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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Inzercia

Richard M ller
a hostia 27. 6.

v amfiteátri

ü

Keď ešte začiatkom roka zau-
jímalo redakciu Pezinčana, či
sa kupuje viac kvetov na Va-
lentína alebo na MDŽ, odpove-
dala predavačka v kvetinárstve
jednoznačne: Na Deň matiek.

Skutočnosť, že sa tradičný
sviatok teší sveľkej obľube, po-
tvrdzuje množstvo podujatí, kto-
ré sa pri tejto príležitosti v Pe-
zinku uskutočnili.Anemenej ve-
selo bude nepochybne aj na blí-
žiaci sa Medzinárodný deň detí.

Otázkou však je, či pre matky
i deti robí spoločnosť naozaj
všetko, čo je v jej silách. O pod-
pore rodiny hovorí kvetnato kaž-
dý politik. Aká je realita? Škol-
stvo stále zápasí s nedostat-
kom peňazí a učitelia ostávajú
nedocenení finančne aj morál-
ne. Platy žien v rovnakých pra-
covných pozíciách sú menšie
než platy mužov. Žena, ktorá
odchádza na materskú dovo-
lenku, neraz prichádza o pra-
covné zaradenie a po návrate
do práce si musí svoju pracov-
nú kariéru budovať odznova.
Stačí sa tiež pozrieť do praxe,
nakoľko sú k ženám s deť-
mi ústretoví zamestnávatelia.
Mnohí len veľmi neradi anga-
žujú pracovnú silu, ktorú pohl-
cuje starostlivosť o rodinu.

Fakt, že spoločnosť nerobí
pre rodiny, matky ani deti tak ve-
ľa, ako deklaruje, ilustrujú aj iné
príklady. A nemusí ísť ani len o
finančné otázky. Je u nás zvy-
kom, aby si napríklad žena
mohla priniesť dieťa do práce?
Nestáva sa pričasto, že ľudia
reagujú na prítomnosť detí ne-
gatívne? V jednej bratislavskej
škôlke v Starom meste bývalo
pravidelne zvykom, že obyva-
telia neďalekej bytovky hádzali
po deťoch na ihrisku paradajky
(v lepšom prípade) pretože ich
vyrušovali. Takisto sa na istom
kultúrnom podujatí stalo, že vy-
sokoškolsky vzdelaný človek
slovne zaútočil na diváčku, pre-
tože jej dieťa počas predstave-
nia povedalo nahlas pár slov...

Naše gratulácie ku Dňu ma-
tiek a ku Dňu detí nemôžu byť
celkom úprimné, pokiaľ sa ne-
zlepší v ich prospech spoločen-
ská klíma. Pretože Dňom ma-
tiek či Dňom detí by mal byť v
skutočnosti každý deň. (kam)

Matky a deti,
každý deň je váš!

Od srdca k srdcu – tak znelo

motto tohtoročnej oslavy Dňa

matiek na Základne škole Na

Bielensku, ktorá sa 13. mája

2014 premenila na malé, ale o

to čarovnejšie kráľovstvo. A ako

už býva v kráľovstve zvykom,

ctených hostí si uctili krásnymi

darmi. Boli skutočne rozmanité,

vypadli z nich piesne, básne, ta-

nečné čísla či rozprávkové diva-

delné predstavenie. Aby toho

nebolo málo, do kôpky prekva-

pení prispeli tanečným vystúpe-

ním aj dievčatá z krúžku Babi-

nec, ba i žiaci z 9. ročníka so

svojou rytmickou kreáciou a s

využitím pohárov ako hudob-

ných nástrojov. Dôkazom, že da-

ry prileteli na správnu adresu, a

teda od jedného srdca k druhé-

mu, bola slza hrdosti v očiach

mamičiek či úsmev na tvárach

babičiek.

Deň matiek si pripomenuli aj

seniori. V Zariadení opatrova-

teľskej služby na Komenského

ulici sa uskutočnilo divadelné

predstavenie detí zo Spojenej

školy v Pezinku. Deti prišli na-

šim starým mamám zarecitovať

a obdarovať ich vlastnoručne vy-

robenými srdiečkami i obrázka-

mi s kvetmi.

Deň matiek si pripomenula aj

Základná organizácia Únie žien

Slovenska. Po slávnostnom prí-

hovore Eleny Matuskej sa trid-

siatim piatim zúčastneným že-

nám a matkám prihovoril primá-

tor Pezinka Oliver Solga. Úlohu

ženy vyzdvihli aj príhovory a

básne, ktoré zarecitovala Me-

lánia Hájiková.

Darčekom ku Dňu matiek bol i

koncert muzikálovej a šanzóno-

vej hudby s výstižným názvom

Mama, a tiež pásmo, ktoré pri-

pravilo Centrum voľného času.

Koncert Kvietok pre mamu zor-

ganizovala Základná umelecké

škola Eugena Suchoňa.

Oslavu Dňa matiek 2014 s

kvietkom i pohostením pripravili

tiež Základná škola s materskou

školou Orešie a členovia Ob-

čianskej iniciatívy GRINAVADra-

homír Šmahovský, Eva Kulicho-

vá a Milan Grell s finančným prí-

spevkom mesta Pezinok. (r)

Pezinok si pripomenul Deň matiek

Deň matiek
na Bielenisku

... v ZOS
na Komenského ul.

...a v denn
na Hrnčiars

om centre
kej ulici.

Foto Štrba
- Florián

Predchádzajúci víkend sme mali
možnosť zúčastniť sa volieb do

Európskeho parlamentu. Výsledok je taký, že Slovensko budú
zastupovať poslanci nasledovných politických strán: štyria zo
SMER-u, dvaja z KDH, dvaja z SDKÚ-DS a po jednom z OĽA-
NO, NOVA+KDS+OKS, SAS, SMK, MOST-HÍD.

A ako sme volili v našom meste? Najúspešnejšou politickou
stranou (zoskupením) bol SMER s 21,42%, na druhom mieste
skončilo SDKÚ-DS s 14,23%. Ďalej nasledujú: NOVA+KDS
+OKS s 12,05%, SAS s 11,40%, KDH 10,55% a OĽANO s
10,33% platných hlasov. Na ďalších miestach sa umiestnili stra-
ny, ktoré nedosiahli ani hranicu 5% platných hlasov.

Ako sme volili

Máj bol bohatý na výročia a rôzne podujatia. Oslavy patróna hasičov sv. Floriána sa niesli v duchu 140. výročia založenia DHZ. Náš vstup do EÚ si
predstavitelia mesta pripomenuli aj prijatím prvej „euroobčianky“ Dominiky Holáskovej. Centrum pre rodinu – Pezinok, zorganizovalo podujatie MÍĽA PRE
MAMU. Vyvrcholením Memoriálu Richarda Rétiho bol „živý šach“ pred Domom kultúry. FOTO: (Ján Štrba, TV Pezinok, Sue Nagyova a MMvPK)
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Starostlivosť o verejné piesko-
viská v Pezinku zabezpečujú
pracovníci Mesta. Výmena pies-
ku sa realizuje raz ročne na
26 detských ihriskách a na 11
pieskoviskách v areáloch škôl. V
roku 2014 sa táto výmena ro-
bila v priebehu mesiaca marec.
Starý resp. použitý piesok skon-
čil v technickom a skladovom
areáli na Fajgalskej ceste. Do
detských pieskovísk sa už nikdy
viac nedostane.

To, či sú pieskoviská v Pezin-
ku vyhovujúce a pre deti bez-

pečné, pravidelne kontrolujú hy-
gienici. Ešte pred výmenou
piesku boli v roku 2013 náhod-
ným výberom z piatich pezin-
ských pieskovísk odobrané
vzorky, ktoré putovali na rozbor
do laboratória. Ako uviedla Mgr.
Katarína Nosálová, hovorkyňa
Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva Bratislava, všet-
ky vzorky z Pezinka dopadli v
testovaniach dobre. Neboli náj-
dené žiadne závady alebo hod-
noty v rozpore s povolenými nor-
mami, ktoré definuje zákon.

Rozbory pieskových vzoriek
sa robia pravidelne každý rok a
Pezinok doposiaľ vo všetkých
prípadoch obstál bez akýchkoľ-
vek nálezov, ktoré by mohli
predstavovať hrozbu pre deti.

V Bratislavskom kraji bolo
odobraných a testovaných spo-
lu 42 vzoriek. Päť z nich podľa
výsledkov z laboratória nevy-
hovelo, a preto tu boli podnik-
nuté okamžité kroky k náprave.

Povinná údržba piesku v det-
ských pieskoviskách zahŕňa
čistenie, prekopávanie a polie-

vanie pitnou vodou alebo vo-
dou kvalitatívne zodpovedajú-
cou vode na kúpanie. Tieto úko-
ny by sa mali robiť minimál-
ne raz za dva týždne. O sta-
rostlivosti o pieskoviská musia
byť vedené záznamy. Povin-
nosti podľa platnej vyhlášky mu-
sia dodržiavať všetci prevádz-
kovatelia, to znamená fyzické a
právnické osoby aj súkromní
vlastníci, ktorí používajú pies-
koviská iba pre vlastnú potrebu
a majú ich umiestnené naprí-
klad na dvore. (KG)

Pezinské pieskoviská obstáli v hygienických testoch

Inzercia

Oslavy oslobodenia

Pracovníci Petmasu často pri čistení dažďových vpustov v nich na-
chádzajú rôzne zvyšky po stavebných prácach ako sú polámané
tehly, stvrdnutý betón, sadra a podobne, ktoré zhoršujú alebo zne-
možňujú vpustom plniť funkciu, na ktorú sú určené – odvod dažďo-
vých vôd.Apelujeme týmto na občanov, aby zvyšky po stavebných
prácach nepúšťali do vpustov na miestnych komunikáciách, nakoľ-
ko tým zhoršujú odtokové pomery, komplikujú situáciu vlastníkom
priľahlých rodinných domov a súčasne zvyšujú náklady na ich čiste-
nie. Opravu kanalizačných vpustí robia priebežne aj pracovníci Bra-
tislavskej vodárenskej spoločnosti. (OŽP, KS a D)

Aby dažďová voda odtekala

V dňoch 24. až 26. apríla 2014 boli otvorené brány Technického
a skladového areálu Mestského podniku služieb na Fajgalskej ces-
te pre obyvateľov mesta Pezinok. Mesto tak umožnilo Pezinčanom
doviezť nepotrebný odpad zo svojich domácností na miesto, kde
sa pod dozorom pracovníkov Mestského podniku služieb hneď roz-
triedil. Veľká časť dovezeného odpadu sa zhodnotila alebo uložila
ako inertný odpad. Odpad sa ukladal do kontajnerov podľa druhu,
takže na zhodnotenie sa odviezlo:

43,72 t suchého komunálneho odpadu (plasty, textil, drevo, pa-
pier...) na energetické zhodnotenie do firmy ecorec Slovensko s.r.o.

18 t biologického odpadu (konáre, révy...) do JV Intersad Svätý Jur
4,8 t pneumatík do firmy ecorec Slovensko s. r. o. na energetické

zhodnotenie. Časť pneumatík sa použije na úpravu bikrosovej drá-
hy v Pezinku

4,81 t skla, zhodnotenie zabezpečí fa Marius Pedersen
1,13 t železného šrotu – odvoz a zhodnotenie zabezpečila firma

SLOVAKSTEEL s.r.o. Pezinok
kontajner televízorov, monitorov, drobných spotrebičov, chladničiek

a práčok, ktorých zhodnotenie zabezpečí združenie ENVIDOM.
Na zneškodnenie do firmy METAL-ECO SERVIS, spol. s r.o. Pe-

zinok (do lomu bývalých Rudných baní) sa odviezlo 152,22 t drob-
ného stavebného odpadu. Odpad, ktorý sa nedal zatriediť k uvede-
ným druhom, bol odvezený ako netriedený odpad na skládku do
Senca v množstve 52,53 ton.

Veľmi dobrú spoluprácu má Mesto s firmou ecorec Slovensko
s.r.o, ktorá poskytla počas zberu dva kontajnery na suchý komunál-
ny odpad. Prenájom kontajnerov a odber suchého komunálneho
odpadu a pneumatík bol pre Mesto bezplatný.

�

�

�

�

�

�

(OŽP, KS a D)

Výsledky jarného upratovania

Ako inak než ako hyenizmus nazvať
zneužitie pohrebu na politické ciele, kon-

krétne kritiku primátora a vedenia mesta. Tak tomu totiž bolo v prí-
pade článku „Bez slov...“ v druhom čísle časopisu Srdce Pezinka.
Pravda je taká, že na pohrebe bývalého prednostu MsÚ Ladislava
Šafára (prednostom bol v rokoch 1998 – 2002) boli obidvaja vice-
primátori, prednosta MsÚ, pracovníci MsÚ i poslanci. Primátor,
ktorý bol v tom čase chorý, zabezpečil veniec a dal vyvesiť na tri
dni čiernu zástavu, hoci mal tak urobiť posledný zamestnávateľ
alebo ten subjekt, v ktorom najdlhšie zosnulý pôsobil. O príhovor
alebo rozlúčku nad hrobom vždy žiada rodina pred obradom.
V tomto prípade sa tak nestalo. Preto vyjadrenie Petra Šafára i ko-
mentár redakcie je hrubým zavádzaním čitateľov s cieľom poško-
diť primátora a vedenie mesta. (ra)

Bez komentára

Hĺbková kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR sa v me-
siaci apríl – máj zamerala na Mestskom úrade v Pezinku na
hospodárenie Podniku bytových služieb. Pri podrobnej kontrole
narábania s verejnými financiami a dodržiavania zákonných no-
riem skonštatovali pracovníci NKÚ, že hospodárenie v tomto
mestskom podniku bolo bez závad a v súlade s predpismi a zá-
konmi. NKÚ konštatovalo aj niekoľko nedostatkov, a to neosved-
čenie pravosti podpisu jediného spoločníka v účtovnej uzávierke,
nezverejnenie zmluvy a faktúry po ukončení výroby tepla a tiež
skutočnosť, že dvaja členovia DR vykonávali činnosť v inej práv-
nickej osobe s podobným predmetom podnikania. Neboli to však
nedostatky závažného charakteru, a preto Mestu nebola udelená
žiadna sankcia, len povinnosť vykonanať opatrenia na nápravu.

Podľa vyjadrenia primátora je kontrola NKÚ veľmi dôležitá prá-
ve v záverečnej fáze existencie PBS. Kontrola jednoznačne doká-
zala, že napriek kritike niektorých poslancov na rokovaní 12. 11.
2013 (v bode Vysporiadanie majetku a príprava zrušenia PBS),
Mesto neporušilo v tej dobe žiaden zákon, ani neprišlo k obohate-
niu Mesta na úkor občanov či k poškodeniu občanov a právnic-
kých osôb – klientov PBS. (ra)

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 69. výro-
čia ukončenia II. svetovej vojny sa uskutočnil 7. mája
pred Pamätníkom oslobodenia na Mladoboleslav-
skej ulici. Zúčastnil sa ho aj radca veľvyslanectva
Ruskej federácie Dmitrij Kovaľkov, primátor mesta a
jeho zástupcovia ako aj niekoľko desiatok občanov.
Slávnostný príhovor predniesol predseda ZO SZPB
Dušan Vilím a hosť z ruského veľvyslanectva. V tom-
to roku sa oslavy konali v gescii mesta, pretože
Okresný úrad v Pezinku na organizovanie okresných
osláv rezignoval. (ra)

Kontrola NKÚ – bez vážnejších závad

Dotačná komisia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá
zasadala 15. mája pridelila pezinským materský školám sumu
19 000 eur. Úspešní boli všetci žiadatelia z Pezinka, konkrétne
MŠ Za hradbami, Bystrická, Svätoplukova a Pekníkova. Mater-
ské školy využijú pridelené finančné prostriedky najmä na rozší-
renie svojich ihrísk, nákup hracích prvkov a revitalizáciu vonkaj-
ších priestorov. Členom dotačnej komisie za naše mesto je po-
slanec BSK a primátor Oliver Solga. (ra)

Pezinské MŠ boli úspešné

V našom partnerskom meste Neusiedl am See sa 1. mája, usku-
točnilo stretnutie predstaviteľov samospráv a firiem pri príležitosti vý-
ročia vstupu do Európskej únie. Hlavným organizátorom osláv, na
ktorých Pezinok zastupoval viceprimátor Ján Čech a svojím koncer-
tom dychová hudba Cajlané, boli známe pekárne Naglreiter. (ra)

Návšteva Rakúska

Originálnym spôso-
bom si predstavitelia
nášho mesta pripo-
menuli 10. výročie
nášho vstupu do Eu-
rópskej únie. 1. mája
popoludní sa v Ob-
radnej sieni mesta
Pezinok uskutočnilo
prijatie desaťročnej
Dominiky Holásko-
vej. Dominika je prvým „eurodieťaťom“ na Slovensku, pretože sa
narodila 27 minút po polnoci, v deň prijatia našej republiky do EÚ.
Od primátora dostala Dominika veľké dievčenské lego a množ-
stvo gratulácií. Primátor pripomenul, že Dominika je pre Pezin-
čanov nielen symbolom výročia nášho vstupu do EÚ, ale je aj
predstaviteľkou generácie, ktorá už bude môcť výhody nášho
vstupu naplno využívať. Prijatia sa zúčastnili Dominikina najbliž-
šia rodina, významné osobnosti mesta viaceré pôsobiace v rámci
iniciatívy Spoločne pre Pezinok a poslanci mestského zastupi-
teľstva. (r)

FOTO: (pb)

Netradičná oslava

�

�

Obyvateľov ulice Dona Sandtnera iste poteší, že sa konečne doč-
kajú kvalitnej asfaltovej komunikácie, ktorá spojí Cajlanskú ulicu a
ich bytové domy cez nový most s ulicou Panský chodník. Nová as-
faltová cesta bude, podľa výsledkov rokovania predstaviteľov vede-
nia mesta a TKB Building, vybudovaná a odovzdaná do užívania
do konca septembra tohto roka

Stretnutie s občanmi – obyvateľmi dolnej časti Záhradnej ulice ( č.
1 – 9 ) sa uskutočnilo 21. mája na Mestskom úrade a bolo venova-
né prerokovaniu a pripomienkovaniu projektovej dokumentácie
pred začatím jej rekonštrukcie. Dôležitá bola aj dohoda o zmene tej-
to časti mesta na obytnú zónu, čoho výsledkom by bol prejazd max.
20 km rýchlosťou a tiež zamedzenie parkovaniu cudzích automobi-
lov zavedením rezidentskej karty.

Informácie

Spoločnosť VIN – TECH s.r.o., Pezinok usporia-
da prezentáciu dobrého vína a

dobrej hudby. Uskutoční sa na nádvorí Krušičovej kúrie na Rad-
ničnom námestí č. 9 (vedľa Mestského úradu) pri príležitosti 1. vý-
ročia prevádzky VINE STORE. Nebude núdza o dobré vína, malé
pohostenie, ale najmä sa návštevníci môžu tešiť na koncert popu-
lárnej skupiny Kmeťoband a jeho hostí. Podujatie začne

v sobotu 7. júna

o 18.00 h.

Pozvánka

Uverejnený článok vytvára priestor pre účelové skreslenie infor-
mácií o kosení v meste. V prvom rade musíme konštatovať, že pra-
covníčky oddelenia životného prostredia nikto neoslovil s otázkou o
počte kosení, teda nie je pravda, že poskytli informáciu o tom, že sa
kosí dvakrát do roka. Kosí sa neustále, podľa potreby a aktuálnych
klimatických podmienok. V tomto roku sa začalo kosiť začiatkom
apríla, žiaľ upršané, vlhké a teplé počasie znemožnilo postupovať
podľa stanoveného harmonogramu. V súčasnosti kosenie intenzív-
ne pokračuje, dokonca spoločnosť Petmas, ktorá práce zmluvne vy-
konáva, zakúpila na tento účel novú výkonnú traktorovú kosačku.
Ďalšie kosenie záleží od teploty a dažďa v letných mesiacoch, sú-
časná situácia však naznačuje, že bude treba kosiť tri- a viackrát.

vedúca oddelenia životného prostredia,
komunálnych služieb a dopravy.

