovít Holuby bol tým,
čím ho nazval ešte za jeho živo-
ta Ján Zigmundík a to „drahým
synom svojho milovaného ná-
roda“. Oliver Solga

Jozef Ľudovít Holuby – veľký syn slovenského národa

J. Ľ. Holuby – dobová foto-
grafia a na poštovej známke
ktorú navrhol Jozef Baláž.

stúpi na Kremnických gagoch
v auguste tohto roku. Mladých
pezinských permoníkov podpo-
rila aj nadácia Orange.

dodáva Jirko Vitáloš.

„Prítomnosť našich detí v ba-
níckych kostýmoch obohatí
každé podujatie o možnosť
spoznávať históriu hravou for-
mou,“
„Nejde nám však zďaleka iba o
podujatia. Naše stretnutia sa
snažíme organizovať tak, aby
sa deti čo najviac pohybovali
v prírode. Hľadajú minerály, ob-
javujú staré banské diela, po-
máhajú pri obnove a rekul-
tivácii banských pamiatok. Je
pre mňa príjemným prekva-
pením, že sa našli deti, ktoré
majú o takéto aktivity záujem.“

(kam)



KULTÚRA10 JÚN 2013 PEZIN ANČ

Výstava fotografií na Radničnom nám.
„Všade dobre s batohom najlepšie“

V Galérii mesta Bratislavy, v Mirba-
chovom paláci, vystavuje svoju výtvarnú
tvorbu vynikajúca slovenská grafička
Katarína Vavrová. Výstava nazvaná

potrvá až do 1. Sep-
tembra.

Vyz-
nanie môjmu otcovi

(ra)

Katarína Vavrová vystavuje
v Galérii mesta Bratislavy

V priebehu uplynulých mesia-
cov apríl a máj sa niekoľkí talen-
tovaní žiaci Základnej umeleckej
školy Eugena Suchoňa v Pezin-
ku zapojili do celoslovenských in-
terpretačných súťaží ZUŠ.

25. apríla pezinskú ZUŠ repre-
zentovali na celoslovenskej in-
terpretačnej súťaži Schneidero-
va Trnava v sólovej hre na hus-
liach v 1. kategórii –

–
obaja sa umiestnili v striebor-
nom pásme a

, ktorej vystúpenie porota
ocenila bronzovým pásmom.
Strieborné pásmo v druhej kate-
górii získal a
bronzové pásmo v tretej kategó-
rii . Všetci úspeš-
ní žiaci sú z triedy PaeDr. Ľubo-
míry Záhradníkovej.

Žiaci sláčikového oddelenia sa
zapojili aj do celoslovenskej sú-
ťaže Talenty pre Slovensko, kto-
rá sa konala 2.mája v Dolnom

Janka Ja-
nečková, Bystrík Dzíbela

Adelka Čermá-
ková

Jerguš Čermák

Adam Bereník

Kubíne. V hre na husliach nás re-
prezentoval –
získal v 2. kategórii bronzové
pásmo. „Talentami pre Sloven-
sko “ sa stali aj naši violončelisti
z triedy Mgr. art. Magdalény
Milčíkovej – a

. Obaja sa u-
miestnili v striebornom pásme.

Žiaci dychového oddelenia si
po prvý raz „trúfli“ na medziná-

Jerguš Čermák

Kristián Mrva
Annamária Čuhá

rodnú súťaž kto-
rá sa konala 26. 4. na Štátnom
konzervatóriu v Bratislave. Všet-
ky zúčastnené žiačky pezinskej
ZUŠ obhájili svoje doterajšie ús-
pechy aj na medzinárodnej úrov-
ni. V silnej konkurencii flautistov
z Maďarska, Ruska, Čiech,
Azerbajdžanu a Rakúska ich me-
dzinárodná porota ocenila bron-
zovým pásmom. V 1. kategórii

Flautiáda 2013,

súťažila , v
2. kategórii a v
3. kategórii .
Všetky žiačky študujú v triede pá-
na učiteľa Mariana Mráza.

Medzinárodnej súťaže v ko-
mornej hre

(16. mája) sa zúčastnilo v
Pezinku už známe flautové kvar-
teto v zložení:

Okrem brilantného mu-
zikantského výkonu zaujali aj ori-
ginálnym súťažným repertoá-
rom, predstavili sa kompozícia-
mi svojho učiteľa Mariana Mrá-
za. Práve ony získali jedno zo
štyroch udelených ocenení –

za originálny
prejavov interpréta.

Všetkým úspešným žiakom, pe-
dagógom a korepetítorom patrí
srdečné blahoželanie a poďako-
vanie za krásnu reprezentáciu
školy a mesta Pezinok!

Martina Pepuchová
Ivana Hacajová
Petra Noskovičová

Petra Nosko-
vičová, Lucia Radová, Ivana
Hacajová a Karolína Kadle-
číková.

(zuš)

Rajecká hudobná jar
2013

Cenu mesta Rajec

Úspechy žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku

Žiaci, ktorí úspešne reprezentovali
ZUŠ E.Suchoňa na súťažiach.

