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Rozhodnutie primátora
mesta Pezinok

o určení
volebných okrskov

Prvý máj sa nám, skôr naro-
deným, už asi navždy viaže k
oslavám Sviatku práce. Pre ve-
riacich je tento deň aj sviatkom
sv. Jozefa – patróna robotní-
kov. Od roku 2004 je však tento
deň neodmysliteľne spojený aj
so vstupom Slovenskej repub-
liky do Európskej únie. Je to už
desať rokov, čo sa aj naša kra-
jina stala súčasťou spoločen-
stva, ktoré je zárukou ekono-
mickej a politickej spolupráce,
ale aj vzájomnej pomoci medzi
jednotlivými členskými štátmi.
Iste by sme mohli viesť dlhú po-
lemiku o tom, čo nám vstup do
EÚ priniesol pozitívne a v čom
sa, naopak, naše predstavy do-
teraz nenaplnili. Aj tu však platí
možno príliš často opakovaná
fráza, že sa nemáme pýtať, čo
tento krok priniesol nám osob-
ne, ale máme sa hlavne pýtať,
aký je náš prínos k tomuto spo-
ločnému dielu.

Niekedy sa zdá, že sme ne-
kritickí voči vlastným chybám a
zlyhaniam a naopak, sme plní
očakávania, často ale stojac so
založenými rukami. Jedno ma-
jú predsa len tieto dva sviatky
spoločné, a to práve význam
práce – každodennej, možno
mravčej, namáhavej a niekedy
aj ťažkej a špinavej. Ale aj tvo-
rivej, inšpiratívnej a povznáša-
júcej. Bez práce to jednoducho
nejde. Ani na Slovensku, ani v
ktorejkoľvek členskej krajine
EÚ. Bez nej sa nedá postaviť
dom, ani zasadiť strom, vyrobiť
auto, ale ani liečiť alebo učiť ľu-
dí. Preto by sme si poctivú prá-
cu mali vážiť a pripomínať si jej
dôležitosť a význam, a to nie-
len 1. mája, ale po celý rok.

Na začiatku sme spomenuli,
že 1. máj je dvojnásobný svia-
tok – sviatok práce a aj nášho
vstupu do EÚ. A možno je aj
sviatkom trojnásobným, preto-
že práve prvým májom začína
mesiac lásky a zaľúbených.

V tomto roku bude navyše aj
mesiacom volieb do Európ-
skeho parlamentu. Tieto voľby
budú rovnako dôležité ako
všetky predchádzajúce. Som
preto presvedčený, že by nám
nemalo byť ľahostajné, kto nás
bude v Bruseli zastupovať, ale
aj reprezentovať. Možno, že
od toho bude závisieť aj to, či
budeme mať všetci dostatok
práce.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

Dvojnásobný sviatok

Mesto Pezinok už definitív-

ne získalo nenávratné finanč-

né prostriedky na projekty

Integrovaných stratégií rozvo-

ja mestských oblastí (ISR-

MO). Ministerstvo pôdohos-

podárstva a rozvoja vidieka

SR doručilo 9. apríla mestu

Pezinok rozhodnutia o schvá-

lení žiadostí o nenávratné

finančné prostriedky v celko-

vej výške . Sú

určené na realizáciu štyroch

projektov v rámci ISRMO, a to

na rekonštrukciu a moderni-

záciu Základnej školy Na

Bielenisku a ZŠ na Kupecké-

ho ulici, ďalej na revitalizá-

2 221 000 eur

ciu vychádzkovo-oddychovej

zóny na Bielenisku a na

Novomeského ulici. Piatym

projektom je Socioekono-

mická analýza mesta Pe-

zinok. S prípravou projektu

začali pracovníci mestského

úradu už v roku 2011. Od-

vtedy vykonali nesmierne

množstvo práce na admi-

nistrovaní projektu, príprave

projektovej dokumentácie a

na realizačných projektoch.

V najbližších dňoch pod-

píše minister pôdohospodár-

stva Ľubomír Jahnátek a pri-

mátor mesta Pezinok Oliver

Solga zmluvu o poskytnutí

nevratných finančných pros-

triedkov. Po nej bude nasle-

dovať kontrola verejných ob-

starávaní na výber projek-

tanta, dodávateľa stavby a

publicitu. Tento proces môže

trvať 4 až 6 týždňov a po

ňom bude nasledovať reali-

zácia jednotlivých objektov.

Termín dokončenia všetkých

prác by mal byť jún roku

2015.

V projekte ISRMO dosiahlo

mesto zatiaľ historicky najväč-

šiu sumu nevratných finanč-

ných prostriedkov na svoj

rozvoj.

(ra)

Mimoriadny úspech Pezinka v ISRMO

Ocenenia pre vinárov a vinohradníkov
Vínnym trhom 2014 opäť vládli dobré vína

FOTO (pb)

Prezidentom SR bude Andrej Kiska
Druhé kolo prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnilo v sobotu

29. marca prinieslo víťazstvo Andrejovi Kiskovi. V Pezinku získal
A. Kiska dokonca o desať percent viac hlasov ako bol celosloven-
ský priemer. Získal 69,59 % pri účasti 58 % voličov. Druhý kandi-
dát Róbert Fico získal 34,40% hlasov.

V okrese Pezinok tiež vyhral v druhom kole Andrej Kiska, ktorý
získal 66,33 % hlasov zúčastnených voličov, druhý Robert Fico zís-
kal polovicu, a to 33,66 % hlasov.

Devätnásty ročník tradičnej a naj-
významnejšej súťaže najlepších vín
Slovenska „Vínne trhy, Pezinok 2014“
vyvrcholil 4. a 5. apríla verejnou de-
gustáciou a odovzdávaním ocenení. V
pezinskom kultúrnom centre sa pred-
stavilo v tomto ročníku rekordných 605
vín. Odborná porota už dva týždne
predtým rozhodla o zlatých, striebor-
ných a bronzových medailách a udelila
aj osem rovnocenných najvyšších titu-

lov „Šampión“. Túto najvyššiu poctu
získala aj rovná polovica vín z Pezinka:
Rosé Cabernet Sauvignon od

ďalej Rosé Cabernet Sauvig-
non od spoločnosti
Navyše táto firma získala titul šampió-
na aj za Cabernet Franc. Posledný,
ôsmy šampión bol udelený za šumivé
víno Sekt Blanc de blancs od

V celkovom hodnotení dosiahli vino-

Vin-
kovy,

Víno Matyšák.

Vino-
hradníctva Pavelka a syn.

hradníci a vinári z atých a
35 strieborných medailí.

Cenu primátora, ktorá sa udeľuje naj-
lepšie hodnotenému domácemu viná-
rovi a vínu vyrobenému z pezinského
hrozna získal vinohradník a vinár

(okrem toho získal aj
dve zlaté medaily v najvyššom hodno-
tení).

V piatok aj v sobotu podujatie pokra-
čovalo verejnou degustáciou, na ktorej

Milan Skovajsa

Pezinka 17 zl si návštevníci mohli vychutnať svoje
obľúbené značky a konfrontovať svoje
chute a názory na jednotlivé vína s
hodnotením odbornej poroty. Aj toto
podujatie znovu potvrdilo vysokú
kvalitu slovenských vín, ale potešiteľ-
ný je i nástup nových mladých vinárov.
Znovu sme sa presvedčili, že naše
vína môžu pokojne konkurovať aj tým
najlepším, a to dokonca v celosveto-
vom meradle. (ra)
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Tohtoročný Deň Rómov bol za-
meraný na upratovanie a zlep-
šenie životného prostredia Gle-
jovky a hlavne okolia železnice.

Rómovia uznali, že sú zodpo-
vední za kopy odpadu, preto
prišli s iniciatívou upratať si svo-
je okolie. Mesto prispelo poskyt-
nutím 6 veľkokapacitných kon-
tajnerov. Pracovníci oddelenia
životného prostredia s oddele-
ním školstva a sociálnej sta-
rostlivosti strávili tento deň v roz-
hovoroch so ženami a mladými
mužmi. Dohodli sa s nimi, že bu-
dú dbať na poriadok a pravidel-
nými brigádami a monitorova-
ním v tejto lokalite znížime de-
vastovanie prostredia a zabrá-
nime vznikaniu čiernych sklá-

Medzinárodný deň Rómov pri-
padá na 8. apríla. Tento deň je
príležitosťou pripomenút si nie-
len výzvy, ktorým Rómovia če-
lia ale aj ich tradície a kultúru.

dok. Keďže tento deň je aj o ko-
munikácii a priblížení sa k majo-
rite, otvorili rómske ženy svoje
príbytky a pochválili sa prítom-
ným pracovníkom TV a MsÚ
svojími skromnými príbytkami.
Je na škodu, že občania nejavia
záujem poznať zblízka život Ró-
mov. Alžeta Strapáková

a Milan Hýll

Prišli s iniciatívou upratať si svoje okolie

Upozorňujeme vlastníkov pozemkov a stavieb na území mesta
Pezinok na povinnosť vykonať celoplošnú deratizáciu v zmysle
Všeobecne záväzných nariadení č. 4/2003 a č. 7/2003 v termíne

Kontrolu plnenia nariadenia o deratizácii vykoná Mesto Pezinok
prostredníctvom kompetentných pracovníkov MsÚ. V prípade ne-
dodržania povinností budú uplatnené sankcie v zmysle zákona.

1. 4.-15. 5. 2014.

Nezabudnite na deratizáciu

Prítomnosť detí bola citeľná
počas celého dňa. Ony sú az-
da najväčšou motiváciu po-
dobných akcií a zároveň aj veľ-
kou otázkou svedomia a
budúcnosti spoločnosti.

Sprievodnou akciou bola ma-
lá výstava fotografií zo života
Rómov pred požiarom a po po-
žiari Glejovky v r. 2008 na Rad-
ničnom námestí.FOTO (msú)

Verejné zbierky v našom meste

Na Mestskom úrade v Pezinku sa uskutočnilo dňa 10. 4. 2014 vý-
berové konanie na post vedúceho Zariadenia opatrovateľskej služ-
by, Opatrovateľskej služby a Jedálne, kde bola vybraná

ktorá je menovaná do funkcie od 11.4.2014.
Mgr. Alena

Černáková,

Vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby

Otázka primátorovi
Primátora mesta Mgr. Olivera Solgu sme požiadali o odpoveď

na túto otázku:

� Pán primátor na ostatnom zasadaní MsZ to vyzeralo tak,

že najdôležitejším bodom bolo rokovanie o vašom plate.

Už od rána pred budovou mestského úradu stálo auto s

bilbordom, ktorý hlásal, že váš plat je 4048 eur. Vášmu pla-

tu sa venovalo aj niekoľko médií, napr. aj Nový Čas.Ako vní-

mate takýto záujem o Vašu osobu?

(r)

Všetko je motivované blížiacimi sa komunálnymi voľbami a

viem, že sa to bude len stupňovať. Celá kampaň okolo platu

má pôsobiť na tie najnižšie pudy, teda na závisť a nenávisť.

Chcem uviesť na pravú mieru, že poslanci mi neschvaľovali zvý-

šenie platu, len prerokovali, že môj plat sa zvýšil o niečo viac

ako 100 eur, a to len preto, že sa od roku 2014 zvýšil priemerný

plat v národnom hospodárstve na 824 eur.Aplat primátora mes-

ta veľkosti Pezinka je zo zákona 2,89 násobkom priemerného

zárobku v NH plus pohyblivá zložka mzdy. Plat primátora v

zmysle zákona každoročne prerokúva mestské zastupiteľstvo.

V zmysle rovnakého zákona nemá primátor nárok na žiadne

iné odmeny, nehovoriac o tom, že nesmie podnikať ani sa veno-

vať iným zárobkovým aktivitám.

Chcem pripomenúť, že som vždy zverejňoval výšku svojho

platu.Ani teraz nemienim pred verejnosťou tajiť, že mi mesačne

na môj účet prichádza v skutočnosti okolo 2 800 eur. To je reál-

ny príjem primátora vyše 25-tisícového mesta. Táto suma však

už na pohľad nie je pre podrývačov taká atraktívna, lebo ne-

vzbudzuje toľko negatívnych emócií.

Už na zastupiteľstve som jasne povedal, že prácu primátora

vykonávam s maximálnym nasadením. Bez falošnej skromnos-

ti som presvedčený, že veľmi dobré výsledky, ktoré v ostatných

rokoch Pezinok po každej stránke dosahuje, sú aj moja záslu-

ha. S hrdosťou a každému priamo do očí môžem vyhlásiť, že vo

svojej funkcii som nič nesprivatizoval, neukradol, ani som ne-

získal žiadnu výhodu. Nemám „uliaty“ žiadny pozemok, byt,

dom, ani konto v banke. Ani ja, ani nikto z mojej rodiny. Jasne

som povedal, že bez problému dávam k dispozícii na verejnú

kontrolu svoj majetok, vrátane účtov v banke. Dvakrát ročne ro-

bím majetkové i daňové priznanie (aj ako poslanec BSK).

Som presvedčený, že práve to mojich oponentov a kritikov naj-

viac štve, že nemajú na mňa nič, čím by ma kompromitovali ale-

bo diskreditovali. A krčmové reči o tom, že vlastním to či ono,

ktoré sem-tam počúvam, ma nechávajú ľahostajným, je to daň

za moju funkciu. Robím si svoju robotu na sto percent, mám me-

sačne viac ako 80 – 90 hodín nadčasov. Chodím aj vo voľnom

čase na všetky podujatia, stretávam sa s občanmi, počúvam

ich a snažím sa im pomôcť. Najväčšou odmenou potom pre

mňa nie je plat, nech by bol akýkoľvek, ale nezaplatiteľný pocit

radosti z toho, že sa Pezinku a jeho občanom darí. A opakova-

ne to potvrdzujú aj presvedčivé výsledky vo všetkých doteraj-

ších voľbách, ktoré prijímam s radosťou, ale zároveň s pokorou

a pocitom zodpovednosti.

V Pezinku žije minimálne tisíc ľudí, ktorí majú plat vyšší, ako

je ten primátorský.Adrvivá väčšina hovorí, že by túto robotu ne-

robili ani za trojnásobok primátorského platu. To tiež o čomsi

svedčí. Zámerne nespomínam, akú sumu (z primátorského pla-

tu) ročne odovzdávam na dobročinné účely, lebo to považujem

za osobnú vec a nikdy som sa tým nevystatoval.

A na záver sa rád svojich oponentov pýtam: Ako je možné, že

pri takom plate, „honore“ a údajných výhodách sa v 25-tisíco-

vom meste nájdu sotva dvaja-traja ľudia, ktorí sú ochotní kandi-

dovať a znášať zodpovednosť súvisiacu s prácou primátora.

Poznámka: Plat primátora za mesiac marec je pre záujemcov

zverejnený v pútači pred Mestským úradom. Na účet mu prišlo

2 611 € a nie 4 049 € ako klamal Nový čas, ale aj iné média a jed-

notlivci.

Posledná, tretia etapa Panského chodníka - chodník pre pe-
ších, ale aj pre cyklistov je v štádiu dokončenia. Chodník bu-
de spájať ulicu Dona Sandtnera s prvým bytovým domom na
Novomeského ulici a s celým sídliskom Sever. Súčasťou
chodníka bude aj nové verejné osvetlenie a zelený pás medzi
cestou a chodníkom. Konečné rozšírenie posledného úseku
cesty sa však uskutoční až pri výstavbe bytových domov v tej-
to lokalite. Dobudovaním tohto úseku bude dokončená cesta
pre peších a cyklistov medzi sídliskom Sever a Krížnou a Ku-
tuzovovou ulicou. Mesto zaplatilo za túto investíciu 36 000 €
a realizovala ho firma Via-com zo Žiaru nad Hronom. (ra)

Panský chodník pred dokončením
Minulý víkend nám všetkým

urobili mimoriadnu radosť výko-
ny dvoch našich športových klu-
bov. Extraligové volejbalistky
VTC Pezinok získali bronzové
medaily a stolní tenisti STK Pezi-
nok strieborné. Umiestnenie stol-
ných tenistov je doteraz najlep-
šie v mnohoročnej histórii tohto
športu v našom meste. Obidvom
športovým kolektívom srdečne
blahoželáme.

primátor mesta Pezinok
Oliver Solga,

Úspechy pezinských
športových klubov

Redakcia Pezinčana sa ospravedlňuje svojim čita-
teľom za nepresné informácie uverejnené v minu-

lom čísle, ktoré sa týkali rozdelenia dotácií. Skutočná suma rozdele-
ná v oblasti kultúry bola 15 000 € a sociálnej pomoci 5 000 €. Suma
na podporu športu vo výške 80 000 € bola uvedená správne.

Oprava

V piatok 11. apríla sme celý deň hrdo nosili malý žltý narcis na
znak toho, že sme prispeli na dobrú vec. Známa je i zbierka v
„Deň nezábudiek“ alebo akcia „Biela pastelka“. No málokto z nás už
pozitívne vníma neznámych ľudí s pokladničkami a občas i rozma-
zanými fotografiami chorých detí, pre ktoré sa údajne peniaze vybe-
rajú. Tieto zbierky, ktoré organizuje na území Pezinka momentálne
7 občianskych združení, sú oficiálne povolené vždy na obdobie ka-
lendárneho roka Ministerstvom vnútra SR s pôsobnosťou na celom
území Slovenska. Dobrovoľné finančné príspevky darcov by mali
byť vyberané do uzavretých prenosných pokladničiek označených
logom občianskeho združenia a účelom zbierky len na verejných
priestranstvách. Zástupcovia občianskych združení termín konania
zbierky vopred ohlásia na Mestskom úrade a Mesto Pezinok ich ne-
môže zakázať. (msú)

Návšteva slovinskej veľvyslankyne
Na oficiálnu návštevu

Pezinka prišla 25. mar-
ca veľvyslankyňa Slo-
vinskej republiky na
Slovensku J. E. pani
Bernarda Gradišnik.
Po prijatí primátorom
mesta Oliverom Sol-
gom, ktorý ju informoval o minulosti i prítomnosti Pezinka
navštívila pani veľvyslankyňa Malokarpatské múzeum, pre-
zrela si centrum mesta a Mestskú vinotéku. Spoločným cieľom
bolo, okrem iného, aj obnoviť spoluprácu medzi partnerskými
mestami Izola a Pezinok, ktorá v minulosti existovala. (ra)

Účet Pro Bozen
O účte Pro Bozen, ktorý bol zriadený v roku 2012, aby

slúžil na záchranu historických pamiatok, podporu kultúry,
umenia a revitalizáciu prírody, píšeme pravidelne.

Dovoľujeme si zároveň upozorniť, že v prípade finančného
daru na tento účet Pro Bozen mesta Pezinok je treba uviesť
tento nový tvar účtu:

Všetkým prípadným darcom ďakujeme. Mesto Pezinok

IBAN SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Bulvárny denník Nový čas
uverejnil 17. apríla článok o pla-
te primátora Olivera Solgu. Do-
pustil sa v ňom klamstva, keď
uviedol:

Nie je to pravda,
pretože táto suma je hrubou
mzdou, v skutočnosti na účet
primátora príde presne 2807
eur. Primátor preto požiadal re-
dakciu Nového času o uverej-
nenie opravy podľa ustanove-
nia § 7 tlačového zákona.

„Na účet mu (primáto-

rovi Pezinka – pozn.) každý me-

siac za primátorovanie pribud-

ne 4049 eur“.