Ing. Renáta Klimentová,

Reakcia na článok „Polmetrová tráva“
uverejnený v mesačníku Srdce Pezinka č. 2

Celoštátne finále 24. ročníka populárnej súťaže Slávik Sloven-
ska sa prvýkrát uskutoční v našom meste

. Na koncertoch v Pezinskom kultúrnom centre budeme
mať možnosť vidieť a počuť finalistov tejto populárnej súťaže mla-
dých talentov, ktorí sa venujú ľudovej piesni. Garantom celého
podujatia je národný umelec Peter Dvorský. Nedajte si preto ujsť
príležitosť stretnúť sa s najlepšími slovenskými slávikmi a pre-
svedčiť sa, že ľudová pieseň, tento národný poklad, má svojich
priaznivcov aj v radoch mladej generácie.

v dňoch 19. a 20.
júna

(ra)

Slávik Slovenska v Pezinku

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
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Už viac ako rok sa stretávajú
zástupcovia miest a obcí Bra-
tislavského kraja na pôde Ma-
gistrátu Bratislavy za účelom
pripomienkovania a prípravy
čerpania Európskych Štruktu-
rálnych a Investičných fondov
pre programové obdobie 2014-
2020. Tieto stretnutia majú jas-
ný a spoločný cieľ. Pomôcť
lepšiemu využitiu čerpania fon-
dov v našom regióne, defino-
vať dlhodobé ciele a priority.
Podporovať konkrétne projekty,
pomáhať ich realizácii a nevy-
tvárať „šuplíkové“ projekty. Pre
začiatok a uvedenie do proble-
matiky je potrebné uviesť nie-
koľko faktov. Zásadné smero-
vanie a možnosti čerpania fi-
nančných prostriedkov do jed-
notlivých oblastí hospodárstva

Ako je to s eurofondami pre ďalšie roky?

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa /ky základnej školy

Základnej ško-
ly s materskou školou, Orešie 3, Pezinok

5. júna
2014 o 11.30 hod.

Mesto Pezinok v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z.
s odkazom na ust. zákona č.552/2003 Z. z. vyhlasuje výbero-
vé konanie na obsadenie funkcie riaditeľa /ky

. Podrobné infor-
mácie o výberovom konaní, kvalifikačných predpokladoch,
iných požiadavkách a požadovaných dokladoch sú na stránke

. Uzávierka prijímania prihlášok je
Prihlášku do výberového konania s poža-

dovanými dokladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad Pe-
zinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok. Bližšie infor-
mácie: Mgr. Ľ. Štiglic, tel. č. 033/6901305

www.pezinok.sk

a života našich občanov určujú
štátne vrcholné inštitúcie. Na
základe európskeho hodnote-
nia hospodárskej vyspelosti re-
giónov bude mať Bratislavský
samosprávny kraj aj v novom
programovom období obme-
dzené možnosti žiadať o pria-
mu podporu rozvojových pro-
jektov a ich financovanie z
Európskych štrukturálnych a
Investičných fondov (ESF,
ERDF a KF), nakoľko sa u-
miestnil v kategórii viac rozvi-
nutých regiónov.

Najdôležitejší program pre
územnú samosprávu bude
Integrovaný regionálny operač-
ný program (IROP), ktorý bol
schválený Vládou SR 14. 5.
2014 a bol odoslaný na schvá-
lenie Európskej komisii. Finan-

čné prostriedky by mali byť vyu-
žívané formou integrovaných
teritoriálnych investícií na zá-
klade Regionálnej integrovanej
územnej stratégie (RIUS) Bra-
tislavského kraja na roky 2014-
2020, ktorej súčasťou je straté-
gia pre udržateľný rozvoj mesta
a jeho funkčného územia. V
nadväznosti na potreby regiónu
bola vytvorená Rada partner-
stva Bratislavského kraja, ktorá
bude koordinovať a posudzo-
vať spracovanie a implementá-
ciu RIUS. Členmi tejto rady nie
sú iba zástupcovia miest a obcí,
ale aj zástupcovia Bratislav-
ského samosprávneho kraja,
Ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu SR, Minis-
terstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR, Ministerstva kultúry

SR a zástupcovia tretieho sek-
tora a socioekonomickí partne-
ri. Výkonným orgánom Rady je
spracovateľský tím a odborné
poradné skupiny, ktoré sa za-
meriavajú svojou odbornosťou
hlavne na riešenie cestnej in-
fraštruktúry, verejnej osobnej
dopravy, cyklistickej dopravy,
sociálnych služieb, vzdeláva-
nia v predškolských zariade-
niach, základných školách a od-
bornom vzdelávaní a podpory
podnikania. Mesto Pezinok za-
stupuje v Rade partnerstva pri-
mátor Mgr. Oliver Solga. V po-
radnom orgáne máme zastú-
penie pre oblasť dopravy Ing.
Renátou Klimentovou a pre so-
ciálnu oblasť Mgr. Martinou
Valkovou. Miloš Andel,

zástupca primátora

V marcovom vydaní mesačníka Pezinčan boli občania informo-
vaní o projekte revitalizácie a obnovy parku v historickej časti
Grinava, v ktorom boli uvedené tri nepresné sumy. Z dôvodu zosú-
ladenia uvedených súm a pre záujem verejnosti o tento projekt by
sme chceli uviesť výšku skutočne vynaložených finančných pros-
triedkov.

Na projekt, na ktorom participovalo mesto a občianski aktivisti z
Grinavy, boli vynaložené finančné prostriedky z rozpočtu mesta vo
výške 14 694,52 € s DPH. Mesto zaplatilo za projektovú dokumen-
táciu Ing. Radovanovi Rusnákovi 9 480 (tieto sa mali vrátiť v prí-
pade úspešnosti projektu). Za inžinierske práce Ing. Meszárošovi
945 . Agentúre, ktorá bola garantom projektu, Mesto vyplatilo
3 000 a nie celých zazmluvnených 6 000 a za nájmy pozem-
kov na základe uzatvorených nájomných zmlúv bolo zatiaľ uhra-
dených 1 019,52 . S nájomcom jednej nájomnej zmluvy sa Mestu
podarilo ukončiť nájom a s druhým nájomcom nájom trvá a musí
trvať 5 rokov, takže za 5 rokov pôjde o sumu 1 699,20 (nespráv-
ne bolo uvedených 1 415 ), to bola podmienka prenajímateľa, na
ktorej trval. Ďalej to boli náklady kolkových poplatkov vo výške
250 plus náklady na dopravu a iné.

Žiaľ, projekt bol z dôvodu nedosiahnutia stanovenej bodovej
hranice v odbornom hodnotení definitívne zamietnutý, a teda fi-
nančné prostriedky z EÚ, o ktoré sme sa uchádzali, sa nám nepo-
darilo získať.

€

€
€ €

€

€
€

€

Mgr. Renata Gottschallová

Projekt Grinavského parku

V Holíči sa konalo riadne zasadnutie členov prezídia Únie miest
Slovenska, na ktorom naše mesto zastupoval Miloš Andel, zástup-
ca primátora. Hlavnými bodmi rokovania bolo pripomienkovanie zá-
konov v oblasti novely zákona o miestnych daniach – daň z nehnu-
teľnosti, zákona o miestnom poplatku za rozvoj a rokovanie o roz-
počte pre mestá a obce na roky 2015-2017. Členovia prezídia sa
taktiež zaoberali nemenej dôležitým Stavebným zákonom s nadvä-
zujúcou úpravou reformy verejnej správy v regióne. Ďalej sa oboz-
námili so stavom Partnerskej dohody na roky 2014 -2020, ktorá bu-
de bližšie špecifikovať a určovať možnosti čerpania Európskych
Štrukturálnych a Investičných Fondov. (ra)

Zasadnutie Prezídia Únie miest Slovenska

Mesto Pezinok na základe UZNESENIAMsZ č. 58/2014 zo dňa
15. 4. 2014 zverejnilo v zmysle § 52 zákona národnej rady SR
číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov Zoznam daňo-
vých dlžníkov Mesta Pezinok podľa stavu k 31. decembru pred-
chádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedo-
platkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby
1 600 eur. Zoznam nájdete na portáli eGovernment stránka mes-
ta .www.pezinok.sk odd. ekonomiky a miestnych daní

Zoznam dlžníkov

Mesto Pezinok, Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
a členovia združenia Spoločne pre Pezinok vás srdečne pozýva-
jú na jarnú brigádu nazvanú

. Stretnutie dobrovoľníkov bude
– zraz pri Mestskej kamenici nad rybníkom („nad

Kejdou“). Prichystané bude aj malé pohostenie a dobré víno.

„Pomôžte vinohradom, pomôžte
svojmu mestu“ v sobotu 31.
mája o 8.00 h

Pozvánka na brigádu

Reiffeisen Banka je síce najmladšia banka na
území nášho mesta (sídli na Ulici M. R. Štefáni-
ka 26), ale dozvedeli sme sa, že v Pezinku fun-

govala už za „prvej republiky“. Okrem bankových služieb má táto
banka aj svoju správnu radu, ktorá bude vyhodnocovať projekty a
prideľovať finančnú podporu na ich realizáciu. Správna rada, ktorá
po prvýkrát zasadala 21. 5., bude pracovať v zložení

riaditeľ pobočky,
Daniel Stra-

pák, Ingrid Noskovičová, Petra Pospechová,
Zuzana Čaputová a Oliver Solga.

Prvé projekty, ktoré Reiffeisen Banka už čoskoro podporí, bu-
dú stojany na bicykle v hodnote 1500 eur a projekt pezinských
materských škôl nazvaný Deti v pohybe v sume 1200 eur.

Banka, ktorá chce aj pomáhať

Výročná členská schôdza Pezinského športového klubu – futba-
lového oddielu sa uskutočnila 28. apríla. Okrem správy o činnosti za
rok 2013 a správy o hospodárení vyhodnotilo vedenie klubu aj uply-
nulú sezónu a skonštatovalo, že výsledky seniorov v štvrtej lige, ale
aj práca s mládežou je na veľmi dobrej úrovni. Poďakovanie patrí
všetkým hráčom, funkcionárom a trénerom, ale aj rodičom, ktorí po-
mohli skonsolidovať situáciu do dnešnej podoby. Veľká vďaka patrí
trénerovi seniorov Danielovi Federlovi.

Všetci zúčastnení skonštatovali, že sa podarilo naštartovať klub v
nových podmienkach napriek predpovediam mnohých neprajníkov
a kritikov, ktorí neverili, že mladí futbalisti, často ešte len dorastenci,
dokážu v priebehu roka potiahnuť pezinský futbal a dokonca vybo-
jovať dnešnú tretiu priečku v súťaži. Mnohí tiež neverili, že nové ve-
denie, v ktorom sú aj zástupcovia samosprávy mesta a dvaja vice-
primátori, dokáže riešiť dlhy a odstrániť „ nášľapné míny“, ktoré za-
nechalo po sebe bývalé vedenie. Patrí im vďaka za to, že priviedli
klub na dnešnú úroveň, a rovnako tak vďaka všetkým, ktorí priložili
ruku k spoločnému dielu a osud futbalu im nebol a nie je ľahostajný.

V PŠC bilancovali

V uvedenom článku je hodno-
tené lesníkom Jozefom Kernom
orezávanie niektorých stromov
v Pezinku ako „ ich kaličenie am-
putáciami “ . Oddelenie ŽP,KS a
D k tomu vydalo toto stanovisko:

Nie je vhodné porovnávať zá-
sahy na stromoch rastúcich v
lese a v intraviláne mesta. Stro-
my v prirodzenom prostredí –
napr. lesnom - sa účelovo zba-
vujú nepotrebných konárov po-
stupne sami, bez akýchkoľvek
zásahov ovplyvňujúcich nároky
na tvar koruny, podchodnú či
podjazdnú výšku alebo bez-
pečnosť okolia. V mestskom
prostredí, plnom ľudí, nehnu-
teľností a automobilov majú
však stromy a ich prirodzený vý-
voj mnohé obmedzenia.

Radikálny rez v korunách
stromov, ktorý je nazvaný „ am-
putáciou“, je realizovaný iba v
nevyhnutných prípadoch - väč-
šinou sa tým rieši vážne ohro-
zenie bezpečnosti osôb a ma-
jetku. Všetky orezy realizované
Mestom Pezinok prostredníc-
tvom zmluvných partnerov boli

1.)

2.)

realizované odborne, po dô-
kladnom zhodnotení situácie a
s ohľadom na zachovanie eko-
logických funkcií predmetných
drevín. Prvoradou snahou kom-
petentných pracovníkov Mesta

Pezinok je zachovať stromy
všade tam, kde je to len možné.
Pán Kern navrhuje vo všetkých
prípadoch rázne riešenie – t. j.
výrub problematických drevín a
následnú náhradnú výsadbu.

Reakcia na článok „Stop amputácii stromov“
uverejnený v mesačníku Srdce Pezinka, máj 2014

Foto 1 a 2 – Bratislavská ul. tesne po oreze 3/2012 a Brati-
slavská ul. 5/2014.

Foto 3 a 4 – areál amfiteátra máj 2013 a máj 2014.

3.)

MsÚ Pezinok

K vyššie spomínanému člán-
ku je pripojená fotografia zná-
zorňujúca „amputáciu“ cca 25
metrových vysoko vyvetvených
topoľov na Krížnej ulici v minu-
lom kalendárnom roku. Pri zá-
sahu boli odstránené len ne-
bezpečne prevísajúce konáre
ponad novú výstavbu rodin-
ných domov. Tieto stromy obno-
via svoju korunu do dvoch ro-
kov. Radikálny rez Mesto reali-
zovalo i na stromoradí z briez
na Bratislavskej ulici v roku
2012 na požiadanie obyvateľov
a ZSE, dnes je už stromoradie
plne funkčné (viď foto 1., 2.). V
minulom roku prebehol i vážny
zákrok na topoľoch nad det-
ským ihriskom materskej školy
v areáli amfiteátra na sídlisku
Sever. Stromy to prežili, v tomto
roku už krásne obrástli (viď fo-
to 3., 4.) a rodičia sa neboja vo-
diť svoje deti do tejto novozria-
denej škôlky, kde predtým pri
najmenšom vetre padali na
zem ťažké konáre rovno k pies-
kovisku a hojdačkám.

MESTO PEZINOK

MESTO PEZINOK

Kleopatra, jeden z najúspešnejších českých muzikálov, zavíta

do Pezinka ako open air produkcia. Organizátori Silvi Produc-

tion a Kleopatra Muzikál ho uvedú v predstavení

v najsilnejšom

obsadení.

Postavu Kleopatry stvárni Kamila Nývltová, Daniel

Hůlka a Josef Vojtek sa predstaví ako Marcus Aurelius. V ďal-

ších postavách účinkujú: Tomáš Trapl – Octavius, Josef Vágner

Ptolemaios, Lešek Semelka Apollodoros, Juraj Bernáth

Rufius, Ludmila Genzerová Isis.

28. augusta

v areáli Kameňolomu pod Pezinskou Babou

(r)

Ceasara

– – –

–

Muzikál Kleopatra v areáli Kameňolomu

PREDÁVA
a) Administratívnu budovu v centre mesta na ulici M. R.
Štefánika 10. 595 000 €

do 16. 6. 2014 do 15.00 hod.

b) Dom s pozemkom na Seneckej ulici 10,

100 000,00 €

16. 6. 2014 do 14.00 hod.

formou elektronickej
aukcie

Minimálna kúpna cena je

Lehota na podávanie návrhov:
(pondelok)

Bližšie informácie: tel.: 033/6901200, .
e-mail: ,

súpisné číslo
2790 (tretí dom nad cintorínom). Pozemky majú celkovú
výmeru 1336 m2 (LV 4234). Minimálna kúpna cena je

za celý predmet.

Lehota na podávanie návrhov:
do (pondelok)

Predaj nehnuteľností sa uskutoční
(v prípade predloženia dvoch a viacerých návrhov).

Bližšie informácie: tel.: 033/6901201, .
e-mail: ,

web: http://www.pezinok.sk
renata.gottschallova@msupezinok.sk

web: http://www.pezinok.sk
peter.stetka@msupezinok.sk

Delegáciu zahraničných záchranárov, špecialistov na protipo-
vodňové opatrenia, prijal 15. mája primátor Oliver Solga v Ob-
radnej sieni mesta Pezinok. Holanďania, Rakúšania a naši od-
borníci sa venovali príprave spoločného projektu protipovodňo-
vej ochrany a získaniu technických prostriedkov pre naše dobro-
voľné hasičské zbory. (r)

Záchranári u primátora
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 30. 6. 2014

Inzercia

• Dňa 14. 3. 2014 v čase o
16.40 h prijala stála služba mest-
skej polície Pezinok oznam, že
za obytným domom na ulici
Bystrická č. 5 v Pezinku, fajčia
deti. Príslušníci mestskej po-
lície z referátu objasňovania
priestupkov zistili, že sa jedná o
dve maloleté dievčatá. Ďalej bo-
lo objasňovaním zistené, že ci-
garety im podal mladistvý 17
mladík, ktorému ich na požiada-
nie zakúpila neznáma osoba.
Mladistvý Ivan S. sa dopustil
protiprávneho konania tým, že
podal a tým umožnil škodlivé
užívanie inej návykovej látky (ci-
garety), osobe mladšej ako 18
rokov. Súčasne bol vykonaný
pohovor s rodičmi maloletých
dievčat. Mladistvý páchateľ
priestupku bol v prítomnosti rodi-
čov doriešený pokutou v bloko-
vom konaní.

• Dňa 23. 3. 2014 v čase cca o
5.00 h pred budovou polyfunkč-
ného objektu na ulici Holubyho

č.16 v Pezinku neznámy pácha-
teľ vytŕhal z kvetináčov okrasné
stromčeky – tuje. Prezretím ka-
merových záznamov z kamero-
vého systému mestskej polície,
operatívno-pátracou činnosťou
v teréne a osobnou a miestnou
znalosťou príslušníkov mestskej
polície bolo zistené, že pácha-
teľmi uvedeného protiprávneho
konania boli mladiství obyvatelia
Mesta Pezinok.
Páchatelia tohto majetkového
deliktu boli príslušníkmi referátu
objasňovania priestupkov dorie-
šení pokutou v blokovom kona-
ní. Súčastne bol vykonaný po-
hovor s rodičmi mladistvých pá-
chateľov priestupku a boli ochot-
ní nahradiť spôsobenú škodu.

• Dňa 23. 4. 2014 v čase od
17.00 do 17.30 h neznámy pá-
chateľ odcudzil vo dvore na
Radničnom námestí č. 9 v Pe-
zinku poškodenej Božene C.
dámsky bicykel. Prezretím ka-
merových záznamov z kamero-

vého systému mestskej polície,
osobnou a miestnou znalosťou
príslušníkov mestskej polície bo-
lo zistené, že páchateľom uve-
deného protiprávneho konania
bol 59 ročný Štefan Š. bytom
Viničné. Predmetný bicykel bol
vypátraný v Meste Modra a vrá-
tený nepoškodený majiteľke.
Páchateľ priestupku proti majet-
ku bol doriešený pokutou v blo-
kovom konaní.

• Dňa 27. 4. 2014 v čase cca o
16.30 h na ulici L. Novomeské-
ho č. 8 v Pezinku neznámy pá-
chateľ úmyselne odtrhol blesko-
zvod zo steny. Rýchlym zása-
hom hliadky mestskej polície
Pezinok bolo páchateľovi zá-
bránené, aby spôsobil väčšiu
škodu, prípadne, aby kovový
materiál odcudzil a speňažil za
zlomok pôvodnej ceny veci. Ná-
sledne bolo zistené, že sa jedná
o obyvateľa nášho Mesta, 31
ročného Matúša O. Páchateľ
priestupku proti majetku bol do-
riešený pokutou v blokovom ko-
naní a bol ochotný nahradiť spô-
sobenú škodu. (MsP)

Zo zvodiek Mestskej polície

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

a
�Odpredám vinicu, číslo parcely 7185/1 vo výmere 16 árov v loka-
lite Cajla. Odroda hrozna: červené hrozno Dornfelder a Sväto-
vavrinecké. Kontakt: 0908 546 720

Inzercia

Policajný zbor realizuje v prie-
behu roka preventívne akcie za-
merané na predchádzanie a eli-
minovanie páchania trestnej čin-
nosti páchanej na senioroch. Na
besedách v kluboch dôchodcov,
v mestách a obciach sú seniori
priamo upozorňovaní a informo-
vaní o nástrahách, ktoré im hro-
zia v súvislosti s nekalými prak-
tikami podvodníkov.

Aj prostredníctvom regionál-
nej tlače sa polícia snaží upo-
zorniť seniorov na podvodnícke
praktiky. Podvodníci využívajú
rôzne zámienky, aby sa dostali k
peniazom. Páchatelia využívajú
dôverčivosť, ochotu seniora ko-
munikovať a pomáhať. Chcú
vniknúť do jeho obydlia a pokiaľ
peniaze nevylákajú priamo, ovlá-
dajú veľa spôsobov, ako sa ich
zmocniť.

Nedajte sa nachytať na nič,
čo znie až príliš dobre (vysoké
zisky za vložené peniaze, zá-
zračné lieky, výhodné kúpy).

- Poraďte sa s príbuznými, pre-
verte si údaje na pozvánke o or-
ganizátorovi a jeho ponuke na
internete alebo na Slovenskej
obchodnej inšpekcii.