Tohtoročné Keramické trhy,
ktoré sa konali 7. - 9. júna, ne-
majú len prívlastok „jubilejné“ ,
ale aj „horúce“. Či už si tento prí-
vlastok získali slnečným poča-
sím, piatkovým pálením pece,
ohnivou hudbou alebo srdeč-
nou atmosférou – opäť potvrdili,
že stále majú v Pezinku svoje
miesto. 165 keramikárov zo
Slovenska, Českej republiky,
Maďarska, Slovinska, Bulhar-
ska i Poľska opäť naplnilo Rad-
ničné námestie a Štefánikovu
ulicu. Desiaty ročník podujatia
je už aj dôvodom na bilancova-
nie, preto sa Malokarpatské mú-
zeum v Pezinku rozhodlo vydať
publikáciu, ktorá sa obhliada za
predošlými deviatimi ročníkmi
trhov. Jej krst bol oživením ofici-
álneho otvorenia Keramických
trhov za účasti predsedu BSK
Pavla Freša a primátora mesta
Pezinok Olivera Solgu. Náv-
števníci podujatia ani tentoraz
neprišli o predvádzanie maj-
strovského umenia keramiká-
rov pod stanom na námestí,
ukážky točenia na kruhu či
predvádzanie techniky výroby
raku keramiky priamo medzi
predajnými stánkami. Po prvý-
krát sa našich trhov zúčastnila

nevidiaca keramikárka, ktorá tr-
pezlivo a s láskou predvádzala
výrobu keramiky okolostojacim
deťom. Súťažná výstava na té-
mu Pocta k desiatemu ročníku
Keramických trhov ukázala
návštevníkom rozmanitosť ke-
ramickej tvorby a trom víťazom
vyčarila aj úsmev na tvári. Pra-
covníčky Centra voľného času
sa venovali detským návštevní-

kom, ktorí si mohli vyskúšať prá-
cu s hlinou i točenie na kruhu a
domov si odnášali kúsok svojho
vlastného umenia.

Keramické trhy sú podujatím,
ktoré má za cieľ podporovať a
propagovať tradičné remeslo,
no aj tento rok dokázali ponúk-
nuť čosi navyše – mnohé ponú-
kané výrobky dokázali spojiť
starú techniku s novým a krea-

tívnym nápadom. Dobrý pocit z
úspešného priebehu podujatia
môže predĺžiť výstava k desia-
temu ročníku trhov v Malokar-
patskom múzeu, ktorú môžete
vidieť do 7. 7. 2013, či fotosúťaž
FotomarKeT, do ktorej sa môže-
te zapojiť svojimi fotografiami
z trhov.

Malokarpatské múzeum
Mgr. Monika Chvosteková

Keramické trhy nestrácajú na popularite

Vľavo víťazi súťaže Michal Vaněk, Katarína Vargová
a Jana Pašková ktorá získala Cenu primátora mesta Pezinok. Vpravo názorná ukážka pálenia
raku keramikára Michala Plíhala počas . FOTO archív MMvP

Pocta k 10. ročníku keramických trhov:

Keramických trhov 2013

sa ako mladý umelec žijúci v malokarpatskom re-
gióne postupne dostáva do povedomia verejnosti svojou vše-
strannou tvorbou. Od maľby, grafiky, kresby sa postupne prepra-
coval ku keramike, v ktorej tiež, ako v predošlej tvorbe, cítiť auto-
rov svojský pohľad na realitu okolo nás. Malokarpatské múzeum
v Pezinku pozýva na vernisáž výstavy tohto mladého umelca,
ktorá sa uskutoční a potrvá do 4. 8. 2013.

Andrej Frič

11. 7. o 17.00 h
Eva Trilecová

Pozvánka na výstavu z tvorby Andreja Friča

O umelcovi Ferovi Guldanovi môžeme bez akejkoľvek nad-
sádzky povedať, že je viac ako regionálnym či slovenským
umelcom. Rovnako veľkolepá bola i rozlúčka s výstavou, ktorá
sa konala 31. 5. od ranných hodín do neskorého večera. Celý
piatkový deň strávil Fero Guldan s tými, ktorí si prišli pozrieť je-
ho tvorbu v Malokarpatskom múzeu v Pezinku či zhliadnuť fil-
my, mapujúce jeho život a tvorbu. Umelecký deň s výtvarníkom
tohto formátu plynulo prešiel do podujatia Wine &Art, ktoré otvo-
rila Katka Feldeková s Ka-Fe band. Slova sa ujal spisovateľ Ľu-
bo Dobrovoda a majster slova Ľubomír Feldek. Večer sa tak nie-
sol v znamení hesla „s umením chutí lepšie“, preto sa nemožno
čudovať, že umelci i návštevníci sa pri pohári dobrého pezin-
ského vína a výbornej hudbe zabávali.

Výstava, ktorej ukončenie vyvrcholilo umeleckým večerom,
mala nielen výborné ohlasy, ale patrila aj medzi najlepšie nav-
števované v múzeu za ostatné roky. Mgr. Miroslava Kišoňová

„Derniéra“ výstavy Fera Guldana

Vo Svätom Jure pripravilo Malokarpatské múzeum výstavu
keramickej tvorby Márie Hanúskovej. Slávnostná vernisáž sa
uskutočnila 20. júna. Výstava v Literárnom a vlastivednom mú-
zeu má názov a môžete si ju pozrieť až do 28.8.
2013

Tvárnosť hliny
(ra)

Tvorba Márie Hanúskovej vo Sv. Jure

Po rose tancuje básnička bosá / Pribehni k nej a v tráve sa po-
saď / Prižmúr si oči dýchaj jej čaro / Málo je takýchto chvíľočiek /
Málo / To je prvá, úvodná, báseň na prebale novej básnickej
zbierky Mariny Mesárošovej nazvanej Naboso. Štrnásteho jú-
na sa uskutočnila prezentácia tejto knihy v Kláštornom kostole
a zároveň v ten deň získala Mária Mesárošová za svoju zbierku
aj Cenu primátora mesta Pezinok. (ra)

Nová kniha

V sobotu 25. mája sa usku-
točnil jubilejný X. ročník Kraj-
skej prehliadky seniorských
speváckych súborov organizo-
vaný Krajskou organizáciou
Jednoty dôchodcov Slovenska
Bratislava. Prehliadky sa zú-
častnilo 8 súborov a 1 súbor mi-
mosúťažne. Na úvod sa prí-
tomným v preplnenej sále pri-
hovorila predsedníčka KO JDS
Bratislava Dr. Emília Michalí-
ková, ktorá privítala aj vzác-
nych hostí, primátora mesta
Pezinok Mgr. Olivera Solgu,
ktorý nad podujatím prevzal zá-
štitu a tiež pozvaných zástup-
cov jednotlivých regionálnych

Jubilejná X. Krajská prehliadka speváckych súborov

organizácii Jednoty dôchodcov
Slovenska.

