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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Inzercia

Skeptici hovoria, že pokrok
neexistuje, no nie je to prav-
da!

Letné prázdniny mali v na-
šich končinách 62 dní, keďže
júl aj august sú dlhé mesiace.
Časom, keď sa 1. september
ocitol medzi štátnymi sviat-
kami, pribudol ďalší deň. A
tento rok? V piatok sa rozdá-
vajú vysvedčenia a dĺžka let-
ných prázdnin sa tak vyšplhá
na rovných 66 dní!

My, čo sme už dávno opus-
tili školské lavice, môžeme
dnešnej mladej generácii ta-
kéto úctyhodné voľno iba
závidieť. Ale na druhej strane
aj pre dospelých je príjemné
„prepnúť“ do prázdninového
režimu.

Autobusy a vlaky chodia
redšie, ale v lete má človek
pri cestovaní azda aj viac tr-
pezlivosti. Je príjemne, teplo,
niekedy až príliš, neťažia nás
kabáty... A ženská móda po-
čas letných mesiacov, to je
samostatná kapitola!

Na našom jedálnom lístku
sa objavia marhule, maliny,
vychladené melóny, zmrzli-
na, prípadne orosené pivo.

A najpríjemnejšie sú dlhé
dni. Najmä teraz, začiatkom
leta, v období letného slno-
vratu, je noc taká krátka, že
sa poriadne ani nestihne zo-
tmieť. A taký krásny dlhý let-
ný večer sprevádzaný kon-
certom vtákov či svrčkov, to
je romantika, ktorá dostane
každého.

Na prahu prázdnin si teda
zaželajme čo najviac prázd-
ninovej pohody, menej stre-
su, hrejivejšie medziľudské
vzťahy a aj trochu viac svetla
či osvietenosti. To všetko sa
nám predsa zíde – a nielen
počas prázdnin, nie? (kam)

Konečne
prázdninový
režim!

Každý jún Pezinok ožíva
keramikou. Pestré far-
by a tvary prilákajú

návštevníkov podobne ako
bohatý sprievodný program,
hudba, občerstvenie – a ten-
to rok našťastie aj príjemné
slnečné počasie. Pezinské
Keramické trhy sa konali už
jedenástykrát a vydarili sa
nad očakávanie.

popisuje svoje dojmy
Monika Chvosteková z Malo-
karpatského múzea v Pezinku,
ktoré je hlavným organizátorom
akcie.

Mierne obavy vzbudzovala
zmena zákona, ktorá zaviedla
povinnosť registračných pod-
kladníc, no počet účastníkov bol
našťastie podobný ako minulý
rok. Hoci má Pezinok a jeho oko-

„Z môjho pohľadu tento roč-

ník vyšiel veľmi dobre. Po de-

siatich rokoch to bolo zasa nie-

čo nové“

„Ľudia boli spokojní, poča-

sie vyšlo, takisto keramika bola

pestrá - od záhradných dekorá-

cií cez úžitkové predmety až po

drobné šperky.“

lie naozaj dostatok skvelých ke-
ramikárov, na trhy už tradične
prišli hostia z Českej republi-
ky. Zastúpenie malo aj Poľsko,
Maďarsko, Bulharsko a Slovin-
sko.

Pravidelnou účastníčkou tr-
hov je česká výtvarníčka Mo-
nika Nováková. Okrem iného
ponúka keramiku, ktorú si deti i
dospelí môžu sami vyfarbiť.

hovorí keramikárka so
smiechom. Keramického slona
si práve vyfarbila malá trojročná
Miška a ako nám prezradila jej
stará mama, na trhoch si kú-
pili magnetky a sadu detského
riadu.

V Pezinku sme zastihli aj
Mariána Plavca, skvelého hu-
dobníka, ktorý hrá na všetky
možné i nemožné foklórne ná-
stroje od fujary až po drumble –
a dokonca si ich sám aj vyrába.