Ak máte pochybnosti, na
ponuku radšej nereagujte.

- Nekupujte tovar len preto, že je
zľavnený.

- Neodovzdávajte svoje osobné
doklady organizátorom.

- Ak nemáte so sebou peniaze
nesúhlaste s návrhom organi-
zátora, že vás odvezie do ban-

Seniori, nedôverujte
neznámym ľuďom a nikoho
cudzieho nevpúšťajte do by-
tu!

1. Dostali ste pozvánku na pre-
zentačnú akciu, predajnú ak-
ciu, zaujímavý výlet, výhodné
nákupy, príjemné posedenie,
bezplatnú večeru, kde zároveň
získavate darček zadarmo.

Požia-
dajte o radu na bezplatnej
SENIOR LINKE

.

Ponúkame niekoľko rád, čo ro-
biť, ak sa ocitnete v niektorej z
nasledovných situácií:

0800 172
500

ky alebo domov za účelom vy-
platenia peňazí alebo zálohy
za tovar.

- Pozorne si prečítajte všetky do-
kumenty, ktoré podpisujete.
Ak si niečo kúpite, vždy trvajte
na vystavení potvrdenia o kú-
pe tovaru.

-Ak ste nútení ku kúpe tovaru, je
obmedzovaná vaša osobná
sloboda, ak by vám bolo brá-
nené v odchode z akcie alebo
by ste pociťovali nátlak či vy-
hrážanie,

.
- Majte na pamäti, že od zmluvy

môžete písomne odstúpiť bez
udania dôvodu v lehote 7 pra-
covných dní od prevzatia tova-
ru alebo uzavretia zmluvy, po-
trebujete však potvrdenie o za-
platení alebo zmluvu o úvere.
Odstúpenie od zmluvy pošlite
predajcovi doporučenou poš-
tou a tovar radšej poistite. Pe-
niaze vám musia byť vrátené
do 15 dní od odstúpenia od
zmluvy. Vzory o odstúpení uza-
tvorených zmlúv nájdete na

.
- Dôležité kontakty: Slovenská

obchodná inšpekcia:
(kl. );

Mestská polícia: ; číslo ties-
ňového volania: ; Minister-
stvo spravodlivosti SR, Župné
námestie 13, 813 11 Bratisla-
va: ; Fórum pre
pomoc starším, bezplatná krí-
zová linka pre pomoc starším:

.

- Čo najskôr si overte, či naozaj
volal váš príbuzný, obratom
mu zavolajte. Ak nevolal prí-
buzný, ihneď

.

kontaktujte políciu
na čísle 158

www.forumseniorov.sk

kontaktujte polí-
ciu na čísle 158

02/582
721 32 117, 125, 130, 159

159
112

02/59353135

0800 172 500

2. Cudzia osoba vám zavolá,
predstaví sa ako váš príbuzný
(napr. syn, vnuk, dcéra, brat) a
žiada o finančnú pomoc. Ne-
skôr vám opäť zavolá, že pre
peniaze nemôže prísť osobne
a poprosí vás, aby ste peniaze
odovzdali jeho sekretárke, ka-
marátovi či inej osobe.

- Nikdy nedávajte peniaze oso-
be, ktorú nepoznáte, ani keď
vám tvrdí, že ju poslal váš prí-
buzný, môže ísť o podvodníka.

- Nikdy nepristupujte na takúto
požiadavku, vyhýbajte sa ko-
munikácii s týmito osobami, ne-
sadajte do ich auta, nevpúšťaj-
te ich do svojich príbytkov a čo
najskôr

- Vždy majte na pamäti, že zdra-
votná pomoc v Slovenskej re-
publike sa poskytuje každému
bezplatne.

- Nikdy nevpúšťajte takéto osoby
do svojich príbytkov, nerozprá-
vajte sa s nimi, neprejavte záu-
jem o vyplatenie výhry, nevybe-
rajte peniaze pred nimi a

.
- Cez telefón nikdy neposkytujte

žiadne údaje, svoje osobné
údaje či údaje o rodinných po-
meroch.

- Majte na pamäti, že žiadna spo-
ločnosť nevypláca peňažné vý-
hry v hotovosti prostredníctvom
svojich zamestnancov či iných
osôb alebo prostredníctvom te-
lefonátov.

3. Niekto Vás osloví na ulici,
že nie je tunajší, poprosí vás,
aby ste mu ukázali cestu do
nemocnice, následne vás
úpenlivo prosí, aby ste mu po-
žičali peniaze na zaplatenie
operácie pre jeho známeho
alebo príbuzného, ktorý mal
ťažkú nehodu a leží v nemoc-
nici vo vážnom stave. Ako zá-
lohu vám ponúkne peniaze v
inej mene.

4. Cudzia osoba vám zazvoní
pri dverách, predstaví sa ako
pracovník istej spoločnosti a
tvrdí, že vám prišiel odovzdať
výhru alebo vám niekto tele-
fonicky oznámi, že ste sa stali
výhercom.

5. Niekto Vám zazvoní pri dve-
rách a prestaví sa ako pracov-
ník plynární, elektrární, vo-

kontaktujte políciu na
čísle 158.

kon-
taktujte políciu na čísle 158

dární, či iných spoločností a
tvrdí, že prišiel odpísať stav
plynomeru, vodomeru alebo
elektromeru alebo vám pri-
šiel vyplatiť preplatok či inka-
sovať nedoplatok.

6. Niekto vám zazvoní pri dve-
rách a ponúka na predaj rôz-
ny tovar za výhodné zľavy (na-
pr. hrnce, nože, deky, staveb-
né náradie).

Ak sa Vám stane niektorá z
popísaných udalostí, buďte
ostražití, neverte týmto oso-
bám, aj keby vyzerali dôvery-
hodne. Snažte si zapamätať
popis osôb, výzor, oblečenie,
vozidlo a pod., ihneď kontak-
tujte políciu na bezplatnom
čísle 158.

- Nevpúšťajte takéto osoby do
svojich príbytkov, pokiaľ si nie
ste istí, že ide o skutočných za-
mestnancov spoločností. Snaž-
te sa overiť túto skutočnosť u
ich zamestnávateľa či na obec-
nom úrade alebo požiadajte
svojho suseda či príbuzného,
aby bol prítomný pri vstupe ta-
kejto osoby do vášho príbytku.

- Ak máte podozrenie, že môže
ísť o podvodníkov, neotvárajte a

.
- Majte na pamäti, že zástupco-

via týchto spoločností vykoná-
vajú odpočty pokiaľ možno z
verejne dostupného miesta
alebo zo spoločných priesto-
rov v bytových domoch a pre-
platky či nedoplatky nikdy nein-
kasujú v hotovosti prostred-
níctvom svojich zamestnan-
cov či iných osôb.

- Majte na pamäti, že tovar, ktorý
vám ponúkajú neznáme oso-
by priamo vo vašom obydlí za
výrazné zľavy, môže byť ne-
kvalitný a nefunkčný. Taktiež
môže ísť o podvodníkov, ktorí
vás navštívili s úmyslom u-
kradnúť vaše úspory alebo iné
cennosti.

- Nevpúšťajte neznáme osoby
do svojich príbytkov, ak máte
podozrenie, že ide o podvod-
níkov

.

kontaktujte políciu na čísle 158

kontaktujte políciu na
čísle 158

Seniori, nedajte sa oklamať!
V priebehu svojho života sa človek musí popasovať s najroz-

ličnejšími situáciami. Neraz sa stáva, že človek ostane celkom
sám odkázaný sám na seba alebo na pomoc celkom cudzích
ľudí. Je o to smutnejšie, ak sa do takejto situácie dostane die-
ťa alebo človek, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nedokáže
postarať sám o seba. V takýchto prípadoch je nutná pomoc oko-
lia alebo umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb, detské-
ho domova.Aj z Pezinka máme niekoľko občanov, ktorí sú z naj-
rôznejších dôvodov umiestnení v zariadeniach mimo nášho
mesta. Pracovníci nášho oddelenia na týchto našich Pezin-
čanov nezabúdajú a príležitostne ich navštevujú. Dňa 7.5.2014
sme navštívili v Domove sociálnych služieb v Jahodnej, okres
Galanta, našu Pezinčanku Katku, ktorá sa z našej návštevy
vždy veľmi teší. Ďalej sme navštívili tínedžerku Danku v Det-
skom domove v Seredi, ktorá je sirota a preto je tiež veľmi rada,
keď sa objavíme v domove. Obom sme priniesli malé darčeky. V
priebehu roka máme naplánované návštevy i v ostatných za-
riadeniach, v ktorých sú umiestnení aj ďalší „naši Pezinčania“.
Takéto stretnutia sú vždy obojstranne veľmi príjemné.

Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti

Návšteva našich „Pezinčanov“
v zariadeniach sociálnych služieb
a v detskom domove

Dňa 14. 4. 2014 sa uskutočnila ustanovujúca
schôdza Základnej organizácie Únie žien

Slovenska v Pezinku. Na ustanovujúcej schôdzi sa zúčastni-
la predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v
Bratislave pani JUDr. Miloslava Čutková.

Krajská organizácia ÚŽS schválila výbor ZO ÚŽS Pezinok
na päťročné funkčné obdobie. Do funkcie predsedníčky ZO
ÚŽS bola zvolená PaedDr. Elena Matuská a do funkcie pod-
predsedníčky pani Anna Prokopová. Na ustanovujúcej schô-
dzi bol schválený plán činnosti na rok 2014.

PaedDr. Elena Matuská

Oznam

Chcela by som sa z celého srdca úprimne poďakovať za prí-
kladnú profesionálnu starostlivosť, trpezlivosť a láskavosť, s
akou sa starali v Domove sociálnych služieb v Pezinku na
Hrnčiarskej ulici o moju ťažko chorú sestru Helenu Slimákovú.

Vďaka pani riaditeľke PaedDr. Viole Schmidtovej, kolektívu
zdravotných sestier a opatrovateliek pod vedením vrchnej ses-
try Mgr. Kamily Červenkovej a tiež kolektívu pracovníkov sociál-
neho oddelenia pod vedením pani Bc. Heleny Sprušanskej.

V čase, keď som už ja nevládala svojej sestre poskytnúť všet-
ku starostlivosť, ktorú si jej zdravotný stav vyžadoval, umožnili
ste jej prežiť veľmi ťažké obdobie života dôstojne, v krásnom,
čistom prostredí a láskavej atmosfére.

Všetkým pracovníkom zariadenia prajem veľa zdravia a síl pri
vykonávaní takého náročného povolania.

S úctou Mária Bauerová s rodinou

Poďakovanie za starostlivosť

Denné centrum, Hrnčiarska ul. 44, Pezinok uskutočnilo dňa
16. 4. 2014 akciu „Vítanie jari“. Akcie sa zúčastnili hostia z Msú
Pezinok, p. vedúca oddelenia Mgr. Valková a pracovníčka odde-
lenia Mgr. Milada Hegyiová. Ďalej sa akcie zúčastnili členky klu-
bu so svojimi hosťami. Program spestrili členovia skupiny
OBSTRLÉZE, za čo im vyslovujeme poďakovanie. Bol to veľmi
vydarený a spestrený deň pred „Veľkonočnými sviatkami“.

Vítanie jari v dennom centre

Pomôžme
našim
Rómom

Mesto Pezinok pridelilo do
nájmu malé záhradky v areá-
li Glejovka (vedľa vyhorenej
stavby) jej obyvateľom. Nie-
ktorí si na nich postavili svoj-
pomocne malé záhradné
chatky, v ktorých bývajú.
Chceme tak zamedziť, aby
ich stavali na vedľajších
súkromných (cirkevných) po-
zemkoch. Obraciame sa pre-
to na obyvateľov nášho
mesta, ktorí majú doma zby-
točný stavebný materiál, naj-
mä tehlu, škridlu, tvárnice a
podobne, aby nám dali ve-
dieť. Mesto zabezpečí od-
voz do Glejovky.

� Dám do dlhodobého prenájmu zanedbanú vinicu, 2000m2 v
časti Narpoch (Stará hora). Kontakt: 0907447652
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Kurz pre seniorov
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia
otvára 23. 6. 2014 v Modre ďalšiuAkadémiu po-
čítačov pre seniorov – pre pokročilejších. Všet-
ci záujemcovia aj z Pezinka a okolia sa môžu
prihlásiť telefonicky na tel. čísle: 0905 960 797
alebo e-mailom: .revia@revia.sk

Inzercia

DOM ZA CENU BYTU
www. domyvinicne.sk

0903 529 501

ĎAKUJEME za % z vašich daní.
Vďaka vám malými zmenami a vzájomnou pomocou pod-

poríme nové lokálne zmeny v komunitnom živote, inšpirujeme
k ďalším dobrým činom a premeníme ich na veľké veci.

V aprílovom čísle Pezinčana
vyšiel článok primátora Solgu
Malokarpatská cesta na križo-
vatke, v ktorom opisuje svoje
dojmy z valného zhromaždenia
Združenia MVC a tvrdí, že „ pre-
šľapuje na mieste a žiadnym
smerom sa nevyvíja “ a „ neplni-
lo a neplní ani polovicu svojich
cieľov, ktoré má zakotvené v
štatúte “ .

Celý článok je znôškou polo-
právd, ktoré pán primátor vy-
produkoval na základe svojej
zaujatosti voči Združeniu MVC
a jeho spolupráci s Malokarpat-
ským osvetovým strediskom,
ktorú už niekoľkokrát dal verej-
ne najavo, a to aj priamo na val-
nom zhromaždení, kde vykriko-
val, že bude iniciovať ďalšie a
ďalšie kontroly tejto spoluprá-
ce, keďže tá, ktorá sa na jeho
podnet ako poslanca Bratislav-
ského samosprávneho kraja už

uskutočnila, nepreukázala nija-
ké fakty, ktoré by boli v rozpore
so zákonom, resp. by znevý-
hodňovali jednu alebo druhú
stranu.

Keďže pán primátor sa kritic-
ky vyjadroval k mnohým sku-
točnostiam, ktoré bolo potreb-
né podrobnejšie vysvetliť, a me-
sačník Pezinčan, z ktorého pán
primátor urobil svoje polo-
súkromné médium, nechcel
uverejniť moju reakciu v plnom
rozsahu, uverejnil som ju v
Srdci Pezinka, kde si ju je mož-
né prečítať a na facebooku aj
komentovať – na rozdiel od Pe-
zinčana, kde asi ako pri jedi-
nom médiu mimo krajín, ako je
Severná Kórea, diskusia na in-
ternete nie je možná.

Treba povedať, že pán primá-
tor sa na valnom zhromaždení
Združenia MVC zúčastnil po pr-
vý raz, predpokladám, že preto,

že v rámci Združenia sa objavi-
la skupina, ktorá nejakým spô-
sobom dala najavo svoju ne-
spokojnosť s jeho fungovaním
a vytvorila otvorený list, ktorý
podpísal aj pán primátor. List ob-
sahoval jedinú konkrétnu po-
žiadavku, ktorú valné zhromaž-
denie schválilo, avšak už bez
prítomnosti pána primátora, kto-
rý z tohto zhromaždenia doslo-
va ufujazdil, keďže diskusia na
valnom zhromaždení sa nevy-
víjala podľa jeho predstáv.

Pán primátor má jednu legi-
tímnu požiadavku. Chce vidieť
hospodárenie Združenia MVC,
keďže nevie, kam idú „zisky“ zo
vstupného. Tak na vysvetlenie
– zo 40-eurového vstupného sa
20 vracia vinárom za predlože-
né bonusy a ďalších 20 eur ide
na vybavenie návštevníkov
taškami, mapami, pohármi a
informačnými materiálmi. Čo

ostane, ide opäť na propagáciu
regiónu, poznávacie cesty a v
informačnú činnosť v prospech
Združenia MVC a jeho členov.
Členovia orgánov Združenia
MVC si nevyplácajú nijaké od-
meny za svoju prácu, napriek
tomu, že ich organizačnou prá-
cou sa tvorí 90 % príjmov
Združenia. Pán primátor má
ako každý iný člen, resp. štatu-
tár člena sa o tejto skutočnosti
presvedčiť nahliadnutím do úč-
tovníctva Združenia MVC. Sám
som mu túto možnosť už neraz
ponúkol, žiaľ, záujem z jeho
strany nikdy nebol.

Na záver len toľko: Pán pri-
mátor, prekonaj svoju nenávisť
a pýchu a začni normálne komu-
nikovať.

Milan Pavelka
Predseda Združenia

Malokarpatská vínna cesta

Ad: Malokarpatská vínna cesta na križovatke (Pezinčan č. 4/2014)
16. mája 2014 zorganizo-

vala SOŠ na Komenského
ulici v Pezinku už 9. ročník
medzinárodnej súťaže v úče-
sovej tvorbe Cena mesta
Pezinok. Súťažilo 24 žiačok
3 - ročného učebného odbo-
ru kaderník z ôsmich škôl –
z Bratislavy, Trnavy, Hlohov-
ca, Galanty, Senice a Pezin-
ka. Tento rok sa nepodarilo
prísť ani českým školám, ani
do poslednej chvíle očakáva-
ným kaderníkom zo Srbska,
tak medzinárodnosť zostala
len v názve.

Podujatie prebiehalo pod
taktovkou majsterky odbor-
nej výchovy Ivany Novotnej, moderovania sa ujala Veronika
Zacharová z I.VK, o sprievodný program sa postaralo 60 detí z
rôznych krúžkov z Pezinka a okolia. Veľmi pekne ďakujeme
Beatke Ulrichovej a vedúcim jednotlivých tímov. Ceny prišiel
odovzdať viceprimátor MilošAndel.

Odborná porota mala zložitú úlohu - práce všetkých súťažia-
cich boli na vysokej úrovni. Predsedníčka poroty Gitka Pecho-
vá z časopisu Estetika označila 9.ročník z hľadiska šikovnosti
súťažiacich, za doposiaľ najkvalitnejší.

Najúspešnejšou školou sa stala bratislavská SOŠ na
Svätoplukovej ulici, ktorá z 9 medailových postov obsadila 3,
z toho 2 prvé. Bodovali aj domáci. „vy-
česala“ Pezinku 2. miesto v kategórii dámsky účes „Ples v
opere“ a 3. miesto sa ušlo za pánsky
účes „Zlatá klasika“. si zvolila voľnú tému
Dovolenka na Havaji. Modelku obliekla do žiarivej žltej, do ľah-
kého, vzdušného účesu zakomponovala primerané ozdoby a
získala zlato. Blahoželáme! riaditeľka školy

Patrícia Poláčková

Nicole Pakozdyovej
Simona Vojteková

Elena Jurčíková,

Cena mesta Pezinok 2014

Centrum pre rodi-
nu – Pezinok sa
už po druhýkrát
pripojilo k organi-
zácii podujatia s

názvom MÍĽAPRE MAMU. V so-
botu 10. mája 2014 popoludní
mohli obyvatelia nášho mesta i
blízkeho okolia prejsť spolu s ti-
sícmi ďalších ľudí „míľu“ pre
svoju mamičku. Ďakujeme vám

všetkým, ktorí ste prišli na Míľu
pre mamu v Pezinku. Bolo nás

, pričom na celom Sloven-
sku prešlo symbolickú míľu
27 543 ľudí.

Zároveň by sme radi vyjadrili
svoju vďaku Malokarpatskej ko-
munitnej nadácii REVIA za fi-
nančnú podporu Míľového
mestečka i ďalším pezinským

825 zaregistrovaných účastní-
kov

podnikateľom a jednotlivcom,
ktorí nás akoukoľvek formou
podporili.

Veríme, že sme vám aj vašim
deťom pripravili príjemnú osla-
vu v predvečer Dňa matiek.

O týždeň neskôr v nedeľu
18. 5. 2014 sme oslavovali Deň
rodiny. Oslava začala slávnost-
nou svätou omšou o 10.00 hod.
v Kostole kapucínov a pokračo-

vala v záhrade spoločným obe-
dom a kultúrnym programom.
Hoci nás sprevádzali mraky i
dážď, prežili sme spolu s mno-
hými rodinami krásne popolud-
nie, pretože

PS: Míľu pre mamu si prešli aj
primátor Oliver Solga a posla-
nec MsZ Martin Dulaj.

„rodina je pre nás
naj...“ dobrovoľníci

z CPR- PEZINOK

Míľa pre mamu a Deň rodiny 2014 v Pezinku

Pezinský jazdecký areál opäť
odštartoval sezónu drezúrnymi
pretekmi Donau-Bohemia
Trophy v spojení s Westerno-
vou hobby ligou. Spojenie ele-
gantnej drezúry s energickým
westrenom prilákalo už tra-
dične stovky zvedavých divá-
kov.