Podľa názoru primátora Oli-
vera Solgu išlo o načasovanú a
koordinovanú kampaň proti je-
ho osobe, pretože už ráno sa
pred mestským úradom v Pe-
zinku objavil automobil s púta-
čom, ktorý upozorňoval na je-
ho plat. Zaujímavé je tiež, že
avízo na článok bolo na face-
booku už deň predtým ako člá-
nok vyšiel. Akoby ktosi mimo
redakcie Nového času mal vo-
pred presné informácie či in-
štrukcie, ako primátora Solgu
diskreditovať.

Účasť redaktorky na zasad-
nutí iste nebola náhodná, tak
ako zrejme nebolo náhodné
ani účelové vyjadrenie poslan-
ca Milana Grella, ktorý sa ako
jediný na túto tému kriticky vy-
jadril v zastupiteľstve i v No-
vom čase.

Primátor Oliver Solga je pre-
svedčený, že poslanec Grell
takouto nekorektnou antikam-
paňou začína vlastnú kampaň
na post primátora.

Pripomíname, že plat primá-
tora je v súlade so zákonom a
odsúhlasili ho poslanci už na
začiatku volebného obdobia.
Mestské zastupiteľstvo podľa

zákona prerokúva plat primá-
tora raz do roka. Za identický
návrh o plate primátora (2,89
násobok mzdy v národnom
hospodárstve plus navýšenie
o 70%) hlasoval poslanec Grell
vlani „Za“, teda presne naopak
ako tento rok! Na skutočný dô-
vod sa treba spýtať jeho samé-
ho, my sa môžeme len do-
mnievať, či to náhodou nesúvi-
sí s jeho ambíciami stať sa pri-
mátorom.

Ak má byť toto začiatok pred-
volebnej kampane, zostáva
len veriť, že občania si dobre
uvedomia, kto je kto a čie záuj-
my v skutočnosti presadzuje.

Nový čas klamal!
Inzercia
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Na pamiatku osloboditeľov
Tradičné podujatie venované učiteľom pri príležitosti Medziná-

rodného dňa učiteľov sa uskutočnilo v piatok 28. marca o 19. ho-
dine v Pezinskom kultúrnom centre. Súčasťou osláv bolo di-
vadelné predstavenie „Skok z výšky“ v podaní hercov Divadla
Andreja Bagara z Nitry, do ktorého sa interaktívne zapojili aj
diváci v hľadisku. Po skončení kultúrneho programu sa učiteľom
prihovorila hlavná predstaviteľka Eva Pavlíková, ktorá s láskou
a úctou spomínala na svojich pedagógov a vyslovila obdiv
všetkým, ktorí si zvolili toto krásne poslanie. Primátor mesta
Mgr. Oliver Solga poďakoval všetkým učiteľom za ich obetavú
prácu a odovzdal ocenenie za dlhoročnú pedagogickú činnosť
v základných školách a

, v materských školách a
a v ZUŠ

Alene Rozbeskej Antónii Majerčíko-
vej Márii Heldovej Mgr. Jane Luzovej

Mariánovi Mrázovi. (ŠÚ)

Ocenení pedagógovia

ROZHODNUTIE
primátora mesta Pezinok

zo dňa 31. marca 2014

VYTVORIL volebné okrsky na odo-
vzdávanie hlasovacích lístkov a na
sčítanie hlasov a URČIL volebné
miestnosti vo volebných okrskoch na
území mesta Pezinka

takto:

o určení volebných okrskov a volebných
miestností vo volebných okrskoch, miesta
a času konania voľby do Európskeho
parlamentu

Primátor mesta Pezinka podľa zákona
NR SR č.331/2003 Z. z. o voľbách do
Európskeho parlamentu v súlade s roz-
hodnutím predsedu NR SR o vyhlásení
volieb do Európskeho parlamentu č.
431/2013 Z. z zo dňa 19. 12. 2013

ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesen-
ského, Za koníčkom, Holubyho, Radnič-
né námestie, Potočná, Farská, Mladobo-
leslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna,
Pezinok, Drevárska

ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollá-
rova

ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou,
Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesníc-
ka, Natalin dvor, Šancová, Sama Chalup-
ku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Vi-
ničnianska cesta

ulice: Muškátová, Silvánová

ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovi-
čova, Šenkvická cesta, Panholec, Ru-
landská, Hroznová, Veltlínska

ulice: Jilemnického, Jiráskova, Šafárikova,
Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Šver-
mova, Markušova, gen. Svobodu, kpt.
Jaroša, gen. Pekníka, F. P. Drobiševa

A/ Volebné okrsky a volebné miestnosti

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Mestský úrad, Rad-
ničné námestie 7 (I.poschodie č.dv.19)

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Kollárova 1

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť – Gymnázium, Se-
necká 2

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť – Autoškola Maťus,
Sládkovičova 1 (vchod Trnavská ul.)

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť – Materská škola Zá-
hradná 34

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť – Materská škola ul.
gen. Pekníka 2

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Cajlanská 95

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť – Materská škola,
Svätoplukova 51

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť – Základná škola, Ku-
peckého 74

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť – Základná škola, Na
bielenisku 2

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť – Základná škola, Na
bielenisku 2

Volebný okrsok č.12
Volebná miestnosť – Základná škola Na
bielenisku 2

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť – Materská škola,
Vajanského 16

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť – Denné centrum
(Klub dôchodcov), Hrnčiarska 44

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť – Školský klub, Fán-
dlyho 11

Volebný okrsok č.16
Volebná miestnosť – Stredná odborná
škola, Komenského 27

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť – Materská škola,
Bystrická 1

ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr.
Bokesa, Malacká cesta, Kučišdorfská
dolina, Baba, Stupy, Topoľová, Javorová,
Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice,
Dona Sandtnera, č. 1,2,5,7, Rybníček

ulice: L. Novomeského 36- 64, Dona Sand-
tnera 9-21, Šteberlova, Schaubmaro-
va, Richarda Rétiho, Krížna, Kutuzovova,
Zumberská

ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého,
Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malo-
karpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku,
Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kuku-
čínova, Kamenice, Vincúrska, Podhor-
ská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka,
Panský chodník, Vinohradnícka cesta

ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2,

ulice: Svätoplukova 6-51

Ulice: L.Novomeského 1 – 27 a 2 - 34

ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP,
Fraňa Kráľa, Bernolákova

ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

ulice: Mierová, 1.mája, Obrancov mieru,
Fándlyho

ulice: Majakovského, Gorkého, Puškino-
va, Tolstého, Saulakova, Komenského,
Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej,
Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný okrsok č.18
Volebná miestnosť – Základná škola,
Orešie 2

Voličské zoznamy sú k nahliadnutiu a
vykonaniu zmien, prípadne vydávania
voličského preukazu

Preukazovanie totožnosti

ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstev-
ná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova,
Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta,
Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie,
Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železnič-
ná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mly-
nárska, Za panskou záhradou, Nezábud-
ková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnic-
kých, Pri mlyne, Trnková

Voľby do Európskeho parlamentu v sú-
lade § 4 zákona a rozhodnutie predsedu
NR SR sa vo všetkých volebných
okrskoch na území mesta Pezinok budú
konať dňa

na Mestskom úrade
v Pezinku, Radničné námestie 7 v kan-
celárií č. 19 (prízemie).

Všetky zmeny a vydávanie voličských
preukazov je možné vykonať do 22. 5.
2014 do 15.30 hod. Žiadam všetkých
oprávnených voličov, aby si vo vlastnom
záujme skontrolovali zoznamy a vykonali
potrebné zmeny.

Voliči, ktorí v čase volieb nebudú
prítomní v mieste svojho trvalého
bydliska, môžu si na Mestskom úrade
vyžiadať voličský preukaz. Na čas voľby
budú dočasne vyškrtnutí zo stáleho
zoznamu voličov a s voličským preuka-
zom môžu voliť v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na celom území Slovenskej
republiky.

Právo voliť do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky majú
občania Slovenskej republiky, ktorí v deň
volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt a
občania iných členských štátov Eu-
rópskej únie , ktorí najneskôr v deň volieb
dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Volič hlasuje osobne. Po príchode do
volebnej miestnosti je povinný preukázať
svoju totožnosť predložením preukazu
totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný
voličský preukaz, je povinný predložiť aj
voličský preukaz.

primátor mesta Pezinok

B/ Čas konania volieb do Európskeho
parlamentu :

C/ Upozornenie pre voličov

24.mája 2014 (sobota)
od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Mgr. Oliver Solga

MESTO PEZINOK

MESTO PEZINOK

v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov s odkazom na
ust. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zne-
ní neskorších predpisov

Bystrická 1, 902 01 Pezinok
gen. Pekníka 2, 902 01 Pezinok
Svätoplukova 51, 902 01 Pezinok
Vajanského 16, 902 01 Pezinok
Záhradná 34, 902 01 Pezinok

S predpokladaným nástupom do funkcie od

Zamestnávatel': Materská škola Pezinok

• vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2. stupňa alebo úplné
stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odbo-
ru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a podl'a vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpokla-
dy a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kate-
górie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov

• najmenej pät' rokov pedagogickej činnosti,
• znalost' príslušnej legislatívy,
• zdravotná spôsobilosť, bezúhonnost',
• ovládanie štátneho jazyka,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funk-
cie,

• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita,
zodpovednosf, spol'ahlivost'.

• práca s PC — Word, Excel

• žiadost' o zaradenie do výberového konania vrátane písom-
ného súhlasu uchádzača na použitie údajov pre potreby vý-
berového konania v súlade s § 11 ods.1 a 2 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskor-
ších predpisov,

• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni
vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti

pre výkon pozície riaditel'a – potvrdenie,
• profesijný a štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v súlade

so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (škol-
ský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mestský úrad Pezinok, Rad-
ničné nám. č.7, 902 14 Pezinok

prijímania prihlášok je:

Obálku (so spätnou adresou a uvedením kontaktu - telefón
alebo e-mail ) označte heslom:„

Na výberové konanie (s určením termínu a miesta ) budú pí-
somne pozvaní všetci uchádzači, ktorí odovzdajú požadova-
né doklady a súčasne splnia všetky vyššie uvedené predpo-
klady.

primátor mesta Pezinok

Vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditel'a/ky

Materskej školy,
Materskej školy,
Materskej školy,
Materskej školy,
Materskej školy,

1. 7.2014

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

Požadované doklady:

Prihlášku do výberového konania s požadovanými do-
kladmi zasielajte na adresu:

Uzávierka 30. apríla 2014 do 11.30 h

Mgr. Oliver Solga,

VÝBEROVÉ KONANIE - ria-

diteľ MŠ + názov MŠ - neotvárať“.

FOTO (pv)

Prvého apríla si mesto Pezinok pripomenulo 69. výročie oslo-
bodenia spod fašistickej nadvlády. Pri pomníku na Mlado-
boleslavskej ulici sa konalo slávnostné stretnutie, ktorého sú-
časťou bolo položenie kytíc a vencov k Pamätníku vojakov,
ktorí položili život pri oslobodzovaní Pezinka. Spolu padlo 115
vojakov červenej armády a mnoho civilistov v čase keď ich od
konca vojny delilo 37 dní.

Tradičného stretnutia sa zúčastnili predstavitelia mesta Pe-
zinok, Okresného úradu Pezinok, členovia Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov, Malokarpatského baníckeho
spolku ako aj vzácni hostia – veľvyslanec Ruskej federácie na
Slovensku Pavel Kuznecov, vojenský pridelenec Ruskej fede-
rácie Igor Ščerbakov a náčelník generálneho štábu Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky Peter Vojtek. (r)

Už 31. marca sa po prvýkrát zišla skupina poslancov ale i nezá-
vislých osobností, aby podporili aktivity, vedúce k trvalo udržateľ-
nému rozvoju a zvýšeniu kvality života v našom meste. Vlastným
príkladom sa chcú podieľať na väčšej účasti a angažovanosti ob-
čanov pri riešení konkrétnych problémov mesta.

Výzva priložiť ruku k dielu a podieľať sa na napredovaní našej
mestskej komunity sa nevzťahuje len na obdobie pred blížiacimi
sa komunálnymi voľbami (ako tomu bolo a je v prípade iných po-
dobných iniciatív), ale má trvalejší, dlhodobý charakter.

Medzi tých, ktorí sa hlásia k iniciatíve Spoločne pre Pezinok
patria primátor Mgr. Oliver Solga, poslanec BSK prof. René Bílik,
poslanci MsZ prof. Pavel Alexy, Ing. Miloš Andel, Ing. Ján Čech,
Ľubomír Čech, Mgr. Martin Dulaj, František Féder, Gabriel Guš-
tafík, Ing. Jozef Chynoranský, Mgr. Elena Jurčíková, Ing. Juraj
Pátek, MUDr. Marián Pátek, Mgr. et Mgr. Adam Solga, ale aj ďal-
šie osobnosti kultúrneho a spoločenského života, napr. PaedDr.
Zita Joklová, Ing. Milan Čech, Ing. Ján Hacaj, Juraj Hanulík, PhDr.
Peter Hýross, JUDr. Roman Mács, Ing. Ján Matuský, Mgr. Tomáš
Pitoňák a mnohí ďalší.

V čase doznievajúcej ekonomickej krízy je problémov viac než
dosť, zato finančných prostriedkov pomenej. O to dôležitejšie sú
dobré nápady a hľadanie ciest ako ich realizovať. Občianska ini-
ciatíva Spoločne pre Pezinok je otvorená spoločnosť, ktorej čle-
novia sa pravidelne stretávajú a podieľajú sa na konkrétnej práci v
prospech mesta a jeho občanov.

Vaše podnety a nápady uvíta iniciatíva Spoločne pre Pezinok
prostredníctvom e-mailu na adrese: .info@spolocneprepezinok.sk

Spoločne pre Pezinok
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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 31. 5. 2014

Inzercia

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� Prenajmem vinicu v katastri Rozálka vo výmere 48 á. LV
8279. Kontakt: 0944 161 961

č.

a

Nakoľko sa v uplynulom období vyskytli medzi
občanmi Pezinka ako aj na sociálnej sieti znepo-
kojujúce informácie o protiprávnom konaní v jed-
nej z ázijských predajní v Pezinku, kde malo
dôjsť k obmedzeniu a zneužitiu osoby ženského

pohlavia a na mieste mala zasahovať aj polícia, uvádzame, že
tieto informácie sa nezakladajú na pravde. Pezinská polícia v tej-
to súvislosti neeviduje žiadnu udalosť.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku oznamuje
občanom, že za účelom zefektívnenia komunikácie s políciou je
zriadená e-mailová adresa , na ktorú
môžu občania písať svoje podnety, návrhy, dotazy ako aj poža-
dovať informácie z agendy dokladov a vozidiel.

kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová

OZNAM

orpzpezinok@minv.sk

Vyjadrenie polície

� Predám (prenajmem) vinicu parcela
Kontakt:

0904 696 844

č. 5693 a č. 5694. V -
mera1632 m2 a 994 m2. List vlastn ctva č. 5888.

Veselo bolo v utorok 4. mar-

ca v Kultúrnom centre mesta

Pezinok. Na začiatku vystú-

pili mladí tanečníci skupiny

Petan, ktorí nám predviedli

ukážky spoločenských tan-

cov.

Folklórna skupina Obstrléze

v spolupráci s Úniou žien pri-

pravila veselý kultúrny pro-

gram spojený s dlhodobou tra-

díciou pochovávania basy.

Pohrebný sprievod vchádzal

za zvuku harmoniky do spolo-

čenskej sály a za výkrikov mi-

ništranta: „Odstúp satane, od

svacenej vody sa ci ništ nesta-

ne!“ Zapálené sviečky a celý

smútočný sprievod s basou na

márach, ktoré niesli „pod-

napití“ trogári, vzbudzoval u

obecenstva výbuchy smiechu,

potlesku a dokonca aj strachu

zo smrtky, ktorá neustále má-

vala kosou. Farár, organista a

ostatní členovia „pohrebu“ do-

konale ospevovali aj oplakáva-

li úbohú basu. Vtipné repliky

aplikované na domáce pomery

našli ohlas u divákov a boli od-

meňované potleskom. Na na-

šom „pezinskom parlamente“

na primátorovi nezostala su-

chá nitka. Kritike sa nevyhli ani

krčmári, mäsiari, vinári, auto-

opravári a ďalší, ktorí zabez-

pečujú chod života v Pezinku.

Bolo veselo, k čomu dokonale

prispela aj hudba skupiny

Melody. Vedúci skupiny Janko

Petráš si dal zvlášť záležať na

výbere skladieb pri defilé ma-

siek, ktoré predchádzalo sa-

motnému aktu pochováva-

nia basy. Rytmami kankánu

roztancoval všetky masky a

pochodom Radeckého inšpi-

roval na „parádny vojenský

krok“. Obecenstvo to hodnotilo

veľmi kladne a blesky fotoapa-

rátov ustali, keď zmorené a

spotené masky odišli zo scé-

ny. Výborné víno, guláš, ka-

pustnica, pagáčiky, štrúdle a

šišky, bohatá tombola, to všet-

ko bolo pri rozlúčke s fašian-

gami. Vy, ktorí ste sa v tomto ro-

ku z akýchkoľvek dôvodov ne-

zúčastnili pochovávania basy,-

si to na budúci rok nenechaj-

te ujsť.

Vaše Obstrléze

Basu sme pochovali

Inzercia

TV PEZINOK vysiela okrem

káblových rozvodov UPC,

káblového operátora SWAN –

(v sieti NET CORE v Pezinku a

Slovenskom Grobe) aj digitál-

ne, prostredníctvm DVB-T vy-

sielača na kanáli 41. Okrem to-

ho môžete sledovať live

streamingové vysielanie na

stránke a

nové správy uverejňujeme sa-

mozrejme aj na facebooku.

TV PEZINOK sa dá naladiť

automaticky alebo funkciou

manuálne ladenie v televízo-

re resp. na set-top-boxe - ka-

nál 41. Spolu s TV PEZINOK

tam nájdete aj program TV

LUX.

www.tvpezinok.sk

V programovej ponuke pri-

budli relácie o zdraví (pondelok

– streda 14.30 h), o cestovaní

želania na televíznej obrazov-

ke, reklama vašej firmy... je

množstvo možností, ako sa mô-

žete objaviť vo vysielaní TV

PEZINOK.

Dôležitou formou informova-

nia z hľadiska rýchlosti poda-

nia informácie je webstránka

. Na nej náj-www.tvpezinok.sk

(sobota, nedeľa – 21.30 h) a

snažíme sa o výmenu progra-

mov z ďalších lokálnych TV.