„Som tu tretíkrát. Je tu príjemná

atmosféra, ľudia sú milí, usmie-

vajú sa na mňa a volajú ma

teta,“

„Radi sem chodíme, pretože je

tu krásna atmosféra, dýcha to

tvorivosťou a všetko sa snúbi do

pohody, ktorú si radi užívame,“

„Dala som sa

na to náhodne, pretože bývame

v rodinnom dome a veľmi som

ho chcela vyzdobiť,“

„Kupujem tu skôr

drobnosti, chodím sem nabrať

inšpiráciu a dobrú atmosféru.“

„Málokde je na

podobných akciách taká príjem-

ná, domáca a spontánna at-

mosféra,“ „Je tu

hudba, moderná keramika sa tu

mieša s tradičnou a ľudovou

tvorbou. Zo všetkých podujatí,

ktoré v priebehu roka navštevu-

jem, je Pezinok môjmu srdcu ur-

čite najbliží.“

prezradil Marián.
Jeho manželka Marie sa zača-

la keramike venovať aktívne, tak-
že ju do Pezinka priviedol aj pro-
fesionálny záujem.

prezradila
pani Marie.

Naozaj zďaleka prišla výtvar-
níčka a keramikárka Zupe Kaja.
Do Pezinka merala cestu až zo
slovinskej Ljubljany. O trhoch sa
dozvedela cez výtvarníka Igora
Balgavého a zúčastnila sa na
nich už tretíkrát.

hovorí Zupe.

(kam) FOTO (pb)

Keramické trhy boli plné pohody a slnka

Mesto
Pezinok

udeľovalo
ocenenia

Sprievodnými podujatiami Keramických trhov boli okrem iné-
ho aj výstava rod. Turanskej s názvom

svoju tvorbu prezentoval aj
jr. z Kalifornie. Výstava Mestského múzea v Pezin-

ku Z dielne tehelne sa venuje produkcii pezinskej tehelne a na-
pokon v Literárnom a vlastivednom múzeu v Svätom Jure sa
konala výstava ktorá sa zároveň s trhmi aj skon-
čila. Ostatné tri výstavy môžu návštevníci vidieť v priestoroch
Malokarpatského a Mestského múzea v Pezinku resp.

takže hoci sa trhy skončili, možnosť pokochať sa krás-
nou keramikou v príjemnom prostredí stále ostáva.

Márie Hanuskovej,
Robert E. Wet-

herington

do 12.
13. júla,

Krehká krása hliny,

Priatelia hliny,

S keramikou sa ešte môžete stretnúť

str. 6
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� Otváracie hodiny v informačnom centre
Počas letnej sezóny sa o hodinu dlhšie posúva aj doba otvára-

cích hodín nášho Mestského informačného centra (MIC) na ul.
M. R. Štefánika 1.

Otváracie hodiny Počas letnej sezóny (1. 6. - 30. 8.) ponde-
lok - piatok: 9.00 - 18.00 h sobota: 9.00 - 12.00 h nedeľa: za-
tvorené

� Po rekonštrukcii informačného systému varovania obyvateľ-
stva oznamujeme, že nová elektronická siréna umiestnená na bu-
dove Mestského úradu v Pezinku sa bude aktivovať namiesto
mesačnej periodicity len dvakrát do roka. Prvá aktivácia rádiosig-
nálom sa uskutočnila , druhá bude

a to dvojminútovým stálym tónom.
13. júna 12. decembra o

12. 00 h,

� Letná sezóna v Zámockom parku
Počas letnej sezóny v mesiacoch jún až august budú otváracie

hodiny v Zámockom parku predĺžené o hodinu, t.j. do .
Pripomíname, že naďalej platí prísny zákaz vstupu psov a ďal-

ších zvierat do areálu ako aj zákaz vstupu pre motocyklistov, cyk-
listov a inline korčuliarov.

21.00 h.

Finále 24. ročníka národného kola populárnej súťaže Slávik Slo-
venska sa prvýkrát uskutočnilo v našom meste, a to a
pod záštitou primátora Olivera Solgu. Na galakoncerte v Pezin-
skom kultúrnom centre sme mali možnosť vidieť a počuť finalistov
tejto populárnej súťaže mladých talentov, ktorí sa venujú ľudovej
piesni. Garantom celého podujatia je národný umelec Peter Dvor-
ský, ktorý sa v liste, zaslanom z Ríma, vyznal zo svojho mimoriad-
neho vzťahu k nášmu mestu. Pripomenul nielen hudobné tradície
spojené s Eugenom Suchoňom, ale aj osobné väzby na Pezinok,
pretože v našom meste žili jeho rodičia a dodnes tu žije jeden z je-
ho bratov. Hlavným organizátorom a dušou celého festivalu bol
Peter Štilicha a vzácnym hosťom bol aj doc. Ondrej Demo, jeden z
najväčších odborníkov na ľudové piesne. Pezinčania mali vzácnu
príležitosť stretnúť sa s najlepšími slovenskými spevákmi ľudovej
piesne a presvedčiť sa, že ľudová pieseň má stále svojich priazniv-
cov a obdivovateľov aj v radoch detí a mladej generácie. Teší nás,
že organizátori podujatia vyzdvihli aj mimoriadnu ústretovosť a
všestrannú pomoc poskytnutú festivalu a jeho účastníkom z celého
Slovenska, a to tak zo strany vedenia mesta, ako aj Pezinského kul-
túrneho centra.