V drezúrnych súťažiach, sa
predstavili okrem našich re-
prezentanti Českej republiky,
Rakúska a Maďarska, pričom

najnáročnejšiu disciplínu s pre-
hľadom vyhrala Rakúšanka
Sonja Grossauer. Unikátnu po-
zlátenú trofej v tvare koňa pre-
brala z rúk prof. Jána Sváka,
rektora Paneurópskej vysokej
školy, ktorá je dlhoročným part-
nerom a patrónom tejto disciplí-
ny na Slovensku.

Rozálka je však známy orga-
nizátor rozmanitých pretekov
pre fanúšikov takmer všetkých
jazdeckých disciplín, preto už

dva týždne po zahájení sezóny
privítala parkúrových jazdcov
na LINDE GRAND PRIX, kto-
rá je súčasťou celoročnej série
Rozálka Cup.

To však zďaleka nie je všetko!
Tesne pred letnými prázdnina-
mi sa odohrá dru-
hé kolo parkúrového Rozálka
Cup a v jazdeckej hale si prídu
na svoje obdivovatelia akro-
bacie a tanca na konskom chrb-
te – voltíže. Voltížny pretek bu-

27.-29. júna

Rozálka úspešne odštartovala sezónu
de pre všetkých zúčastnených
jazdcov veľmi dôležitý, nakoľko
súťaž je zároveň kvalifikáciou
na Svetové jazdecké hry.

Druhý polrok na Rozálke je ta-
kisto bohatý na zaujímavé a ob-
ľúbené konské podujatia a bu-
deme vás o nich v predstihu in-
formovať.

Viac informácií o pretekoch
nájdete na stránke www.rozal-
ka.sk

Petra Hašová

Časopis Srdce Pezinka je pod-
ľa môjho názoru (a nielen môj-
ho) typický produkt predvoleb-
ných aktivít ľudí, ktorí svoje sku-
točné ciele prekrývajú horúčko-
vitou propagandou svojich pozi-
tívnych aktivít, bez návodu ako
riešiť skutočné problémy. Na-
svedčuje tomu aj čas jeho vzni-
ku, spôsob prezentácie a najmä
obsah postavený na kritike, ba-
gatelizovaní a karikovaní všet-
kého, čo sa v Pezinku doteraz
podarilo urobiť. Terčom toho
všetkého som, samozrejme, ja
ako primátor, ktorý stojí v ceste
realizácii ich plánov a predstáv
o fungovaní mesta pod ich tak-
tovkou. Nevadilo by mi, keby
všetko zostalo v rovine podpá-
sových úderov mierených proti
mojej osobe, ale hnevá ma a po-
buruje, že ich ataky sú namiere-
né aj na mojich kolegov a spo-
lupracovníkov, z ktorých si drvi-
vá väčšina vykonáva svoju prá-
cu stopercentne a nanajvýš pro-
fesionálne.

Som však presvedčený, že tak
ako časopis pred voľbami vzni-
kol, aby podporil kandidatúru Mi-
lana Grella na primátora a zopár
ľudí z jeho okruhu dostal do za-
stupiteľstva, tak v deň volieb ale-
bo kratučko po nich aj zanikne.

Pre obidve doterajšie čísla je
príznačné, že pracujú s neove-
renými informáciami, demagó-
giou, podsúvaním dezinformácii
a klamstvom.

Stačí len niekoľko ukážok, na-
príklad z rozsiahleho článku
Milana Pavelku o Malokarpat-
skej vínnej ceste, v ktorom pou-
žíva pejoratívne vyjadrenia o
mojom zavádzaní, ufujazdení,
dokonca snahe o ukrižovanie
MVC priamo v titulku, ďalej o
tom, že som chudák, svätý za
dedinou a podobne. Ozaj slov-
ník inteligentného človeka, de-
mokrata a diskutéra hľadajúce-
ho konsenzus. Pokojne tvrdí, že
som ako primátor v roku 2002
vysťahoval MOS a MVC z Pe-
zinka. Faktom ale je, že som vte-
dy primátorom nebol. MOS sa
odsťahovalo do Modry v októbri
2003, pretože v Pezinku sa robi-
la rekonštrukcia objektu.

V prvom čísle zase redakcia
uverejnila hodnotenie tohoroč-
ných Vínnych trhov, hoci M. P.
na nich vôbec nebol a jeho citát
bol starý niekoľko rokov. Rovna-
ko tvrdili, že MVC je spoluorga-
nizátor Vínnych trhov, čo už tiež
niekoľko rokov nie je pravda.
Ako diletantizmus redakcie na-
pokon vyznieva informácia o voľ-

be kráľovnej vína a výstave eti-
kiet. Toto všetko sa v skutoč-
nosti udialo pred viac ako piati-
mi rokmi.

Podstatná je však otázka, kto-
rú kladiem vedeniu MVC už nie-
koľko rokov, a to: Prečo nemô-
žeme dostať podrobnú správu o
hospodárení a vyúčtovanie kaž-
doročných vyše 200 000 €, kto-
ré prinášajú otvorené pivnice a
ďalšie podujatia, sponzori a vý-
ber členského? Stačilo by pred-
sa poslať výročnú správu všet-
kým členom mejlom a bol by po-
koj. Toto sa doteraz nikdy nesta-
lo! Ako poslanec BSK som sa
tiež pýtal, či existuje zmluva me-
dzi BSK a MVC o poskytova-
ní služieb zo strany pracovní-
kov MOS, ktorého je BSK zria-
ďovateľ.

Rovnaké alebo podobné otáz-
ky teraz kladú Pavelkovi najvýz-
namnejší vinári nášho regiónu,
ktorí nechcú nič iné len infor-
movanosť, transparentnosť a
profesionalitu. Preto je úplne
scestné keď Milan Pavelka obvi-
ňuje mňa z pokusu „o ukrižova-
nie MVC“. Mal by sa sústrediť
na to, ako bude odpovedať de-
siatkam kolegov – vinárov, ktorí
mu kladú nepríjemné otázky. O
tom, že viem, o čom hovorím,
svedčia aj pravidelne prebieha-
júce stretnutia spomínaných naj-
významnejších vinárov a ich zá-

very, ktoré sú totožné s tým, čo
opakujem už niekoľko rokov.
Nie v mene „ukrižovania“, ale v
mene skvalitnenia a očistenia
vínnej cesty.

Za šírením poloprávd neza-
ostáva ani redakcia v článku
„Kto ťahá nitky? ! Píše o peripeti-
ách Milana Grella pri objednáva-
ní inzercie v Pezinčanovi. Re-
dakcia aj v tomto prípade postu-
povala úplne štandardne, žiad-
ny „absurdistan“ ako píšu, do-
konca ani netreba bojovať za
svoj názor. Klamú, keď píšu, že
si za uverejnenie článku musí po-
slanec M. G. ešte aj zaplatiť.
Jeho (alebo ním podpísaný) člá-
nok prišiel od jeho právneho zá-
stupcu a bol od začiatku objed-
naný ako platená inzercia. Do-
konca žiadali a dostali to isté
miesto na druhej strane, ako bol
pred mesiacom uverejnený môj
článok, za ktorý som si sám za-
platil.

A na záver by som na titulok:
Kto ťahá nitky ? (v Pezinčanovi
– pozn. aut.) mohol reagovať
protiotázkou: Kto ťahá nitky v
Srdci Pezinka? Ale nepýtam sa,
lebo ja to už viem! Čo však ne-
viem, je, koľko poloprávd, klam-
stiev a špinavostí nájdeme v tre-
ťom pokračovaní a ďalších
číslach tohto predvolebného
„mesačníka o živote v našom
meste “ . Oliver Solga

Choré srdce nášho mesta

Deň detí u hasičov
Dobrovoľný hasičský zbor Pezinok aj tento rok usporiada

tradičný u hasičov, ktorý sa bude konať

Pre deti aj dospelých čakajú rôzne akcie, malovanie na tvári,
skákacie hrady, trampolíny... Samozrejmosťou bude aj bufet.

Deň detí v nedeľu,
15. 6. 2014 od 14.00 h na hasičskom ihrisku.
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Ten, kto 27. apríla zavítal do
Pezinka a prechádzal Radnič-
ným námestím, mal možnosť po-
čuť príjemnú tanečnú hudbu,
ale najmä vidieť vystúpenia rôz-
nych tanečných skupín. Pri prí-
ležitosti medzinárodného dňa
tanca KST PETAN pri Taneč-
nom centre CHARIZMA zorga-
nizoval už 2. ročník tohto podu-
jatia. Hlavným cieľom bolo pred-
staviť tanečné kluby, krúžky, zá-
ujmové skupiny venujúce sa rôz-
nym tanečným žánrom na voľ-
nom priestranstve. Tieto súbory
počas roka nacvičujú v uzatvo-
rených sálach či učebniach a
majú len malú možnosť predsta-
viť sa širokej verejnosti. Medzi-
národný deň tanca sa nám javil
ako výborná príležitosť predsta-
viť sa veľkému počtu divákov.

Viac ako mesiac tréneri z KST
PETAN Pezinok – Kvetoslava
Štrbová a manželia Samuel a
Silvia Kmeťkovci učili na ško-
lách spoločné tance: figurálny
Viedenský valčík a BLUES. Ten-
to rok sa do nácvikov zapojili
všetky Základné školy v Pezin-
ku, ZUŠ E. Suchoňa, Jednota
dôchodcov, ženy cvičiace na
ZŠ, deti i seniori z KST PETAN
a mnohí iní. Obrovské poďako-
vanie patrí pedagógom a tréne-
rom všetkých súborov, ktoré pri-
jali pozvanie a zúčastnili sa ná-
cvikov a samotného vystúpenia.

Registrácia tanečníkov zapo-
jených do programu v deň podu-
jatia prekročila číslo 1000. Boli
sme veľmi milo prekvapení ta-
kým záujmom. Postupne sa
nám hlásili ďalšie súbory, ktoré
mali záujem predstaviť svoj ta-
nečný žáner, a tak sme mali
možnosť vidieť spoločenské tan-

ce, moderný tanec, latino, ľudo-
vý tanec, disko tance, break dan-
ce, klasický tanec, hip-hop a
mnohé iné žánre.

Vyšlo nám krásne počasie, di-
vákov bolo neúrekom a tí vytvo-
rili nezabudnuteľnú atmosféru.
Po podujatí sme dostali veľa pek-
ných pozdravov, viac ako 2500
fotografií, a teda verím, že Me-
dzinárodný deň tanca sa v na-
šom meste zaradí medzi tradič-
né podujatia.

Ďakujem za pomoc i spoluor-
ganizátorom: Pezinskému kul-
túrnemu centru a miestnej orga-
nizácii Spolku slovenských žien
ŽIVENA . Obrovská vďaka patrí
garantovi podujatia, ktorým bolo
Občianske združenie SRDCE
PEZINKA a aj vďaka ktorému
sme mohli všetkým účastní-
kom podarovať tričko s logom
Medzinárodného dňa tanca
2014.

Kvetoslava Štrbová

Richard Forro -
Petra Víťazková

Kvetoslava

V sobotu 10. mája sa v Žiari
nad Hronom uskutočnili Maj-
strovstvá Slovenska v choreo-
grafiách. Kolektív seniorov obsa-
dil 5. miesto s choreografiou
„Bez žien nemožno žiť“. V kate-
górií Exhibícií si titul majstrov Slo-
venska s exhibíciou „DOTYK“ vy-
bojoval pár

z KST PETAN
pri TC CHARIZMA Pezinok.
Srdečne blahoželám a ďakujem
za reprezentáciu.

Štrbová

Taneční majstri

Inzercia

Keramické trhy v Pezinku –
tradičné pezinské podujatie,
ktoré opäť počas troch dní za-
ľudní Radničné námestie a Šte-
fánikovu ulicu – sa bude konať
v termíne .

Okrem ukážok točenia na kru-
hu, pestrého hudobného pro-
gramu, detských tvorivých diel-
ní či súťažnej výstavy na tému
„Pokladnička“ môžu návštevní-
ci obdivovať rôznorodé výrob-
ky keramikárov zo Slovenska,
Čiech, Maďarskej republiky,
Poľska, či Slovinska.

Pre veľký minuloročný ús-
pech sa vo večerných hodi-
nách zopakuje aj pálenie kera-
mickej pece v podaní ŠÚV
Jozefa Vydru v Bratislave.
Tento rok si zároveň pripome-
nieme 20. výročie Cechu slo-

13. – 15. júna 2014

venských keramikov. Hlavní or-
ganizátori podujatia Bratislav-
ský samosprávny kraj, Ma-
lokarpatské múzeum v Pezin-
ku a Mesto Pezinok vás pozý-

vajú vychutnať si atmosféru tra-
dície starého remesla.

Partnermi podujatia sú Bra-
tislava region tourism, Tatra
banka a. s., odštepný závod

Raiffeisen bank – Pezinok, Vin-
kova a Ecorec.

Malokarpatské múzeum
v Pezinku

Mgr. Monika Chvosteková,

Pezinok opäť ožije keramickým remeslom

Deň tanca na Radničnom námestí

K žiakom Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pe-
zinku sa chcú každoročne pridať desiatky nových uchádzačov.
Možnosť dostali aj tento rok. V utorok 13. mája sa v jej priesto-
roch na ulici M. R. Štefánika uskutočnili talentové skúšky.

Každý uchádzač si mohol vybrať zo štyroch odborov: výtvarný,
tanečný, literárno-dramatický alebo hudobný. V každom z nich
museli deti splniť určité kritériá prijatia, ktoré hodnotila trojčlenná
odborná komisia.

Účasť na talentových skúškach je pre mladé talenty prvým kro-
kom k tomu, aby sa mohli stať žiakmi ZUŠ. Lektori vyberú deti, kto-
ré majú vyhovujúce predpoklady pre vybraný odbor. Prijať však nie
je možné každého – škola má obmedzené kapacitné možnosti.

Výsledky prijímacieho konania do jednotlivých odborov budú
známe najskôr 20. júna 2014. Vybraní uchádzači môžu začať
navštevovať ZUŠ v prvom septembrovom týždni, teda na začiat-
ku nasledujúceho školského roku. (KG)

Prijímali nové talenty

Tradícia stavania mája sa na
Cajle obnovila pred desiatimi
rokmi a pri tejto príležitosti si
Cajlania volia aj richtára.

V tomto roku sa ním stal p.
. Povinnos-

ťou každého richtára je
počas jedného roka vládnutia o
kultúrne dianie na Cajle, ktorá
bola kedysi samostatnou dedi-
nou. Vždy 30. apríla končiaci
richtár odovzdá richtárske sym-
boly – richtársky klobúk ozdobe-
ný mašľou s menom končiace-
ho richtára, richtársku bakuľu a
štepársky nôž novozvolenému
richtárovi. Každým rokom pribú-
da viac a viac „pozeráčov“ nie-

František Setnický
starať sa

len z Cajle, ale aj z Pezinka.
V Pezinku na námestí sa síce

MÁJ postaví, ale bez akýchkoľ-
vek ceremónií, preto sa ľudia
chodia pozerať ako sa za pomo-
ci žeriavu dvíha 30 metrov vyso-
ký omašlený strom

na vrcholci. Tento
rok obyvateľov neodradil ani ob-
časný dážď. Neskôr sme popíjali
aj dobré biele a červené vínko
od richtára spred piatich rokov p.
Emana Panáka. Neodmietli sme
ani pozvanie na výborný guláš
od končiacej richtárky a dobré
vínko nového richtára. O dobrú
náladu sa okrem dobrého vína a
gulášu postarali aj členovia fol-

so sloven-
skou vlajkou

klórnych súborov Obstrléze a
Radosť za doprovodu akeorde-
onistu p. Miroslava Rajta.

Na tomto podujatí sa každo-
ročne zúčastňuje aj náš pán pri-
mátor. Tento rok ho sprevádzali
aj obaja viceprimátori. Nenecha-
li si ujsť výbornú atmosféru, kto-

rá tradične býva na stavaní má-
ja. Ak sa vyberiete na prechádz-
ku a pôjdete cez Cajlu, všimnite
si pri kostole vysoký štíhly strom
s vlajúcou slovenskou vlajkou.
Možno aj vám pripomenie at-
mosféru, ktorá tam vládla a o rok
sa prídete pozrieť aj vy! (VT)

Stavanie mája na Cajle

Pod výstižným názvom „Grinavský hrozen“ sa niesol 8. ročník
ochutnávky grinavských vín. V priestoroch Základnej školy s
Materskou školou Orešie ju zorganizoval Spolok priateľov dobré-
ho vína. Podujatie sa uskutočnilo v sobotu 26. apríla v poobed-
ňajších hodinách.

Návštevníci, či už domáci alebo cezpoľní, mohli tento rok
ochutnávať 112 anonymne prihlásených vzoriek vín. Z toho bolo
72 bielych, 31 červených a 9 ružových.Ako uviedol jeden z uspo-
riadateľov Jozef Krasňanský, to, komu patrila ktorá vzorka, neve-
deli ani samotní organizátori.

Najlepším vínam prideľovali ľudia svoje hlasy. V Grinavskom
hrozne totiž o víťazných vínach rozhodujú chuťové bunky verej-
nosti, čo je v porovnaní s väčšinou degustačných podujatí raritou.

Najlepšie vybrané vína boli ocenené počas prvého májového
víkendu v priestoroch Integrovaného klubu v Grinave. Titul Šam-
pión výstavy si odnieslo víno Neuburg vinára

. Ako najlepšie biele víno hlasujúci vybrali Rizling rýnsky, ľado-
vý zber, ročník 2012 od . Medzi červenými vínami
si najväčšiu priazeň získal Dornfelder ročník 2012 od

. Spolok priateľov dobrého vína udelil aj 26 zlatých medailí,
ktoré si rozdelili nasledujúci vinári: Peter Vacho (2), Jozef Šindler
(3), Anton Svátek (2), František Somorovský (1), Štefan Rus-
nák (3), Milan Satko (1), Róbert Miklenčič (1), Ján Mezei (5), Ma-
rián Krasňanský (1), Lukáš Krasňanský (5) a Jozef Krasňan-
ský (1).

MUDr. Pavla Šilhá-
ra

VVDP Karpaty
Jána Me-

zeia

(KG)

Grinava spoznala víťazov
tohtoročnej ochutnávky vín
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EUHL – Európska univerzitná
hokejová liga vznikla v ročníku
2013/14 a svoje zastúpenia v
jej prvom ročníku mali univerzit-
né tímy zo Slovenska (CityU
Gladiators Trenčín a bratislav-
ské celky STU Engineers,
PEVŠ Bratislava – PanEuropa
KINGS a VŠEMvs Bratislava -
Managers) a z Česka (UK Pra-
ha a UTB Zlín). V budúcom roč-
níku pribudnú ďalšie univerzit-
né celky z rôznych krajín. Na po-
dobnej báze fungujú tiež uni-
verzitné ligy v USA. Zaklada-
teľom projektu EUHL a prezi-
dentom je Jaroslav Straka a vi-
ceprezidentom bývalý úspešný
slovenský hokejový reprezen-
tant Ľubomír Sekeráš. EUHL
podporujú okrem toho aj iní slo-
venskí hokejisti ako Tomáš
Kopecký, Branko Radivojevič,
Zdeno Chára a mnohí ďalší.

Cieľom bolo, aby mladí ľudia
dostali možnosť popri štúdiu na
vysokej škole robiť šport, kto-
rý robili predtým, ale nemohli
sa mu profesionálne ďalej veno-

vať. Univerzitná liga je vlastne
druhou šancou pre hráčov, ktorí
s hokejom nechceli úplne skon-
čiť. Systém súťaže bol nastave-
ný tak, že každý tím odohral zá-
pasy s každým doma – vonku a
po skončení základnej časti po-
stúpili do play off prvé štyri tímy.

Za univerzitný team PanEuro-
pa KINGS v jej drese celú sezó-
nu pôsobil aj Pezinčan Kristián
Pečimut, ktorý sa dostal so svo-
jím mužstvom až do finále
EUHL. Kristián Pečimut hrá-
val, tak ako mnoho ďalších jeho
spolužiakov-spoluhráčov, v mi-
nulosti ľadový hokej a využil prí-
ležitosť vyskúšať si univerzitný
medzinárodný hokej. Kristián
hral na pozícii obrancu a do ka-

nadského bodovania sa zapí-
sal dvoma asistenciami počas
základnej časti.