TV PEZINOK sa bude snažiť

osloviť svojím programom aj

obyvateľov okolitých miest a

obcí v regióne. Pozvánky na

podujatia, reportáže z akcií z

miesta vášho bydliska, blaho-

dete denne najaktuálnejšie

informácie, archív relácie Týž-

deň, knižné novinky či trh prá-

ce v okrese Pezinok... Pripra-

vujeme aj ďalšie rubriky, ktoré

by mohli byť osožné návštevní-

kom stránky. Peter Bittner

konateľ – riaditeľ

TV PEZINOK, s.r.o.
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Dostal sa mi do rúk dvojtýž-

denník Naše novinky. Priznám

sa, doteraz ma nezaujal, ale v

čísle 4/2014 sa objavil článok

„Problematické vinice,“ na ktorý

ako poslanec a člen Združenia

pezinských vinohradníkov a vi-

nárov musím zareagovať. Naj-

mä pre viacero nepresností, kto-

ré považujem za potrebné

uviesť na správnu mieru. Jedná

sa totiž o výzvu, ktorú Mesto

Pezinok a ZPVV viackrát uve-

rejnilo v médiách a aj zaslalo pí-

somne majiteľom zanedbaných

viníc. Odozva bola v podstate

dvojaká. Majitelia obrobených

vinohradov túto iniciatívu priví-

tali a kvitujú ju, na druhej strane

majitelia neobrobených viníc re-

agujú rôzne. Niektorí si vstúpili

do svedomia a snažia sa prob-

lém riešiť, niektorí zaujali pozí-

ciu mŕtveho chrobáka – tak ako

doteraz a niektorí reagujú po-

dráždene. Autor článku (píše

pod skratkou av) píše, citujem:

„Mesto Pezinok a ZPVV posiela

majiteľom viníc upozornenie, v

ktorom hrozí priestupkovým ko-

naním a pokutou.“ My sme im

poslali upozornenie, zdôrazňu-

jem upozornenie, že porušujú

zákon o ochrane poľnohospo-

dárskej pôdy a že im hrozia

sankcie a to je rozdiel. Ďalej si

autor kladie otázku, citujem: „či

zanedbaná vinica je naozaj dô-

sledkom lajdáckosti a nezodpo-

vednosti vlastníka.“ Nuž myslím

si, že je to hlavne ich chyba, pre-

tože vlastníctvo zaväzuje. Aj

keď ich mali prenajaté, mali sa o

ne zaujímať. Ďalej autor článku

píše: „celý proces vracania viníc

pôvodným majiteľom trval príliš

dlho a vrátené pozemky sa čas-

to nahrádzali inými pozemkami

v rámci komasácie, čo neraz sťa-

žovalo majiteľom fyzickú identi-

fikáciu svojho majetku.“ S tým

absolútne nesúhlasím. V Pezin-

ku bola komasácia ukončená

asi pred 15. rokmi. Je to ne-

smierne zložitý a drahý proces.

Keď uvážime, že v niektorých

okolitých obciach ešte nepre-

behla a kde prebieha, ju štát sto-

pol, lebo nemá na ňu peniaze,

tak v Pezinku sme ju rýchlo

skončili. Navyše v priebehu ko-

masácie boli majitelia niekoľko-

krát volaní na zhromaždenie a

po skončení bol pozemok kaž-

dému fyzicky odovzdaný. Sa-

mozrejme tomu, kto prišiel. Že

prakticky nikto nemá svoj vino-

hrad tam, kde predtým je len sa-

mozrejmé, lebo terénne úpravy

to neumožnili. Na ďalšom mies-

te autor píše: „vinohradnícke

spoločnosti v posledných ro-

koch postupne ukončovali ná-

jom niektorých viníc a dnes vyzý-

vajú ich vlastníkov, aby si (nimi)

zdevastované vinice ošetrili.“ V

tomto autorovi nerozumiem.

Tieto spoločnosti nikoho nevy-

zývali, naopak, aj ony dostali to-

to upozornenie a práve im hrozí

pokuta ďaleko vyššia než fyzic-

kým osobám. Majiteľom vino-

hradov môžem len poradiť: v prí-

pade ak vinohrad niekomu pre-

najali, aby sa dožadovali u ná-

jomcu vrátenia prenajatého vino-

hradu v stave zodpovedajúcom

spôsobu užívania alebo v stave

v akom ho prevzal, s prihliadnu-

tím na obvyklé opotrebenie. Aj

naďalej majú majitelia viníc mož-

nosť uverejniť bezplatne inzerát

v časopise Pezinčan v súvislosti

s predajom alebo prenájmom vi-

níc.

predseda VaV komisie pri MsZ

Gabriel Guštafík,

Problematické vinice

Ten kto má záujem
o zberateľstvo či vyu-
žívanie nepotreb-
ných vecí, mohol sa
5. apríla zúčastniť
upratovania na Muš-
káte - konkrétne Sta-
rej cesty. O zberateľ-
ský zážitok by mal
každý postarané. Od lyží, elektrických spotrebičov, tehál, turistic-
kých potrieb, sedačky, dreva až po pneumatiky so všetkými mož-
nými rozmermi. Vyberať teda bolo z čoho. Smutnejšie na tom bo-
lo to, že sa dali povyberať aj injekčné striekačky s ihlami.

V každom prípade, v tento deň sa o to postarala partia asi 25 ľu-
dí. Podobnú akciu chystali dokonca dve skupiny, narýchlo sme to
však spojili, aby bola pracovná sila čo najvyššia a výsledok čo naj-
lepší. A ten sa dostavil, predpokladaný jeden veľkoobjemový kon-
tajner nám nestačil a museli sme zaplniť ešte druhý. Spolu sme vy-
zbierali 2,15 t odpadu, ktorý sa zneškodnil na skládke.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli a pomohli, najmä aktivistom
z O.Z. Pezinská Akčná Kopa, obyvateľom Muškátu ako aj všet-
kým ktorí sa pridali. Za pomoc ďakujeme aj Mestu Pezinok za
úhradu zneškodnenia odpadov na skládke, spoločnosti Marius
Pedersen za grátis poskytnutie kontajnera a prepravu odpadu,
spoločnosti Odpadový hospodár za občerstvenie a Mestskému
podniku služieb za zapožičanie náradia na vyčistenie okolia.

Kým sa však cesta neuzavrie na jej začiatku, môžeme očaká-
vať, že podobnú akciu budeme musieť o rok zopakovať. Posta-
rajú sa o to občania, ktorým je jedno, že tým ničia naše okolie,
no prispejú k tomu aj odpadky, ktoré sú momentálne voľne navo-
zené neďaleko výstavby nových bytoviek a ktoré ak by sme
aspoň čiastočne chceli vyčistiť, potrebovali by sme minimálne
ďalšie dva kontajnery. Tomáš Schabjuk

Upratovanie na Muškáte
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V dňoch 24. až 28. marca
2014 sa žiaci a pedagógovia zo
ZŠ Fándlyho v Pezinku zúčast-
nili prvého stretnutia konaného
v rámci projektu celoživotného
vzdelávania, podprogramu Co-
menius, pod názvom „Let`s
know, let´s love, let`s protect
out environment“, ktoré sa kona-
lo v slovinskej Izole. Stretnutia
sa zúčastnili študenti, ktorí sa
postupne vyprofilovali svojou
prácou na aktivitách, vyplývajú-
cich z projektu.

Najdôležitejšou časťou pro-
jektu je zdokonaľovanie sa v an-

glickom jazyku, ktorý je komuni-
kačným prostriedkom medzi zú-
častnenými krajinami. Možnosti
realizácie našli v geografii a bio-
lógii, keďže podstata projektu je
environmentálna, výtvarnej vý-

chove, ktorá v rámci projektu
slúži ako univerzálny neverbál-
ny prostriedok na vyjadrenie
predstáv o konkrétnych prírod-
ných javoch, a v informatike, kto-
rá je nevyhnutným prostried-

kom na zdokumentovanie čin-
nosti.

V rámci realizácie úloh vyplý-
vajúcich z projektu žiaci navšte-
vujú chránené lokality v blízkom
okolí, ale i v iných častiach
Slovenska.

V máji školu navštívia peda-
gógovia z participujúcich krajín,
a to zo Slovinska, Španielska a
Talianska. Ďalšie stretnutia deti
čakajú v budúcom školskom ro-
ku, kedy sa vypravia v novembri
do Španielska a v marci 2015
do Talianska. Do dvojročného
projektu sú zapojení žiaci ôsme-
ho a deviateho ročníka a šesť
učiteľov.

ZŠ Fándlyho 11, Pezinok
Broňa Noskovičová,

Študentský míting v Isole

Ako totiž naznačuje jeho ná-
zov, letný tábor úzko súvisí s
energetikou. Ide o súčasť slo-
vensko-rakúskeho projektu
EXREN zameraného na spo-
luprácu v oblasti obnoviteľných
zdrojov energie. Do projektu sa
zapojil Bratislavský kraj a na ra-
kúskej strane okolie Viedne.

Súčasťou projektu je okrem
iného aj osveta v oblasti „zele-
nej energie“. Organizátori však
myslia aj na školákov, ktorí by si

Leto sa blíži a spolu s ním aj
zamyslenie nad otázkou,
ako strávia sladký čas prázd-
nin školopovinné deti. Pre
školákov od 13 do 15 rokov z
Bratislavského kraja môže
byť zaujímavou ponukou let-
ný tábor Energy Busters v su-
sednom Rakúsku. Päť dní
uprostred lužných lesov sľu-
buje nielen nevšedné dobro-
družstvo, ale aj inšpiráciu pre
budúce povolanie.

energetiku mohli vybrať za svo-
ju profesiu.

hovorí Karol Galek z
Energieparku, ktorý zastrešuje
projekt na rakúskej strane.
Slovenskými partnermi sú Slo-
venská asociácia fotovoltické-
ho priemyslu SAPI a Energetic-
ké centrum Bratislava.

Letný tábor Energy Busters
sa uskutoční v dvoch 5-dňo-
vých turnusoch 7. júla a 11. au-
gusta. Dohromady 30 sloven-
ských a 30 rakúskych detí tak
strávi príjemné chvíle neďaleko
dedinky Eckartsau, v maleb-

„Pre budúcich štu-
dentov sú obnoviteľné zdroje
energie atraktívnou voľbou, pre-
tože sa v nich spája pozitívny
vzťah k prírode s vývinom no-
vých technológií a s uplatňo-
vaním vedeckých poznatkov
v praxi,“

ných lužných lesoch rakúskeho
národného parku Donau-Auen,
uprostred panenskej prírody
dunajských ramien, no záro-
veň len kúsok od slovenských
hraníc.

Pobyt je bezplatný, jediným
výdavkom je materiálový popla-
tok 50 eur okrem iného aj na so-
lárny varič, ktorý si deti zoberú
domov ako suvenír. Výhodou je
znalosť angličtiny, v ktorej budú
táborníci komunikovať, prípad-
ne i nemčiny. K dispozícii však
bude pre každý prípad tlmoč-
ník. A každé dieťa si so sebou
môže vziať aj kamaráta.

Žiakom od 13 do 15 rokov zo
škôl Bratislavského kraja stačí
vyplniť dotazník s desiati-
mi otázkami – napríklad či
viac elektriny spotrebuje note-

Energy busters: letný tábor plný energie

FOTO: Ľ. Tilňák

Redakcia Pezinčan týmto po-
núka priestor na vyjadrenie aj
ostatným „dotknutým“ členom
či vedeniu MVC. Budeme radi,
keď konštruktívna diskusia po-
vedie k riešeniu problémov,
ktoré dlhodobo signalizujú aj
vinári, ktorí nie sú členmi či
signatármi spomínanej „sku-
pinky “.

Keď sa 2. apríla uskutočnilo vo
Viničnom valné zhromaždenie
Malokarpatskej vínnej cesty
(mesto Pezinok je jedným zo za-
kladajúcich členov) išiel som
tam ako „štatutár“ najmä preto,
že sa konečne pohli ľady „za-
konzervovaného“ produktu, kto-
rý väčšina síce nekriticky vy-
chvaľuje (najmä návštevníci),
ale rovnako si čím ďalej tým viac
jej členov uvedomuje, že dnes
MVC prešľapuje na mieste a
žiadnym smerom sa nevyvíja.
Išiel som tam aj preto, že sa ko-
nečne objavila skupina vinárov
(a nie „skupinka“ ako ju hanlivo
označilo vedenie MVC v tlačo-
vej správe), ktorá pomenovala
to, čo ja i mnohí ďalší konštatujú
už niekoľko rokov. A nebola to
len taká hocijaká „skupinka“, pre-
tože v nej boli tí najlepší vinári re-
prezentujúci tie najvýznamnej-
šie značky ako Vlado Mrva (Mr-
va & Stanko), Milan Skovajsa,
Laco Šebo (Karpatská perla),
Elesko, Vinkor a ďalší. Všetko
vynikajúci vinári z Pezinka, ale
aj Modry, Trnavy, Suchej nad
Parnou, Limbachu a ďalších vi-
nohradníckych a vinárskych
centier nášho regiónu. Celkovo
vyše dvadsať osobností! A to
nepočítam sympatizantov, ktorí

majú rovnaký alebo podobný ná-
zor.

Na samom začiatku ma pre-
kvapilo, že valné zhromaždenie,
ktoré sa uskutočňuje raz do ro-
ka, nebolo vôbec uznášania-
schopné. Zúčastnila sa ho sotva
jedna tretina členov MVC. Aj to
niečo signalizuje. Druhý šok
som zažil, keď sa išlo hlasovať o
dôležitej zmene stanov, ktorú
členovia nemali vopred k dispo-
zícii. Ohradili sme sa a argu-
mentovali sme tým, že pri ta-
komto vážnom dokumente sme
mali mať minimálne dva-tri dni,
ak nie týždeň, na preštudovanie
a zaujatie stanoviska. Aj tak sa
hlasovalo. Výsledkom bolo, že
sa zdržalo alebo bolo proti prija-
tiu zmeny asi tridsať členov.
Teda „skupinka!“ Fraška ďalej
pokračovala vyhlásením pred-
sedu dozornej rady, ktorý spo-
chybnil našu účasť, keď sa nás
opýtal (mňa ako primátora naj-
významnejšieho vinohradnícke-
ho mesta a tiež majiteľa Karpat-
skej perly Laca Šeba), koho
vlastne zastupujeme a že vlast-
ne tam podľa neho ani nemáme
čo hľadať.

Pre mňa je ale najzávažnejší
fakt, že opäť nikto z členov MVC
nedostal výročnú správu o hos-

podárení a činnosti. Predseda
dozornej rady prečítal niekoľko
informácií, ale na moju priamu
otázku, ako sa použil zisk zo
vstupného z podujatí v roku
2013 som nedostal žiadnu odpo-
veď. A nejedná sa o malú sumu,
pretože lístkov sa predalo vyše
desaťtisíc, to znamená, že prí-
jem z predaja mohol byť viac
ako dvestotisíc eur. A to už je
naozaj pekná suma, v korunách
viac ako šesť miliónov! Dostal
som ale odpoveď, že keď chcem
vedieť, na čo sa peniaze použili,
nech prídem do Malokarpat-
ského osvetového strediska v
Modre a tam mi to ukážu. Opýtal
som sa, aj ako poslanec BSK,
akú zmluvu má MOS (v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti BSK) s
MVC, keď jej robí už roky kom-
pletný servis. Odpoveď som za-
se nedostal. Ale zato sme si vy-
počuli reči o tom, ako rozbíjame
jednotu MVC, zbytočne „rýpe-
me“ a spochybňujeme činnosť
vedenia. Zazneli aj paralely so
socializmom. A niekedy mi to
skutočne socializmus pripomí-
nalo, najmä keď som si násled-
ne prečítal spomínanú tlačovú
správu pre TASR. A pritom tá
„skupinka“ vinárov nechcela nič
iné len diskutovať o dnešnom

stave MVC, ktorá neplnila a ne-
plní ani polovicu svojich cieľov,
ktoré má zakotvené v štatúte.

Nešlo o nič iné len pokojne po-
čúvať názory ľudí, ktorí hovoria
o problémoch a ponúkajú ich rie-
šenie. Druhá strana, teda dneš-
né vedenie, ktoré je v MVC za-
konzervované už bezmála dve
desiatky rokov však nič také po-
čuť nechce.

Asi si neuvedomujú, že bez tej-
to „skupinky“ žiadna Vínna ces-
ta v budúcnosti byť nemusí.
Alternatív a vinárskych podujatí
je už aj dnes dostatok v každom
meste či dedine. Zánik MVC by
bol však na škodu nielen tých,
ktorí víno vyrábajú, ale aj tých,
ktorí vínny turizmus ako dôležitý
produkt cestovného ruchu pod-
porujú. Vrátane primátorov a sta-
rostov nášho regiónu.

Oliver Solga

Malokarpatská vínna cesta na križovatke

Deň narcisov 2014 v Pezinku

V roku 2014 patril 11. apríl 18. ročníku charitatívnej zbierky
„Deň narcisov“, ktorej organizátorom je Liga proti rakovine SR.
Dobrovoľníkov s pokladničkami na dobrovoľné finančné prí-
spevky a s malými žltými kvietkami v Pezinku koordinoval klub
Venuša LPR SR. Okrem členiek klubu sa na pomoc zbierke
podujali študenti Gymnázia, Obchodnej akadémie, Odborného
učilišťa na Komenského ul., žiaci základných škôl Bielenisko,
Kupeckého, Orešie a členky ZO Únie žien v Pezinku. Samo-
statne organizovaní boli žiaci ZŠ Fándlyho a skauti. Po vyhod-
notení výsledkov vyzbieraných príspevkov na charitatívny účel
budú výsledky publikované a dostupné k nahliadnutiu pre ve-
rejnosť. (KG)

FOTO (pb)

AVALON opäť roztancoval Pinelku

Pobyt pacientov sa Pinelova nemocnica usiluje spestrovať
rôznorodými kultúrnymi podujatiami. Na sklonku marca sem za-
vítala už po tretíkrát bratislavská Akadémia írskeho tanca
Avalon. Pacientom aj personálu sa predstavilo deväť mladých
tanečníkov v sprievode trénerky a majsterky Európy

Náročné tanečné ukážky sa striedali s krátkym
exkurzom do dejín, súčasnosti i techník tohto špecifického
štýlu tanca. Záver vystúpenia bol okorenený nácvikom spoloč-
nej choreografie tanečníkov a divákov v celkom vydarenom pre-
vedení.

Srdečná vďaka za nezabudnuteľný zážitok a gratulácia k vý-
bornej reprezentácií Slovenska na prestížnych Majstrov-stvách
sveta v Londýne. Pinelka na diaľku fandila v tanečnom duchu –
ZUMBA maratónom, ktorý sa tiež konal v polovici apríla.

Adriany
Šturdíkovej.

(zš)

book, mobilný telefón alebo
fén. Kvízové otázky spolu s
prihláškou možno nájsť na
stránke .

dodáva Karol Galek.
Názov projektu EXREN zna-

mená „EXplore Renewable
Energy“, čiže „Objavovanie ob-
noviteľných zdrojov energie“.
Podporuje ho Európska únia v
rámci Programu cezhranič-
nej spolupráce SLOVENSKÁ
REPUBLIKA – RAKÚSKO
2007-2013.

www.exren.eu/kviz
„Poslaním projektu EXREN je

vytvárať partnerstvá. A deti sú v
tomto smere veľmi vynaliezavé
– veríme teda, že si na tábore
nájdu kamarátov spoza hraníc
a spolu s nimi aj pozitívny vzťah
ku svojmu budúcemu študij-
nému a profesnému odboru,“

(kam)
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V sobotu dňa 29. marca 2014 sa pod názvom
uskutočnila krajská súťažná prehliadka ľudových rozprávačov
v Gajaroch. Okrem ľudového rozprávania sa hodnotil aj spev a
tanec. Prihlásených bolo 38 účastníkov. Pri vynikajúcej atmo-
sfére sa dobre darilo všetkým zúčastneným. Za FS Obstrléze
Pezinok sa zúčastnili 4 členovia –

a . Helenka
Slámková rozosmiala obecenstvo svojou príhodou v Cirkuse.
PánAntonín Jedlička nielenže rozosmial obecenstvo, ale aj po-
rotu a svojimi manželskými príhodami vymysleného priateľa
Jura Pagáča vyburcoval do mohutného smiechu a potlesku
všetkých prítomných. Oprávnene získal 1. miesto za úspešné
účinkovanie. Naša Helenka Slámková získala 3. miesto a ostat-
né dve súťažiace p.Kamilla Némethová so svojimi príhodami z
mladosti a p. Alžbeta Jedličková so svojím bakalárskym príbe-
hom „Keď sa koza prčí“ dostali diplom za úspešné účinkovanie.