19. 20. júna

(ra)

Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen, ktorý slúži na záchranu historických pa-

miatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody, pod-
poril už veľa dobrých projektov, okrem iného aj vydávanie
kníh. Najnovšie to bolo vydanie knihy „Moja Grinava“ zná-
meho grinavského učiteľa pána Františka Somorovského,
a to sumou 500 eur.

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

Mesto Pezinok

IBAN
Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Do akcie Naše
Mesto sme sa
13. júna zapo-
jili projektom
zameraným
na údržbu det-
ských ihrísk.
Do aktivity sa
zapojilo spolu
33 dobrovoľní-
kov a svoju
energiu preta-
vili do efektív-
nej práce. Za-
mestnanci z
bratislavskej
firmy Jonson Controls Bratisla-
va, pezinskej firmy Tomra Sor-
ting Pezinok a skauti zo 61. zbo-
ru Modrý oblak Pezinok pra-
covali na 7 detských ihriskách,
obnovovali nátery, odburiňovali
a vyzbieravali odpadky. Poča-

Projekt Naše mesto bol zameraný na detské ihriská

sie prialo a optimizmus zúčast-
nených a ich chuť pracovať sa
odzrkadlila vo vykonanej práci.
Nasadenie bolo veľké, nikomu
nechýbala počas celého dňa
dobrá nálada. Všetci sa ihneď
pustili do práce a skončili až vte-

dy, keď bolo všetko hotové, nik-
to neodchádzal od nedokonče-
nej práce.

Tento projekt zhmotnil dobré
myšlienky do skutkov a výsle-
dok je úžasný. Samotné detské
ihriská sú ocenením ich práce.

Mesto Pezinok, oddelenie ži-
votného prostredia zabezpečilo
technické zázemie a koordiná-
ciu.

vedúca oddelenia životného
prostredia, komunálnych

služieb a dopravy

Ing. Renáta Klimentová,

Svoje ocenenie Za rozvoj Pezinka považujem za ocenenie ce-
lej organizácie politických väzňov, ktorú mám tú možnosť v Pe-
zinku zastupovať ako okresnú pobočku.

V predstaviteľoch Mesta Pezinok sme vždy našli maximálne
pochopenie a podporu pre našu činnosť, či už materiálnu,
priestorovú alebo organizačnú. A nakoľko viem, ako sa ťažko
hľadajú finančné prostriedky na činnosť organizácií a ako sa v
iných aj krajských mestách utlmuje naša činnosť aj pre neocho-
tu predstaviteľov miest pomôcť, musím konštatovať, že toto
sme nikdy zo strany Mesta Pezinok nepociťovali, a preto patrí
moja vďaka predstaviteľom a zástupcom Mesta Pezinok. Osob-
ne som veľmi rád za ocenenie ako obyvateľ okresu Pezinok.
Narodil som sa totiž vo Viničnom, školské roky som strávil v Pe-
zinku, bývam s rodinou v Šenkviciach a celú aktívnu činnosť
organizácie politických väzňov sa aktivizuje hlavne v Pezinku.
Ďakujem.

predseda Zväzu protikomunistického odboja, okres Pezinok
Anton Malacký,

Obzretie za slávnostným zasadnutím
Mestského zastupiteľstva

Slávici Slovenska zaspievali v Pezinku

V priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v
Bratislave sa 13. júna uskutočnil XXIV. Snem Únie miest
Slovenska. Pezinok na ňom zastupoval primátor mesta a vice-
prezident ÚMS Oliver Solga. Snem sa venoval najmä týmto dô-
ležitým oblastiam života samosprávy: adaptácia miest na zme-
ny klímy, energetická efektívnosť, inteligentné mestá (smart
city), udržateľná doprava a parkovanie, väčšia participácia
občanov a podpora inovácií a malého a stredného podni-
kania. (r)