V semifinálovom stretnutí nara-
zili na Univerzitu Tomáša Baťu
zo Zlína (UTB Zlín). Hralo sa na
dva víťazné zápasy a o postup
do vytúženého finále. Po vý-
sledkoch 3:4, 6:3 a 5:4 a sa z po-
stupu tešil aj Pezinčan Pečimut.
Vo finále nastúpila PanEuropa
KINGS proti Univezite Karlovej
z Prahy (UK Praha), ktorá počas
ročníka ešte ani raz neprehrala.
V prvom finálovom zápase v
Bratislave sa zápas rozhodol až
po trestných strieľaniach, kde
úspešnejšími boli pražskí vyso-
koškoláci a ujali sa vedenia 1-0
v sérii hranej na dva víťazné due-
ly. V druhom odvetnom zápase
hranom už v Prahe zápas skon-
čil výsledkom 6-4 pre pražskú
univerzitu, a tak sa mohli tešiť z
celkového premiérového víťaz-
stva v EUHL hráči UK Praha.
Nášmu zástupcovi a Pezinča-
novi Kristiánovi Pečimutovi sr-
dečne gratulujeme. (pv)

Vo finále EUHL aj Pezinčan

Deň Zeme
v Zámockom
parku

Inzercia

Inzercia

3. mája 2014 sa uskutočnil už XI. ročník Športovných hier seni-
orov Okresu Pezinok na Základnej škole v Budmericiach. Hier
sa zúčastnilo 95 seniorov z Pezinka, Modry, Budmeríc a okolia.

Súťažilo sa v chôdzi, tento raz medzi kvapkami dažďa, ženy
1 km, muži 2 km, v streľbe zo vzduchovky, v stolnom tenise, v
hode granátom, vrhu guľou aj valčekom.

Počasie nám tento raz neprialo, bolo daždivo, ale aj tak bolo
veselo, po cely deň nám vyhrávala živá muzika, takže poniekto-
rí si aj zatancovali. Pochváliť musíme za výborne zvládnutú or-
ganizáciu členov Jednoty dôchodcov Budmerice na čele s pred-
sedom Jánom Perom. Na záver bolo odovzdaných 54 diplomov
cenami pre víťazov jednotlivých súťaží.

Pezinok reprezentovalo 23 seniorov a získali 11 ocenení.
v chôdzi , v stolnom tenise

, v streľbe , v hode val-
čekom , v hode granátom

v chôdzi a v stolnom tenise
vo vrhu guľou , v stolnom teni-

se a , v hode granátom

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník
ŠHS. Predseda ZO JDS Pezinok

Soňa Kavecká
Anna Pätoprstá Magdaléna Konečná

Oľga Herdová Vladimír Konečný.
Oľga Herdová.

Ondrej Kuňak
Soňa Kavecká Peter Mach Mária Be-

táková.

Eva Zouzalíková,

5x prvé miesto:

2x druhé miesto:
4x tretie miesto:

Seniori športovali

Takto sa naša škola Základná škola Fándlyho 11, Pezinok zapo-
jila do projektu EKOHRA - Lidl. Chceme poďakovať všetkým de-
ťom, rodičom, starým rodičom a učiteľom za obrovské nadšenie a
chuť nosiť do Lidla plastové fľaše. Spolu sme nazbierali fliaš.
To je krásne číslo. Umiestnili sme sa na 244. mieste z 500 škôl za-
pojených na celom Slovensku. Ďakujem všetkým za spoluprácu
pri ochrane prírody.

6170

Koordinátor ENV Ľ. Melichárová

Myslíme ekologicky
V novozrekonštruovaných

priestoroch Polikliniky Pezinok,
na Hollého č. 2, (I. poschodie č.
dv. 33 t. j. o poschodie nižšie,
ako pracovala doterajšia chirur-
gická ambulancia)

,

Zdravotnú starostlivosť Pezin-
čanom i občanom z okolia budú
poskytovať lekári, ktorých prácu
poznáte za posledné 3 roky, a to

.
poskytujú sta-

rostlivosť chirurgickej ambulan-
cie tak, ako boli Pezinčania zvyk-
nutí z Bratislavy a v ostatnom ob-
dobí aj v Pezinku:
- akútna a chronická chirurgická

starostlivosť, bežné úrazy,
chronické rany

- konzultácie resp. vyšetrenie v
prípade podozrivých nálezov
na prsníku, alebo podozrení
na onkologické ochorenie

- ambulantné zákroky priamo v
ambulancii

bola otvore-
ná nová Chirurgická ambu-
lancia ktorú zriadila nemoc-
nica s poliklinikou Milosrdní
bratia spol s r.o..

MUDr. Boris Balko a MUDr.
František Špaček

Od 12. 5. 2014
- v prípade nutnosti operácie

usmernenie priamo z ambu-
lancie, resp. objednanie na
hospitalizáciu, a to bez skry-
tých, či otvorených poplatkov

- vyšetrenie všetkých pacien-
tov bez ohľadu na zdravotnú
poisťovňu - (zmluvy zo všetký-
mi slovenskými zdravotnými
poisťovňami)

- kvôli RTG vyšetreniu netreba
chodiť do iných zariadení a vra-
cať sa späť na ambulanciu, na-
koľko v poliklinike je zabezpe-
čené RTG pracovisko

- za vyšetrenia hradené zdra-
votnou poisťovňou nepýtame
poplatky

- napojenie na prácu všetkých
ambulancií polikliniky Milo-
srdní bratia a všetky oddelenia
nemocnice Milosrdní bratia

- možnosť plateného objedna-
nia na konkrétny deň a čas

- ochota pomôcť s akýmkoľvek
zdravotným problémom, aj
keď nebude chirurgický

- chi-
rurgická ambulancia

- kon-
zultácie prsníkovej ambulan-
cie a onkologických ochorení
– vopred objednaní pacienti

- chirur-
gická ambulancia

- chi-
rurgické zákroky- vopred ob-
jednaní pacienti

- chirur-
gická ambulancia

Ambulancia prijíma pacientov
z Pezinka, Modry a okolia a pra-
cuje nasledovne:

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

8.00 - 14.00 h

12.00 - 14.00 h

8.00 - 16.00 h

12.00 - 14.00 h

8.00 - 14.00 h
(r)

V poliklinike zriadili novú ambulanciu

MUDr. Františ
a MUDr. Boris

ek Špaček
Balko

Dňa 25. 4.
sa konalo
v Zámoc-
kom par-
ku, v Cen-
tre voľné-
ho času
zábavno-
-vzdelávacie podujatie ku
Dňu Zeme. Počas celého dňa
prichádzali deti so svojimi ro-
dičmi, z MŠ i školských klu-
bov, aby na pripravených
stanovištiach plnili jednotlivé
úlohy, zamerané na ochranu
prírody. Cieľ podujatia bol jas-
ný: uvedomiť si skutočné da-
ry, ktoré nám poskytuje naša
Zem a dôležitosť chrániť jej
poklady pre budúce generá-
cie. Pre nás je to nádej, že
keď tieto deti vyrastú, základ-
né veci ochrany Zeme už bu-
dú chápať. Preto pre ZŠ a MŠ
v tejto téme ostávame pros-
tredníctvom vzdelávacieho
projektu „Naša Zem“.

LIONS CLUB PEZINOK
vás srdečne pozýva na

FOLKROCKOVÝ KONCERT

piatok

Bukasový masív
Karpatské horké

na nádvorí Tureckého domu
Radničné nám. 1, Pezinok

BENEFIČNÝ

13. júna 2014 o 19.00
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Poznali sme sa, ale nepatril
som do okruhu jeho blízkych pria-
teľov. Prvýkrát sme sa stretli v pio-
nierskom tábore, Marek išiel do
šiestej triedy a ja do osmičky.
Okamžite všetkých zaujal, preto-
že na to, že mal iba jedenásť ro-
kov, pôsobil veľmi frajersky. Aj tak
chodil a rozprával. No najmä, keď
si sadol za klavír, nebolo to kla-
sické cvičené dieťa, čo zahrá ne-
jakú naučenú skladbu. Keď
zaspieval pesničku Mona Lisa
svojej sestry Mirky, malo to doslo-
va rockový „fíling“. Náhodne sme
sa stretávali aj neskôr. Bratislav-
ská umelecká komunita našej ge-
nerácie zasa nebola taká veľká a
barov či klubov, kde sa dalo stret-
núť, bolo málo, takže tu ľudia o se-
ba často „zavadili“. V období po
revolúcii vznikalo veľa kapiel a
medzi nimi aj Art M trio. Marek
Brezovský bol výraznou a nepre-
hliadnuteľnou postavou hudob-
nej scény a ja som bol jeho hu-
dobný fanúšik.

Hovorí sa, že keď prichádza slo-
boda, tak zločin a podsvetie vrá-
tane obchodov s drogami je vždy
o krok vpred. O nebezpečenstve
drog sa vtedy veľmi nehovorilo,
pretože všetci riešili v úvodzov-
kách „dôležitejšie“ veci týkajúce
sa politiky. Sloboda v tom čase
takisto priniesla obrovské množ-
stvo informácií. Všetci hľadali no-
vé filozofie, životné cesty a mož-
no aj blúdili. Išlo teda o súčasť
skúmania sveta a experimento-

Čo vás inšpirovalo k tomu,
aby ste v dokumente zachytili
krátky ale intenzívny životný
príbeh Mareka Brezovského?
Poznali ste sa osobne?

Myslíte si, že sa na tragic-
kom osude Mareka Brezov-
ského podpísalo vtedajšie
obdobie?

�

�

vania. Drogy sa rozmáhali neu-
veriteľným spôsobom. V centre
Bratislavy priamo na ulici sme
mohli vidieť človeka, ako sedí na
obrubníku, niečo si pichá injekč-
nou striekačkou a okoloidúci to-
mu ani nevenovali pozornosť.
Hrával som vtedy basketbal a v
roku 1991 sme tu mali kamarátov
z Talianska, z Padovy. Išli sme tu,
v Pezinku, do parku, že si sadne-
me do trávy a dáme si pivo. Než
si sadli, začali nohou prehrabá-
vať trávnik, či tam nie sú ihly ale-
bo striekačky. Povedali sme im,
že tu sú na zemi akurát mravce a
tráva, nič iné. Prešli dva roky a
keď sme si chceli sadnúť v parku
na zem, museli sme robiť to isté.
Obetí drog bolo veľa, je to jeden
veľký cintorín ľudí z našej gene-
rácie. Vtedy ešte nebolo toľko od-
strašujúcich príkladov z okolia
tak, ako to vidíme dnes. Ani lekári
nevedeli, ako týmto ľuďom po-
môcť.

Revolúcia pre nás znamenala
strašne veľa, bola to explózia slo-
body a radosti. Cítim to tak do-
dnes a nenechám si to spo-
chybniť žiadnymi pseudokonšpi-
račnými teóriami. Bolo to aj veľmi
kreatívne obdobie. Predávali sa
knihy, ktoré predtým boli zakáza-
né, vznikali nové kapely – a všet-
ko to vznikalo z vnútornej potre-
by, nie v očakávaní, že to bude
dobrý biznis. To, čo nasledovalo
potom, je zasa len zrkadlom nás.
Bolo nepríjemné, keď sa do tejto
atmosféry začali vnášať temné
myšlienky, osočovanie, selekcia

� Spomenuli sme obdobie po
revolúcii a 90. roky, kedy prišla
nielen sloboda, ale krátko po
nej aj veľké sklamania a dezi-
lúzia. Podľa filmu sa to mohlo
podpísať aj na Marekovom osu-
de.

ľudí, nepríjemná energia a nála-
da. Pre kopu ľudí, najmä mla-
dých, to znamenalo dezilúziu.
Treba povedať, že Marekova hud-
ba veľmi konkrétne odrážala to,
čo prežíval a videl. Zhudobňoval
konkrétne zážitky a udalosti.
Vyslovene mu záležalo na tom, či
ich tam ľudia nájdu. V roku 1989
chodieval na námestie na de-
monštrácie, potom doma búšil do
klavíra a cez to, ako hral, naprí-
klad jeho rodičia zisťovali a rozu-
meli, čo sa s ním deje. Keď sklad-
bu Voľnosť, ktorú vtedy skompo-
noval, priradíte k záberom z
Nežnej revolúcie, zistíte, že jeho
hudba o tom neuveriteľne kon-
krétne rozpráva. To isté sa dialo,
keď sa delilo Československo.
Marekova mama je Češka. Pre
Mareka to bolo veľmi ťažké obdo-
bie. Keď Bratislavu navštívil Vá-
clav Havel a nacionalisti po ňom
hádzali vajcia, Marek sa tam na
námestí pobil. Skladba, ktorú vte-
dy zložil, zasa len s týmto prí-
behom neuveriteľne komunikuje.
Udalosti okolo neho tvorili neod-
deliteľnú súčasť jeho hudby, je
tým všetkým prestúpená.

Bola to vec jeho temperamentu
a obrovskej životnej energie. Aj
vo filme sa hovorí, že to bol člo-
vek, ktorý robil všetko na doraz.
Do všetkého skákal po hlave. Mal
v sebe obrovskú zvedavosť. Fo-
tografka Milota Havránková ho
vo filme prirovnáva k človeku, kto-
rý sa hrá s chvostom divokého
zvieraťa. Bez strachu vstupoval
aj do trinástych komnát a doplatil
na to. Čo však považujem za dôle-
žité: Téma Mareka Brezovského
nie je témou drog. Je to téma ta-
lentovaného a tvorivého človeka,
hudobníka a skladateľa. Väčšinu
vecí vytvoril mimo svojho heroí-
nového obdobia, ktoré napokon
uňho trvalo len niečo vyše roka.
Marek písal silnú hudbu nie pre-
to, že bral drogy, ale preto, že ju
mal v sebe a mal silný talent.
Podľa slov jeho mamy sám v po-
slednom období svojho života vra-
vel, že mu drogy vypálili čiernu
dieru do hlavy, vnímal, že to para-
lyzuje aj jeho tvorivosť a snažil sa
spomenúť si na to, kým vlastne
bol predtým, než ich začal brať.
Je tu ešte jeden moment. Marek
ako sedemnásťročný v hudobnej

� Toto sú vonkajšie okolnosti.
Ale aký bol samotný Marek
Brezovský? Prečo práve on
doplatil na skúsenosť s dro-
gami?

relácii Metronóm otvorene hovo-
ril o svojich depresiách a o tom,
že mu drogy, vtedy ešte ľahké,
aspoň čiastočne pomáhali unik-
núť z týchto stavov. Hoci pojem
maniodepresívnej psychózy vo
filme zaznie len v rovine úvahy, aj
ľudia v jeho okolí si všimli, že mal
akoby dve osobnosti. Na jednej
strane mal veľmi euforický prí-
stup k životu, na druhej strane
sa uzatváral, nekomunikoval a
prepadával depresívnym nála-
dám.

Milujem jeho hudbu, mám ju vy-
tetovanú na duši. Spája sa mi s
ňou celé toto obdobie, keď ju po-
čúvam, tak som tam. Dlho som v
sebe nosil chuť o tom porozprá-
vať, jednoducho len z toho najčis-
tejšieho pocitu zakričať, že sme
tu mali takýto talent. Hudobník a
Marekov kamarát Oskar Rózsa
neskôr vydal CD s Marekovou
hudbou. V roku 1999 vzniklo CD
Hrana v limitovanej edícii v nákla-
de 1000 kusov. Neskôr spolu s
rozmachom internetu a sociál-
nych sietí sa táto hudba začala ší-
riť a zdieľať. Maťo Drlička, ktorý je
riaditeľom festivalu Viva Musica,
presvedčil Oskara Rózsu, aby v
rámci tohto podujatia v roku 2010
urobili veľký koncert ako poctu
Marekovi Brezovskému. Hodinu
a pol znela jeho komorná hudba
a potom ďalšiu hodinu a pol jeho
art rocková tvorba. Koncert bol mi-
moriadnym zážitkom, Divadlo
Pavla Országha Hviezdoslava sa
zaplnilo do posledného miesta,
diváci sedeli aj na schodoch.
Marekova hudba zaznela prvý
raz od jeho smrti. Vtedy dozrel
čas na to, aby o ňom vznikol film.
Začali sme pripravovať projekt,
ktorého súčasťou bola aj reedícia
CD Hrana, na ktorú nadväzovalo
koncertné turné. A jeho priebeh
sme už zároveň zaznamenávali
aj do nášho dokumentu.

Pripravujeme ďalší dokumen-
tárny film o Miroslavovi Válkovi.
A v divadle v Zlíne skúšame hru,
ktorej názov bude mnohým zná-
my ako titul filmu pre pamätníkov
– František Lelíček v službách
Sherlocka Holmesa.Autorom lite-
rárnej predlohy je Hugo Vavreč-
ka, starý otec Václava Havla.

�

�

Neboli ste s Marekom natoľ-
ko blízki priatelia. Prečo ste te-
da zachytili práve jeho príbeh?

Pripravujete ďalší film? Spo-
mínali ste tiež, že skúšate nové
divadelné predstavenie.

(kam)

Hudbu Mareka Brezovského mám vytetovanú v duši
Drogy predčasne ukončili život
fenomenálneho slovenského hu-
dobníka Mareka Brezovského,
keď mal dvadsať rokov. A hoci
od jeho smrti uplynuli už ďalšie
dve desaťročia, zanechal po se-
be nezmazateľnú stopu. Potvr-
dzuje to aj dokumentárny film
Hrana, ktorý nakrútil divadelný a
filmový režisér Patrik Lančarič.
Diváci sa s ním môžu stretnúť v
slovenských kinách a nedávno
sa premietal aj v Pezinku, kde
Patrik Lančarič žije.

Inzercia

Pri starej pohrebnej kaplnke na
pezinskom cintoríne upúta našu
pozornosť starý neogotický ná-
hrobok. Nápis nám prezrádza
meno pochovaného – Thomas
Crewe-Preston (*10.2.1816 Lon-
dýn – †10. 8. 1849 Pezinok). O
koho ide a prečo Angličan skon-
čil svoj život práve v Pezinku?
Podľa rokov narodenia a úmrtia
môžeme usúdiť, že Preston zo-
mrel pomerne mladý – mal 33 ro-
kov. O jeho povolaní sa zachova-
lo niekoľko faktov. V roku 1837
sa spomína ako kadet, neskôr
ako podporučík a v roku 1844 už
ako nadporučík cisársko-krá-
ľovskej armády. Pritom nevieme,
prečo si robil vojenskú kariéru v
Habsburskej monarchii.

Predpokladáme, že Preston sa
do Pezinka priženil. Jeho man-
želka Antonia von Nedeczká
(1825 – 1850) sa narodila v
Trnave, žila v Pezinku a zomrela

v Bratislave. Manželom Pres-
tonovcom sa v Pezinku narodili
dve dcéry. Prvá v roku 1847 a
druhá v roku 1848. Zachovalé
záznamy o pokrstení dievčat v
matrike hovoria, že Preston bol
anglikán a jeho manželka kato-
líčka. O Prestonovi sa v Pezinku
traduje zaujímavý príbeh.

Začiatkom augusta 1849 sa v
bratislavskom hostinci U zele-
ného stromu (teraz hotel Carl-
ton-Savoy) údajne konala sláv-
nostná recepcia v súvislosti so
železničnou traťou. Zúčastnilo
sa jej vraj viacero popredných
osobností Bratislavskej župy,
medzi nimi aj Thomas Preston.
Ako múčnik podávali jablkovú
štrúdľu. Tento múčnik zapríčinil
katastrofu: už na mieste sa za
záhadných okolností otrávil väč-
ší počet hostí. Prestona stihli pre-
niesť do Pezinka, kde 10. au-
gusta 1849 zomrel.

Táto nešťastná udalosť má
dve verzie. Podľa prvej, ktorú
spomína aj Ing. Fedor Jam-
nický, šlo o omyl kuchárky, ktorá
pripravovala dezert. Namiesto
práškového cukru posypala

múčnik otravou na potkany (oxi-
dom arzénu). Druhá hovorí o
cielenej otrave. Recepcia mala
byť možnosťou, ako sa zbaviť
nežiaducich osôb. Kto mohol
mať záujem na smrti Prestona
a ďalších ľudí v nepokojných
revolučných časoch, je nezná-
me.

Tragická udalosť však nie je
podložená hodnovernými fakta-
mi, takže môže ísť o vymyslený
príbeh. Je oveľa pravdepodob-
nejšie, že Preston zomrel na
choleru, ktorá vtedy zúrila na
území dnešného Slovenska.

Prestonov hrob bol v 60. ro-
koch minulého storočia exhu-
movaný a náhrobok presunuli
na terajšie miesto. Po vyše 160
rokoch existencie je náhrobok v
zlom stave a je otázkou času, ke-
dy sa rozpadne. Preto môj člá-
nok môže slúžiť ako podnet
na obnovu zaujímavej historic-
kej pamiatky Pezinka.

Mária Letzová

Záhadný Preston

Marek Brezovský bol synom známeho hudobného skladateľa
Aliho Brezovského. Verejnosti je známa aj jeho sestra, Mirka
Brezovská, ktorá bola speváčkou.