Prehliadku otvoril
pesničkári pezin-

skí. Po nich sme ešte videli a
počuli ženskú spevácku skupi-
nu z Plaveckého

Folklórny
súbor Radosť

Mikulášanka

Mikuláša, ženskú skupinu
z Vrakune, spevácky

súbor z Rače,
spevácky súbor z
Karlovej Vsi, spevácky súbor

z Dúbravky, spe-
vácky súbor z Petr-

Susedy
Senior Račan

Senioranka

Dúbravanka
Melódia

žalky, spevácky súbor
a prehliadku nám mimo-

súťažne uzavrel folklórny sú-
bor

Skvelá a žičlivá atmosféra v
sále, elán a energia vyžarujúca
zo všetkých účinkujúcich bez
výnimky a v neposlednom rade
skvelá organizácia - to sú hlav-
né atribúty, ktorými sa dá toto
podujatie charakterizovať. Sú
zároveň zárukou do budúcnos-
ti, že slovenská ľudová pieseň
nezanikne, ale bude aj naďalej
s láskou odovzdávaná nasle-
dujúcim generáciám.

Čata-
jan

Slovácky krúžek a Skali-
čané.

Eva Frťalová

Pozývame Pezinčanov na výsta-
vu fotografií z 23 krajín, ktoré pre-
cestovala a nafotila Veronika
Balážiová. Výstava bude otvore-
ná dňa

Predstaví ži-
vot ľudí a prírodné krásy vo vzdia-
lených krajinách. Tento projekt
bol uskutočnený vďaka finančnej
podpore REVIE – Malokarpatskej
komunitnej nadácie a miestnych
podnikateľov. Všetci ste vítaní!
Prajeme príjemný cestovateľský
zážitok! Veronika Balážiová

30. 6. 2013 o 18.00 h na
Radničnom námestí.

Pri príležitosti 1150. výro-
čia príchodu sv. Cyrila a
Metoda na územie Sloven-
ska pripravil kurátor pro-
jektu PhDr. Ľubomír Moza
výstavu zostavenú z no-
vých diel dvanástich slo-
venských i zahraničných
umelcov, ktoré vytvorili na
počesť tohto významného

jubilea. Výstava je nainštalovaná v Evanjelickom kostole v
Pezinku a potrvá do 14. júla. Slávnostná vernisáž projektu sa
uskutočnila 23. júna aj za účasti vystupujúcich umelcov. (ra)

Výstava v Evanjelickom kostole
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
► 30.6. OTVORENIE
KULTÚRNEHO LETA – SPOMIENKY.

...APRINIESLI SLOVANOM PÍSMO
Predstavenie pri príležitosti 1150. výročia príchodu slo-
vanských vierozvestcov Cyrila a Metoda.

Folklórny súbor OBSTRLÉZE, Folklórne divadlo RA-
DOSŤ

► 7.7. V RYTME
TANCA.
► 8.7. MONIKA SEKÁ-
ČOVÁ – PALETA FARIEB.

► 14.7. LITERÁRNY
KOLOTOČ V ZÁMOCKOM PARKU VII. ročník.

► 21.7. LETNÉ ROZ-
PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE - AKO MALI PSÍČEK A MAČIČKA
SVIATOK.
► 28.7. FS OBSTRLÉZE.

V prípade nepriaznivého počasia sa všetky podujatia presú-
vajú do Domu kultúry Pezinok.

(nedeľa) o 16.00 h v Zámockom parku
Podujatie PKC s progra-

mom a prezentáciou gastronomických špecialít malokarpat-
ského regiónu.

Účinkujú: žiaci 4. A triedy zo Súkromnej základnej školy
Bajkalská 20, Bratislava pod vedením Mgr. Viery Drškovej.

. Regionálne špeciality pripravia členky Jednoty dô-
chodcov MO Pezinok.

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –
Popoludnie spoločenských tancov s KST PETAN.

(pondelok) o 17.00 h v Minigalérii DK –
Vernisáž výstavy. Akvarel, tempera,

olej.
(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku

Koloman Ker-
tész Bagala a jeho autori.

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku

Účinkuje divadlo Jaja.
(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –

„Spomínajme a žime fčúl.“

Program:

Vstup na všetky podujatia je
ZDARMA.

Zosobáš i l i sa

70-roční

75-roční

Ján Munka 5.6.
Ján Kabát 5.6.
Anton Kodaj 19.6.
Alžbeta Hanusková 24.6.
Viliam Horník 24.6.
Ľudmila Lettavová 26.6.
Beata Hajasová 29.6.

Viera Schaubmarová 4.6.
Anna Strapáková 7.6.
Ladislav Franko 8.6.
Vladimír Brunovský 9.6.
Mária Čižmárová 17.6.
Ľudovít Hubinský 20.6.
Klára Ďurčová 21.6.
Bernardína Minarovičová 22.6.
KarolAlf ldy 22.6.
Anna Haplová 23.6.
Miroslav Šimko 24.6.
Gabriela Demovičová 25.6.
Peter Hrnčír 29.6.