Snem Únie miest Slovenska

Historicky zrejme prvá návšteva delegácie vládnych expertov z
Moldavskej republiky sa uskutočnila 28.5. v priestoroch Mestského
úradu v Pezinku. Po slávnostnom prijatí primátorom v Obradnej sie-
ni sa delegácii niekoľko hodín venovali vedúce pracovníčky mesta,
ktoré ich zasvätili do chodu mesta a systému fungovania sa-
mosprávnych orgánov na Slovensku. Prijatie sa uskutočnilo v rám-
ci zahraničnej pomoci Slovenska a organizovala ho spoločnosť
MESA 10. (ra)

Navštívili nás

Výstavu svojej fotografickej tvorby v reprezentačných vý-
stavných priestoroch Veľvyslanectva SR v Spojenom krá-
ľovstve Veľkej Británie a Severného Írska mal v mesiaci
jún známy pezinský fotograf Stano Jendek. Vernisáže sa
zúčastnilo množstvo ľudí na čele s naším veľvyslancom
v Londýne J. E. Miroslavom Wlachovským.

Pezinčan v Londýne

Aj keď tento významný cirkevný sviatok – sviatok Najsvätejšieho
tela a krvi Pánovej – pripadol na štvrtok 19. júna, procesiou v centre
mesta , ktorého verejné slá-
venie sa podarilo obnoviť až po zvrhnutí komunistického režimu
v roku 1989.

sme si ho pripomenuli v nedeľu 22. júna

(r)

Sviatok Božieho tela V mesiacoch sa uskutoční rekon-
štrukcia sietí na prvom poschodí Mestského

úradu v Pezinku. Vo viac ako sedemdesiatročnej budove je
potrebná najmä rekonštrukcia rozvodov elektrickej energie a
počítačovej siete.

Tu bude umiestnený sekretariát
primátora, viceprimátorov, prednostu a oddelenie životného
prostredia, komunálnych služieb a dopravy ako aj kancelárie
referátu vzťahov s verejnosťou a projektového riadenia.

júl – august

Kancelárie nachádzajúce sa na prvom
poschodí budú presťahované do Obradnej siene a pri-
ľahlej kancelárie č. 19.

Chod
a práca týchto oddelení bude neprerušená a budú tiež ne-
obmedzene prístupné verejnosti. (ra)

Oznam

Informácie

Na inaugurácii nového prezidenta Andreja Kisku sa v nedeľu
15. júna zúčastnili aj dve Pezinčanky, a to advokátka a občianska
aktivistka a matrikárka MsÚ v Pezinku

Obidve dámy sa zúčastnili na slávnostnej
recepcii na Bratislavskom hrade.

Mgr. Zuzana Čaputová
Mgr. Jana Horvátiková.

(ra)

Pezinčanky u prezidenta

Správa finančnej kontroly vykonáva v súčasnosti na podnet Mi-
nisterstva financií SR finančnú kontrolu, ktorej cieľom je získanie
uistenia o oprávnenosti výdavkov použitých na projekt „Terminál in-
tegrovanej dopravy v Pezinku“. Týka sa rekonštrukcie a revitalizá-
cie priestoru pred železničnou stanicou, ktorá sa uskutočnila v mi-
nulom roku. O výsledkoch kontroly budeme občanov nášho mesta
informovať. (ra)

Kontrola terminálu

Letné počasie počas prázdnin využívajú Mesto Pezinok i riadi-
telia základných škôl a mestských inštitúcií na intenzívne prá-
ce vo svojich zariadeniach. Z mnohých investičných akcií ale i
opráv spomenieme aspoň:
- Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pri telocvični ZŠ
Fándlyho v hodnote 27 916 eur. Práce bude realizovať firma
Izolácie stavieb z Rohožníka.
- Modernizácia okien a dvier na Pezinskom kultúrnom centre v
hodnote 30 202 eur. Touto výmenou okien sa zabezpečí vetranie
v Estrádnej sále a priľahlých priestoroch. Práce vykoná domáca
spoločnosť BATEA– STAV.

Ďalej dalo Mesto Pezinok vypracovať aj projektovú dokumen-
táciu, a to na modernizáciu okien, zateplenie fasády a strechy v
cene 9 980 eur. Súťaž vyhrala spoločnosť H&W INVEST zo
Svätého Jura.