Ako potvrdzuje aj dokument popretkávaný množstvom autentic-
kých hudobných ukážok a záznamov, Marek sa od detstva javil
ako nevšedný talent. Veľmi nekonvenčne pristupoval k písaniu roc-
kových pesničiek, aj k vážnej hudbe, pre ktorú na konzervatóriu
nadchol mnohých spolužiakov.

Počas svojho krátkeho života nestihol vydať žiadny samostatný
nosič, dochovalo sa však viacero profesionálnych aj amatérskych
nahrávok a záznamov. Mnohé z nich neskôr zrekonštruoval Ma-
rekov blízky priateľ hudobník Oskar Rózsa.

Aj vďaka tomu je Lančaričov dokument bohato ilustrovaný záber-
mi z nedávnych koncertov, na ktorých doslova ožila hudba Mareka
Brezovského – a do istej miery aj on sám. Divák sa neubráni tejto
myšlienke pri pohľade na jeho rodičov a eufóriu, ktorú prežívajú pri
počúvaní skladieb svojho syna. Tragický moment, ktorým je pre ro-
dičov strata dieťaťa, sa tak aspoň čiastočne kompenzuje istou ka-
tarziou.

Film je rozčlenený na štyri časti venované kľúčovým pojmom a té-
mam: Hudba, Láska, Rodina a Samota. Z výpovedí ľudí z Mare-
kovho okolia, tu postupne vyvstáva príbeh celej generácie umel-
cov vyrastajúcich v čudesnom období 90. rokov. V atmosfére, kto-
rá priniesla slobodu, ale aj dezilúziu a zároveň taký nával politic-
kých zmien, ktoré by sa inak vtesnali do celého desaťročia. Pri-
niesla množstvo nových informácií, podnetov, chuti hľadať nové
filozofie, cesty a tiež experimentovať s drogami.

Vo filme je badateľné, ako musela Mareka Brezovského, skľučo-
vať nedostatočná spätná väzba od jeho okolia a od spoločnosti –
najmä v pomere k obrovskému nasadeniu a množstvu energie, kto-
ré do tvorby vkladal. Frustrácia musela byť ešte väčšia s prihliad-
nutím na jeho vek a nedostatok životných skúseností. Doslova žil
hudbou a vkladal do nej všetko. Na druhej strane sa divák dozvie,
že napríklad v škole zrušili orchester, ktorý založil, neraz mali hu-
dobníci problém nájsť miestnosť na skúšanie... A ozajstným „po-
vzbudením“ pre Mareka muselo byť vyhlásenie lekárky v nemocni-
ci, kde sa snažil liečiť zo závislosti, že vraj taká hudba, akú on kom-
ponuje, by sa mala zakázať!

Generačnú výpoveď z filmu robí aj jeho vizuálna stránka, predo-
všetkým dobové zábery zachytávajúce Bratislavu 80. a 90. rokov.
Odvtedy v hlavnom meste vyrástli mrakodrapy a zmenili ho na ne-
poznanie, hudobnú scénu ovládol hip-hop a človek si kladie nevdo-
jak otázku, čo by sa s natoľko originálnou a nekonvenčnou hudbou,
akú skladal Brezovský, dialo dnes. Hrali by ju komerčné rádiá?Aký
osud by géniovi pripravila súčasnosť a aký pripravuje dnešným mla-
dým ľuďom, ktorí svojim nadaním vybočujú zo šedivého priemeru?
Sme na nich zvedaví? Chceme ich a potrebujeme?

Dokument divadelného a filmového režiséra Patrika Lančariča
nastoľuje množstvo otázok, ktoré presahujú tému výnimočného ta-
lentu znivočeného drogami. Človek akoby sa pri sledovaní filmo-
vého plátna díval aj do zrkadla a videl v ňom seba i celú spoloč-
nosť... Možno je práve ona predávkovaná apatiou, nekultúrnosťou
a ľahostajnosťou – a tiež závislá na konzumnom spôsobe života.
Amožno je to práve spoločnosť, ktorá by sa mala liečiť.

Hrana – Štyri filmy o Marekovi Brezovskom. Tak znie celý ná-
zov filmového dokumentu o geniálnom hudobníkovi, ktorého
život predčasne ukončili drogy. Autor a režisér unikátneho
projektu Patrik Lančarič zdôrazňuje, že hlavnou témou nie je
drogová závislosť. Témou je sila ľudského talentu – a do istej
miery aj malosť slovenských pomerov, ktoré nadanie veľkých
rozmerov nedokázali vstrebať. Film tak podáva svedectvo nie-
len o príbehu hlavného protagonistu, ale o celej spoločnosti.

(kam)

Hrana: Filmový príbeh o obrovskom
talente na malom Slovensku

Malokarpatský banícky spolok Pezinok pripravil 9. mája v poradí
už tretí ročník pochodu po Baníckom náučnom chodníku. Okrem
členov baníckeho spolku sa pochodu zúčastnili mestskí sprievod-
covia a tiež desiatky návštevníkov z Pezinka a okolia. Sprevádzal
ich predseda MBS Jozef Mišuta. Na približne 6 km trase je 11 infor-
mačných tabúľ s bohatými informáciami o banskej činnosti. Po-
chod odštartoval pri kaplnke sv. Klimenta pred vstupom do areálu
Pinelovej nemocne. O geologických podmienkach v Malých Kar-
patoch hovoril bývalý geológ pezinského banského závodu Dr.
Hajko. Pezinský sprievodca Peter Ronec oboznámil návštevníkov
s kultúrnym a spoločenským životom na polesí u „Hilára“. Na záver
pochodu všetkým prišiel horúci guláš. Peter Ronec

Pochod Banským náučným chodníkom
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1927- 1930

1931

1932

1933

1934

Roky 1927-1930 žiadne uda-
losti.

Dňa 23. Novembra 1931 bola
autobusová linka na trati Senec-
Pezinok otvorená.

Dňom10 Mája 1932 bola zave-
dená výprava vlakov s výprav-
kami

Dňa 15. februara 1933 bola do
provozu zadané vlečka „ Správa
státnych lesov a statkov v Žar-
novici. “

Vlečka ktorá odbočuje z dru-
hej koľaje vedie smerom Žilina
slúži pro nakládánie dreva vše-
ho druhu. Dne 1 července 1933
byl penzionován přednosta sta-
nice inspektor Szekely, stanici
prevzal dne 22.11. 1933 vrchní
adjunkt Rudolf Procházka, pred-
nosta z Tardoskedu

V tomto roce byla provedena
restrikce personalu stanice, a si-
ce byla zrušena osobná poklad-
na, tretí dopravník a jeden sta-
niční pomocník.
Co se týče přúmyslu a obcho-
du v Pezinku jevil tento značný
sestup v tomto roce proti minu-
lému.

Doprava nákladú i osob v tom-
to roce potěšitelně stoupla. K to-
muto vzestupu nemalo přispělo
stoupnutí stavebního ruchu v
Bratislavě i propagace pezin-
ského vína pořadaním vínobraní
i častých turistyckých zájezdú.

Z těchto zájezdú byl nejzdari-
lejší zájezd na pezinské ví-
nobraní kterého se zúčastnilo
na 10 000 hostí. Víno tohto roč-
níku ač úroda by prostrědná vy-
značovalo se výbornou jekostí.

(Tvrdošovce)

Též vzhled stanice se výstav-
bou nových zdených záchodú
pod peronem podstatně zmenil.
Dřive pobyt na peroně v lete pro
nesnesitelný zápach z dřeve-
ných záchodú byl odpuzujúci.

V tomto roce vyla postavena a
do provozu dána, nová elektric-
ká váha.

Doprava a dopravní přijmi v
tomto roce potešitelně stouply.
V měsíci prosinec bylí zrušeno
velké drěvěné skladište firmi „
Pouto “ , které se nachádzelo na
konci skladištní rampy.

Též v tomto roce, t.j. v druhé
polovici počalo se s navážením
zemín k rozširění stanice, smě-
rem ku Sv. Juru, a počalo se se
stevbou vojenské rampy.

Též byla přemístěna nákladní
pokladna ze skladište do osob-
ný pokladny a pro osobní po-
kladnu adaptovala se čast če-
kárny druhé třidy. Na podzim t.r.
vysádzeny popínavé rúže ko-
lem peronu a staničných budov.

Personál byl rozmnožen o jed-
nu sílu v nákladní pokladně, t.j. o
jedneho staničního manipulanta.

Doprava v Pezinku stoupla v
tomto roce tak, že počet expe-
dic jest o 5175 větší než v roce

Přestavba kolejište a rozšírení
stanice na straně ku Sv. Juru by-
lo v tomto roce dokončeno. Též
byla dokončena stavba vojen-
ské rampy.

Firma „ Pouto “ postavila nové
drevené skladiště na místo býva-
lého, které muselo být zbúrané
aby se učinilo místo nové rampě.

Poněvadž komerční agenda i
doprava znamenite stoupla, byl
rozmnožen z toho dúvodu per-

1935

1936

1935.

sonal v nákladné pokladně na tři
a u dopravy na tři výpravčí.

Též v tomto roce byla velmi vel-
ká úroda vína, ktoré však nebylo
tak qualitní jako v roce 1935

V tomto roce nebylo žádných
pozoruhodných událostí. Co se
týka stoupnutí agendy komerční
stanice přiblížila se táto již době
konjuktúrní. Tak bylo v roce
1937 v Pezinku podáno 5808
vozú, vydáno 2087 vozú.

Během tohto roku roku zmenil
sa personal stanice a síce: za vý-
pravčiho eleva Jägra nastúpil
elev Habrman, za vrch. adj. Pau-
čeka vrch. adj. Sirotský, za
skladníka oficiála Janíku, sklad-
ník Michalec, za výhybkáře....
ktorý odešel do výslužby,
Krovíčka.

V měste byly dostavěny vo-
jenské kasárny a skladište pro
náhradní prápor pešiho pluku
čís. 39.

Rok 1938 bol rokom nešťastli-
vým.

Dňa 3. IV. 1938 v 19 h 20 min
vypuknul v Pezinku v Bernolá-
kovej ulici v obecnej stodole po-
žiar. Prudká víchrica, ktorá v ten
deň zúrila rozniesla oheň na
všetky strany tak, že v polhodi-
ne horela temer celá Bernolá-
ková a Wieserová ulica. Zhorelo
14 hospodárskych domov i s prí-
slušenstvom . Pri požiari stratily
tiež dve osoby život. Stanica,
hlavne však skladište a u neho
stojace ložené vozne, boly ne-
bezpečne ohrožované. Len veľ-
kou námahou staničného per-
sonálu a cestujúcich boly vozne

.
1937

1938

odtlačené do bezpečia a skla-
dište vyprázdnené. Skladište bo-
lo chránené malou ručnou strie-
kačkou až do príchodu hasič-
ských sborov. Stanicu chránil
Svätojurský sbor a parná strie-
kačka zo Senca, ktorým sa po-
darilo stanicu uchrániť. Požiar
trval až do rána.

Dňa 21. mája bola prvá mobili-
zácia a dňa 23. sept. druhá.
Obe tieto mobilizácie boly za-
ťažkávajucou skúškou pre tu-
najši personál. Hlavne za druhej
mobilizácie pri zmenšenom poč-
te personálu bol výkon doprav-
nej služby obdivuhodný.

Meniace sa politické udalosti
zasiahli i do vedenia stanice per-
sonálnymi zmenami. Dňa 28.
dec. bola stanica odovzdaná hl.
adj. J. Nagyovi z Trnavy. Súčas-
ne bolo daných 7 zamestnan-
cov českej národnosti ústrednej
vláde k dispozícii.

Čo sa týka komerčnej agendy
stanice, značne poklesla ná-
sledkom týchto udalostí.

Následkom pripadnutia hlav-
nej trate Bratislava- Galanta-
Leopoldov Maďarsku, stala sa
naša trať najfrekventovanejšou.
Preto bolo nariadené sloven-
skou vládou, aby okamžite bolo
započaté výstavbou druhej koľa-
je Bratislava- Leopoldov.

Texty z pamätnej knihy
neprešli redakčnou úpravou.

zdroj: Archív ŽSR,
Zbierka pamätných kníh

Malokarpatské múzeum
v Pezinku

Mgr. Stanislav Horváth

Po mesiaci vám opäť prinášame pokračovanie nášho seri-
álu o histórii železničnej stanice Pezinok. Článok pokračuje
chronologicky od roku 1927 až po rok 1938. Prepis je v rám-
ci autentickosti bez redakčných úprav, nakoľko dokazuje pô-
sobenie českých úradníkov počas prvej Československej
republiky v Pezinku. Evidentné je to hlavne po roku 1933, ke-
dy došlo ku generačnej výmene prednostu stanice, ktorým
sa stal čech Rudolf Procházka.

Pezinská stanica za Prvej republiky

FOTO: archív Mestského múzea

MESTSKÉ MÚZEUM

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Inzercia

Keramika a fotografie – spomienky v Mestskom múzeum

12. jún, 17.00 h - Z dielne tehelne

To si pamätám – Pezinok z fotografií

Zo zeme

Tehliarstvo a tehla ako jeho hlavný produkt má v Pezinku stáročnú
minulosť. Na mestskú tehelňu a fabrickú výrobu monarchie i prvej
republiky nadviazali po 2. svetovej vojne znárodnené Západoslo-
venské tehelne. A práve s nimi je spätá aj krátka história umeleckej
keramickej výroby. V závere 60. rokov minulého storočia bolo v rám-
ci národného podniku ZST založené Stredisko umeleckej keramiky.
Z jeho dielní viac ako dve desaťročia vychádzali výrobky odlievané
do foriem i točené na kruhu – úžitková keramika s typickou tmavoze-
lenou a tmavohnedou glazúrou, ale aj dekoratívne kusy atypických
tvarov a povrchov. Isto sa v mnohých pezinských domácnostiach aj
dnes nájde tanier, džbánik, poháriky, vázička či čutora s charakteris-
tickým motívom hrozna a viniča, dvojhrdlová váza či veľký exteriéro-
vý kus s viacfarebnou glazúrou.

Mestské múzeum sa rozhodlo pripomenúť túto tvorbu miestnej te-
helne, ktorá je spätá s menami ako Júlis Polkoráb, Jozef Franko,
Jirko Vyhnálek, Anna Vajsáblová, Dušan Hrebíček a ďalšími, ktoré
nám možno pomôžete doplniť aj vy, návštevníci múzea. Privítame
každú informáciu rozširujúcu doterajšie skromné poznatky o kera-
mickej dielni z nie tak dávnej minulosti.

Výstavu, ktorá bude v Mestskom múzeu sprístupnená pri príleži-
tosti Keramických trhov sme sa rozhodli doinštalovať do ešte stále
prebiehajúcej, veľmi pozitívne prijatej výstavy „to si pamätám –
Pezinok z fotografií“. Od 12. júna do 12. tak návštevníkov čaká dvoji-
tá dávka nostalgie. Medzi starými zábermi mesta sa ocitne kerami-
ka, ktorá isto v mnohých vyvolá spomienku... minimálne na maminu
alebo babkinu poličku, na ktorej sa vynímal podobný kúsok ako ten,
ktorý nájdete u nás.

– tvorba
Strediska umeleckej keramiky ZST v Pezinku –
otvorenie výstavy, ktorá chce pripomenúť me-
nej známu časť produkcie bývalých Zápa-
doslovenských tehelní v Pezinku, úžitkovú
a záhradnú keramiku, ktorá vznikala v kera-
mických dielňach továrne v 70. a 80. rokoch mi-
nulého storočia. Výstava potrvá do 12. júla
2014.

- výstava vyskladaná z foto-
grafií, dobových kronikárskych záznamov a spomienok Pezinčanov.
Mesto, jeho ulice, stavby, nezabudnuteľné miesta skombinované s
mikropríbehom, ktorý fotografia „ rozpráva “ . Výstava predĺžená do
12. júla 2014.

– expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

utorok – piatok: 10.00 – 18.00
sobota: 10.00 – 16.00

.

Otváracie hodiny:

www.MestskeMuzeumPk.sk

Výstavy:

Podujatia:

Stále expozície:

14.5. – 29.6. Igor Piačka.

13.6. – 13.7. Krehká krása hliny

20.6. – 22.6. Národná výstava bonsajov a suiseki

13. – 15.6. Keramické trhy.

23.6. Pálenie Jánskych ohňov

Prierezová výstava malieb,
známkovej tvorby, knižných ilustrácií a grafík I. Piačku

Výstava tvorby Márie Hanuskovej, rod. Turanskej

Čínske umenie miniaturizovaných stromov a ich pestovania v mis-
kách v spojení s prírodným umeleckým kameňom

Podujatie venované tvor-
be keramikárov z celej Európy.

- 4. ročník osláv sviatku sv. Jána
a letného slnovratu

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

Pondelok: zatvorené, utorok - piatok: 9.00 - 12.00 h a 13.00 -
17.00 h, sobota: 10.00 - 17.00 h, nedeľa: 14.00 – 17.00 h

Otváracie hodiny

Malokarpatské múzeum v Pezinku v spolupráci s Okresným ria-
diteľstvom Hasičského a záchranného zboru v Pezinku a Dobro-
voľným hasičským zborom Pezinok organizujú IV. ročník Pálenia
jánskych ohňov. Podujatie sa uskutoční na
Hasičskej ulici a to

Tešiť sa môžete na pestrý kultúrny program, hry a aktivity pre de-
ti. Pripravený bude aj menší oheň, na ktorom si návštevníci môžu
opiecť so sebou prinesené dobroty. Na ľudovú nôtu nám zahrá ľu-
dová hudba neskôr vystúpi obľúbené zoskupenie z
Bratislavy a náladu svätojánskej noci doplní

. Tešíme sa na vás.

na lúke pri OR HaZZ
23.6. 2014 od 19.00 do 23.00 h.

Fidlikanti,
Gajdošské komando

ohňová show skupiny FestumAeternum

Jánske ohne v predvečer Jána
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Pez inská ZUŠ
Eugena Suchoňa
pripravila 30. apríla
2014 pre širokú ve-
rejnosť krásny ume-
lecký zážitok. Kon-
cert Z každého rož-
ku trošku bol „aprí-
lový“ nielen svojím
dátumom, ale aj
pestrým žánrovým

záberom - trocha veselý, trocha vážny, klasika, folklór, rock, pop,
džez .... Každý si mohol nájsť to, čo má rád.

Výborné výkony účinkujúcich žiakov prijímali poslucháči srdeč-
ne s nadšeným aplauzom. Opäť sme boli svedkami toho, že
umenie má tú čarovnú moc dotykom krásy spájať ľudí v láske.

Mgr. Zuzana Andelová

Aprílový koncert ZUŠ E. Suchoňa

Prešli sme Donovaly, Ru-
žomberok a víta nás slnkom
zaliaty Dolný Kubín, niekdajšia
Oravská stolica, kultúrne cen-
trum Oravy. V dolnej časti
Hviezdoslavovho námestia stojí
historická budova – Zmeškalov
dom hudby. S piatimi žiakmi, ne-
súcimi na chrbáte svoje violon-
čelá vychádzame po starom
schodišti do tejto budovy, ktorá v
prvé májové dni poskytne pries-
tor na prezentáciu talentov s ce-
loslovenskou aj medzinárodnou
účasťou. Využívame prestávku
medzi dokončujúcimi technický-
mi prácami organizátora súťaže
Talenty pre Slovensko, Talenty
pre Európu, a na pár minút skú-
šame akustiku, prvé takty zo sú-
ťažných skladieb. 1. mája od
8.00 h začína I. kategória. Me-
dzi súťažiacimi z celého Slo-
venska je aj naša najmladšia
Hanka Bereníková. Spolu so
svojou maminkou, klaviristkou
Zuzkou Bereníkovou prichádza-
jú na pódium. Violončelo väčšie
od Hanky, pod nohy potrebuje
„štokerlíky “. V zákulisí stojí pani
učiteľka M. Milčiková, napäto
prežíva každý ťah sláčika. V tej-
to kategórii súťaží aj Kristínka
Gardošová. Poobede pokraču-
je II. kat. – Matej Guľas, Kristián
Mrva, v III.kat. Anamaria Čuhá.
Doznievajú posledné tóny ... po-
tlesk, bozky, objatie a dojatie.
Naše pezinské talenty hrali vý-
borne. Ich výkony by obstáli so
cťou aj na medzinárodnej súťa-
ži, ktorú som si vypočula na dru-
hý deň. Rozhodujúce slovo má
však porota, zostavená z vý-
znamných osobností na hudob-
no – pedagogickej scéne.