ö

80-roční
Elena Galbová 1.6.
Lídia Pekáreková 1.6.
Mária Moravčíková 4.6.
Serena Bajúzová 11.6.
Libuša Drahová 23.6.
Matilda Švajdlenková 28.6.

Štefan Zápražný 2.6.
Mária Bolgačová 4.6.
Ružena Nespalová 13.6.
Ľudovít Nagy 18.6.
Margita Draxlerová 19.6.
Emília Šilhárová 23.6.

Ján Beník 19.6.
Sidónia Tarábková 23.6.
Ján Vrchota 25.6.

Serafína Ondrovičová 10.6.

Hedviga Hanúsková 11.6.
Alojz Kokoška 17.6.

Rudolf Ivičič 13.6.

85-roční

90-roční

91-ročná

92-roční

94-ročný

Ladislav Bauer 67 r.
Mária Demovičová 84 r.
Anna Gonová 66 r.
Štefan Masarovič 53 r.
Eva Hupková 90 r.
Dagmar Strižová 51 r.
MUDr. Marta Matúsová 80 r.
Lýdia Pučeková 92 r.
Oľga Sedláková 69 r.
Hedviga Sandtnerová 84 r.
Margita Valaštiaková 53 r.
Emil Lunák 71 r.
Alojz Zubaj 83 r.

Linda Kupkovičová 1.5.
Peter Burdan 2.5.
Jakub Osuský 2.5.
Jakub Baďura 2.5.
Matej Baďura 2.5.
Jakub Duban 3.5.
Nela Porubanová 4.5.
Dorota Hollanová 4.5.
Nina Bížová 6.5.
Hana Pojdáková 9.5.
Marko Krajčovič 9.5.
Ema Czanerová 10.5.
Jakub Magula 10.5.
Kamila Trávničková 12.5.
Nina Trajlínek 15.5.
Zoe Koczúrová 15.5.
Vivien Krasňanská 15.5.
MaximiliánAdam 16.5.
Sára Lisoňová 17.5.
Nela Kulišková 18.5.
Adela Baňáková 19.5.
Hana Jurčíková 21.5.
Lukáš Farkaš 23.5.
Lívia Cerovská 25.5.
Samuel Nádaský 26.5.
Martin Belcák 28.5.
Lea Mazurová 29.5.
Katarína Keblušková 29.5.
Júlia Straková 31.5.
Viktor Baláž 31.5.
Linda Točeková 2.6.
Vanda Točeková 2.6.
Katarína Šmigová 9.6.

JÚN 2013 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

Matej Koník a Elvíra Švorcová •
Michal Grežďo a Ivana Chromá •
Peter Makara a Gabriela Trnková
• Bc. Tomáš Lysý a Ing. Martina
Varsányiová • Michal Molota a
Diana Hierwegová • Viliam Slimák
a Michaela Tušková • Daniel Ed-
ward Ashton a Lucia Milátová •
Ivan Kovačovič a Monika Sasková
• Ing. Nikola Grančič a Ing.Andrea
Bánócziová

B L A H O Ž E L Á M E

1. ................................................. USA
2. ................................................................ USA
3.-4. ....................................................... USA
5.-7. ....................................................................... USA
8.-9. ............................................................................. ČR
10.-11. ............................................... FRA
12.-14. ........................................................ USA
15. ......................................................... USA
16.-17. ........................................................................... USA
18.-19. ................................................................... USA
20.-21. ...................................................................... USA
22. .................................................................... USA
23.-24. ........................................................ FRA
25.-26. ................................................... USA
27.-28. ...................................................................... USA
29.-30. .................................................... USA
31.-1. ................................................................... USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h.

Príšerky: Univerzita
Nevedomí
Svetová vojna Z
Ja, Zloduch 2
Babovřesky
Hurá na Francúzsko
Osamelý jazdec
Rýchlo a zbesilo 6
Stážisti
Ohnivý kruh
R.I.P.D.
Liberace
Ako malí chlapci
White House Down
Wolverine
Vo štvorici po opici III
Muž z ocele

Hráme za každého počasia.
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Dňa 27. 6. 2013
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša milovaná
mamička

.
S láskou spomínajú dcéry s rodi-
nami.

Štefánia
PULLMANNOVÁ

POĎAKOVANIE

Odišla, kam každý
musí sám, dvere
spomienok ne-
chala dokorán.

Čas plynie, ale naše srdcia ne-
prestávajú krvácať a spomíname
a nikdy nezabudneme.

Dňa 20. 6. 2010
uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá mamina, bab-
ka a svokra

.

Dcéry Ja-
na a Renata s manželmi a deťmi.

Alžbeta AULITISOVÁ

V marci sme si pri-
pomenuli 11. výro-
čie úmrtia našej
drahej mamy, sta-
rej mamy

a v júni sme si pripomenuli 24.
výročie úmrtia náš-
ho drahého otca a
starého otca

S láskou spomí-
najú synovia s rodi-
nami.

Márie
NAGYOVEJ

Imricha NAGYA.

Dňa 1. 7. 2013 uply-
nie 7 smutných ro-
kov, čo nás náhle
opustil drahý man-
žel, ocko, dedko

S láskou spomí-
najú manželka, synovia, vnuk a
ostatná rodina.

Jozef NÉMETHY.

Tak tíško odišla
duša tvoja, že ne-
stihol si povedať
ani zbohom, moji
najdrahší. Dňa 12.
6. 2013 sme si pri-
pomenuli 21. výro-

čie od úmrtia nášho drahého
brata

Bohumila MINAROVIČA.
S láskou spomínajú sestry Beata
s rodinou a Kveta.