Projektová dokumentácia pre Materskú školu Svätoplukova ob-
náša modernizáciu okien, zateplenie fasády a opravu strechy.
Realizovať ju bude firma AgB inžinierska a projektová kancelá-
ria. Hodnota práce je 4800 eur. (ra)

V lete na plné obrátky

Mesto vybralo v súťaži firmu na rekonštrukciu a asfaltovanie
chodníkov, ktoré spájajú ulicu Za hradbami a 1. mája. Nové chod-
níky bude realizovať domáca spoločnosť SWIETELSKY – Slo-
vakia, a to v hodnote 16 224 eur.

V polovici júna bola dokončená aj druhá etapa rekonštrukcie
Potočnej ulice. Pribudla nová zámková dlažba, palisády a mobi-
liár. Práce v hodnote 19 235 eur vykonala pezinská firma pána
Lukačoviča. Potočná ulica tak bude dôstojnou súčasťou historic-
kého centra a pešej zóny.

Všetky firmy získali objednávky na základe výberových konaní
a rozhodnutí komisií pod gesciou útvaru HK.

Nové chodníky

Návšteva speváckeho zboru z USA nebola len príležitosťou pre
koncert, ale aj možnosťou prezrieť si doterajší priebeh reštaurátor-
ských a stavebných prác vo vnútri kostola. K tomu prispel aj výklad
pána farára Jána Ragulu, ktorý zhodnotil doterajší priebeh prác a in-
formoval, čo všetko bude treba ešte urobiť, aby sme mohli do
Farského kostola zase chodiť nielen na sväté omše, ale aj na kon-
certy. (ra)

Koncert vo Farskom kostole

Začiatok búracích prác a následná výstavba poly-
funkčného objektu na Ulici M. R. Štefánika 33 (rož-

ná budova bývalej pekárne s Farskou ulicou) sa začne 1. júla.
Zhotoviteľ stavby, bratislavská spoločnosť Bau3Mex prosí oby-
vateľov tejto časti mesta o ústretovosť a pochopenie najmä pri bú-
racích prácach a oplotení stavebného pozemku. Budeme sa sna-
žiť eliminovať hlučnosť a prašnosť na najmenšiu možnú mieru.

Oznam

Gymnázium v Pezinku hľadá učiteľku angličtiny. Nástup
ihneď. INFO: 0905 703 089

Voľné miesto
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Sviatok svätého Jána zohráva v kresťanskej vierouke i v slo-
vanskej mytológii významné miesto. Obdobie letného slnovratu
bolo magickým obdobím aj v živote našich predkov. Pred nie-
koľkými rokmi prišli pracovníci Malokarpatského múzea v Pe-
zinku s ideou pripomenúť si tento sviatok a to priamo v prírod-
nom prostredí mestskej lúky na Rozálke, „pri hasičoch“. V pon-
delok 23. júna sa po zotmení rozhorela svätojánska vatra, ktorú
zapálil primátor Oliver Solga. Potom už nasledoval bohatý pro-
gram, hry a súťaže pre deti, ale aj koncert a fascinujúca ohňová
šou. Celé podujatie sa tešilo veľkej návštevnosti a to najmä oby-
vateľov sídlisk Starý dvor a Sever. (r)

Svätojánska noc na Rozálke

Veľmi nás zarazil článok v me-
sačníku Srdce Pezinka č. 3, kde
autor v článku Cena tepla v Pe-
zinku rastie píše o náraste cien
tepla po prevzatí spoločnosťou
TERMMING. Uvádzame pre-
hľad, ako to s cenami tepla v ro-
ku 2013 a 2014 v Pezinku sku-
točne je. Všetky ceny schválil
ÚRSO a sú bez DPH a sú vzá-
jomne porovnateľné.

Z nižšie uvedeného prehľadu
vidno, že schválené celkové ma-
ximálne ceny tepla pre roky
2013 aj 2014, ktoré TERM-
MINGu schválil URSO sú nižšie,

TERMMING cenu tepla v Pezinku nezvyšuje

Päťdesiattri dobrovoľných brigádnikov z radov Združenia pezin-
ských vinohradníkov a vinárov, poľovného združenia Podkarpat-
ské pole, pracovníkov Mestského úradu na čele s primátorom a
obidvoma viceprimátormi, ale aj pracovníci spoločnosti Petmas a
Mestský podnik služieb si 31. mája vyhrnulo rukávy a pustilo sa
do práce na čistení pozemkov mesta nad rybníkom a revitalizácii
historickej kamenice. Pri zemných prácach obnovili aj ďalšiu stud-
ničku. Urobil sa kus záslužnej práce a pripravili sa pozemky pre po-
pulárne vinárske podujatie Víno a levanduľa, ktoré bude 5. júla.
Na záver nechýbalo ani dobré vínko, osúchy a „lusková“ polievka,
ktorá bola typickým jedlom starých vinohradníkov.