Konc jak živé

Kamila Németová, Helenka
Slámková, Alžbeta Jedličková Antonín Jedlička

FS Obstrléze

Súťaž ľudových rozprávačov

R E V I A –
Malokarpatská
komunitná na-
dácia podporu-
je finančne - for-
mou malých
grantov aktívne

skupiny občanov a jednotlivcov
pri realizácii neziskových dob-
rovoľníckych projektov, namie-
rených na zlepšenie kvality živo-
ta obyvateľov v Malokarpat-
skom regióne. Uzávierka prvé-
ho grantového kola bola 26.
februára, pričom z celkového
množstva žiadostí bolo schvá-
lených 10 projektov.

Po prvýkrát za dobu exis-
tencie nadácie boli projekty
financované z výnosov jej
majetku. Touto cestou sa tak
zhodnotené finančné dary
vracajú spať komunite, ľu-

ďom. Všetky projekty boli
podporené celkovou sumou
1 810 EUR a medzi nimi i tie
pezinské.

Centrum pre rodinu z Pe-
zinka

Míľové mestečko

Noc s Andersenom v Gringe

Grinava

použije finančné pros-
triedky pri príležitosti podujatia
Míľa pre mamu 2014 na projekt

, ktorá sa bu-
de konať 10.5.2014. V Míľovom
mestečku sa budú odohrávať
sprievodné aktivity počas podu-
jatia – tvorivé dielne, maľovanie
na tvár, súťaže pre rodiny s deť-
mi a vystúpenie Martiny Fíhy
Jelenovej.

Projekt pre deti s názvom

ponúkne Občianska iniciatíva
v dňoch 4.-5.4.2014.

Pri príležitosti Medzinárodného
dňa detskej knihy sa budú môcť
deti zapojiť do zaujímavého eu-

rópskeho podujatia a preno-
covať v novovznikajúcej knižni-
ci. V roku 2014 sa bude konať
už 14. ročník tohto podujatia
vo viacerých európskych štá-
toch.

Odovzdávanie starých zvy-
kov, tradícií a spomienok zo ži-
vota našich predkov pre budú-
ce generácie v podobe májové-
ho projektu pripra-
ví Folklórna skupina seniorov v
Pezinku – . Bude
mať podobu pezinského dialek-
tu, spracovaného do ucelených
scenárov a popretkávaného ľu-
dovými piesňami.

V Zámockom parku v Pezin-
ku sa bude odohrávať aj po-
sledný z podporených projek-
tov - . Ide o
nové, alternatívne mládežnícke
podujatie s rôznymi programa-

Slnko v nás

OBSTRLÉZE

Faunova záhrada

mi týkajúcimi sa najmä ume-
nia - vystúpenie kapiel, výstava
obrazov, sôch a fotiek, Zóna
bez peňazí a realizácia work-
shopov, ktoré ponúkne mladým
a nadšeným ľuďom pre kultúru
a možnosť sebarealizácie.

Súčasné i budúce projekty

.
Bližšie informácie nájdete na
našej webovej stránke

. Rovnako sa tam dozvie-
te o priebehu realizovaných pro-
jektov a ich výsledkoch.

a
už teraz sa tešíme na vaše ná-
pady, ktoré zrealizujeme spolu
s vami.

REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia

môžete ešte stále podporiť
darovaním percenta z dane

Uzá-
vierka druhého grantového
kola nás čaká 18. mája 2014

Eva Hesková,

www.re-
via.sk

Nadácia Revia podporila aj pezinské projekty

REVIA – Malokarpatská ko-
munitná nadácia založila na-
dačný fond

, ktorého cieľom je získať
finančné prostriedky na vyda-
nie publikácie k 60. výročiu zalo-
ženia okresného archívu pod
názvom

. Okrem REVIE sa na fi-
nancovaní podieľajú obce a
mestá regiónu, podnikateľské
subjekty a možnosť prispieť má
i široká verejnosť.

O publikácii sme sa porozprá-
vali s riaditeľom archívu PhDr.
Jurajom Turcsánym.

„Modranský ar-
chív “

„Dejiny okresného ar-
chívu“

Čo je hlavným cieľom vyda-
nia účelovej publikácie o
Modranskom archíve?

Kto sa podieľa na vytvorení
obsahu a zostavení samotnej
publikácie a kedy sa pred-
pokladá jej vydanie?

Čo konkrétne bude obsaho-
vať publikácia?

Hlavným cieľom je pripome-
núť si 60. výročie prijatia prvej
legislatívnej úpravy, ktorá sa tý-
kala problematiky archívnictva
na území bývalého Českoslo-
venska. Má poukázať na zloži-
tý proces etablovania bývalých
okresných a mestských archí-
vov ako dôležitého nástroja pre
zachovanie písomného kultúr-
neho dedičstva nášho regiónu
a štátu a zároveň upozorniť ve-
rejnosť na existenciu archívov,
prácu ich zamestnancov a nut-
nosť venovať tejto oblasti viac
starostlivosti a záujmu.

Na tvorbe publikácie o deji-
nách okresného archívu sa au-
torsky a prípravnými prácami po-
dieľajú všetci zamestnanci archí-
vu. Zostavovateľom som ja, v
čom mi významne pomáha aj ko-
legyňa Mária Nováková. Publi-
kácia bude obsahovať aj dobové
fotografie a dokumenty z inter-
ných zdrojov archívu, jej vydanie
je naplánované na november.

Publikácia bude obsahovať
kapitoly o historickom vývoji
dnešného archívu a jeho pred-
chodcov od 50. rokov 20. storo-
čia do súčasnosti, stručný vývoj
okresného zriadenia po roku
1945, životopisné medailóny bý-
valých aj súčasných zamest-
nancov, spomienky niektorých

archivárov na ich pôsobenie v
archíve, zoznam archívnych
fondov uložených v archíve k
dejinám jednotlivých obcí v
územnom obvode archívu.

Okresný archív Bratislava - vi-
diek sa sformoval v súvislosti so
zmenou územno-správneho čle-
nenia v roku 1960 z historických
archívov bývalých slobodných
kráľovských miest Modra,
Pezinok a Svätý Jur a okres-
ných archívov v Bratislave, Ma-
lackách, Senci a Pezinku vytvo-
rených po roku 1954. Okresný
archív mal svoje sídlo v Pezinku
v priestoroch historickej radni-
ce. Väčšina archívneho mate-
riálu bola uložená v jednotlivých
pobočkách v Bratislave, Malac-
kách, Modre, Sv. Jure a Senci.
Narastajúce problémy s pries-
tormi v pezinskej centrále sa po-
darilo vyriešiť v roku 1979 pre-
sťahovaním okresného archívu
do novopostavenej účelovej bu-
dovy v Modre. Do týchto nových
priestorov sa sústredil postupne
v rokoch 1980-1982 aj archívny
materiál z pobočiek. Vysunutým
pracoviskom archívu zostali
priestory v pezinskej radnici, od-
kiaľ sa archívny materiál presťa-
hoval do Modry až v roku 1999.

Podľa zákona č. 395/2002 Z.
z. archív je odborné pracovisko,
ktoré preberá, eviduje, ochra-
ňuje a sprístupňuje archívne do-
kumenty, ktoré patria do jeho
územnej kompetencie a sta-
rostlivosti. Pracovníci archívu
vykonávajú odborné prehliadky

Ako sa formoval archív od ro-
ku 1954 po súčasnosť?

Aké sú hlavné činnosti archí-
vu?

registratúr štátnych aj sa-
mosprávnych úradov, škôl či fi-
riem vo svojom obvode, usmer-
ňujú manipuláciu a ukladanie
ich písomnej produkcie, aby
mohla byť po určitom čas pre-
vzatá do archívu, a tak sa za-
chovala pre budúce generácie.

Archívne dokumenty, ktoré sú
uložené v archíve, zamestnanci
archívu poskytujú na štúdium v
archíve alebo z nich vyhotovujú
kópie na úradné účely pre fyzic-
ké a právnické osoby. Medzi
hlavné odborné činnosti patrí
spracúvanie archívnych doku-
mentov do archívnych pomô-
cok (inventáre a katalógy), kto-
ré sú súpisom písomných doku-
mentov zachovaných z činnosti
konkrétneho úradu, organizá-
cie, či inštitúcie.

Štátny archív v Bratislave, po-
bočka Modra je v porovnaní s
ostatnými porovnateľnými ar-
chívmi výnimočný rozsahom aj
kvalitou svojich archívnych doku-
mentov. V súčasnosti uchováva
vyše 4 260 bežných metrov do-
kumentov, čo znamená, že výš-
ka naukladaných dokumentov
presahuje 4 kilometre. Najvzác-
nejšie archívne fondy predsta-
vujú písomnosti bývalých slo-
bodných kráľovských miest
Modra, Pezinok a Svätý Jur, kto-
ré sa zachovali od polovice 15.
storočia. Ďalej sú to písomnosti
mestečiek a obcí z okresov
Malacky, Pezinok a Senec za-
chované od konca 16. storočia,
piaristického kláštora a gymná-
zia vo Svätom Jure od polovice
17. storočia, ktorého súčasťou
je aj cenná zbierka hudobnín.

Čím je modranský archív vý-
nimočný?

Prečo by ste radi oslovili ve-
rejnosť?

Ako môže archívne služby vy-
užiť aj bežný občan?

Na pripravovanú publiká-
ciu „Dejiny okresného archí-
vu“ môžete prispieť vkladom
na účet 6660281001 / 5600, va-
riabilný symbol: 555 a pod-
poriť tak myšlienku ochrany
archívnych dokumentov, kto-
ré sú súčasťou kultúrneho
dedičstva Slovenska.

REVIA – Malokarpatská
komunitná nadácia

Našou ambíciou je, aby vyda-
nie publikácie prispelo k zvýše-
niu záujmu spoločnosti o ar-
chívnu problematiku a v koneč-
nom dôsledku viedlo k ocene-
niu významu archívov a k zlep-
šeniu ich postavenia v spoloč-
nosti. Keďže publikácia tohto
druhu absentuje, chceme oslo-
viť verejnosť, aby sa finančne
podieľala na jej vydaní, a tým
podporila myšlienku ochrany ar-
chívnych dokumentov, ktoré sú
súčasťou kultúrneho dedičstva
Slovenska.

Občania môžu prísť študovať
archívne dokumenty pre histo-
rické alebo rôzne úradné a
súkromné účely. Najčastejšie
sa zaujímajú o vyhľadávanie ge-
nealogických údajov o svojich
predkoch v matričných kni-
hách, ktoré sú v archíve ulože-
né do roku 1906. Pre obmedze-
nú kapacitu študovne je potreb-
né svoju návštevu archívu ohlá-
siť vopred telefonicky alebo pí-
somne (e-mailom). Prezeranie
archívnych dokumentov v štu-
dovni je bez poplatku, s výnim-
kou matričných kníh, za ktoré
sa platí - 1,5 eurový kolok za je-
den zväzok. Spoplatnené je aj
vyhotovenie overených kópií z
archívnych dokumentov. Také
kópie archív vydáva na základe
písomnej žiadosti. Za poplatok
je možné získať aj elektronickú
kópiu archívneho dokumentu.

Pre verejnosť je archív otvo-
rený každý pracovný deň okrem
piatkov v čase od 08.00 do
15.30 hod. Žiadosti je možné po-
dávať aj elektronicky (e-mail: ar-
chiv@saba-pmodra.vs.sk), tel.
033/647 3926.

Viac informácií získate na
0905960797

re-
via@revia.sk,

Prispejte na publikáciu „Dejiny okresného archívu“

Inzercia

a hospodá-
renia Ď

ň

ň f ť

ň
pri ovaní

26. marca, sa v pezinskom Dome kultúry uskuto nila Výro ná
schôdza okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
Pezinok. Jej predmetom bolo zhodnotenie innosti

organizácie za uplynulý rok 2013. alej bol predstavený
plán práce na rok 2014. Pozvanie na poobed ajšie stretnutie
prijal aj primátor Mgr. Oliver Solga. Spestrením programu
zasadnutia boli vystúpenia detí zo Základnej umeleckej školy
Eugena Sucho a a olklórneho súboru Rados .

Pezinská organizácia Jednoty dôchodcov má v sú asnosti
346 lenov. V rámci svojho pôsobenia sa okrem iného aktívne
zú ast ujú na viacerých kultúrnych a iných podujatiach v
Pezinku a spolupracujú aj ich organiz .

č č

č

č
č

č
(KG)

Výročná schôdza pezinskej
Jednoty dôchodcov

V priestoroch Denného centra na Cajlanskej ulici 95 sa pravi-
delne dôchodcovia schádzajú v pondelok a štvrtok. Na štvrtok
10. 4. pripravili Veľkonočnú výstavu pre verejnosť od 12.00 do
18.00 h. Aj napriek tomu, že všetci mali veľa povinností, našli si
naši členovia dôchodcovia čas, aby pripravili výstavu a napiekli
koláče a rôzne dobroty pre návštevníkov. Na výstave sa
návštevníci mohli inšpirovať, ako si skrášliť svoje domovy háč-
kovanými a vyšívanými obrusmi, dekoráciami z kraslíc, zajači-
kov či kuriatok. Každého návštevníka vítali naše vnučky oble-
čené v krásnych ľudových krojoch, ktoré ušila naša členka
Mária Juráková. Prišla aj pezinská televízia, ktorá to všetko zdo-
kumentovala. Výstavu si prišiel pozrieť aj viceprimátor Ján
Čech, ktorý v prvom rade ospravedlnil primátora, že sa pre
povinnosti nemohol zúčastniť a pochválil naše dôchodkyne za
ich šikovné nápady. V debate sme si potom pripomenuli svoju
mladosť a starých Cajlanov, rodičov ktorí už nie sú medzi nami.
Návštevníkom sa veľmi páčili aj miestnosti, kde sú uložené
Cajlanské kroje a rôzne staré predmety. O všetko sa veľmi
dobre stará vedúca DC klubu Viktória Jáchymová. DC Cajla

Veľkonočná výstava na Cajle
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hovorí
správkyňa nadácie REVIA
Drahoslava Finková.

Začiatky pôsobenia nadácie
siahajú až do 90. rokov. V roku
1996 vzniklo v Pezinku občian-
ske združenie pod názvom
Komunitné združenie Sami se-
be. V roku 2000 zmenilo právnu
formu na nadáciu a rozšírilo svo-

Snažíme sa od začiatku ľudí

motivovať, aby sa zaujímali o

veci verejné a aby mali dosah

na dianie okolo seba. Aby cítili

zodpovednosť za miesto, v kto-

rom žijú a nečakali, že všetko

za nich niekto urobí,“

„Preto je

náš grantový program širo-

kospektrálny. Podporujeme

dobrovoľnícke projekty nezis-

kového  charakteru  v  rôznych

oblastiach života od kultúry

cez šport, životné prostredie,

deti a mládež, seniorov, so-

ciálne prípady až po zdravot-

níctvo. “

ju pôsobnosť na celý malokar-
patský región.

Organizácia od svojich za-
čiatkov pôsobí na základe ame-
rického modelu: na začiatku
časť finančných prostriedkov
získaných zo zahraničia po-
skytla na projekty skvalitňujúce
život obyvateľov. Druhú časť pe-
ňazí nespotrebovala hneď, ale
ich investovala, aby z výnosov
mohla podporovať ďalšie aktivi-
ty.

dodáva Drahoslava Fin-
ková.

„Máme poradcov a ekonó-

mov v investičnej komisii, ktorí

nám radia, kam peniaze dať,

aby sa zhodnotili. Práve teraz

sme začali do grantového pro-

gramu dávať peniaze z týchto

výnosov, čo je pre nás nová ka-

pitola,“

„Inak sú pre nás zatiaľ jed-

ným z najdôležitejších zdrojov

percentá z dane, ktoré nám ľu-

dia venujú, čo si nesmierne váži-

me, keďže konkurencia je v tom-

to smere veľmi veľká. Firmy už

väčšinou časť zo svojich daní

ochotne venujú na dobročinné

účely, no až 45 percent fyzic-

kých osôb takúto možnosť nevy-

užíva, preto sa snažíme robiť

osvetu. “

„Sme pionieri

a podporujeme aj fyzické osoby

a subjekty, ktoré nemajú nič za

sebou a len veľmi ťažko sa im

získava podpora,“

„Úlohou

komunitnej nadácie je totiž

okrem iného aj učiť ľudí, aby si

vedeli vymyslieť a napísať pro-

jekt, získať preň podporu, zúč-

tovať ho, a tiež ho úspešne me-

dializovať. Na našom granto-

vom programe sa to naučia –

poskytujem im aj bezplatné kon-

zultácie – a potom už vedia fun-

govať samostatne, takže nás

neskôr už ani nepotrebujú.

Viaceré projekty práve v nadá-

cii REVIAzískali svoju prvú pod-

poru, no neskôr sa postavili na

vlastné nohy a získali oveľa

viac peňazí z niektorej národnej

nadácie. Snažíme sa takisto zo-

sieťovať podobne zamerané or-

ganizácie, napríklad materské

centrá v Šenkviciach, v Modre a

v Svätom Jure získali na seba

kontakt a môžu spolupracovať,

vymieňať si skúsenosti. Aj to je

Nadácia REVIA sa sústreďuje
na projekty v malokarpatskom
regióne. Poskytuje menšie prís-
pevky do 200, prípadne s pré-
miou do 400 eur.

vysvetľuje
Drahoslava Finková.

naším poslaním. Robíme pres-

ne to, čo hovorí známy citát –

nedať ľuďom ryby, ale udicu a

naučiť ich ryby chytať. “

„Keď si ľudia vyhrnú rukávy a

povedzme si park vo svojom

okolí upravia sami, oveľa viac si

to vážia. Pohrabú si to, upracú,

majú k tomu citový vzťah, ako-

by to bolo ich,“

Okrem iného nadácia REVIA
podporila známe kultúrne podu-
jatieAlternatíva v Drevone, akti-
vity na pôde Pinelovej nemocni-
ce či projekt Mladí vedci II, ktorý
zahŕňa vybudovanie moderné-
ho prírodovedného laboratória.

V doterajšej bilancii projektov
vidieť aj akcie, ktoré kultivujú ve-
rejný priestor v Pezinku a iných
obciach či mestách. Až sa po-
núka otázka, či má takáto čin-
nosť zmysel, keď sa poško-
dzovanie a znečisťovanie ve-
rejných priestranstiev stalo
takmer našou národnou dis-
ciplínou.

hovorí Draho-
slava Finková, správkyňa nadá-
cie REVIA.

V ľudskej povahe je predsa
len zakódovaný sklon usilovať
sa o užitočné veci a konať v
prospech spoločnosti, ktorej
sme súčasťou. Svedčí o tom aj
rozsiahly zoznam akcií a pro-
jektov, ktoré nadácia REVIA
počas svojej 17-ročnej činnosti
podporila. A tento zoznam
ešte nie je ani zďaleka uza-
vretý. (kam)

Hovorí sa, že sa v
zlom svete neoplatí
konať dobro. A pred-
sa sú príklady, kto-
ré potvrdzujú opak.
Kým jedni devastujú
okolité prostredie ne-
zmyselnou výstav-
bou alebo hoci aj od-
padkami, na druhej
strane sa nájdu ľu-
dia, ktorí chcú robiť svet okolo nás krajším a lepším.
Dobrovoľnícke aktivity v našom regióne podporuje REVIA
– Malokarpatská komunitná nadácia sídliaca v Pezinku.

V Revii nerozdávame ryby. Učíme ich chytať

Pezinskí šachisti ukončili sezónu 2013/2014 posledným zápa-
som 3. ligy v nedeľu 13. apríla. Pre budúcu sezónu máme za-
stúpenie ako doteraz v 2., 3., 4.i 5. lige. Verím, že keď budeme
takto pokračovať, o dva roky vrátime 1. ligu do Pezinka. Po-
darilo sa nám usporiadať každý týždeň v piatok tréningy, ktoré
viedol Ondrej Gábriš náš hráč s najvyšším ELOM a zlepšila sa
výkonnosť hlavne mladých šachistov.