Len kytičku kvetov ti na hrob mô-
žeme dať a s láskou na teba spo-
mínať. Dňa 20. 5. 2013 sme si
pripomenuli 38. výročie od úmrtia
nášho otca

Ondreja MINAROVIČA.
S láskou spomínajú sestry Beata
s rodinou a Kveta, vnuci Danko a
Janko s manželkou.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA

Dňa 1.5. 2013 uply-
nuli 3 roky od úmr-
tia našej drahej
mamy

a súčasne sme si
15. 6. pripomenuli jej 90. nedožité
narodeniny. S láskou spomína
celá rodina.

Vilmy
POLKORÁBOVEJ

Dňa 19. 6. 2013 uplynulo 6 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša man-
želka, mama a bab-
ka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Manžel
Viliam, dcéra Majka, syn To-
máško s rodinou.

Anka
MIŠKOVSKÁ

V júli si pripomenie-
me 20. výročie od ú-
mrtia nášho drahého

a 12. výročie od
úmrtia

S láskou spomí-
najú synovia s rodi-
nami. Kto ste ich
poznali, venujte im
tichú spomienku.

Štefana
ZBOROVANA

Anny
ZBOROVANOVEJ.

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, syn a dcéry s rodina-
mi. Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Rudolf VLHA.
Dňa 25. 6. uplynulo
už 5 rokov, čo nás
navždy opustil

manžel, otec a ded-
ko. S láskou spo-

mína, manželka, deti a vnúčatá.

Inocent
OŠKERA,

Len kytičku kvetov ti na hrob mô-
žeme dať, tichú modlitbu odriekať
a s láskou spomínať.

Dňa 12. 6. 2013
sme si pripomenuli
nedožité 90. naro-
deniny

S láskou a úctou
spomínajú deti s rodinami, vnuci
a pravnuci a sestra s rodinou. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Ladislava
HUSKU.

Dňa 10. júna uply-
nulo 15 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec,
brat

a dňa 11. júna uply-
nul rok, čo nás navždy opustil náš
drahý otec, brat, starý otec, šva-
gor

Anton KADLÍČEK

Anton KADLÍČEK
S láskou a úctou
spomína celá rodi-
na. Kto ste ich po-
znali, venujte im,
prosím, tichú spo-
mienku.

Nijaký čas tu na
zemi nie je dosť
dlhý na život s tými,
ktorých milujeme...
Dňa 16. júna 2013
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec,
dedko

Ferko LETANOVSKÝ.
S láskou spomínajú manželka
Ľubka, deti Ferko a Anička, vnú-
čatá Vikinko a Rebeka.

Každým dňom ťa
nosíme v svojich
srdciach a spo-
mienkach. 18. júla
uplynie 8 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný syn,

partner, priateľ
Mirko MÁLIŠ.

Kto ste ho poznali, prosím, ve-
nujte mu spomienku. S láskou a
úctou spimína mama Valika,
Zlatka a celá rodina.

S bolesťou v srdci
si dňa 22. 6. 2013
pripomíname 1. vý-
ročie, čo nás na-
vždy opustila milo-
vaná manželka,
mamička a babička

S láskou spomínajú manžel Fran-
tišek a synovia s rodinami. Kto ste
ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku.

Magdaléna ŠARMÍROVÁ.

Dňa 15. 7. 2013
uplynú 4 roky, čo
nás navždy opus-
tila manželka,
mamička, babka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. Manžel,
deti, vnúčatá a rodina.

Helenka
MARTINKOVIČOVÁ

Dňa 29. mája 2013
sa dožila 80 rokov
naša drahá a dobrá
mama pani

Všetko najlepšie,
pevné zdravie, ve-
ľa krásnych rokov života, opti-
mizmu a rodinnú pohodu v kruhu
všetkých nás praje manžel, štyri
deti s rodinami, tri vnučky, štyria
vnuci a päť pravnukov.

Elena KANKOVÁ.

Ako ticho ste žili, tak ticho ste
odišli. Skromní vo svojom živote,
veľkí vo svojej láske a dobrote.
V mesiaci jún si pripomíname
smutné výročie úmrtia našich
rodičov

Eriky a Vladimíra
SEKANINOVÝCH.

S úctou a láskou spomína dcéra
s manželom.

S hlbokým žiaľom,
oznamujeme všet-
kým príbuzným,
priateľom a zná-
mym, že sme sa
dňa 4. 6. 2013
rozlúčili s naším
drahým

Emilom LUNÁKOM.
ktorý nás opustil po ťažkej cho-
robe vo veku 72 rokov. Ďakujeme
za účasť na obrade i za kvetinové
dary. Manželka Mária, dcéry Ja-
netta, Dáška, syn Maroš, vnučka
Karolínka a ostatná smútiaca
rodina.

Z príležitosti 8.
výročia úmrtia na-
šej drahej mamy

a 9. výročia úmr-
tia nášho drahého
otca

,
s láskou spomí-
najú synovia, ro-
dina a známi.