V sobotu 21. júna sa uskutočnila aj brigáda zameraná na čiste-
nie pozemkov pri Regene v lokalite Glejovka. Dobrovoľníci z radov
záhradkárov v spolupráci s firmou Petmas a za aktívnej účasti vi-
ceprimátora Miloša Andela pripravili pôdu pre vybudovanie prístu-
povej komunikácie do okolitých záhrad. Vyše dvestometrový úsek

Predsedníctvo Krajskej or-
ganizácie jednoty dôchod-
cov Slovenska poslalo ďa-
kovný list primátorovi mesta
Pezinok, v ktorom predsed-
níčka KO JDS pani Lom-
nická píše:

.

„Vážený pán pri-

mátor, vyslovujeme Vám sr-

dečné poďakovanie za bez-

platné poskytnutie priesto-

rov na uskutočnenie krajskej

prehliadky speváckych súbo-

rov „Seniori spievajú,“ ktorá

sa uskutočnila vo Vašom

meste 17. mája. Veľká vďa-

ka aj za prekrásne darčeky v

podobe majoliky pre všet-

kých 12 súborov. Veľmi oce-

ňujeme Vaše porozumenie

a pomoc pre prácu so se-

niormi z jednoty dôchodcov

Slovenska“

Poďakovanie

Dve úspešné brigády

bude slúžiť nielen ako prístup pre majiteľov záhrad, ale aj pre zá-
chranárske alebo požiarne vozidlá či technickú obsluhu plynovo-
du a vodného toku. Na brigáde sa zúčastnilo okolo 70 ľudí. (ra)

Na železničnej stanici v Pezinku, na odstavnej koľaji pre ná-
kladné vagóny došlo 9. júna popoludní k mimoriadnej udalosti.
Z jedného z cisternových vagónov začala vytekať cez netesnia-
ci ventil kyselina chlorovodíková. Na miesto okamžite prišli
príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí zamedzili
ďalšiemu úniku, vagóny dali odtiahnuť mimo stanicu a neutrali-
zovali kontaminované miesto. Príslušníci Policajného zboru SR
zabezpečovali odklonenie dopravy a zamedzili pohybu osôb v
zóne. Okamžite bol privolaný aj primátor Oliver Solga, ktorý zvo-
lal krízový štáb pre prípad nutnej evakuácie obyvateľov okoli-
tých domov. K väčšiemu zamoreniu ani k evakuácii našťastie
nedošlo a hasiči v priebehu dvoch hodín následky úniku chemi-
kálie odstránili. (r)

Mimoriadna udalosť

Na Mestskom úrade v Pezinku sa 4. júna uskutočnilo veľké
stretnutie všetkých dotknutých orgánov a inštitúcií, ktoré sa po-
dieľajú na príprave projektu výstavby nákupného centra Kauf-
land v Pezinku, alebo sa k nemu vyjadrujú zo zákona. Prezen-
toval a riešil sa projekt dopravného napojenia, rozširovania ko-
munikácie, svetelnej križovatky, ale aj parkovísk a pripojenia na
siete. Vedenie mesta Pezinok deklarovalo pripravenosť poskyt-
núť súčinnosť a pomoc pri prenájme mestských pozemkov a pri
schvaľovacom procese projektu. Mestské zastupiteľstvo ná-
sledne 19. 6. schválilo podmienky Zmluvy o budúcej zmluve o
zriadení vecného bremena na pozemkoch v majetku mesta.
Zmluva sa bude týkať najmä inžinierskych sietí uložených ale-
bo prechádzajúcich cez pozemky mesta. Následne zástupco-
via investora deklarovali záujem o skoré podanie projektovej do-
kumentácie na územné konanie a stavebné povolenie. (ra)

Ďalší krok ku Kauflandu

Ceny za rok 2013: Fixná zložka € / kW Variabilná zložka € / kWh Celková cena VZ + FZ