Večer je v sále napätá atmos-
féra. Predseda poroty

sa prihovorí súťažia-
cim, aj pedagógom. Okrem iné-
ho vraví aj o neúspechu, ktorý

Bohdan
Warchal

zákonite patrí k životu. Hodnotí
výkony, výber skladieb... slová
hodné na zamyslenie. Nasle-
duje vyhlásenie cien. V sále
Zmeškalovho domu hudby za-
znejú aj tieto mená:

– I. kategó-
ria, bronzové pásmo
Hanka Bereníková

Kristínka Gardošová

Matej Guľas

Kristián Mrva

Ju-
raja Alexandra,

I. kate-
gória, strieborné pásmo

II. kategória, zla-
té pásmo

– II. kategória,
zlaté pásmo, ako jediný dostal
pozvanie od člena poroty

violončelistu

–

–

medzinárodného formátu na
spoločné muzicírovanie

III. kategó-
ria, bronzové pásmo
2. cena pedagógovi –

Zo Zmeškalovho domu hud-
by odchádzame po Hviezdo-
slavovom námestí, na nebi plno
hviezd, malé hviezdičky radosti
v očiach aj v našich srdciach.
Na večeru deti dostali za odme-
nu orechové palacinky. Žiadne
burácanie davu, posielanie
sms, obrovské reklamy a svetlá
reflektorov. Tiché sústredenie
na hudbu, ktorá vychádza z na-
šich prstov a srdca. Chvíľa, kto-
rá s chvením v žalúdku prináša
radosť a krajší svet.

Bolo mi cťou a potešením
mať spoluúčasť na tejto radosti.
Gratulujem za celú ZUŠ E. Su-
choňa.

Anamaria Čuhá

Magda-
léna Milčiková

Mária Neuszerová

–

S violončelom na chrbáte do Dolného Kubína

Mladí violončelisti s pani učiteľkou
Magdalénou Milčikovou
a profesorom Jurajom Alexandrom.

FOTO:
Robert Milčik

Výstava Igora Piačku v Malokarpatskom múzeu

Posledný aprílový víkend bol v Pezinku venovaný tradíciám.
Pezinský Folklórny súbor Obstrléze v spolupráci s Mestom
Pezinok, Pezinským kultúrnym centrom a nadáciou Revia uspo-
riadali 7. ročník podujatia „Slnko v nás“. Išlo o prehliadku folklór-
nych zoskupení malokarpatského regiónu. Tentoraz sa ich na pó-
diu spoločenskej sály vystriedalo osem.

Po slávnostnom otvorení podujatia za prítomnosti primátora
Pezinka Mgr. Olivera Solgu sa predstavili jednotlivé súbory.
Domáci súbor Obstrléze zaujal ruskými ľudovými piesňami. Po
4-hodinovom maratóne zaspievali všetky súbory spolu pieseň
Horela lipka, horela. Spontánna radosť všetkých účinkujúcich,
priateľské podania rúk, objatia, fotografovanie a sľuby, že sa o
rok stretneme boli poslednou bodkou za vydareným podujatím.

Alžbeta Jedličková a (KG)

„Slnko v nás“ ponúklo perličky
malokarpatského folklóru

Galéria Štefana Prokopa tento rok oslá-
vi 10. výročie založenia. Za ten čas sa v
jej priestoroch uskutočnilo približne 50
výstav profesionálnych mladých auto-

rov a umelcov zvučných mien ako Andrej Rudavský, Ján
Berger,... pre
všetkých milovníkov kvalitného výtvarného umenia.

V piatok 20. júna bude galéria opäť otvorená

Galéria Štefana Prokopa
si pripomenie 10. výročie založenia

Na pesničky našich starých mám nezanevrela ani súčasná mla-
dá generácia Pezinčanov. Potvrdil to 24. ročník speváckej súťa-
že v prednese ľudovej piesne s názvom Slávik Slovenska. Dňa
29. apríla sa konalo okresné kolo v Malej sále pezinského Domu
kultúry. Organizáciu zabezpečila Základná škola Kupeckého
Pezinok v spolupráci s Mestom a Pezinským kultúrnym centrom.

Prihlásení súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií podľa veku.
V každej z nich si mohli deti vyspievať postup do krajského kola sú-
ťaže v Bratislave. Spev vystupujúcich hodnotila v Pezinku odbor-
ná porota. Jej členmi boli hlasové pedagogičky Adriana Jarolí-
nová a Eva Rozenberger a viceprimátor Pezinka Ing. MilošAndel.

Víťazmi troch kategórií sa stali
a všetci traja zo ZŠ Kupeckého

Pezinok. Na druhých a tretích miestach sa umiestnili žiaci ZŠ
Vajanského Modra, ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok a Gymnázia
Ľudovíta Štúra Modra.

Celoslovenské finálové kolo súťaže Slávik Slovenska sa tento
rok uskutoční práve v Pezinku a účinkujúcich si tak budú môcť
Pezinčania vypočuť na vlastné uši.

Kamila Wittlingerová, Matej
Guľas Radka Stroková,

(KG)

Výsledky okresného kola súťaže Slávik Slovenska

Malokarpatské múzeum v Pezinku otvorilo v stredu 14.
mája prierezovú výstavu všetkých foriem umeleckej výpo-
vede umelca Igora Piačku. Dve stovky štvorcových met-
rov ponúka pohľad na tvorbu uznávaného výtvarníka a
grafika v podobe známkovej a knižnej tvorby, voľnej grafi-
ky a maľby. Na príjemnej atmosfére vernisáže sa nemalou
mierou podieľala speváčka Katarína Hasprová a úvodné-
ho slova sa ujal i primátor Oliver Solga, ktorý sa podieľal
na príprave výstavy „... som rád, že Igor Piačka úplne od
začiatku vysoko nastavil sám pre seba latku svojho talen-
tu, sebadisciplíny, ale i bravúrnosti svojich profesionál-
nych zručností dovedených do majstrovstva. Ctí si re-
meslo, lebo vie, že tak, ako sa nedá bez neho upiecť dobrý
chlieb, nedá sa bez neho namaľovať ani dobrý obraz.
Znalosť remesla ho však nezväzuje rutinou ani opakova-
ním až po prah maniery. Kladie ho na piedestál ako zá-
kladný kameň a odrazový mostík. Nič viac, ale ani nič me-
nej. Vôbec mu nevadí ani to, že dnes sa snaha o dokona-

losť a originalitu
akosi nenosí. O to
viac, a práve preto
treba potom oceniť
vysokú kvalitu a ne-
zameniteľný ruko-
pis výtvarného die-
la Igora Piačku i je-
ho vklad a miesto v
kontexte súčasné-
ho slovenského vý-
tvarného umenia.

Výstava Igora
Piačku v Malokar-
patskom múzeu
potrvá do 29. júna
2014. (r)

Riaditeľstvo Slovenskej národnej galérie v
Bratislave oznamuje, že 2014 prešla Galéria in-
sitného umenia v Pezinku na letný režim.

od 1. mája

štvrtok – piatok od 9.00 do 16.00 hod.
sobota – nedeľa od 10.00 do 18.00 hod.

Mení sa prevádzková doba:

www.sng.sk

Oznam

Inzercia

Pozvánka na Blues na mlyne
– VII. ročník pezinské-

ho bluesového festivalu BLUES NA MLYNE Schaubmarov
mlyn Pezinok. : Petra Bornerova Duo [CZ], Justin
Lavash [GB]. Staré Tiene [SK], Milan Konfráter Blues Band
[SK], Big Fat Chubby [HU] , Stanley Menkyna [SK].

Sobota 14. jún od 16.00 do 20.00 h

Účinkujú
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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

Štefan Rusnák 3.5.
Bernardína Kovačovská 6.5.
Zdenka Lišková 6.5.
Jozefa Slaná 11.5.
Anna Geršičová 14.5.
Viera Kinderová 14.5.
Ing. Ivan Peschl, CSc. 14.5.
Stanislav Nemec 17.5.
MUDr. Zdenko Hora 18.5.
Anna Belková 19.5.
Kveta Gschwandtnerová 21.5.
Brigita Vajglová 24.5.
Urban Mičech 25.5.
Dušan Strapák 27.5.
Jozefa Moravčíková 29.5.
Jozefína Palkovičová 29.5.
Viera Klamová 29.5.
Rudolf Čajkovič 30.5.
Jozefa Šuranová 30.5.
Ing. Bohuslav Žúži, CSc. 31.5.

Anna Herkelová 13.5.
Jozef Konečný 20.5.
Anton Repatý 20.5.
Ľudmila Šalamanová 22.5.
Jaroslav František Andel 28.5.

Zdenka Krasňanská 1.5.
Božena Balogová 4.5.
Ladislav Feifič 8.5.
Karol Šilhár 9.5.
Mária Fr hlichová 14.5.
Agneša Šafárová 17.5.
Erika Kovačičová 24.5.

ö

MÁJ 2014 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

Tomáš Steinhübel a Marcela Bačí-
ková • Lukáš Švec a Mgr. Veronika
Popluhárová • JurajAlf ldy a Len-
ka Š á • Marek Mrva a Lívia
Zubová • Vladimír Deák a Mgr.
Eva Cíferská • Martin Roman a
Mgr. Kristína Súkeníková

ö
eborov

Božena Miková 93 r.
Amália Fischerová 64 r.
Ľudmila Táborová 68 r.
Ľubomír Kopera 43 r.
Juraj Vacho 51 r.
JUDr. Ladislav Šafár 65 r.
Zdenek Dočkal 88 r.
Dana Petríková 45 r.
Irena Fischerová 80 r.
Mária Polakovičová 84 r.
Marián Rebek 57 r.
Eleonára Schneiderková 69 r.
Mária Miškovská 74 r.
Karol Kovačovský 76 r.
Štefan Šiška 73 r.
Ing. Karol Czinege 54 r.
Eduard Satko 84 r.
Irma Štefková 83 r.
MUDr. Ladislav Bílek 86 r.
Helena Slimáková 81 r.
Jozef Pažitný 62 r.
Ing. Lenka Rosincová 35 r.
Vojtech Sekanina 55 r.
Ladislav Diurdovanský 78 r.
František Vetrák 67 r.
Michal Ondrovič 87 r.
Viktória Hormannová 86 r.
Stanislav Buday 51 r.

KINO DOMU KULTÚRY jún

► 6.6. BENJAMIN.

► 7.6. SUNNYDANCE -
CESTA TANEČNÍKA.

► 8.6. TANCUJTE S NA-
MI.

► 9.6. ŠTYRIA NA
KANAPE.

►13.-15.6. KERAMICKÉ TRHY.

► 14.6. ODOVZDÁVANIE
MESTSKÝCH OCENENÍ A OCENENIE VÍŤAZOV 22. ročníka
Literárnej súťaže - Cena primátora mesta Pezinok a Najlepší
športovec roka 2013.
► 15.6. PEZINOK SPIEVA -
SPIEVAJTE S NAMI.

►18.6. KONCERT
HUDOBNÉHO ODBORU ZUŠ E. SUCHOŇA
►19.-20.6. SLÁVIK SLO-
VENSKA 2014.

►22.6. AHOJ ROZPRÁV-
KA. Dnes: GAŠPARKO A DRAK.

►25.6. KONCOROČNÁ
AKADÉMIAZŠ KUPECKÉHO.
►26.-28.6. FESTIVAL POULIČNÉHO DIVAD-
LA – VI. ročník.

►29.6. SPOMIENKY -
OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA.

27. 6. 2014 Koncert „Richard M ller a hostia“

28. 8. 2014 Muzikál „KLEOPATRA“ - legenda je zpět

( ) o 17.00 h v malej sále DK – Záve-
rečný program starších detí súkromnej materskej škôlky

(sobota) o 13.00 h vo veľke sále DK –
Koncoročné vystúpenie Tanečnej Akadé-

mie SunnyDance
(nedeľa) o 15.00 h vo veľkej sále DK –

Záverečný program Tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa a
hostí.

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Vtipná a bláznivá komédia M. Camolettiho o peripe-

tiách rozpadu manželstva, kde víťazí všeobjímajúci humor.
Nenechajte si ujsť skvelé výkony obľúbených hercov: P. Polni-
šová, H. Mickovičová, E. Horváth, R. Stanke, Ľ. Kostelný/ M.
Kubovčík. Réžia: E. Kudláč

(piatok-nedeľa) Hlavný garant:
Malokarpatské múzeum Pezinok.

(sobota) o 18.00 h vo veľkejj sále DK –

Slávnostné Mestské zastupiteľstvo
(sobota) o 17.00 h vo veľkej sále DK –

XVI. ročník celomestskej súťaže v speve.
Hlavný garant: Únia žien Slovenska - MO Pezinok

(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

(štvrtok-piatok) vo veľkej sále DK –
Finále a galakoncert 24. ročníka celoštátnej spe-

váckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne.
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –

Účinkuje Stražanovo bábko-
vé divadlo Bratislava. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou
súťažou.

(streda) o 16.30 h vo veľkej sále DK –

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

Pezinok.

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

mom a prezentáciou gastronomických špecialít malokarpat-
ského regiónu. Regionálne špeciality pripravia členky Jednoty
dôchodcov MO Pezinok.

V PKC - Mestskom informačnom centre na Radničnom nám. si
môžete zakúpiť vstupenky na podujatia v meste Pezinok poria-
dané inými organizátormi:
- (Amfiteáter
Pezinok)
- (Kame-
ňolom Pezinok)

piatok

PKC sa spolupodieľa na tvor-
be kultúrneho programu na akcii.

Podrobný program bude uvedený na samostatných
plagátoch.

ü

Nina Šebová 24.3.
Ema Svorenčíková 26.3.
Liliana Tahotná 26.3.
Natália Hornáčková 31.3.
Nicol Mičudová 5.4.
Lilien Mišúnová 7.4.
Laura Ružičková 8.4.
Mian Kostolanská 10.4.
Sandra Jurišová 10.4.
Ivo Petráš 10.4.
Matej Skyba 11.4.
Ema Mogrovics 13.4.
Brigita Mezeiová 13.4.
Ján Čechvala 17.4.
Ema Matejkovičová 19.4.
Šimon Halmo 19.4.
Liliana Pobiecka 22.4.
Eliška Daubnerová 24.4.
Tomáš Mlýnek 24.4.
Jakub Hlavanda 24.4.
Olivia Fričová 27.4.
Máša Heribanová 28.4.
Anna Tea Mrázová 29.4.
Jakub Jantoška 29.4.
Lara Zemková 30.4.

85-roční

92-ročný

Samuel Follrich 8.5.
Jaroslav Jablonický 8.5.
Johana Schindlerová 8.5.
Rudolf Gschwandtner 12.5.
Alžbeta Skovajsová 17.5.
Mária Noskovičová 26.5.
Alojz Vozatár 29.5.

Martin Krčík 5.5.

31.-1. Susedia na odstrel ................................................... USA
2. Na hrane zajstrajška ................................................. USA
3.-4. Noe ........................................................................... USA
5.-6. Vládkyňa zla .................................................... USA
7.-8. Na hrane zajtrajška USA
9.-10. 10 pravidel jak zbalit holku .......................................... ČR
11.-12. Na vine sú hviezdy .............................................................. USA
13.-15. Všetky cesty vedú do hrobu ...................................... USA
16.-17. Grace: Kňažná z Monaka USA
18.-19. Bony a klid II. ............................................................... ČR
20.-22. Ako si vycvičiť draka 2 ............................................... USA
23. Vlhké miesta ............................................................... Ger
24. Socialistický Zombi Mord ............................................. SR
25.-26. X-Men: Budúca minulosť .......................................... USA
28.-30. Transformers 4 ......................................................... USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h

...........

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

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Prestalo srdiečko
tĺcť, prestali ústa sa
smiať, budeme,
otecko drahý, stále
na teba spomínať.
Dňa 14. 5. 2014
uplynuli 3 roky od

úmrtia nášho drahého ocka

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Miroslava ONDRUŠA.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli 10. 4. 2014 rozlúčiť s našou
milovanou

ktorá nás opustila dňa 6. 4. 2014.
Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Smútiaca rodina.

Ľudmilou TÁBOROVOU

Dňa 13. apríla uply-
nulo 7 rokov, od
smrti milovaného
manžela, otca a
dedka

S láskou spomínajú manželka Ire-
na a deti Peter a Monika s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Ivana
MORAVČÍKA.

Dňa 29. 4. 2014
uplynulo 9 rokov od
úmrtia

.
S láskou spomínajú
synovia Tibor a Ma-
rián s rodinami.

Tibora KRÁLIKA

Dňa 3. mája uply-
nulo 30 rokov od
úmrtia milovaného
otca, dedka a pra-
dedka

S láskou spomínajú synovia a
dcéry s rodinami. Ďakujeme všet-
kým, ktorí mu s nami venujete
tichú spomienku.

Jána
MALACKÉHO.

Nezomrel ten kto
zostáva v našich
srdciach. Dňa 7. 6.
2014 si pripomenie-
me 20. výročie keď
nás navždy opus-
tila naša mamička,

babička, prababička a svokra

a dňa 22. 5. 2014 sme si pripome-
nuli jej nedožitých 91. rokov. Kto
ste ju poznali, venujte jej s nami
tichú modlitbu. S láskou a úctou
smútiaca rodina.

Vilma KANKOVÁ

Dňa 13. 6. 2014
uplynie 7 rokov, čo
nás navždy opus-
tila drahá

.
S láskou spomína

manžel a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme, všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Marta
BLAŽÍČKOVÁ

Dňa 23. 5. 2014
sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia
našej mamy, babky
a prababky
Evy HUPKOVEJ.

S láskou spomínajú
synovia Miro a Vlado s rodinami.

Pri príležitosti 9.
výročia úmrtia na-
šej drahej mamy

a 10. výročia úmr-
tia nášho drahého
otca

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

Anny
KLAMOVEJ

Matúša
KLAMU

Dňa 18. 5. 2014
sme si pripomenuli
1. výročie od úmrtia
nášho drahého
Ladislava BAUERA.
S úctou a láskou
spomínajú manžel-
ka Anna a deti Juraj, Beata a La-
dislav, nevesta Bronislava, zať
Milko, vnúčatá Michaela, Emka,
Peťka a Miško a ostatná smútiaca
rodina. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

26. 5. 2014 sme si
pripomenuli 7. výro-
čie, čo nás navždy
opustil náš drahý a
milovaný manžel,
otec a dedko

S veľkou láskou spomína man-
želka Oľga, dcéra Silvia a Zlatica
s rodinou.

Pavel NESTAREC.

Len kytičku kvetov
ti na hrob môžeme
dať a s láskou na
teba spomínať.
Dňa 7. 5. 2014 sme
si pripomenuli ne-
dožité 90. narode-

niny nášho milovaného otca

S láskou spomínajú manželka
Melánia a deti Melánia, Jozef,
Miroslav a Darina s rodinami.

Jozefa REICHBAUERA.

Dňa 27. 5. 2014
uplynuli 2 toky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec a dedko

S láskou, vďakou a
úctou spomínajú manželka, dcéry
a vnučky. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomienku.

Vladimír SLIMÁK.

Dňa 15. 5. uplynulo
5 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
drahá mamička,
babka a prababka

28. 3. by oslávila 100. výročie
narodenia. S úctou a láskou spo-
mína dcéra a syn s rodinami.

Gizela
SCHVARCOVÁ.

Dňa 11. 5. 2014
sme si pripomenuli
100. nedožité naro-
deniny nášho otca

S úctou a láskou na
neho spomínajú: syn Kamil s rodi-
nou a dcéry Anna, Marta a Mária
s rodinami.

Kamila
SANDTNERA.

Dňa 27. 5. 2014
sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia
môjho milovaného
tatina

Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým známym a priateľom. S
láskou spomína syn Daniel, sestra
Emília a brat Jozef s rodinami.

Miroslava
POKORNÉHO.

Dňa 21. mája 2014
uplynulo 10 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel a dedko

S láskou spomína
manželka, deti a vnúčatá.

Emil CHALÁNY.

Dňa 4. 6. 2014 si
pripomenieme nedo-
žité 60. narodeniny
nášho drahého

S láskou spomínajú
manželka, deti a ostatná rodina.

Stanislava
OBORILA.

Dňa 11. 5. 2014
oslávila pani
Jozefína SLANÁ

životné jubileum 70
rokov. Veľa šťastia,
zdravia a rodinnej
pohody jej prajú
manžel Vladimír, dcéry, zaťovia a
vnúčatá.

B L A H O Ž E L Á M E

Dňa 5. 6. 2014 uply-
nie 15 rokov od úmr-
tia nášho drahého

Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Ľubomíra
KOLLÁRA.

S láskou spomína-
jú manželka, syno-

via Henrich a Ľuboš s rodinami.

Dňa 7. 6. 2014 si
pripomenieme 70.
nedožité narodeniny

Ak ste ho poznali,
venujte mu, prosím
tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manželka a deti s rodinami.

Milana
KONFRÁTERA.