Anny
KLAMOVEJ

Matúša
KLAMU

júl

august

september 2.9. od 11.00 – 17.00 h
Zahájenie krúžkovej činnosti

- Letné detské tábory – letný prímestský detský tábor –
EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana
Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021;

,
- Letné detské tábory – letný prímestský detský tábor –

EPIcentrum – Centrum voľného času. Kontakt: Mgr. Zuzana
Majerníková, tel.: 033/641 20 20 alebo 0911 402 021;

v Zámockom parku,
- Príďte si aj vy vybrať z novej po-

nuky krúžkov pre deti, mládež a dospelých.– Centrum voľného
času. Kontakt: Mgr. Zuzana Majerníková, tel.: 033/641 20 20 ale-
bo 0911 402 021; ,

epicen-
trum.pezinok@gmail.com www.cvcpezinok.sk

www.cvcpezinok.sk

epicentrum.pezinok@gmail.com www.cvc-
pezinok.sk

epicen-
trum.pezinok@gmail.com,

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Dňa 7. júna 2013 by sa dožil 80. narodenín
. Významný

Slovenský archivár a historik, ktorý sa v publi-
kačnej činnosti venoval najmä regionálnym
dejinám obcí bývalého okresu Bratislava-vi-
diek. Bol dlhoročným riaditeľom Okresného
archívu v Pezinku a v Modre. Spolu s Dr. Ju-
rajom Žudelom je autorom publikácie

(1982) a samostatnej monografie
(Pezinská čítanka), ktorá vyšla v roku 1997. Zomrel 1. apríla
2005 v Šenkviciach vo veku 71 rokov.

PhDr. Ján Milan DUBOVSKÝ

(r)

Dejiny
Pezinka Peripetie slobody
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Obrovským úspechom orien-
tačných bežcov zo Sokola
Pezinok sa skončili preteky slo-
venského rebríčka jednotlivcov
v orientačnom behu s medziná-
rodnou účasťou, Orava Orien-
teering Weekend, ktoré sa ko-
nali neďaleko Dolného Kubína,
pod Veľkým Chočom, cez ví-
kend 25.- 26.5.2013.

Rozmočené trate v sobotu a
náročné kopcovité terény v ne-
deľu dôkladne preverili fyzickú
prípravu pretekárov. Je poteši-
teľné, že v medzinárodnej kon-
kurencii sa mimoriadne darilo
pretekárom zo Sokola Pezinok.
Tam, kde štartovali naši, bolo
len málo vekových kategórií, v
ktorých pezinskí sokoli nestáli
na stupni víťazov.

Celkové výsledky boli súčtom
časov za oba súťažné dni.

kat.
(3. miesto sobota, 2.

Výsledky našich:
M10 Stanislav Kuník 3.

miesto

miesto nedeľa); kat.
(6.

miesto sobota, 2. miesto nede-
ľa); kat.
2. miesto (1. miesto sobota, 5.
miesto nedeľa); kat.

(1. mies-
to sobota, 1. miesto nedeľa);
kat.

(3. miesto sobota, 2.

M10R

M14A

M20A

M21D

Andrej Hojko 2. miesto

Pavol Kebis ml.

Sa-
muel Kebis 1. miesto

Michal Tomašovič
3. miesto

miesto nedeľa); kat.
(1. mies-

to sobota, 1. miesto nedeľa);
kat.

(1. miesto sobota, 2.
miesto nedeľa); kat.

(2. miesto
sobota, 3. miesto nedeľa); kat.

(5. miesto sobota, 1.

M55A

M60A

A

W10

Ja-
roslav Piják 1. miesto

Vladislav Piják
2. miesto

Soňa
Pätoprstá 1. miesto

Alexandra Jančovičová
1. miesto

miesto nedeľa); kat.
(2.

miesto sobota, 1. miesto nede-
ľa); kat.

(1. miesto sobo-
ta, 1. miesto nedeľa); kat.

(3. miesto sobota, 3. miesto ne-
deľa); kat.

(2. miesto so-
bota, 1. miesto nedeľa); kat.

(1. miesto sobota, 1. miesto ne-
deľa); kat.

(4. miesto
sobota, 3. miesto nedeľa); kat.

(3. miesto sobota, 2. miesto
nedeľa)

Osobitné ocenenie patrí
ktorá dekla-

sovala súperky a zvíťazila o viac
ako 37 minút! Podobný výsle-
dok sa podaril aj

na ktorú mala druhá v cie-
li stratu 33 minút.

W10R

W35A

W45A

W50A

W55A

W55A

W60A

Ema Pätoprstá 1. miesto

Katarína Fedo-
rová 1. miesto

Iveta Paulova 3. miesto

Iveta Maj-
tanová 1. miesto

Eva Pijáková 1. miesto

Darina Po-
láčková 3. miesto

Soňa Kavecká 2. mies-
to

Ka-
taríne Fedorovej,

Ivete Majta-
novej,

(jps)

V sobotu 11. mája sa uskutočnil v Galante turnaj v karate detí a
mládeže. V kumite do 32 kg si 1. miesto vybojoval

a 3. miesto v kumite nad 32 kg získal .
O týždeň neskôr sa v Prievidzi konali MAJSTROVSTVÁ

SLOVENSKAv karate detí a mládeže, kde si v silnej konkurencii
3. miesto v kumite do 32 kg vybojoval .

V sobotu 1. júna sa vo Viničnom uskutočnil posledný turnaj v
tejto sezóne organizovaný Bratislavskou úniou, Majstrovstvá
Bratislavy. Výsledky karatistov z 1. Karate Clubu Pezinok:
1. miesto získal v kumite do 28 kg a

v kumite do 32 kg; 2. miesto získali
v kumite nad 32 kg, v kumite do 32 kg,

v kumite nad 50 kg a dve 2. miesta získal v
kumite ; 3. miesto získala

v kata a v kumite nad 40 kg.
V sobotu 8. júna sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná sú-

ťaž v karate pod názvom , na ktorej sa
zúčastnilo 500 pretekárov zo 7 krajín. V silnej konkurencii sa ne-
stratili ani karatisti z 1. KARATE CLUBU PEZINOK. 2. miesto zís-
kal v kumite do 28 kg a 3. miesto získal

v kumite do 32 kg.