Deťom v 5. lige sa oduševnene venoval Tibor Lenčucha.
Najväčší vzostup urobil Ján Mrkvík, Marek Feder, Martin Šilhár,
Juraj Ščepán, Martin Šándor.

V 2. lige A mužstvo skončilo na 9. mieste. Dobré výsledky do-
siahol Ivan Jánoš, oporami boli Martin Maďar, Ondrej Gábriš,
Miroslav Maslík.

V 3. lige sme obsadili 7. miesto. Najlepší Silvio Michal nastú-
pil na 4 zápasy a všetky vyhral. Pochvalu si zaslúžia aj Ondrej
Gábriš, Ivan Jánoš, Martin Šilhár, Juraj Ščepán, Peter Varholák
i Emil Klemanič.

V 4. lige sme mali družstvá C a D. Družstvo C sa posledným
víťazstvom nad Svätým Jurom zachránilo a skončilo na 12.
mieste. Družstvo D vypadlo zo 4. ligy, ale s tým sme počítali.

V 5. lige sme na zápasy stavali len deti. Nastupovali nováči-
kovia, ktorí hrali svoje prvé súťažné partie: Matúš Topor, Zuzana
Kováčová, Pavol Slovák, Ema Havlíková. Vďaka patrí aj ich rodi-
čom, ktorí ich aj sprevádzali na zápasoch vonku, ale aj doma.

V tejto sezóne nás ešte čaká 8. ročník Memoriálu Richarda
Rétiho, ktorý bude 10. mája 2014 v Dome kultúry v Pezinku. Bu-
dú to zároveň Majstrovstvá Bratislavy v rapid šachu, na ktorý po-
zývame všetkých Pezinčanov. Príďte si zahrať. Hrá sa na 15 mi-
nút pre každého hráča. Hrať bude okolo sto šachistov zo Slo-
venska aj zo zahraničia a možno vás bude čakať aj nejaké
prekvapenie. podpredseda klubu šachu PezinokJozef Pták,
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Šachisti veria v návrat do 1. ligy

Inzercia

Centrum pre rodinu – PEZINOK organizuje opäť v tomto roku
Míľu pre mamu. Míľa pre mamu je celoslovenské rodinné podu-
jatie organizované v spolupráci s Úniou materských centier.
Prejdite aj vy symbolickú míľu a vzdajte tak úctu svojej mame,
starej mame, krstnej či adoptívnej mame.

koncert FÍHATRALALAa Míľové
mestečko – s tvorivými dielňami, maľovaním na tvár, vozením
na koni, so zvieratkami z balónikov a iné ďalšie prekvapenia

10. mája 2014 od 15.00 do 18.00 h na nádvorí Zámku a v
Zámockom parku. Program:

Tešia sa na vás maminy z materského centra MaMaTaTaJa
za CENTRUM PRE RODINU - PEZINOK

MÍĽA PRE MAMU opäť v Pezinku

V sobotu 12. 4. sa v Pe-
zinku otvárala tohtoročná
petangová sezóna. Klub
SPIDERS zorganizoval už
siedmy ročník petangové-
ho turnaja

. Miestom konania tur-
naja bol už tradične, areál
SOŠ na Komenskeho ulici.

Po dlhej zimnej prestávke sa v Pezinku stretlo 132 petangis-
tov, rozdelených do 44 tímov, čo je doposiaľ najväčší turnaj tro-
jíc na Slovensku, pokiaľ nerátame turnaj Grand Prix, ktorého sa
zúčastňuje v priemere 70 - 80 tímov.

Medzi zúčastnenými nechýbali ani hráči z Čiech, Maďarska,
ale aj z rôznych častí Slovenska. Petanque sa pomaly rozširuje
do viacerých kútov Slovenska, čiže zastúpenie mali aj mestá
ako Lučenec, Modra, Šaľa, Senec alebo obrovská základňa
hráčov z Martina a Žiliny.

Na začiatok nechýbali úvodné reči prezidenta Slovenskej fe-
derácie petanque a viceprimátora

, ktorý je veľkým podporovateľom petanque v Pezinku a
otvára takmer každý náš turnaj.

Turnaj sa hral systémom štyroch základných kôl, z ktorého sa
vytvorilo poradie šestnástich najlepších tímov, a tie sa následne
stretli vo vyraďovacej časti turnaja. Finálové zápasy sa konali už
za umelého osvetlenia. Napokon sa víťaznou trojicou stal tím v
zložení ktorí vo
finále zdolali tím Jaroslava Matulíka, Eduarda Štarkbauera a
Milana Škorupu. Zastúpenie v týchto bojoch mali, ako už tradič-
ne, aj domáci Pezinčania, keď si napokon "zemiakovú medailu"
za štvrté miesto odniesol tím Diany Soboličovej (SPIDERS),
Dušana Lančariča (PRASK) a Petra Sedláčka (CAP).

Dúfame, že sa hráčom klubu Spiders podarí zabojovať aj na
Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konajú 17. mája v Šali. Ví-
ťazi tohto turnaja budú mať právo reprezentovať Slovensko na
Majstrovstvách sveta mužov na Tahiti a Majstrovstvách Európy
žien v Turecku.

Dňa 24. 5. sa v Pezinku uskutoční regionálne kolo petangovej
ligy klubov, ktorého sa zúčastnia dva kluby z Modry, jeden klub
zo Senca, Šale a domáci Spiders Pezinok. Prvé dva najlepšie
kluby postupujú do celoslovenského kola. Víťazný klub celoslo-
venskej ligy má právo zúčastniť sa budúcoročnej európskej sú-
ťaže klubov EuroCap.

Týždeň po lige, t. j. 31. 5. Spiders organizuje ďalší turnaj Slovak
Open (dvojice), ktorý sa uskutoční dňa 31. mája. Kto má záujem,
príďte sa pozrieť, prípadne si zahrať.

Pezinský demi-
žón

Davida Montreaux Jána
Čecha

Juraj Valent, Martin Ševček a Anton Majerčík,

Diana Soboličová

Siedmy ročník petangového
turnaja Pezinský demižón
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Bernolákovcom sa to najskôr aj
podarilo, ibaže potom prevládol
vplyv štúrovcov. Pezinčina je pre
mňa prirodzený jazyk, ktorý pou-
žívam, keď sa bavím s kamarát-
mi. Aj keď, samozrejme, viem i po
slovensky, dokonca dobre. Moja
sestra pracovala v Bratislave a vy-
jadrovala sa spisovnou slovenči-
nou.Ale teraz, keď je doma, na dô-
chodku, hovorí už čisto pezinsky

Vplyv prostredia skrát-
ka robí svoje.

Áno, považujem sa napríklad
za autora slova „frikulín“. Teda člo-
vek, ktorý je „free“ , „cool“ a záro-
veň aj „in“. To je typický nový pe-
zinský výraz. Je aj v slovníku.

Áno, mal som napríklad mož-
nosť ako malý chlapec osobne sa
stretnúť so strýcom Marcinom, te-
da s Milanom Mlsnom. Dlho po-
tom pôsobil v šoubiznise, ako sa
dnes hovorí, a ľudia naňho radi
spomínajú. Pamätám si tiež, ako
som bol v Kováčovej na rehabili-
tácii a dali ma na spoločnú izbu
so Záhorákom. Sestričkám, ktoré
boli od Bystrice a Zvolena, prišlo
smiešne, ako sa spolu rozpráva-
me. ´Ako len krásne rozprávate a
spievate pritom,´ hovorili nám ty-
pickým stredoslovenským speva-
vým nárečím

Veru, aj som sa chcel stať.
Talent vo mne objavila pani uči-
teľka Mesíková, ktorá nás učila
hudobnú výchovu. Bola to hviez-

Je váš slovník mienený ako
recesia, alebo považujete náre-
čie z Pezinka a priľahlých ob-
lastí za kultúrny fenomén, kto-
rý si zaslúži zmapovanie? Mys-
líte si, že keď sa západosloven-
činu nepodarilo bernolákov-
com presadiť ako spisovný ja-
zyk, budú slimákovci úspeš-
nejší?

Stretli ste sa v „pezinčine“ s
výrazmi, ktoré sa používali a
dnes sa už nevyskytujú alebo
naopak?

Vynárajú sa vám zo spomie-
nok miestne postavičky, ktoré
hovorili pravou nefalšovanou
pezinčinou?

V mladosti ste sa venovali di-
vadlu. Prečo ste sa vlastne ne-
stali hercom?
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(smiech).

(smiech).

da učiteľského zboru, do ktorej
sme boli všetci zaľúbení. Jednak
sme z hudobnej väčšinou nemali
zlé známky a potom, bola to ex-
ternistka, mladá žena, ktorá ne-
musela nosiť sukne pod kolená,
maľovala sa a sršal z nej život.
Viete si predstaviť, aká to pre
mňa bola motivácia, keď mi práve
ona povedala: ´A prečo ty necho-
díš k nám do ľudovej školy? Tam
by si sa mohol uplatniť viac, než
len robiť šašoviny v triede´. Doma
som to navrhol, ale rodina usúdi-
la, že to budú ´vyhodzené pení-
ze´. Zabojoval som a presadil si
svoje. Neskôr som sa naučil hrať
na gitaru, na kontrabas a nako-
niec som v umeleckej oblasti
predsa len získal nejaké vzdela-
nie a skúsenosti. Na ĽŠU som ab-
solvoval dva cykly literárno-dra-
matického odboru.

Boli sme partia chalanov spolu
s Romanom Féderom a Jarom
Chrapkom, s ktorým sme hrali aj
v Plastickom divadle v Bratislave.
Divadelník Vlado Sadílek, ktorý
mal vtedy zákaz, sa na nás bol po-
zrieť a rozhodol sa, že s nami bu-
de spolupracovať. Takže P.R.D.
sme založili presne 6. 8. 86.

Ukázalo sa, že na divadlo treba
dobrú partiu. Treba veľa skúšať,
nevyhovárať sa, že idem gratulo-
vať babke, mám skúšky v škole...
Keď sa takéto veci začali diať, hra-
nie išlo bokom. Začali sme sa te-
da venovať skôr organizovaniu.

Asi áno. Nie je to bežné, aby ma-
li umelci organizačné schopnosti,
ale občas sa to stáva. Chcem
mať vo veciach poriadok, čím sa
značne šetrí čas, keď človek vie,
kde čo má. A tiež, keď sa veci dô-
sledne dohodnú. Pretože sa nám
často stávalo, že sme niekam s
divadlom prišli a nenašli sme jed-
ného-jediného človeka, ktorý by
nám povedal: ´Tu si zložte veci,
tam sa pôjdete najesť, tam a tam
budete bývať...´ Rasťo Kuttner
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Vaše meno sa nerozlučne
spája s Pezinským rozprávko-
vým divadlom.

Neskôr ste sa začali venovať
skôr organizovaniu kultúrnych
podujatí.

Máte organizačný talent?

mal raz monodrámu, s ktorou vy-
stupoval na celoslovenskej súťa-
ži v Senici. Potreboval na to jeden
stôl, stoličku a televízor a zrazu
bol aj s tým problém, takže sa zba-
lil a odišiel preč. Preto treba aj or-
ganizácii kultúry venovať čas.

Možno chýba, ale mám pocit,
že chýba len veľmi málo ľuďom. Z
roka na rok sme festival zdokona-
ľovali, vylepšovali a z roka na rok
naň chodilo menej divákov. Cítili
sme to už od roku 2002 alebo
2003.Asi sa na tom podpísala po-
čítačová kultúra, ale aj boom let-
ných hudobných festivalov. Mla-
dý človek má dnes na leto nejaké
peniaze, tak si za ne kúpi lístok
na Pohodu, alebo aj na nejaký iný
festival a tým si už vyčerpá rozpo-
čet. Hoci sme sa snažili veľa pred-
stavení organizovať aj zadarmo,
pretože základná myšlienka Ci-
buláku bola ukázať divadlo aj ľu-
ďom, ktorí by naň inak nešli. Ale
neľutujem nič, bolo to krásne ob-
dobie. A keď nás niekto pochválil
alebo sa poďakoval, bola to pre
nás veľká odmena.

Predovšetkým píšem a mal by
som sa pomaly začať venovať
tohtoročnej Alternatíve v Drevo-
ne. Túto kultúrnu akciu som vy-
myslel v časoch, keď sme mali
menej aktivít. Našli sme firmu, kto-
rá vlastní tieto priestory a bola
ochotná nám ich zapožičať za
euro. Haly sú na takýto účel
priam predurčené, je tam prístre-
šok pre prípad zlého počasia a
našli sme si aj pravidelný termín,
29. august, kedy býva voľno.

Snažím sa o knižku poviedok. A
oslovila ma kamarátka, či by sme
nevydali kuchársku knižku s pe-
zinskými receptami.

S kamarátmi sme založili ob-
čianske združenie 5P. Okrem kul-
túrnych aktivít robíme aj s vozíč-
karmi. V roku 2008 sme začali pra-
covať na projekte Mesto bez ba-
riér. Tesne predtým Pezinok do-
stal ocenenie, že je po Piešťa-
noch v poradí druhým najlepším
slovenským mestom, pokiaľ ide o
bezbariérové prístupy. Veľmi sa
nám to nepozdávalo, pretože ka-
diaľ sme chodili, tam sme narážali
na bariéry. Mal som pocit, že dru-
hé najlepšie mesto by malo vyze-
rať inak. Začali sme budovať pev-
né nájazdy aj mobilné plošiny do
basketbalovej a volejbalovej haly,
do úradov a inštitúcii, do obcho-
dov, do kostola a na ďalších mies-
tach. Napríklad na kruhovom ob-
jazde pri hostinci Lipár sú tri štvrti-
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Veľa úsilia a času ste venova-
li festivalu Cibulák. Dnes sa už
nekoná. Nechýba Pezinku taká-
to vrcholná kultúrna udalosť?

Čomu sa venujete dnes?

Spomínate písanie. Čo teda
píšete okrem slovníka?

Venujete sa aj otázke bezba-
riérového prístupu do budov a
verejných priestorov v Pezinku.

ny nájazdov v poriadku, ale na tej
jednej štvrtine treba vozík zdvih-
núť. Samozrejme tu záleží aj na
stupni postihnutia, sú vozíčkari,
ktorí na vozíku môžu doslova lie-
tať. Ale sú aj takí, ktorí potrebujú
pomoc a nie je nič príjemné ich
stále zakláňať a predkláňať. Žia-
dali sme mesto o nový chodník na
Bratislavskej ulici. Dostali sme od-
poveď, že je tu dobrý chodník, ale
prejsť cez túto najfrekventovanej-
šiu cestu v meste je aj pre star-
ších ľudí riziko. Našťastie sa už aj
u nás stáva, že vodiči na precho-
de pre chodcov zastavia.

U nás jednoducho architekti ne-
majú skúsenosti s budovaním
bezbariérových priestorov. Ka-
marát, keď nastúpil v Kanade do
architektonickej kancelárie, po-
vinne musel dva týždne jazdiť na
vozíku, ešte aj keď išiel na zá-
chod, alebo si kúpiť kávu. Získal
tak odhad, akú šírku musia mať
chodby a ako musia byť priestory
riešené, aby v nich vozík nenará-
žal. To je príklad, ako sa takáto
empatia vytvára.Absolvovali sme
dni empatie v škole na Kupec-
kého ulici, aby sme mohli vysvet-
ľovať deťom, čo sa s vozíkom a
dá a čo nie.

Už tým, že je pri Bratislave, je
Pezinok kultúrne mesto. Častej-
šie sem zájdu umelci napríklad aj
z Prahy, takmer pravidelne tu hos-
ťuje Radošinské naivné divadlo,
konajú sa koncerty... Sme jedno z
mála miest, ktoré si zachovali am-
fiteáter, za čo patrí veľká vďaka
mestskému zastupiteľstvu za je-
ho rozhodnutie. Prial by som
Pezinku, aby mal na seba viac ča-
su. Aby ho jeho obyvatelia pova-
žovali za svoje mesto a boli naň
hrdí. Osudom miest pri veľko-
mestách je žiaľ aj to, že v nich
mnohí ľudia iba prespávajú.
Nemajú k nim vzťah a nevedia po-
maly, kto je primátor alebo farár.
Prial by som si, aby si zo dňa na
deň väčšina ľudí vytvárala k mes-
tu svoj vzťah, cítila k mestu lásku,
ktorá v konečnom dôsledku obo-
hacuje obe strany. Pretože s lás-
kou sa veci robia ľahšie a lepšie
než z donútenia.

Ľudia, ktorí ma navštevujú a pre-
javujú záujem o veci, ktoré robím.
Vtedy mám pocit, že ich robím
pre niekoho, lebo robiť veci len
´do luftu´, to nie je ono. Keď som
vydal prvýkrát svoj slovník, mno-
hí ľudia mi ďakovali, že mali vďa-
ka nemu krajšie Vianoce. Dostali
ho do daru, sadli si celá rodina a
niekto zo slovníka nahlas čítal.
Čo môže byť krajšie?
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Aká je v spoločnosti miera
empatie a pochopenia voči ľu-
ďom s handicapom?

Považujete Pezinok za kul-
túrne mesto? Čo na ňom máte
rád a čo vám chýba?

Čo vám dodáva najviac ener-
gie?

(kam)

S láskou sa veci robia lepšie než z donútenia
Lajo Slimák patrí medzi naj-

známejšie postavy Pezinka.
Hral divadlo, organizoval kul-
túrne akcie a hlavne bol zdro-
jom dobrej nálady a zábavy,
skrátka vždy a všade ho bolo
plno. Po autonehode v roku
2001 je upútaný na vozík.
No napriek tomu je ho všade
plno i teraz. Nedávno oslá-
vil päťdesiatku a vydal už
druhé doplnené vydanie
Výkladového slovníka pe-
zinčiny.

Chcete spojiť príjemné s užitočným? Zúčastnite sa
dňa 3. ročníka turisticko-
poznávacieho prechodu po Banskom náučnom chod-
níku, na ktorý vás týmto srdečne pozýva Malokar-
patský banícky spolok v Pezinku. Začíname

– pred vchodom do Pinelovej nemoc-
nice. MBS Pezinok

10. mája 2014 (sobota)

o 9.00 h
na Zumbergu

Pozvánka

4. apríla priestormi materskej školy na Cajlanskej ulici patriacej
pod MŠ Gen. Pekníka 2 zaznel banícky pozdrav: „Zdar Boh!“.

Pozornosť detí sa sústredila na pútavé rozprávanie
a pánov, ktorí baníctvu zasvätili

nemalú časť svojho života a sú aktívnymi členmi Združenia baníc-
kych spolkov a cechov Slovenska. S typickými pracovnými po-
môckami a doplnkami oblečenia predstavili prácu baníkov v 19. sto-
ročí, ale aj v neskoršom období modernizácie a technického
pokroku, ktorý baníctvo zažilo v 20. storočí. Deti sa dozvedeli, aké
horniny a minerály sa ťažili v Malých Karpatoch a ako boli využíva-
né. Mali tiež jedinečnú možnosť okúsiť váhu zlatej rudy s obsahom
tohto drahého kovu. Potešili sa, keď videli a držali v rukách grafit,
ktorý je náplňou ich obľúbených ceruziek. Pri údere kladivom na
klopačku, ktorej zvuk kedysi široko-ďaleko oznamoval baníkom dô-
ležité správy, všetci zbystrili pozornosť a chceli si vlastnoručne klep-
núť na klopačku.