Rok 2014:

PBS od 1. 1.-30. 6. 165,3644 0,0644 0,0962 € / kWh
TERMMING 1. 7.-31. 12. 147,4698 0,0632 0,0916 € /kWh
TERMMING skutočnosť 147,4696 0,0580 0,0864 € / kWh

TERMMING 1. 1.-31. 12. 154,3915 0,0616 0,0913 € / kWh

2013

2013

2014

ako mal PBS. Vďaka dosiah-
nutiu nižšej skutočnej ceny
TERMMING vrátil odberateľom
v Pezinku v rámci vyúčtovania
roku 2013 spolu 50 244 €. Cenu
pre rok 2014 schválil URSO už v
decembri 2013 a je po celý rok
2014 nemenná.

Naviac TERMMING naplno
pracuje na ukončení prípravy in-
vestičných akcií vedúcich k vý-

Je preto pre
nás zarážajúce, že autor člán-
ku píše o zvyšovaní cien na-
šou spoločnosťou bez preve-
renia faktov a hrubo zavádza
čitateľov.

raznému zlepšeniu kvality dodá-
vok tepla v Pezinku preto, aby
odberatelia nevyhadzovali svoje
peniaze na inštaláciu domových
kotolní, ale radšej ich použili na
riešenia, vedúce k úspore ener-
gií v dome.

Od autora článku očakávame
písomné ospravedlnenie za uve-
denie klamlivých informácií po-
škodzujúcich dobré meno našej
spoločnosti. Inak sme pripravení
si ho brániť súdnou cestou.

Jozef Smolka,
člen predstavenstva

Už v minulom čísle Pezinčana sme informovali
o výmysloch, klamstvách a polopravdách, ktoré
sa objavili v mesačníku Srdce Pezinka. O treťom
čísle možno napísať to isté, čo o dvoch pred-
chádzajúcich: oplývajú demagógiou, podsúvajú
pseudoproblémy, cielene klamú.

Aktivisti, ktorí stoja za vydávaním tohto pamfle-
tu z megaboardu na pezinskej poliklinike hlása-
jú, že to myslia úprimne. Teraz dostali príležitosť
dokázať, že nejde len o prázdne reči a uviesť naj-
väčšie nezmysly z predošlých dvoch čísel na pra-
vú mieru. Nevyužili ju. Necelého pol roka pred voľ-
bami nie je nič neobvyklé, že niekto využíva všet-
ky – aj unfair – prostriedky, aby znevážil prácu pri-
mátora a výsledky, ktoré mesto dlhodobo dosa-
huje. Je však nehanebné, ak sa zároveň neštíti
smerovať svoje zákerné útoky aj voči pracovní-
kom mestského úradu, mestskej polície a ďal-
ších inštitúcií. To ma nemôže nechať ľahostaj-
ným! V úvodníku totiž Milan Grell síce píše, že
mám pravdu, že: „drvivá väčšina ľudí z mestské-
ho úradu si svoju prácu robí poctivo...“, nepreká-
ža mu však, že v časopise kritizujú a obviňujú z
nekompetentnosti skoro všetky oddelenia mest-
ského úradu vrátane mestskej polície.

Ako primátor musím obhajovať záujmy mesta a
preto tu, v časopise Pezinčan, chcem občanov in-
formovať, že Mesto Pezinok v zmysle tlačového
zákona požiadalo redakciu mesačníka Srdce
Pezinka o opravu v troch prípadoch uverejnenia
nepravdivých alebo tendenčných článkov. Časo-
pis, ktorého hlavní aktéri nás chcú z megaboardu
presvedčiť, ako úprimne , sa zákonnej
povinnosti vyhol obštrukciou. Deň pred uzávier-
kou tretieho čísla (19. júna) doručili zo Srdca
Pezinka na Mestský úrad list, v ktorom žiadajú
znova uviesť náležitosti v zmysle tlačového záko-
na, ktoré však obsahovala už pôvodná žiadosť
mesta! Napriek tomu mesto tejto požiadavke vy-
hovelo, hoci nemuselo. V deň uzávierky sa pra-
covníci MsÚ snažili znova doručiť žiadosť osob-
ne priamo do kancelárie Srdca Pezinka. Nedalo
sa! A tak trojka vyšla bez opravy a ospravedlne-
nia, zato však plná ďalších nehoráznych ne-

to myslia

zmyslov a výmyslov. Hlavne, že v liste od vydava-
teľa sa písalo, že by sa chceli dohodnúť...