Marek BIE-
LIK Šimon HRDLOVIČ

Marek BIELIK

Matúš HRDLOVIČ Marek
BIELIK Šimon HRDLOVIČ

Jozef KOVÁČIK
Vladislav HRČKA

Filip IGLARČÍK Ema BEDNÁRIKO-
VÁ Štefan FISCHER

Matúš HRDLOVIČ
Marek BIELIK Svatava Sulanová

VEĽKÁ CENA MLÁDEŽE

Výsledky 1. Karate Clubu Pezinok

V mene športovej verejnosti a mnohých Pezinčanov blahože-
láme našim hádzanárom ŠKP B Pezinok k postupu medzi slo-
venskú špičku. Víťazstvo v národnej lige a postup do extraligy
by bol veľkým ocenením ich dlhodobo vynikajúcich hráčskych,
trénerských a organizátorských kvalít a zadosťučinením pre
všetkých, ktorí sa pezinskej hádzanej už roky venujú.

V novom ročníku 2013/ 2014 bude pezinské mužstvo vystu-
povať pod hlavičkou ŠKH Agrokarpaty Pezinok. Prvý zápas 1.
kola extraligy je naplánovaný v termíne 31. 8. – 1. 9. 2013 a
odohrajú ho na pôde súpera v Topoľčanoch s miestnym HK To-
poľčany (ra)

Blahoželanie

Preteky cestných skútrov nie sú verejnosti také známe ako iné
motoristické športy. Pezinčania však majú dôvod zamerať svoju
pozornosť aj na tento druh športu. Pretekár z Pezinka
aj tento rok potvrdil svoje minuloročné majstrovstvo, keď 21. 4.
na pretekoch v kategórii scooter-sport v Dunajskej Strede získal
1. miesto.

Lukáš Há

(pb)

Na skútri vybojoval 1. miesto

Víťazstvo v obvodnom kole pred dru-
hým družstvom zabezpečilo dievčatám zo ZŠ na Fándlyho ul.
jasný postup na Majstrovstvá Bratislavského kraja, kde 6. júna
2013 veľmi úspešne zabojovali a obsadili krásne .
Talent, bojovnosť, zodpovednosť, vôľa nesklamať ostatných v
družstve, ale predovšetkým viacročné pravidelné tréningy pri-
speli k už spomínanému veľkému úspechu družstva. Atletiku
dievčat na ZŠ Fándlyho dlhoročne intenzívne trénuje a talenty
objavuje Mgr. Irena Hlinkovičová.

Je pozoruhodné, že v družstve bola len 1 žiačka 9. roč., základ
tvoria žiačky 7. a 8. roč., 1 šiestačka a 1 piatačka.

Chceme predstaviť toto úspešné družstvo a ich osobné re-
kordy: K. Baxová - vrh guľou 8, 90 m, V. Pavlíčková – vrh guľou
9, 28 m, E. Slimáková- vrh guľou 9, 0 m, R. Binderová – hod kri-
ketovou loptičkou 53, 50 m, T. Velická – beh na 800m 2: 47, L.
Supeková – beh na 60m 8,8s, S. Somorovská – skok do diaľky
492 cm, skok do výšky 150 cm, K. Dobiášová – beh na 800m 2:
48,A. Poláková – skok do diaľky 450 cm, skok do výšky 143 cm,
S. Horvat – skok do výšky 138 cm.

Dievčatám blahoželáme a prajeme ďalšie zdolávanie atletic-
kých rekordov, pani trénerke veľa trpezlivosti pri hľadaní a tréno-
vaní ďalších talentov.

s náskokom 224 bodov

3. miesto

Mgr. Viera Šindelárová

Medailová žatva pre orientačných bežcov Sokola Pezinok

V strede víťazka kategórie
W50A Iveta Majtanová

Úspešné atlétky zo ZŠ Fándlyho

V piatok 7. júna sa uskutočni-
lo finálové kolo Hokejbalových
majstrovstiev juniorov medzi zá-
kladnými školami z Pezinka,
Budmeríc, Modry a Réce. Do
vyraďovacej časti postúpili všet-
ky prihlásené školy, kde sa už
pokračovalo vyraďovacími zá-
pasmi. Do finále sa dostali Ran-
gers Fándlyho a GM Team
Modra. Úspešnejšími boli po vý-
hre 2-1 Pezinčania z Fándlyho.
V zápase o tretie miesto sa
stretli ZŠ Kupeckého a Gum-
káči z Budmeríc, kde sa stav
menil každú chvíľu a šťastnejší-
mi sa stali hráči z Kupeckého
školy po výhre 4-3.

Medzi jednotlivými zápasmi
boli pripravené pre hráčov 3 in-
dividuálne súťaže, a to v zruč-
nosti – samostatných nájaz-

doch, rýchlosti a presnosti. Ví-
ťazné tímy a úspešných hrá-
čov v jednotlivých individuál-
nych súťažiach dekorovali pri-
mátor mesta spolu s viceprimá-
tormi.