Návšteva pánov baníkov rozšírila znalosti detí o neživej prírode
a o baníctve v našom blízkom okolí, čím obohatila ich výchovno-
vzdelávací proces. A za to im aj touto cestou veľmi pekne ďaku-
jeme.

JUDr.
Dušana Vilima Jozefa Mišutu,

Katarína Tarbajová

O neživej prírode z úst baníkov

Centrum voľného času Pezinok pripravilo pre deti vítanie
jari v Zámockom parku. Podobne ako v predošlých rokoch
bolo hlavnou myšlienkou podujatia pripomenutie starých
ľudových zvykov. K rozlúčke so zimou preto nesmel chýbať
tradičný rituál pálenia a topenia Moreny – vládkyne zimy.
Pri tejto príležitosti si v piatok 4. apríla do parku našli cestu
desiatky detí v sprievode svojich rodičov a príbuzných.
Zhromaždili sa pred prístavbou Centra voľného času, kde bo-
li pripravené jednoduché poučné úlohy. Deti hľadali poscho-
vávané symboly jari a učili sa ich nakresliť. Popri tom sa za-
pájali do spievania viacerých jarných piesní.

Samotný rituál vynášania Moreny prišiel na rad na záver.
Symbolickú bábku odprevadil veselý sprievod až k jazierku.
Tu ju podľa starých ľudových zvykov zapálili a hodili do vody.
V Pezinku tak oficiálne zavládla jar. (KG)

Deti odprevadili Morenu
a privítali v Pezinku jar

Kýchanie, upchatý nos alebo naopak nádcha, slziace a začer-
venané oči, škriabanie v hrdle... Takto asi vyzerá popis jarného
obdobia z pohľadu mnohých alergikov. Prebúdzajúca sa zeleň, ze-
lenajúce sa stromy, rozkvitnuté kvety so sebou prinášajú množstvo
alergénov v podobe peľov uvoľňujúcich sa do ovzdušia. Jeden z
najčastejších a najviac dráždivých jarných peľov je peľ vetroopeli-
vých rastlín, prevažne stromov. Vietor rozptyľuje voľným okom ne-
viditeľné peľové zrná do veľkých vzdialeností a alergici na ne môžu
reagovať aj na miestach, kde sa tieto rastliny priamo nenachádza-
jú. Častým prejavom alergie na pele je takzvaná senná nádcha.

Na jar je v našich končinách agresívny hlavne peľ brezovitých
stromov. Patria sem breza, jelša, lieska, topoľ, jaseň, vŕba, javor,
hrab, dub, brest, pagaštan, platan či orech. Výnimkami, čo sa aler-
génnych peľov týka, však nie sú ani ihličnaté stromy a kry. Začína
sezóna pre tis, borievku, smrekovec, smrek, jedľu a borovice.
Najväčšia koncentrácia peľových alergénov v ovzduší býva v apríli.

Alergény sa žiaľ v ovzduší nachádzajú aj počas leta a jesene.
Dreviny vystriedajú trávy a obilniny, na ktoré podľa štatistiky reagu-
je až polovica ľudí so sennou nádchou. A na jeseň prichádzajú na
rad ešte astrovité byliny a to hlavne palina.

Alergiu môžeme zdediť, ale rovnako ju môže vyvolať aj kontakt s
alergénom.Ak sa u vás vyskytnú nepríjemné príznaky možnej aler-
gie ako sú svrbenie v nose, ústach, hrdle a očiach, výtok z nosa
alebo upchatý nos, časté kýchanie ako aj červené a slziace oči, je
najlepšie navštíviť odborníka - alergológa. V posledných desaťro-
čiach počet alergikov stále rastie. (KG)

S prebúdzajúcou sa prírodou
začína obdobie alergií

Klub sprievodcov mesta Pezinok v zmysle plánu činnosti na rok
2014 zorganizoval pre a svojich členov a záujemcov z radov obča-
nov exkurziu do Mestského múzea v Senci kde s Pezinčania popri
prechádzke mestom pozreli veľmi pútavú výstavu o živote a diele
nášho významného vedca vojaka i politika Milana Rastislava Šte-
fánika. Hostí z Pezinka privítal a osobne po výstave sprevádzal ria-
diteľ múzea Mgr. Gábor Strešňák.

Na výstave nesúcej názov „Štefánik- od študenta po ministra“ boli
prezentované originálne dokumenty, fotografie a filmy z obdobia
jeho štúdií a pôsobenia ako vedca vo Francúzsku na Tahiti a neskor-
šej aktívnej leteckej armádnej služby, dokumenty o jeho aktívnej
politickej činnosti mapujúce jeho zásluhy na vzniku prvého česko-
slovenského štátu.

Po prehliadke Mestského múzea nasledovali návštevy Infocentra
mesta Senec a výstavy prác piatich pezinských amatérskych
tvorcov v galérii LABYRINT v seneckom kultúrnom dome.

Peter Ronec

Návšteva výstavy o generálovi Štefánikovi
V závere zimnej sezóny 2013/2014 hodnotili členovia Klubu

sprievodcov mesta Pezinok svoju činnosť za uplynulé obdobie.
Úvodom výročnej schôdze privítal prítomných členov klubu i hostí
predseda Peter Ronec a predložil plénu na schválenie návrh pro-
gramu rokovania a tiež návrh na zloženie pracovnej komisie.
Podpredsedníčka klubu E. Wengová predložila plénu návrh plánu
činnosti na rok 2014.

Klub sa od svojho vzniku snaží o dobrú spoluprácu s občianskymi
združeniami, spoločenskými a kultúrnymi inštitúciami, športovými
organizáciami a tiež múzeami a galériami pôsobiacimi v Pezinku.
Okrem poskytovania sprievodcovských služieb pre návštevníkov
mesta z domova aj zahraničia organizuje odborné exkurzie, náv-
števy múzeí a galérií, kultúrnych a spoločenských podujatí. K pravi-
delným akciám organizovaným klubom sprievodcov patria návšte-
vy partnerských miest a tiež sprevádzanie a tlmočenie pre návštev-
níkov z partnerských miest u nás v Pezinku. Klub sa ďalej zameria-
va na spoluprácu s pezinskými školami. Peter Ronec

Mestskí sprievodcovia bilancovali
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Inzercia

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Inzercia

Výstavy: 20.2. – 4.5. Horí, horí! 3 – 140 rokov Dobrovoľného ha-
sičského zboru v Pezinku
14.5. o 18.00 h – 29.6. Igor Piačka

4.5. Sviatok sv. Floriána.

10.5. Memoriál Richarda Rétiho

17.5. Noc múzeí a galérií

22.5. Deň sv. Urbana.

- prierezová výstava známko-
vej tvorby, knižných ilustrácií a grafík I. Piačku

Slávnosť patróna hasičov v spolupráci
s OR HaZZ v Pezinku a Dobrovoľným hasičským zborom Pezinok

- 9.00 -18.00 h. VIII. ročník medzi-
národného šachového turnaja v spolupráci s Klubom šachu Pezinok

- 18.00 – 23.00 h. Atraktívny program
pre návštevníkov Medzinárodného dňa múzeí a galérií

Podujatie určené všetkým vinohradníkom,
vinárom a priateľom vína pri príležitosti sviatku ich patróna

Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva
pod Malými Karpatmi – expozície prezentujúce význam a dejiny
vinohradníctva a vinárstva v Malokarpatskom regióne.

Podujatia:

Stále expozície:

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA
Mamičke najkrajší darček dám -

Deň múzeí a galérií -

14. 5. 2014 o 16.00 hod.

17. 5. 2014 od 10.00 hod.

Tvorivé dielne pre deti pri príležitosti Dňa matiek. Mamičky budú
obdarované vlastnoručne zhotoveným darčekom od svojich rato-
lestí a deti si môžu zašantiť na dvore.

Deň otvorených dverí. Vstup do Galérie insitného umenia zdar-
ma. Pre deti sú prichystané rôzne hry a zábava.

Galéria insitného umenia - Schaubmarov mlyn, Pezinok – Cajla,
Cajlanská 255

Miestna organizázia Matice slovenskej Pezinok vás všet-
kých srdečne pozýva na posedenie pri peknej muzike dňa

v malej sále Domu kultúry Pezinok v
spolupráci M.O.M.S. Dúbravka pod názvom .
16. 5. 2014 o 10.00 h

Kytice Matice

Pozvánky na folklórne vystúpenia

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v
Bratislave poriada XI.ročník prehliadky speváckych súborov

, ktorá sa uskutoční dňa
v Dome kultúry Pezinok. Na vašu účasť sa teší orga-

nizačný výbor JDS Pezinok.

„SENIORI SPIEVAJÚ“ 17. mája 2014
o 10.00 h

Folklórny spevácky súbor RADOSŤ vás pozýva na svoje vy-
stúpenie pod názvom , ktorý sa uskutoční v
piatok v malej sále Domu kultúry v Pezinku. v
Pezinku.

„Máj, lásky čas“
9. mája o 19.00 h

3.5. Zóna bez peňazí.

6.5. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež

11.5. Deň matiek.

15.5. Kvetinka do kvetináča

16.5.-17.5. Babinec

20.5. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež

24.5. Deň detí.

29.5. Ferdo mravec a kamaráti z lesa

Bližšie informácie o podujatiach
033/6901 991, 0948 222 117.

Máte doma pekné veci, ktoré nepotrebujete a
je vám ich ľúto vyhodiť? Môžete nimi potešiť niekoho iného a záro-
veň si sami spraviť radosť inými vecami.Ato všetko bez peňazí.

– tvorivý utorok od
16.00 do 18.00 h pre každého od 9 rokov, pre všetkých, čo radi vyrá-
bajú, stačí ak sa prihlásiš na telefónnom čísle alebo mailom.

Pozývame všetky mamičky, babičky v nedeľu do
Zámockého parku Pezinok, kde si deti z CVČ pripravili pre svoje ma-
mičky poďakovanie v podobe vystúpenia.

– Mama, ocko poď sa hrať - stretnutia
s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svo-
jimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

– víkendovka pre dievčatá od 8 rokov - dobro-
družná noc v centre voľného času od 16.30 do 10.00 h pre dievčatá,
ktoré sa rady bavia, súťažia a neboja sa spať mimo domu.

- tvorivý utorok od
16.00 do 18.00 h pre každého od 9 rokov, pre všetkých, čo radi vyrá-
bajú, stačí ak sa prihlásiš na telefónnom čísle alebo mailom.

Pozývame všetky deti do Zámockého parku osláviť
spolu s nami ich sviatok. Nebude chýbať veľa hier, súťaží a určite sa
nájde aj sladká odmena.

– Mama, ocko poď sa hrať -
stretnutia s rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé dopoludnie.

na alebo na
telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená.

V celej bohatej histórii náš-
ho mesta nie je veľa osob-

ností, vyznačujúcich sa vše-
strannými záujmami, mnohými
organizačnými aktivitami a naj-
mä systematickou prácou a ne-
zištnou obetavosťou v prospech
svojho rodného mesta a jeho ob-
čanov. Takou významnou osob-
nosťou bol možno bezkonku-
renčne práve Franz von Meissl.

Franz von Meissl bol nielen
významný pezinský lekárnik,
ale zastával aj funkciu mešťa-
nostu, mestského kapitána, poľ-
ného policajného komisára, spo-
luzakladal Pezinsko-modran-
sko-svätojurskú sporiteľňu, bol
tzv. sirotským otcom a členom
mnohých mestských organizá-
cíi a inštitúcií. V súkromí bol tiež
talentovaným maliarom, okrem
iného autorom veľkého obrazu
sv. Rozálie v rovnomennej ka-
plnke na Rozálke. Veľkú záslu-
hu mal aj na usporiadaní mest-
ského archívu, záchrane histo-
rických mestských zbierok sta-
rožitností, najmä cechových pa-
miatok a mestských insígnií.
Tieto boli základom pre založe-
nie prvej expozície, ktorá bola v
Starej radnici. Položil tak zá-
kladný kameň pre budúce mú-
zeá. Bol aj autorom prvých do-
chovaných a tlačou vydaných
dejín nášho mesta.

Veľmi dôležitým bol jeho osob-
nostný i organizátorsky podiel
pri zakladaní Dobrovoľného ha-
sičského spolku a jeho neskor-
šia dlhoročná funkcia veliteľa.
Bol to práve Franz von Meissl,

kto 10. januára 1874
vydal výzvu pezin-
ským mešťanom na
založenie historicky
prvého dobrovoľného
hasičského spolku v
meste. O deň neskôr,
11. januára, sa zišli
významní pezinskí ob-
čania na zakladajú-
com valnom zhro-
maždení. Stanovy
spolku boli schválené
budapeštianskym Mi-
nisterstvom vnútra 9.
marca 1874. Od tohto
obdobia už 140. rokov gene-
rácie Pezinčanov-hasičov z ra-
dov dobrovoľníkov a neskor-
šie aj profesionálov napĺňajú
krédo, ktoré je vyjadrené vetou
„Bohu na slávu – blížnemu na
osoh“. Veliteľom bol Meissl od
začiatku existencie spolku až do
roku 1905, kedy odstúpil z tejto
funkcie pre svoj pokročilý vek.
Čestným predsedom zostal
však až do svojej smrti. Pod je-
ho vedením organizovali dobro-
voľní hasiči pravidelné cvičenia
a prehliadky, zúčastňovali sa
podujatí aj mimo mesta, dokon-
ca aj v Bratislave. V Pezinku sa
zúčastňovali slávností a sviat-
kov a aj sami vyvíjali kultúrne a
spoločenské aktivity. Populárne
u obyvateľov boli najmä nimi or-
ganizované zábavy, majálesy a
bály. Hasiči často dávali impulz
aj na organizovanie zbierok a ve-
rejnoprospešných podujatí. Od
začiatku mali úzke profesionál-
ne kontakty s „kolegami“ v Bra-

tislave aj v iných mestách. Svo-
ju základnú činnosť a poslanie,
teda likvidáciu požiarov, ochra-
nu majetku a ľudských životov
a preventívnu činnosť vykoná-
vali nielen v Pezinku , ale aj v
jeho okolí.

Práve za zásluhy o rozvoj po-
žiarnej ochrany bolo Franzovi
von Meisslovi v roku 1896 ude-
lené vysoké vyznamenanie cisá-
rom Františkom Jozefom I. spo-
jené s rytierskym titulom.

Rodina Meisslovcov sa prisťa-
hovala do Pezinka okolo roku
1830 zo susedného Rakúska.
Franzov otec Eduard Meissl bol
lekárnikom, pochádzal z rakús-
keho Schwechatu, jeho starý
otec Leopold von Meissl bol maji-
teľom panstva vo Freyendorfe a
významným poľnohospodárom.
V profesii mestského lekárnika
nasledoval otca aj syn Franz,
ktorý sa narodil 9. januára 1837
v Pezinku. Farmáciu vyštudoval
na vysokej škole vo Viedni.

Oženil sa s Karolínou Schmog-
rovitzovou, ktorá pochádzala zo
známej pezinskej obchodníckej
rodiny. Lekáreň prevzal od svoj-
ho otca v roku 1862. Meisslovci
mali aj talentovaného syna
Eduarda, ktorý sa stal význam-
ným maliarom v Mníchove.

Franz von Meissl sa dožil úcty-
hodného veku 97 rokov. Po-
sledné roky života prežil u svojej
dcéry Izabely Jurekovej v ra-
kúskej dedinke Sierndorf. Tra-
duje sa, že keď bol na smrteľnej
posteli, pezinskí hasiči mu za-
slali 11. januára 1934, pri príleži-
tosti osláv 60. výročia založenia
zboru, ďakovný telegram, v kto-
rom vyzdvihli jeho zásluhy a
význam. Tento telegram údajne
Meissla veľmi potešil. Sedem-
násť dní po jeho doručení Franz
von Meissl 28. januára 1934 zo-
mrel. Pochovaný je v rodinnom
hrobe na cintoríne v Sierndorfe.

Oliver Solga

Franz von Meissl – zakladateľ dobrovoľného hasičstva v Pezinku

Hrob Franza von Meissla
na cintoríne v rakúskom
Sierndorfe je udržiavaný vo
veľmi dobrom stave aj preto,
že tu žijú jeho priami potom-
kovia s rodinami. Cintorín
navštívil v roku 2013 aj pri-
mátor Oliver Solga spolu s
riaditeľkou PKC Ingrid Nos-
kovičovou a riaditeľom MM
Martinom Hrubalom. Na je-
ho hrob ako symbol vďaky a
úcty položili venček so stu-
hou v mestských farbách.

Štatistické zisťovanie
Slovenská republika sa pros-

tredníctvom Štatistického úradu
SR zapojila do realizácie Zist'o-
vania o príjmoch a životných
podmienkach domácností (EU
SILC) v rámci projektu európ-
skych štatistických zisťovaní
nadväzuje na predchádzajúce
zisťovania, ktoré boli uskutoč-
nené v domácnostiach už v ro-
koch 2005 až 2013 (EU SILC
2005 - 2013). Ciel'om tohto pro-

jektu je vytvoriť spoločný rámec
na systematickú tvorbu štatistík
krajín Európskej únie o príjmoch
a životných podmienkach do-
mácností. Jeho realizáciou sa
získava harmonizovaný zdroj
údajov o príjmoch, úrovni a
štruktúre chudoby a sociálnom
vylúčení v krajinách Európskej
únie. To umožňuje nielen analy-
zovanie životnej úrovne domác-
ností na Slovensku, ale i medzi-

národné porovnávanie Sloven-
ska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťova-
nia pre rok 2014 vybraných viac
ako 300 obcí, medzi nimi aj Pe-
zinok. Do zisťovania je zarade-
ných takmer 6000 domácností.

Zist'ovanie sa uskutočňuje

V tomto období vybrané do-
mácnosti vo vašom meste
navštívi pracovník poverený
funkciou opytovateľa, ktorý je
povinný preukázať sa v domác-
nostiach osobitným poverením.

od
14. apríla do 30. júna 2014.

Všetky informácie a názory, kto-
ré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, budú ano-
nymné a použité výlučne na šta-
tistické účely. Ochranu dôver-
ných údajov upravuje zákon č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatisti-
ke. Za ochranu dôverných úda-
jov zodpovedá Štatistický úrad
Slovenskej republiky. Podrob-
nejšie informácie sa môžete
dozvedieť na stránke ŠÚ SR
na adrese ale-
bo telefonicky na t. č. 02/69
250 410.

www.statistics.sk
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Po neveľmi vydarenom za-
čiatku roka, keď súbor prišiel o
akordeonistu a nedarilo sa zo-
hnať nového, nám opäť svitla
nádej a „zasvietilo slniečko“.
Člen nášho súboru Milan Vaš-
kovič priviedol medzi nás svoj-
ho švagra Miroslava Rajta, vyni-
kajúceho hudobníka, ktorý sa
stal na našu veľkú radosť čle-
nom súboru. Zároveň sme sa
priateľsky rozlúčili s hudobným
vedúcim Miroslavom Kernom
po vzájomnej zhode, že naše
predstavy o práci súboru sa roz-
chádzajú. Poďakovali sme Mi-
rovi za spoluprácu a s chuťou
sme sa pod novým hudobným
vedením pustili do práce na prí-
prave nového scenára a reper-
toáru, ktorý plánujeme v rôz-
nych obmenách využívať v tom-
to roku. Fragment z nového sce-
nára sme si už vyskúšali na vy-
stúpeniach vo Viničnom i v Pe-
zinku pri príležitosti hodnotia-
cich výročných schôdzí miest-
nych organizácií Jednoty dô-
chodcov Slovenska. Reakcie

publika nás presvedčili o tom,
že sa naše pesničky páčili a že
cesta, ktorou sa uberáme je
správna. V sobotu 29. marca
sme si overili svoje schopnosti
na súťaži „Konc jak živé“ v pred-
nesoch ľudových rozprávačov,
tancoch a sólových či dueto-
vých spevoch v Gajaroch, ktorú
organizovalo Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre pre
bratislavský kraj. Naši speváci
získali niekoľko ocenení a dip-

lomov, čo nás veľmi potešilo a
povzbudilo.