Dňa 3. 6. 2014 uply-
nie 25 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý otec

a 8. 6. 2014 uplynie
rok, čo nás navždy
opustila naša drahá mama

S úctou, láskou a
vďakou na nich spo-
mína dcéra Elena a
syn Ján s rodinou.
Ďakujeme všetkým,

ktorí im venujú tichú spomienku.

Ján SNADTNER

Hedviga
SANDTNEROVÁ,
rod. Hackerová.

Dňa 23.5.2014 uply-
nulo 10 rokov, čo
nás navždy opustil

S láskou spomínajú
manželka a dcéry s

rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu venujú tichú spomienku.

Gustáv
NESTAREC.

28. apríla uplynulo
5 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša
milovaná dcéra

S láskou na ňu spo-
mínajú rodičia, príbuzní a priatelia.

JUDr. Gabriela
MIŠTINOVÁ.

So smútkom v srdci
a slzami v oku spo-
míname na teba
každý deň v roku.
Už len kytičku kve-
tov na hrob mô-
žeme dať, zapáliť

sviečku a tíško spomínať. Deň s
dňom sa strieda, čas rýchlo letí,
už je to 14 rokov, čo tu s nami nie
si. Dňa 6. 6. 2014 si pripome-
nieme výročie, čo od nás navždy
odišla naša milovaná

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

Anitka KLAMOVÁ
rod. Bučeková.Dobrý človek neod-

chádza nikdy, zo-
stáva navždy v srd-
ciach tých, ktorí ho
milovali. Dňa 17. 5.
2014 sme si pripo-
menuli 16. výročie,

čo nás navždy opustila naša drahá

S láskou a úctou spomína dcéra s
rodinou.

Emília VARGOVÁ.

POĎAKOVANIE
Dňa 19. 4. 2014
uplynulo 7 rokov,
čo sme sa navždy
rozlúčili s našou
milovanou

S láskou a smútkom zažíname
sviečku spomienok. Dcéra Joze-
fína s rodinou.

Veronikou
DILISTIJANOVOU

rod. Bínovskou.

Dňa 3. 6. 2014 uply-
nie 11 rokov od
smrti nášho manže-
la, otca, dedka, krst-
ného otca, švagra,
zaťa,

.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Man-
želka a deti s rodinami

Jozefa ŠEDIVÉHO

3.6. Tvorivé popoludnie pre deti a mládež

5.6. Maľované kamienky

12.6. Strapaté slniečko

13.6.- 15.6. Keramické trhy tvorivé dielne pre deti

26.6. Improliga

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

- tvorivý utorok od
16.00 do 18.00 h.

– Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s
rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

– Mama, ocko poď sa hrať – stretnutia s
rodičmi a ich deťmi, každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

– – pripravili
sme ako každý rok počas keramických trhoch pre deti dielne, kde
si môžu vyskúšať modelovanie z hliny, točenie na keramickom kru-
hu a vyrobiť si niečo pekné na pamiatku.

– súťaž v improvizácii. Pozývame všetkých mi-
lovníkov divadla do Domu kultúry v Pezinku o 18.00 h. Zúčastniť
sa môžu trojčlenné až štvorčlenné ucelené tímy, deti alebo dospe-
lí, na veku nezáleží. Tím si vylosuje tému a musí v priebehu dvoch
minút zahrať scénku, ktorá má dej a pointu.

na alebo na
telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU
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Pezinská plavkyňa Simona
Mičudová sa v dňoch 9. 5. až
11. 5. 2014 ako členka junior-
skej plaveckej reprezentácie zú-
častnila medzinárodných pla-
veckých pretekov – ORCACUP
2014 – v Bratislave. Tieto prete-
ky sú čo do počtu prihlásených
pretekárov a klubov najväčším
podujatím na Slovensku.

Simona sa postavila na štart v

štyroch rozplavbách a z toho tri
štarty v znakových disciplínach
na 50, 100 a 200 metrov pre-

menila na finálové účasti. V
nich sa jej mimoriadne darilo,
získala jednu zlatú a dve strie-
borné medaily. Okrem víťaz-
stva a dvoch druhých miest ju
však môže tešiť hlavne to, že
na 100-metrovej trati časom
1,04,92 vytvorila nový rekord
mítingu a splnila výkonnostný
„A“ limit, ktorý jej umožňuje štar-
tovať na júlových Majstrov-

stvách Európy v Holandskom
Dordrechte. Zároveň splnila
„ B “ limit na Letné Olympijské
Hry mládeže v čínskom Nan-
jingu.

Simone gratulujeme a držíme
palce na ďalších podujatiach a
hlavne na ME. Veríme, že tam
bude robiť dobré meno sloven-
skému plávaniu a reprezento-
vať aj mesto Pezinok. (PM)

Ďalší významný úspech Simony Mičudovej

Počas víkendu 12.-13. aprí-
la 2014 sa orienťáci z klubu
orientačného behu Sokol Pe-
zinok zúčastnili medzinárod-
ných pretekov Majstrovstvá
Moravy, ktoré sa konali v obci
Nová Lhota v Českej republi-
ke. Pretek bol zároveň čes-
kým aj slovenským pohárom
jednotlivcov. V silnej konku-
rencii sa nestratili najmä mla-
dí pretekári. V kategórii D12C
skončila ôsma Ema Havlíková, v kategórii H12C sa najlepšie da-
rilo Jakubovi Fraňovi, ktorý skončil dvanásty, v kategórii H14C
skončil Dominic Ditri štrnásty. V nedeľnom preteku štafiet to už
bolo ale o niečom inom, keď mladí zverenci trénera Michala
Tomašoviča vybojovali hneď tri medailové pozície. V kategórii
DH12 zvíťazila štafeta KOB Sokol Pezinok v zložení Ema
Havlíkova a Jakub Fraňo, pred štafetou TJ Rapid Bratislava, a
na treťom mieste sa umiestnila opäť štafeta KOB Sokol
Pezinok, v zložení Nicholas Ditri, Samuel Njambi. Ďaľšie pezin-
ské štafety (Martin Vizner- Nicolas Šuška a Karolína Toporová-
Alexandra Jančovičová) obsadili 4. a 5. miesto. Tretí kov získala
štafeta Tibor Fedor- Dominic Ditri, ktorá v kategóri H14 skončila
na výbornom druhom mieste. Zvíťazila štafeta ATU Košice, tre-
tia skončila štafeta Slávia ŽU Žilina.

(VV a spe)

Druhý májový víkend 10.-11.5. 2014 sa v Košiciach uskutočnili
tri preteky Majstrovstiev Slovenska v orientačnom behu. O medai-
ly sa bojovalo na strednej trati, v šprinte aj v štafetách. Početnej vý-
prave klubu Sokol Pezinok sa podarilo získať viacero medailí aj
popredných umiestnení v nemajstrovských kategóriách.

V sobotu doobeda na strednej trati si v kategórii W-14 (13 a 14-
ročné dievčatá) vybojovala striebro iba 10-ročná Ema Havlíková,
vo veteránskych kategóriách putovalo do Pezinka ešte 5 medailí
vďaka týmto skvelým výkonom: kateg. W45- Iveta Pijáková zlato,
W55- Eva Pijáková zlato a Soňa Kavecká bronz, kateg.M55-
Jaroslav Piják striebro a Vladislav Piják bronz. V nemajstrovskej
kategórii W-12 vybojovala 2.miesto Alexandra Jančovičová a v
K3 1. miesto Branislav Íro a 3.miesto Tomáš Janečko.

V sobotu ukázali pretekári svoje sily v mestskom šprinte, kde si
opäť odniesla zlato Iveta Pijáková v kateg. W45- a bronz v kat.
W55- Eva Pijáková. V nemajstrovských kategóriách obsadila 2.
miesto Alexandra Jančovičová vo W-12 a v K2 1. miesto Bra-
nislav Íro, 2.miesto Tomáš Janečko, 3.miesto Tomáš Charvát.

V nedeľu sme absolvovali ešte preteky štafiet. Vyhrať nad sil-
ným dažďom a únavou z predošlého dňa sa podarilo najlepšie
mládežníckej štafete Ema Havlíková-Dominic Ditri, ktorí pred-
behli aj všetkých súperov v M-14 a odniesli si domov zlaté me-
daily (na priloženej fotografii). V nemajstrovskej kateg. OPEN
obsadili pretekári nášho klubu 2. a 3. miesto.

Úspechy orientačných bežcov

V sobotu 10. 5. 2014 sa konal
8. ročník šachového turnaja
„Memoriál Richarda Rétiho“ v
estrádnej sále DK v Pezinku.
Usporiadateľom ako každý rok
bol Klub šachu Pezinok. Mô-
žeme jednoznačne konštato-
vať, že každým rokom tento tur-
naj má vyššiu kvalitu. Turnaja
sa zúčastnil 1 veľmajster, 3 me-
dzinárodní majstri, 4 FIDE maj-
stri. Celkovo sa turnaja zúčast-
nilo 86 šachistov. Medziná-
rodnú účasť predstavovali piati
šachisti z Chorvátska , jeden z
Bosny a Hercegoviny a siedmi
zo susedného Česka. Z Pe-
zinka sa turnaja zúčastnilo 15
šachistov, čo nie je veľa, keď
máme viac ako 45 šachistov re-
gistrovaných. Úvodné slovo na
otvorení patrilo p. Martinovi
Hrubalovi, riaditeľovi Malokar-
patského múzea. Následne tur-
naj otvoril a šachistom poprial

veľa úspechov primátor Oliver
Solga. Medziiným povedal, že
každoročne si zástupcovia mes-
ta uctia osobnou návštevou
Richarda Rétiho pri jeho hrobe
vo Viedni a položia spomienko-
vý veniec a zapália sviečky.
Otvorenia sa ďalej zúčastnili p.
Ingrid Noskovičová, riaditeľka
PKC a viceprimátori Miloš An-
del a Ján Čech. Nakoľko tento
ročník mal aj prívlastok oficiál-
nych majstrovstiev Bratislav-
ského kraja, za Slovenský ša-
chový zväz bol prítomný p.
Stanislav Vlček. Celkovým víťa-
zom turnaja sa stal FM

z ŠK Prakovce, na dru-
hom mieste GM
z Modry (zároveň sa stal maj-
strom v rapid šachu v Bratislav-
skom kraji), na treťom mieste
skončil IM z ŠK Do-
prastav Bratislava. Najlepšia že-
na z ŠK

Juraj
Druska

Tomáš Petrík

Zsolt Rigo

Andrea Bochničková

Prievidza celkovo skončila na
22. mieste. Najlepší pezinský
šachista sa
umiestnil v silnej konkurencii na
10. mieste, na 2. mieste z Pe-
zinčanov skončil
(bol aj hlavným rozhodcom tur-
naja), na 3. mieste, naši mladí
hráči,

a ďalší. Juraj Ščepán
zabezpečoval celý počítačový
servis, evidenciu i rozlosovania
jednotlivých kôl.

Vyvrcholením turnaja bolo
podvečerné vystúpenie historic-
ko kultúrnej skupiny Hector z
Trnavy, ktorá propagovala hru
šachu so živými „figúrkami“. Ta-
kéto vystúpenie sme mali mož-
nosť vidieť v Pezinku po prvý-

Ondrej Gábriš

Ivan Syrový

Marek Feder, Martin
Šandor, Peter Varholák, Sil-
vio Michal, Anton Žačik, Ján
Mrkvík

„Živý šach“
po prvý raz v Pezinku

krát. V samotnej hre proti sebe
nastúpili medzinárodný majster
Tomáš Petrík (hral so zaviaza-
nými očami) proti nášmu nádej-
nému 11 ročnému šachistovi
Martinovi Šandorovi. V hre po
urputnom boji nakoniec zvíťazi-
la skúsenosť majstra. Vo večer-
nom programe okrem ďalšej ša-
chovej hry sa nám umelecká
skupina predstavila ukážkou hu-
morne ladených historických bo-
jov aj s patričnou zvukovou kuli-
sou. Na tomto mieste patrí poďa-
kovanie všetkým, ktorí pridali ru-
ku k dielu a prispeli k úspešné-
mu priebehu podujatia.

Poďakovanie patrí Bratislav-
skému samosprávnemu kraju,
Malokarpatskému múzeu, Pezin-
skému kultúrnemu centru, Mestu
Pezinok a sponzorom Runec
s.r.o., Ecorec Slovensko s.r.o. a
CoraGeo s.r.o.

podpredseda ŠK Pezinok
Jozef Pták,

VIII. ročník Memoriálu Richarda Rétiho

V pondelok 28. apríla sa v Pezinku uskutočnil hokejbalový turnaj,
ktorého sa zúčastnili tímy Čestnej stráže Bratislava, Vojsko Nitra,
Vojsko Viničné, Hasiči z Pezinka a Senca a pezinskí policajti z
ORPZ. Turnaj sa niesol v priateľskej atmosfére a jednotlivé muž-
stvá sa stretli každý s každým. Víťazom turnaja sa stala Čestná
stráž z Bratislavy pred Vojskom Nitra a Hasičmi zo Senca. (pv)

Turnaj záchranárskych zložiek

Silový trojboj, pretláčanie rukou – to sú všetko
športové disciplíny, pri ktorých si väčšina z nás predstaví športov-
ca s mohutnou postavou. Pezinčanka pôso-
bí iným dojmom - človek by neveril, koľko sily sa ukrýva v tejto na
prvý pohľad útlej žene. Najnovšiu športovú trofej získala na Maj-
strovstvách Slovenska v tlaku na lavičke v zlúčenej ženskej kate-
górii, kde získala a zároveň pred-
behla „mohutnejšie“ súperky o cca 20 Wilks bodov.

K jej ostatným úspechom patria: ženy M1 - 57 kg z
Majstrovstiev Slovenska v tlaku na lavičke, Zlatníky 2014 a 2013;

ženy Inovecký pohár v tlaku na lavičke Dubodiel 2013,
ženy - 57 kg Majstrovstvá SR v tlaku na laničke Bánovce

nad Bebravou 2013, silový trojboj, Častá 2014. Je dr-
žiteľkou nového slovenského rekordu v tlaku na lavičke v kategórii
ženy masters 1 -57 kg 62,5 kg.

Vladimíra Slimáková reprezentuje ŠK SPC Častá, ktorý bol na
MSR najúspešnejším klubom. Žije a pracuje v Pezinku - mimocho-
dom v Mestskej polícii. V celoslovenskej streleckej súťaži prísluš-
níkov MsP skončila na peknom 4. mieste. Pezinčania Vladimíru
Slimákovú môžu poznať nielen z práce pre MsP, ale aj z jedného
zo sprievodných podujatí Fyzulnačky - v súťaži Váľanie suda sa na
prvý pokus umiestnila na 1. mieste.

Vladimíra Slimáková

1. miesto v tlaku na lavičke

(pb)

1. miesto

2. miesto,
2. miesto,

1. miesto,

,

tlak na lavičke,

Vladimíra Slimáková má síl nadostač

V. Slimáková,
silový trojboj

Častá 2014

Z májového preteku v Košiciach

Už štvrtého nositeľa titulu Majster Slovenska v malom futbale
spoznáme v sobotu 28.júna 2014 v Pezinku. Slovenský zväz
malého futbalu ( ) už po štvrtýkrát organizuje
majstrovstvá Slovenska v malom futbale. Za hostiteľské mesto
podujatia bol tento rok zvolený Pezinok. Podujatie sa uskutoč-
ní na mestskom športovom areáli na Komenského ulici (domá-
ce ihrisko PŠC Pezinok). O titul bude súťažiť 16 tímov, medzi
ktorými nájdeme obhajcov titulu z Futbalovej miniligy Senca
( ), tímy reprezentujúce Bratislavskú ligu malého
futbalu, MUMF Trenčín, či 3b uličnú ligu Prešov. Samozrej-
mosťou bude aj premiérová účasť reprezentácie hostiteľského
mesta Pezinok, pod taktovkou organizátorov obnovenej Mini-
futbalovej ligy mesta Pezinok Rasťa Blažeka, Martina Gaála a
Peťa Kapráňa.

Okrem samotného športového programu pre vás organizá-
tori pripravujú aj sprievodný program v podobe rôznych vystú-
pení, súťaží pre deti všetkých vekových kategórií a mnoho ďal-
šieho. Neváhajte a príďte sa aj vy zabaviť a stráviť príjemnú
sobotu v kruhu priateľov.

www.malyfutbal.sk

www.fms.sk

Javer Gusejnov

Majstrovstvá Slovenska v malom futbale
sa tento rok uskutočnia v Pezinku

MT Rimavská Sobota 17. 5. 2014 - zúčastnilo sa 460 preteká-
rov z 10 krajín (SVK, HUN, AUT, ITA, ROM, POL, CZE, SLO,
SRB, HRV).

1. miesto,
1. miesto, 1. miesto,

1. miesto, 2. miesto, 2. miesto,
3. miesto, 3. miesto,

3. miesto, 3. miesto, 5.
miesto, 5. miesto, 9. miesto

V širokej konkurencii sme ako 1. JC Pezinok celkovo obsadili
.

Výsledky 1. JC Pezinok: Patrícia Tománková Lenka
Tománková Matúš Gašparovič Patrik Fu-
fal Filip Mitrovič Samuel Lučenič
Jozef Tománek Silvia Tománková Filip
Časnocha Alex Juráš Matej Klobučník

Juraj Pavlovič Samuel Dudák

4. miesto z 37 zúčastnených klubov (r)

Pezinská verejnosť má po prvýkrát možnosť vybrať si najobľú-
benejšieho športovca či športovkyňu mesta Pezinok. Hlasovať mô-
žete prostredníctvom webstránky

. Víťaz bude vyhlásený 14. júna počas odovzdávania mest-
ských ocenení a ocenení Športovec mesta Pezinok za rok 2013.

Športová komisia pri MsZ v hlasovaní nominovala nasledujú-
cich športovcov a športovkyne:

kickbox. V roku 2013 majsterka Európy
v kickboxe v disciplíne light contact.

kickbox. V roku 2013 majsterka Eu-
rópy v kickboxe v disciplíne light contact, druhá v disciplíne full
contact. Majsterka Slovenska v disciplíne light contact.

basketbal. V sezóne 2012/13 ako hráč
Leicester Riders vyhral britskú ligu, britský pohár aj britský ligový
pohár. Bol pozvaný do reprezentácie SR.

plážový volejbal. Vo dvojici s
Natáliou Dubovcovou dlhodobo najlepšie slovenské plážové vo-
lejbalistky. V roku 2013 majsterky SR, dosiahli výborné umiest-
nenia na popredných medzinárodných turnajoch.

horská cyklistika. Dlhodobo jeden z najlepších
downhill cyklistov na svete. V roku 2013 dosiahol špičkové
umiestnenia na popredných medzinárodných podujatiach.

džudo. V roku 2013 majster SR, armádny maj-
ster sveta.

www.pezinok.sk do stredy 11.
júna

Zuzana GREGUŠOVÁ,

Alexandra HORÁKOVÁ,

Pavol LOŠONSKÝ,

Dominika NESTARCOVÁ,

Filip POLC,

Milan RANDL,

Hlasujte za najobľúbenejšieho športovca!

Džudo: výsledky 1. JC Pezinok

Dňa 25. 5. 2014 sa konali v Martine v športovej hale na Podháji
Majstrovstvá Slovenska v karate mládeže a dospelých. Zo Slo-
venského pohára na M-SR postúpili aj pretekári Karate-kickbox
klubu Pezinok. V silnej konkurencií pretekárov z celého Sloven-
ska sa nestratili naši mladíci a veľmi dobre reprezentovali o čom
svedčia aj nasledovné výsledky. Titul „Majster Slovenska“ si vybo-
jovala v kategóriách kumite juniorky -55 kg a ženy -55 kg

ktorá nenašla žiadnu premožiteľku a s prehľadom
vyhrala obidve kategórie. Ďalší titul „Majster Slovenska“ pre klub
a seba vybojoval v kategórií kumite chlapci 10-12 ro-
kov -150 cm, ktorý si vo finále poradil z pretekárom z Levíc tesne
3:2 na body. Striebornú medailu si vybojovala v kumite dievčat 7-9
rokov -140 cm . Tretie miesto a bronzovú me-
dailu si vybojoval v kumite chlapcov +150 cm .

Nepopulárne štvrté miesta si odniesli v kata družstvá dievčatá
6-9 rokov v zložení: Katarína PACKOVÁ, Stella SIMONOVÁ a Ra-
doslav KLUČIAR a družstvo chlapcov v kumite 10-12 rokov v
zložení: Peter SZABO, Alex BUČEK, Tomáš ŠEFČÍK a Daniel
ŠTRBKA.

Daniela
ŠIANDOROVÁ

Peter SZABO

Terezia ŠINTALIOVÁ
Alex BUČEK

(mh)

M-SR v karate v Martine