HBK Gumkáči Budmerice - Gri-
navané Orešie 2:0
Carpathians Gymnázium - GM
Team Modra 0:1 sn
ZŠ Bielenisko - HBK ZŠ Kupec-
kého 0:4
Rangers Fándlyho - Čertíci Se-
nec – Réca 5:0

HBK Gumkáči Budmerice - GM
Team Modra 0:1
HBK ZŠ Kupeckého - Rangers
Fándlyho 2:3 sn

Štvrťfinále

Semi finále

O 3. miesto

Finále

HBK ZŠ Kupeckého - HBK
Gumkáči Budmerice 4:3

HMJ Rangers Fándly-
ho - GM Team Modra 2:1

1. Rangers Fándlyho
2. GM Team Modra
3. HBK ZŠ Kupeckého
4. HBK Gumkáči Budmerice
5. Carpath. Gymnázium Pezinok
6. ZŠ Bielenisko
7. Grinavané Orešie
8. Čertíci Senec – Réca

Ľuboš Kova-
lovský (Rangers Fándlyho)

Marek Nitray

Celkové poradie:

Ocenenie najlepších hráčov tur-
naja
Najlepší útočník:

Najlepší obranca:

(Rangers Fándlyho)
Roman Hvila

(ZŠ Bielenisko)
Patrik Va-

dovič

Ľuboš Kovalovský (Rangers
Fándlyho), Roman Hvila (ZŠ
Bielenisko), Patrik Gašparík (GM
Team Modra), Erik Oscitý (HBK
Gumkáči Budmerice), Martina
Klúčiková (ZŠ Kupeckého)

– víťaz
Erik Oscitý (Budmerice)

–
víťaz Ľuboš Kovalovský (Fán-
dlyho Pezinok)

– víťaz Adam
Macko (Fándlyho Pezinok)

Najlepší strelec:

Najužitočnejší hráč:

ALLSTARS turnaja

Individuálne súťaže:
Samostatné nájazdy

Rýchlosť s vedením loptičky

Presnosť streľby
(pv)

Dňa 1. – 2. júna 2013 sa 11 detí z pezinského plaveckého klubu zú-
častnilo 6. medzinárodných pretekov Meeting de Natation de la Ville
de Paris vo Francúzsku. Preteky za účasti viac ako 500 plavcov sa
konali v bazéne Georges Vallerey, ktorý bol postavený pri príležitosti
olympijských hier v roku 1924. Našim plavcom sa darilo a „pod
Eiffelovkou“ sa postarali celkovo o 16 cenných kovov.

- 2. miesto 100 m motýlik; 3. miesto 50 a 100 m
znak, 50 m motýlik a 200 m polohový pretek

- 1. miesto 50, 100 a 200 m znak; 2. miesto 200 m
voľný spôsob

- 1. miesto 200 m prsia; 3. miesto 50 a 100 m prsia
- 2. miesto 200 znak

- 2. miesto 100 m prsia
Celkovú zbierku medailí zavŕšili dievčatá v štafetových pretekoch,

a to striebrom na 4 x 50 m voľný spôsob (
) a bronzom na

4 x 50 m polohový pretek v obmenenom zložení –
.

Po úspešnej reprezentácii si v doprovode trénerov vychutnali aj
ďalšie tri dni, ktoré venovali spoznávaniu najkrajších pozoruhod-
ností Paríža.

Simona Mičudová

Ema Podhorná

Natália Verešová
Sebastián Jajcay
Andrej Belan

Oľga Podhorná

Simona Mičudová, Katka
Križanová, Veronika Baďurová a Katka Marušicová

Katka Maru-
šicová, Simona Mičudová, Maťa Verešvárska a Katka Križanová

Pezinok bodoval v Paríži
Mladé pezinské gymnastky a

zo ZŠ Kupeckého ul. sa v dňoch 7.- 8. júna zúčastnili
Medzinárodných pretekov v športovej gymnastike v chorvát-
skom Varaždine, za účasti pretekárok z Chorvátska, Slovinska,
Talianska, Slovenska a Maďarska. Zverenkyne trénerky

skvele reprezentovali naše mesto a Slovensko -
Michaela (r. 2002) so športovým náčiním - obruč a lopta, si vybojo-
vala tretie miesto a mladšia Timea (r. 2005) vo svojej kategórii bez
náčinia sa umiestnila na prvom mieste.

O týždeň neskôr sa konalo ďalšie medzinárodné podujatie za
účasti pretekárok z Ukrajiny, Poľska. Slovenska, Belgicka a Nemec-
ka v poľskej Vroclavi. Štartovala na ňom Timea Oravcová. V kate-
górii pretekárok r. 2005 bez náčinia si vybojovala prvé miesto.

Michaela Mozolíková Timea
Oravcová

Mariny
Vedernikovej

(mo)

Dve víťazstvá Timey Oravcovej

Hokejbalové majstrovstvá juniorov

V sobotu 22.júna sa uskutočnil minifutbalový turnaj CAJLA CUP
2013 na futbalovom ihrisku na Cajle. Minuloročnému víťazovi

sa tentoraz nepodarilo obhájiť primát na turnaji,
keď prehrali vo finále na pokutové kopy s mužstvom
1-2. V zápase o bronz sa z výhry tešil tím Seniorov nad domácimi
dorastencami z Cajle.

Belasí fanatici, Pepe a jeho Lopez (minuloročný
obhajca), Seniori, Dorast Cajla

Martin Murcko (Dorast Cajla)
Ľudovít Félix-Belasí fanatici
Patrik Mališek-Belasí fanatici

Žraloci team

Pepe a jeho Lopez
Belasí fanatici

1. miesto 2. miesto
3. miesto 4. miesto

Najlepší hráč:
Najlepší strelec:
Najlepší brankár:
Cenu Fair Play: (pv)

V treťom zápase vyhrala Haliganda Pezinok nad svojím súperom
Vitamíny Pezinok „A“ 4-1 a celkovú sériu vyhrala 3-0 na zápasy a
stala sa tak tretíkrát po sebe majstrom mestskej Pezinskej hokejba-
lovej ligy. Na treťom mieste skončil nováčik ŠHbK Račištorf.
Víťazom gratulujeme. (pv)

Víťazom mestskej PHbl Haliganda Pezinok

Cajla CUP 2013