Na apríl sme si naplánovali
účasť na prehliadke spevác-
kych súborov, ktorú organizuje
pezinský súbor Obstrléze pod
názvom Slnko v nás. Na 9. má-
ja pripravujeme vystúpenie sú-
boru v Kultúrnom centre v Pe-
zinku pod názvom „Máj, lásky
čas“, 15. mája sa zúčastníme
na Krajskej prehliadke spevác-
kych súborov organizovanej

Jednotou dôchodcov Sloven-
ska, ktorá sa uskutoční v Kultúr-
nom centre v Pezinku, 23. mája
vycestujeme do Valašského
Meziříčí, kde pohostinsky vy-
stúpime na jarnom koncerte
mužského speváckeho súboru
„BESEDA“.

Toto sú zatiaľ veľmi konkrétne
méty, ktoré sú pred nami. Veľmi
sa na ne tešíme a veríme, že bu-
deme mať čím naše obecen-
stvo potešiť. Eva Frťalová

Nový vietor do plachiet pre FS Radosť

7. 5. 2014 o 19.00 h
Dom kultúry Pezinok
Predaj vstupeniek od 1. 4. 2014
Vstupné: predpredaj 20 €
v deň koncertu 25 €

Večer 2. apríla vládla na našej škole príjemná, skoro rodinná
atmosféra. Za prítomnosti pani

s manželom a klaviristu
bolo uvedené a predstavené CD s nahrávkami

predopusových klavírnych skladieb Eugena Suchoňa. Ožila
hudba, ktorá bola dlhé roky uchovávaná v pozostalosti rodiny
Suchoňových. Sú to prvé kompozičné kroky mladého Suchoňa,
jeho „pezinského obdobia“ a prvé roky štúdia v Bratislave...

Pán profesor, pri písaní mali ste už sen o
počuli ste tóny vnímali ste spev
básní Tušili ste, že meno Bach rozozvučí celú

a na sklonku života sa vrátite k jednohlasu

Počúvali sme skladby 17-ročného mladíka, akoby sme si pre-
zerali staré zažltnuté fotky rodinného albumu... Ďakujeme, pán
profesor..!

Danice Štilichovej-Sucho-
ňovej Petrom Štilichom Ladislava
Fanzowitza

Mária Vaneková

Adagia Krútňave?,

Horalskej suity, Metamorfóz,

Nox et solitudo?

Fantáziu?, Troch

modlitieb?

Mladý Suchoň znel v Pezinku
Vo štvrtok dňa 27. 3. 2014 o

18.00 h sa uskutočnila malá ver-
nisáž a stretnutie s maliarkou

pri príle-
žitosti otvorenia mini - galérie v
Pralinkárni v Pezinku (pasáž
Galaxia Centrum, M. R. Štefá-
nika č. 27).

Maliarka Andrea Mozolová
pochádza z Krupiny, kde absol-
vovala 12 rokov ZUŠ. Po skon-
čení štúdia na Univerzite Ma-
teja Bela maľovala a tvorila „na
voľnej nohe“. Dnes pôsobí vo
svojom ateliéri v Pezinku a jej
tvorbu možno sledovať aj na jej
virtuálnej galérii .

Andreou Mozolovou,

www.ajamo.sk

Motívmi jej tvorby je žena,
vzťahy, energia a sýtosť farieb.
Často stvárňuje s tým súvisiace

momenty, sýto a farebne, na plát-
ne, kde používa akryl, tmel a per-
leť. Okrem toho realizuje v Pe-

zinku aj zážitkové kurzy maľova-
nia pre deti a dospelých. Za po-
sledné dva roky vystavovala na-
pr. v Pezinku, Bratislave, B. Bys-
trici, Košiciach, ale aj v Londýne.

Výstava obrazov maliarky
Andrey Mozolovej bude v
Pralinkárni do 30. 6. 2014.

V našej mini - galérii chceme
dať príležitosť aj začínajúcim
umelcom a umelcom z Pezinka
a okolia, aby prezentovali svoje
diela. Veríme, že tým podporí-
me umelecké cítenie a inšpiru-
jeme našich návštevníkov.

www.pralinkaren.sk
Ing. Ľubimíra Lacková

Vernisáž a stretnutie s maliarkou Andreou Mozolovou

„To si pamätám“ znelo v Mestskom múzeu mnoho ráz
Do 31. mája potrvá v Mestskom múzeu

výstava s výstižným názvom „To si pamä-

tám“.

Výstava kombinuje čierno-biele foto-

grafie so spomienkami Pezinčanov, ko-

mentármi z múzejnej facebookovej strán-

ky, textami, ktoré majú návštevníci mož-

nosť napísať na prázdne stránky papiera,

ktoré visia pri fotografiách. Objavia sa no-

vé príbehy a prírastky do archívu Mest-

ského múzea? (et)

Autor a Pezinské kultúrne centrum
si vás dovoľujú pozvať na vernisáž
výstavy a krst knižky

dňa
domu kultúry.

Viliama Boj-
kovského 28. apríla o 17.00 h v
minigalérii

V predvečer Dňa uči-
teľov 27. marca žiaci
ZUŠ Eugena Sucho-
ňa potešili nielen svo-
jich pedagógov, ale aj
pezinskú verejnosť
sviežim Jarným kon-
certom v PKC. Nie-
koľkí z najlepších žia-
kov školy sa predsta-
vili pútavým, žánrovo pestrým hudobným repertoárom.

Okrem kvalitných sólových interprétov sme si vypočuli aj nie-
koľko veľmi pekných komorných zoskupení:

Dievčenský kvartet priečnych fláut sa predstavil premiérou cyk-
lickej skladby svojho pána učiteľa Mariána Mráza „Môj deň“.

Na hudbu C. Saint-Saënsa – „Labuť“ v interpretácii violonče-
listky Magdalény Letzovej tancovala talentovaná Lívia Laiferová.

V komornej formácii si získali publikum aj mladí gitaristi a páčil sa
aj husľový kvartet, ktorý predniesol „Tri hudobné kúsky“ K. Hertela.

Traja zo spomínaných huslistov z triedy PaedDr. Ľubomíry
Záhradníkovej sa len pred pár dňami úspešne prezentovali na
celoslovenskej husľovej súťaži ZUŠ „Schneiderova Trnava“.
Bronzové pásmo získala Adela Čermáková a Jerguš Čermák a
strieborné pásmo si priniesol Bystrík Dzíbela.

Jarnú výstavu nazvanú „Obloha nad riekou“ pripravili so svo-
jou pani učiteľkou akademickou maliarkou Júliou Piačkovou žia-
ci výtvarného odboru. Verejnosť si ju môže pozrieť na poschodí
KC v Pezinku do konca apríla. Aj naši výtvarníci sa môžu po-
chváliť ocenením na súťaži. Namiko Uchnárová, žiačka Júlie
Piačkovej získala 1. miesto na súťaži Výtvarná Modra: Pocta Ľu-
dovítovi Hološkovi.

Do pozornosti pezinskej verejnosti dávame termín prijímacích
skúšok do ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku. Skúšky sa budú ko-
nať v čase v budove
ZUŠ na ulici M.R.Štefánika 9 do všetkých odborov: hudobného,
tanečného, výtvarného a literárno-dramatického. Bližšie informá-
cie a prihlášku nájdete na .

13. mája (v utorok) od 14.00 do 19.00 h.

(ZA)www.zuspezinok.sk

Jar v ZUŠ Eugena Suchoňa

Pozvánka do minigalérie DK

Viac ako tisíc návštevníkov
navštívilo tento rok podujatia
marca mesiaca knihy a Týždňa
slovenských knižníc v Malokar-
patskej knižnici v Pezinku.
Knižnica pripravila 47 podujatí.
Na besedách sme privítali Oľgu
a Ľubomíra Feldekovcov, Petra
Krištúfka, Petru Nagyovú-Dže-
rengovú, Juraja Šeba aj tohto-
ročných finalistov Ceny Jána
Johanidesa a ceny Anasoft
Litera Janu Juráňovú a Maro-
ša Krajňáka. O tajomstvách ves-
míru prišiel deťom rozprávať
astronóm Dušan Kalmančok. S
dobrovoľníčkou z OZ Psia duša

Andreou Sedláčkovou a jej tro-
ma psími sprievodcami sme sa
v rámci spoločného projektu
Tuláčik porozprávali o zviera-
tách, ktorým dobrovoľníci pomá-
hajú nájsť domov.

S deťmi sa stretol mladý
prekladateľ obľúbených kníh
zo série Príšerná veda Juraj
Kubica. Hosťami v knižnici boli
aj Katarína Kerekešová a Zu-
zana Polonská, tvorkyne slo-
venského večerníčka aj knihy
Mimi a Líza. Pokračoval úspeš-
ný cyklus Voda, čo ma drží
pod vodou. Pre seniorov sme
otvorili druhý cyklus tréningov

pamäti. Počas marca sme
spustili prvé kolo kvízu o regio-
nálnych osobnostiach, tento-
krát venované Richardovi Ré-
timu a Františkovi Karolov
Meisslovi.

Týždeň slovenských knižníc
vyvrcholil tradičným medziná-
rodným podujatím Noc s An-
dersenom. Primátor Pezinka
Oliver Solga otvoril podujatie čí-
taním z knižnej novinky Braňa
Jobusa, ktorého sme potom
osobne privítali – okrem rozprá-
vania nezabudol zahrať na svo-
jich nezvyčajných nástrojoch.
Druhá časť večera bola ve-

novaná jubilujúcim hasičom.
V Malokarpatskom múzeu sme
na výstave hasičstva hľadali
medzi exponátmi odpovede na
kvízové otázky, na stretnutí so
šéfom pezinských dobrovoľ-
ných hasičov a s jeho profesio-
nálnym kolegom deti získali od-
povede na mnohé svoje otázky.
Hasičom sme zaspievali aj pes-
ničku o požiarnikovi Samovi.
Po návrate do knižnice sme sa
s knihou Maťko a Kubko zho-
várali o význame priateľstva.
Polnoc sme privítali počas pyža-
movej zábavy.

Daniela Tóthová

Viac ako 1000 návštevníkov marcových podujatí v knižnici

Dňa 27. 3. 2014 sa konala výročná členská
schôdza Živeny, funkciu predsedníčky bu-
de aj naďalej vykonávať

stretnutia sa konajú v posledný
štvrtok v mesiaci.

Alžbeta Stra-
páková,

Živena informuje
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáši l i sa

70-roční

75-roční

80-roční

Eva Húšťová 3.4.
Dagmar F ldešiová 6.4.
Emília Brunovská 7.4.
Ing. Ján Schvarc 7.4.
Katarína Kintlerová 9.4.
AgnešaAmzlerová 9.4.
Ján Trojan 11.4.
Mária Demovičová 13.4.
Viola Kilhofová 23.4.
Anna Pätoprstá 24.4.
Zuzana Koláriková 30.4.

Marta Sucháňová 5.4.
Václav Kohút 4.4.
Oľga Červenková 11.4.
Mária Radová 12.4.
Anežka Mindová 29.4.
Fridrich Gyurisch 29.4.

Anna Vašková 10.4.
Jaroslav Ondrejkovič 17.4.
Marianna Brunovská 24.4.

ö

APRÍL 2014 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

Denis Slez a Veronika Mezeiová •
Dominik Valla a Adriána Pukajová
• Shai Kroitzvirt a Mgr. Zuzana Ho-

Irena Kovačovská 85 r.
Zdenka Vyhnalíková 44 r.
Ľudovít Prizbul 80 r.
Andrea Líšková 45 r.
Milan Tesář 85 r.
Gabriela Lukačovičová 68 r.
Alžbeta Lukačovičová 71 r.
Štefánia Zubeková 83 r.
Jozef Trnka 76 r.
Jozef Slamka 68 r.
Luboš Hlavina 58 r.

KINO DOMU KULTÚRY máj

► 3.5. PREDAJNÁ
AKCIA DETSKÉHO OBLEČENIA A POTRIEB.

► 4.5. OSLAVY 14. VÝ-
ROČIA ZALOŽENIA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBO-
RU PEZINOK - MESTO.
► 5.5. SLÁVNOSTNÁ
PROMÓCIA ABSOLVENTOV.

► 7.5. HANA ZAGOROVÁ.

►9.5. MÁJ, LÁSKY ČAS.

► 10.5. MEMORIÁL
RICHARDA RÉTIHO.

► 10.5. MAMA.

►11.5. DEŇ MATIEK.

►14.5. KVIETOK
PRE MAMU.
►15.5. BENJAMÍN.

►16.5. KYTICE MATICE.

►17.5. SENIORI
SPIEVAJÚ.

►18.5. AHOJ ROZ-
PRÁVKA – Dnes : MARTINKA V RÍŠI ROZPRÁVOK

►18.5. WESTWEND.
ACOUSTIC BAND WITH A FOLK AMERICANA SOUND.

►24.5. DEŇ DETÍ.

►26.5. PRÁCE ŽIAKOV VÝTVAR-
NÉHO ODBORU ZUŠ E. SUCHOŇA.

►29.5. HANA ZELINOVÁ.

►30.5. ABSOL-
VENTSKÝ KONCERT ZUŠ E. SUCHOŇA.

( ) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný organi-

zátor: Centrum pre rodinu.
(nedeľa) o 12.00 h v malej sále DK –

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
VI. ročníka Akadémie tretieho

veku.
(švrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –

Galakoncert so skupinou Jiřího Dvořáka – hosť Petr Rezek.
(piatok) o 19.00 h v malej sále DK –

Program FSS RADOSŤ.
(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –

VIII. ročník medzinárodného šachového tur-
naja. Organizátori: Malokarpatské múzeum, Klub šachu Pezinok,
Pezinské kultúrne centrum, Mesto Pezinok.

(sobota) o 19.00 h v malej sále DK – Od muzikálu
po šansón. Koncert - darček ku Dňu matiek. Účinkuje: Igor Šimeg a
hostia.Agentúra MASCOTT.

(nedeľa) o 16.00 h v Zámockom parku –
Program CVČ. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie
uskutoční v Dome kultúry Pezinok.

(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
Koncert ZUŠ E. Suchoňa

(štvrtok) o 17.00 h v malej sále DK – Záve-
rečný program mladších detí Súkromnej materskej školy
Benjamin.

(piatok) o 10.00 h v malej sále DK –
Program Mirka Turčana a MO Matice slovenskej pre ZŠ.

(sobota) o 10.00 h v spoločenskej sále DK –
Krajská prehliadka speváckych súborov seniorov

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

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
. Účinkuje

Divadlo DÚHANové Zámky.
(nedeľa) o 19.00 h v malej sále DK –

Hlav-
ný garant: Velvet MusicAgency.

(sobota) o 15.00 h v Zámockom parku – Hry,
súťaže, zábava, detské atrakcie. Organizátori: PKC a CVČ.
V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční v Dome kultúry
Pezinok

(pondelok) v minigalérii –
Vernisáž sa uskutoční pri

príležitosti Absolventského koncertu. Trvanie výstavy: 26. 5. -
8. 6. 2014.

(štvrtok) o 17.00 h v malej sále DK –
Program k 100. výročiu narodenia a 10. výročiu úmrtia spisova-
teľky. Organizátori: ŽIVENA, Pezinské kultúrne centrum, Malo-
karpatská knižnica.

(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

sobota

Alexander Babiš 2.3.
Eva Bittnerová 2.3.
Nina Komarová 4.3.
Simon Volek 4.3.
Emily Sofia Štiglicová 5.3.
Melánia Pokojná 6.3.
Lucas Švorc 6.3.
Samuel Čižnár 7.3.
Roman Jurkovič 12.3.
Dominika Demovičová 13.3.
Richard Demovič 13.3.
Maroš Formánko 14.3.
Stella Sobotová 15.3.
Michaela Polakovičová 16.3.
Sára Elisabeth Megová 16.3.
Vanesa Pitoňáková 16.3.
Adela Viglaská 19.3.
Maxim Kislan 20.3.
Barbora Chovancová 26.3.
Oliver Chalama 27.3.

85-ročný

90-roční

91-ročný

93-roční

Anna Kostelančíková 3.4.
Cyril Klamo 4.4.
Anton Ptačin 11.4.
Irma Gašparovičová 13.4.
František Veselý 17.4.
MUDr. Xénia Vejborová 17.4.
Božena Križanová 20.4.
Hedviga Zaťková 22.4.

František Gavenčiak 12.4.
Mária Brišková 26.4.

Bohumil Federl 20.4.

Emil Barok 11.4.
Anna Kováčiková 22.4.

2. Amazing Spider-Man 3D .......................................... USA
3. Rio 2 ................................................ 17.00 h ............ USA
3. Amazing Spider-Man................................................. USA
4. Rio 2 3D ....................................... 17.00 h USA
4. Amazing Spider-Man 3D USA
6. Fk: Cudzí obed ......................................................... India
9. Grandhotel Budapešť ......................................................... USA
10. Chrobáčikovia ................................. 17.00 h .............. Fra
11. Chrobáčikovia 3D ............................ 17.00 h . Fra
10.-11. Divergencia............................................................... USA
13.-14. Jedna za všetky......................................................... USA
15.-16. Zakázaná zóna ........................................................... Fra
17. Veľká oriešková lúpež ..................... 17.00 h ....... Kanada
17. Godzilla ..................................................................... USA
18. Godzilla 3D ............................................................... USA
20.-21. Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol ........ Švéd
22. Transcendencia ........................................................ USA
23. X-Men: Budúca minulosť 3D ..................................... USA
24. X-Men: Budúca minulosť .......................................... USA
25. Hurá do praveku .............................. 17.00 h ............ USA
25. X-Men: Budúca minulosť 3D ..................................... USA
27. Fk: Trabantom až na koniec sveta ............................... ČR
28.-29. Liečiteľ ...................................................................... Nem

31.-1. Susedia na odstrel .................................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

Začiatok predstavení o 21.15 h

.............

.................................................

..............

Program prírodného kina Pezinok – máj 2014

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Dňa 29. 4. 2014 u-
plynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a pradedko

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

Július
POLKORÁB

Dňa 19. 4. 2014 uplynulo 10 ro-
kov, čo nás opustil milovaný otec

a 17. 4. 2014 uplynulo 9 rokov, čo
nás opustila milovaná mama

.
S úctou a láskou spomína syn
Marián.

Imrich ŠIROKÝ

Oľga ŠIROKÁ

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, musela
zomrieť, aj keď tak
veľmi chcela žiť.
Dňa 18. 4. 2014
uplynul rok, keď
nás navždy opusti-
la, mamička, babička, prababička
a krstná mama

Helena KADLEČÍKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn
Jaroslav a dcéra Alena s rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Dňa 16. apríla
2014 sme si pripo-
menuli 20. výročie
tragickej smrti

Jána GALBU
z Viničného. Kto ste
ho poznali venujte

mu, prosím, tichú spomienku.

Dňa 26. 3. 2014
uplynulo 5 smut-
ných rokov, čo nás
vo veku 52 rokov
navždy opustil náš
drahý syn, manžel,
láskavý otec, dobrý
kamarát a priateľ

.
S láskou, vďačnosťou a úctou si
na neho spomínajú mamička,
manželka, syn Martin s rodinou,
syn Filip, najbližšia rodina a kama-
ráti.

Juraj BELAY

Dňa 1. apríla uply-
nulo už 30 rokov od
úmrtia našej milo-
vanej mamy a
babky

Terezie
KINDEROVEJ.

S láskou v srdci spomínajú syn
Jozef, dcéra Emília a ostatná rodi-
na. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Dňa 1. 5. 2014 uply-
nie 15 rokov, čo nás
navždy opustil

.
Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu
tichú spomienku.

S láskou spomína celá rodina.

Milan SATKO
Spomienka na teba
nikdy nevymizne zo
sŕdc tých, ktorí ťa
milovali a navždy ti
budú vďační za
úsmev, dobrotu a
lásku, ktorú si roz-

dával. Dňa 16. 3. 2014 uplynulo
už 20 rokov, čo nám navždy odi-
šiel náš drahý

.
V tichej modlitbe, s láskou a úctou
v srdci na teba spomínajú deti
Ružka, Pavol, Mária a Jozef s
rodinami.

Jozef HANDREICH

V srdciach tých,
ktorí vás milovali,
budete žiť stále.
Dňa 11. 4. 2014
uplynulo 40 rokov,
čo nás opustila
naša drahá mamič-

ka, babička a prababička
.

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry a ostatná rodina.

Maria ČECHOVIČOVÁ

Dňa 1. 5. 2014 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustila
naša mama, bab-
ka, prababka

.
S láskou spomínajú dcéry s rodi-
nami.

Oľga
TURANOVÁ

S úctou a láskou
sme si dňa 13. 4.
2014 pripomenuli
druhé výročie, čo
ma navždy opustila
moja milovaná man-
želka

.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou spomína
manžel.

Mgr. Beáta TEPLANSKÁ

Dňa 1. 5. 2014 uply-
nie rok, čo nás
navždy opustila
naša milovaná

s láskou, vďakou a
úctou spomínajú tí, ktorí ťa milo-
vali, manžel a deti s rodinami. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí jej venujú
tichú spomienku.

Hidegard
HANUSKOVÁ

Spomíname s lás-
kou na

narodenú 1. 4.
1924. Mária, Miro-
slav a Veronika.

Máriu
LOPOŠOVÚ

Dňa 3. 4. 2014
uplynú 2 roky, čo
nás

navždy opustil
náš otec a dedko

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú syn Jozef s rodinou.

vo veku 62 ro-
kov,

Jozef
SANDTNER.

Dňa 1. 5. 2014 uply-
nie 25 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko

.
S láskou spomí-
najú manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Smútiaca rodi-
na.

Otto DEMOVIČ

Odišli ste tíško, niet
vás medzi nami,
ale v našich srd-
ciach žijete spo-
mienkami. Dňa 16.
4. 2014 uplynulo 6
rokov, čo nás na-

vždy opustila naša drahá a milo-
vaná

a dňa 30. 4. 2014 si
pripomíname 20.
výročie od smrti
nášho drahého ot-
ca, dedka a pra-
dedka

z Grinavy. S láskou spomínajú
deti s rodinami.

Emília
ŠTEFÍKOVÁ

Jána ŠTEFÍKA

Nezomrel ten, kto
zostáva v našich
srdciach. Dňa 11. 3.
2014 sme si pripo-
menuli 20. výročie,
keď od nás neča-
kane odišiel do več-
nosti náš nezabudnuteľný syn,
brat, strýko a priateľ

a 18. 4. 2014 sme si pripomenuli
jeho nedožitých 50 rokov. S veľ-
kou láskou na teba spomínajú
tvoji najbližší a priatelia. Prosíme
o spomienku v modlitbe. Nech
odpočíva v pokoji.

„DODO“ Jozef DANIEL.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli 14. 4. 2014 rozlúčiť s naším

milovaným

Ďakujeme za kveti-
nové dary a slová
útechy. Smútiaca
rodina.

JUDr. Ladislavom
ŠAFÁROM.

POĎAKOVANIE

Odišiel si, kam
každý musí sám.
Dvere spomienok
si nechal otvorené
dokorán. Aj keď nie
si medzi nami, v
našich srdciach si
stále s nami. Dňa 5. 5. 2014 si
pripomenieme 2. výročie úmrtia
nášho milého otca, manžela, ded-
ka, krstného otca

Ďakujeme všetkým, ktorí mu s
nami venujú tichú spomienku.

Stanislava SMOLCA.

Dobrý človek nezo-
miera v srdciach
tých, ktorí ho milo-
vali. Dňa 22.4. 2014
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy opus-
til náš drahý man-

žel, otec, dedko, krstný otec

S láskou spomínajú manželka
Anna, dcéry Janka, Martinka s
rodinami a ostatná smútiaca rodi-
na. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s
nami venujú tichú spomienku.

Bohumil KŘUPALA.

Už nevidíš Slnko,
krásny deň, na cin-
toríne snívaš svoj
večný sen. Už niet
návratu ani nádeje,
len cesta k hrobu
nás k tebe zavedie.
V neznámy svet odišiel si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišiel si od nás, my ostali sme v
žiali, no vždy budeš v srdciach
tých, čo ťa milovali. Dňa 20. 5.
2014 uplynie 2. výročie čo nás
navždy opustil

.
S láskou spomínajú manželka
Anna a deti Ladislav, Ľubomír a
Ivetka s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomien-
ku.

Ladislav SCHEIDL

Dňa 29. 3. 2014 zomrela v Bratislave vo veku 92
rokov , manželka evanjelického
farára prof. Dr. Karola Gábriša, a prvá predsed-
níčka Živeny v Pezinku. Okrem rodiny a evanje-
lickej cirkvi sa dňa 4. 4. 2014 do Slávičieho údolia
prišli rozlúčiť aj živeniarky z Pezinka, Bratislavy a
z ústredia Živeny.

Anna Gábrišová

zová • Jozef Gönci a Veronika Šil-
hárová • Jozef Gavorník a Mária
Fornerová

Dňa 17. IV. 2014
uplynul rok od úmr-
tia našej milovanej

Adika ty si odišla na
večnú púť nebeskú a nám zostali
len krásne spomienky na teba.
Rodičia.

Andrejky
MICHALECKEJ
rod. Bojkovskej.

Dňa 12. 4. 2014
uplynuli 4 roky, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka a svokra

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

MUDr. Elena
MAREŠOVÁ.

19. 5. 2014 si pri-
pomenieme 2.
výročie úmrtia na-
šej manželky, ma-
mičky a babičky

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou a úctou spo-
mína manžel, deti a zať s rodi-
nami.

Márie
TROJANOVEJ

rod. Horváthovej.
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V marci začali toh-
toročné súťaže jed-
notlivkýň v moder-
nej gymnastike. Za-
pojili sa do nich aj tri
mladé Pezinčanky,
ktoré pretekajú v
dresoch ŠK Juven-
ta Bratislava. Na
Pribinovom pohári
v Nitre štartovala z pezinského Gymnázia
(cvičenie s náčiním: lopta a obruč), kde sa umiestnila na 11.
mieste. Mladšie pretekárky a

, žiačky ZŠ Kupeckého ul., sa poslednú marcovú sobotu zú-
častnili súťaže Rapid Gym Cup v hlavnom meste. V disciplíne
bez náčinia Timka skončila tretia a Saška štvrtá. Vo finále zosta-
vy s obručami si vybojovala Timka prvé a Saška štvrté miesto.

V nedeľu 13. apríla sa uskutočnila v Prahe pohárová súťaž O
Vinohradský hrozen. V kategórii r. 2002 a ml. sa M. Mozolíková
umiestnila štvrtá a Terézia Sluková (ZŠ Fándlyho) piata. V kate-
górii 2005 a ml. T. Oravcová skončila štvrtá.

Michaela Mozolíková

Timea Oravcová Alexandra Pala-
di
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vo - bežeckého podujatia

, sa odštartuje tohto
roku a aká vás
krásna 8 m trasa.

Práve v týchto d och na
webovej stránke

bude spus
tená registácia. Vy, o ste ne
trpezlivo akali na prihláse
nie, máte priestor od 6. 4. 2014
12:00 si zabezpe i štartové
íslo na preteku, kde okrem

príjemného stretnutia s pria
te mi môžete preveri svoje
sily, zárove máte motiváciu
trénova po as celej bežeckej
sezóny.

Odmenou bude okrem
skvelého pocitu a príjemne
stráveného d a aj medaila v
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cieli. Pre topkárov sú pripra
vené opä ve mi zaujimavé
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gustácia vín. Organizátor
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je opä limitovaný a spome
me si na predchádzajúci rok,
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Krásna trasa za ína štartom
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vô e práve zrejúceho hroz
na a spä cez Radni né ná
mestie.

Bude to naozaj krásne opä
vás priatelia bežci stretnú na
podujatí Beh Pezinkom 2014
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Lucia Vitálošová

Pezinok sa už po tretí raz rozbehá

Stolnotenisový klub ZŠ Na bielenisku hral v súťažnom roč-
níku 2013/2014 najvyššiu Slovenskú súťaž družstiev mužov.
Po základnej aj nadstavbovej časti extraligy sa družstvo mu-
žov z Pezinka umiestnilo na druhej priečke celkového pora-
dia. V záverečnom turnaji Play off sa z tejto pozície Pezinskí
stolní tenisti stretli v piatok 11.4.2014 v semifinálovom stret-
nutí s družstvom MSK Čadca. Pezinčania vyhrali úvodnú
štvorhru aj prvé dve dvojhry. Stav 3:0 a neskôr 4:1 v
prospech STK Pezinok bol veľmi optimistický, nakoľko Pe-
zinčanom na postup do finále stačilo uhrať 5 bodov. Súperi
však zmobilizovali svoje sily a vyrovnali na 4:4, čím sa stret-
nutie zdramatizovalo. V záverečných dvojhrách nakoniec vy-
hral Zoltán Lelkeš svoj zápas 3:2, čím si aj napriek konečnej
remíze 5:5 zabezpečilo družstvo z Pezinka účasť vo finále. V
boji o titul už Pezinčania nestačili na vysoko favorizovaného
súpera Stavoimpex Holíč, ktorý počas celej sezóny nestratil
ani bod a umiestnili sa tak na konečnom druhom mieste. Zisk
titulu Vicemajster Slovenska pre rok 2014 je najväčší úspech
Pezinského mužského stolného tenisu v súťažiach dospe-
lých. Teší o to viac, že popri základe družstva, ktorý tvorili
Zoltán Lelkeš, Martin Ježo a Peter Krkoška dostali príležitosť
v niektorých stretnutiach aj juniori klubu a vlastní odchovanci
Dávid Jakubec a Matúš Sklenár.

Stolní tenisti STK ZŠ Na bielenisku
sa stali vicemajstrami Slovenska

Začali sa súťaže
v modernej gymnastike

Víťazmi 3. ročníka Školskej
basketbalovej ligy v Pezinku sa
stali žiaci Základnej školy
Jozefa Gregora Tajovského Se-
nec. Finále sa konalo 2. apríla v
športovej hale SOŠ Komen-
ského. Do rozhodujúceho stret-
nutia o prvé miesto sa spolu so
Senčanmi prebojovali basket-
balisti Základnej školy Kupec-
kého Pezinok. Domáci čelili sil-
nému súperovi, ktorý svoje kva-
lity dokazoval počas celej sezó-
ny. Vo finálovom zápase to se-
necké družstvo potvrdilo zaslú-

ženou výhrou 55:21. Okrem tro-
feje a zlatých medailí im organi-
zátor JUDr. Justín Sedlák odo-
vzdal aj putovný pohár Školskej
basketbalovej ligy. Pezinčanom
zo ZŠ Kupeckého, ktorí bojovali
zo všetkých síl až do poslednej
sekundy, sa tak ušlo druhé mies-
to a strieborné medaily.

Napínavý bol taktiež súboj o
bronz. Stretli sa v ňom minulo-
ročný majster ligy Gymnázium
Pezinok a Základná škola Šen-
kvice. Duel bol vyrovnaný natoľ-
ko, že po uplynutí riadneho hra-

cieho času mali oba tímy na kon-
te rovnaký počet nahratých bo-
dov a o tom, kto získa tretie mies-
to, rozhodla až hra v predĺžení.
Napokon si ho vybojovali bas-
ketbalisti pezinského Gymnázia.

Celkové poradie všetkých zú-
častnených tímov na konci toh-
toročnej sezóny Školskej bas-
ketbalovej ligy je nasledovné:
1. miesto

2. miesto
3. miesto

a putovný pohár -
ZŠ Jozefa Gregora Tajovské-
ho Senec, - ZŠ Ku-
peckého Pezinok, -
Gymnázium Pezinok, 4. mies-

to 5. miesto
6. miesto

7. miesto

8. miesto
9. miesto
10. mies-

to

- ZŠ Šenkvice, - ZŠ
Ľ. Štúra Modra, - ZŠ
Svätý Jur, - Základná
škola s Materskou školou O-
rešie, - Základná ško-
la Fándlyho Pezinok,
- Gymnázium Senec,

- Základná škola Na bielenis-
ku Pezinok

Hlavné ceny ako aj individuál-
ne ocenenia odovzdali mladým
športovcom a športovkyniam or-
ganizátori, zástupcovia spon-
zorov a Slovenskej basketbalo-
vej asociácie. (KG)

Školská basketbalová liga má víťaza

Prvá aprílová sobota sa v
Pezinku niesla v znamení bojo-
vých športov. Športová hala
SOŠ sa 5. apríla stala dejiskom
galavečera v thajskom boxe s
názvom Hanuman Cup. Tento-
raz sa konal pod číslom 21.
Stovky divákov videli spolu 15
zápasov. V hlavnom programe
večera bolo osem duelov. V
dvoch z nich sa bojovníci pobili
o široké opasky Majstrov Eu-
rópy.

Najskôr sa Slovák Dano
Hromek postavil proti Španielo-
vi Rubenovi Leemu. Hoci si re-
prezentant Slovenska počas sú-

boja poranil ruku a nemohol bo-
xovať podľa svojich predstáv je-
ho odhodlaním to neotriaslo.
Po skončení zápasu rozhodca
zodvihol ruku Hromeka a ten sa
mohol tešiť zo zisku titulu eu-
rópskeho majstra v thajskom
boxe v kategórii – 83 kg.

Kým sa do ringu postavili
adepti na druhý z titulov, odo-
hrali sa ešte dva súboje. V
oboch bodovali Slováci a v
oboch dali svojim súperom KO.
Michal Halada nedal šancu
Nemcovi Renému Lemkemu,
ktorému do ringu priletel na po-
moc biely uterák. Následne

dostal KO aj Chorvát Ivo Toma
v dueli proti Ivanovi Pavlemu.

Víťazné ťaženie slovenských
bojovníkov na záver dokončil
Michal „Balki“ Baláž, ktorý si po
vyrovnanom súboji s Rakúša-
nom Ismaelom Dadaevom od-
niesol titul Majstra Európy v K-1
v kategórii – 86 kg. Gratulácie
novopečeným európskym šam-
piónom osobne odovzdal aj pri-
mátor Pezinka Mgr. Oliver
Solga.

V hlavnej časti programu gala-
večera videli diváci taktiež jedi-
ný ženský K-1 duel. Pezinčan-
ka Alexandra Horáková sa v

ňom postavila proti bratislavskej
protivníčke Kristíne Lindtnero-
vej. Domáca športovkyňa pod
trénerskou taktovkou vlastného
otca Miroslava Horáka týmto zá-
pasom odštartovala svoje pôso-
benie v profesionálnom ringu,
nakoľko išlo o jej premiéru. V
troch dvojminútových kolách
Saša utrpela porážku. Ihneď po
súboji priznala, že výhra jej skú-
senejšej protivníčky bola zaslú-
žená. Niekoľko tvrdých úderov
ju však od ďalšieho napredova-
nia neodradilo a uviedla tiež, že
sa chce v profi-ringu prezento-
vať aj nabudúce. (KG)

Dva tituly Majstrov Slovenska v Pezinku vybojovali Slováci

Pezinčan Dušan Baďura ml. a stredná spojka ŠHK Agrokar-
paty Pezinok dostal pozvánku do výberu slovenskej reprezentá-
cie. Svoj debut s dvojkrížom na hrudi zažil začiatkom apríla v
dvoch zápasoch proti Srbsku. V druhom zápase sa mu podarilo
aj skórovať a otvoril si tak strelecký účet v reprezentácii. Sr-
dečne gratulujeme a držíme palce v jeho športovej kariére. (pv)

Hádzanár Baďura ml. vo výbere SR

Víťazom základnej časti 4. ročníka PHbL sa stala
s veľkým náskokom pred svojimi prenasledo-

vateľmi. Do Play Off postúpilo prvých osem tímov, ktoré sa
stretnú vo štvrťfinále hranom na dva víťazné zápasy. Termíny zá-
pasov sú sobota a prípadný tretí rozhodujúci duel

2014. Prekvapením súťaže je, že sa nepodarilo 3-ná-
sobnému finalistovi z minulých ročníkov Vitamínom Pezinok „A“
postúpiť do vyraďovacích bojov. Viac o hokejbale v Pezinku sa
dozviete na stránke

Hali-
ganda Pezinok

26. 4., 3. 5.
4. 5.

(pv)http://hokejbalpezinok.4fan.cz/

Haliganda Pezinok zvíťazila
v základnej časti PHbL

Štvrťfinálové dvojice PLAY OFF PHbL
(1) Haliganda Pezinok - (8) Pezbech Petržalka
(2) HC Chilli - (7) Vitamíny Pezinok B
(3) Diabli Réca - (6) Hancop Bratislava
(4) Tehelné Pole - (5) ŠHbK Račištorf

A je to tam! Extraligové volej-
balistky VISTA real Pezinok vy-
bojovali v sezóne 2014 bronzo-
vé medaily. Pod vedením tréne-
ra Pavla Bernátha sa im podari-
lo vyhrať tri zápasy za sebou
proti tímu Volley project UKF
Nitra. Ide v poradí o šiesty extra-
ligový bronz pre Pezinčanky.

Rozhodujúci duel sa uskutoč-
nil na palubovke súperiek v pon-
delok 14. apríla. Išlo o náročný
súboj, v ktorom Nitra chcela vyu-
žiť výhodu domáceho prostre-
dia na zvrátenie nepriaznivého
stavu série s dvojbodovým vede-
ním Pezinka. Nasadenie našich
hráčok a ich túžba po víťazstve
však boli silnejšie. Svoje víťaz-
né ťaženie odštartovali dobrým

vstupom do úvodného setu, kto-
rý vyhrali 25:17.

V druhom sete sa Nitre podari-
lo dotiahnuť úvodný štvorbodo-
vý náskok Pezinka a následne

otočili skóre vo svoj prospech.
Napriek doťahovačke bod po bo-
de si Nitranky hru ustrážili a vý-
sledkom 25:20 vyrovnali stav po
druhom sete na 1:1.

Pezinok s vidinou bronzu na
dosah v treťom sete opäť domi-
novali. Úvodný náskok potiahli
hráčky až do konca, kde ho vy-
gradovali na 25:19.

Štvrtý set mal dramatický prie-
beh. Tímy sa vo vedení striedali.
Potom sa však na podanie do-
stala Monika Šmitalová a tromi
esami opäť raz ukázala svoje
kvality. Otočila na 15:13 a ká-
der VISTA real Pezinok násled-
ne diktoval hru až do bronzové-
ho konca.

Víťazné stretnutie Pezinka tr-
valo na pôde Nitry 98 minút.
Predošlé bronzové kovy z rokov

ď

1996, 1997, 2007, 2011 a 2012
tak naše volejbalistky doplnili o

alší pamätný úspech. (KG)

Bronzové extraligové volejbalistky z Pezinka