Kandidát na primátora Milan Grell sa vyhýba to-
mu, aby chlapsky priznal, že chce kandidovať a
že toto všetko je len súčasť jeho predvolebnej
kampane, žiadna úprimná snaha riešiť problémy
obyvateľov Pezinka. A to všetko v duchu ich
ústredného hesla Márne
by ste teda očakávali ospravedlnenie alebo reak-
ciu na hyenizmus, ktorého sa dopustili v súvislosti
s pohrebom L. Š., hlúposti o Vínnych trhoch, vyso-
kej tráve či o údajných spoločných akciách s mes-
tom. Privlastnili si oslavu Dňa detí, ktorú organi-
zuje Mesto, PKC a CVČ. Je pravda, že Grell a je-
ho firma Grafit boli každoroční sponzori. Neviem
však, ako konkrétne sponzorovalo túto akciu Srd-
ce Pezinka, ktoré si tam robilo bezplatnú reklamu
rozdávaním balónikov a jabĺk. Už len ten predvo-
lebný guláš chýbal.Aspoň zatiaľ.

Zábavné je, keď redakcia vypočítava, koľkokrát
sa moje meno objavilo v Pezinčanovi. Nech si rad-
šej spočítajú, koľkokrát sa meno a tvár Grella ob-
javuje v ich časopise a na webovej stránke. Je úpl-
ne všade, až sa človek, ako v tom starom vtipe,
bojí otvoriť chladničku.

Zvláštne sú aj postoje Michala Peniaka, ria-
diteľa Obvodného oddelenia Policajného zboru v
Pezinku. Pripomeňme si, že policajt podľa záko-
na nesmie byť členom politickej strany alebo hnu-
tia, ani nesmie vykonávať činnosť v ich prospech.
Preto je pochybné (hoci nie vyslovene zakáza-
né), ak obvodný policajný riaditeľ otvorene vystu-
puje ako súčasť občianskeho združenia vyvíjajú-
ceho aj politickú činnosť. Doteraz si verejne
pochvaľoval spoluprácu s našou mestskou polí-
ciou. Ani sa mu nečudujem, pretože MsP vyko-
náva veľa činností v prospech policajného zboru
či ho rovno supluje.

Keď teraz Peniak hovorí o Rómoch v Glejovke,
skúste sa ho opýtať, ako často tam záhradkári vi-

Kandidát - nekandidát

„Myslíme to úprimne!“

V službách Srdca

deli „jeho“ policajtov a ako často sú tam tí mest-
skí.A to už nehovorím o tom, že sa údajne niekoľ-
kokrát stalo, že príslušníci MsP chytili zlodeja, do-
viedli ho na obvodné oddelenie PZ a „štátni“ ho
„neriešili“.

Zarážajúce je, že M. Peniak zvolal odbornú
diskusiu na tému Bezpečnosť v našom meste
a akosi „náhodou“ zabudol pozvať zástupcov
mesta.

Pripomínam, že komisia verejného poriadku, v
ktorej Michal Peniak roky sedí, sa opakovane zao-
berala problematikou Rómov z Glejovky. Peniak
ako policajný šéf dosiaľ neponúkol realizovateľné
riešenia, akurát sľuboval, že sa pokúsi získať na
svoje oddelenie tzv. špecialistov na rómsku prob-
lematiku. Pýtam sa, kde sú?

Ak Michal Peniak dnes účelovo kritizuje verejný
poriadok v meste či v niektorej jeho časti, mal by
sa najprv podrobiť sebareflexii a spýtať sa sám se-
ba, či nemohol, ba dokonca nemal zo svojej pozí-
cie policajného šéfa spraviť viac.

Prekvapujúce je tiež angažovanie dvoch vedú-
cich predstaviteľov pezinských skautov, konkrét-
ne Kataríny Hlavandovej a Mariána Hletka.
Pri osobnom stretnutí som slečne Hlavandovej
vytkol, že ona osobne (ale nie pezinskí skauti !)
sa angažuje v aktivitách proti mestu. Pán Hletko
to otočil proti mne a napísal, že som skautom vy-
čítal čistenie studničiek. V žiadnom prípade som
nehovoril o radových členoch a ich aktivitách, ale
o Kataríne Hlavandovej a jej angažovanosti sa v
Srdci Pezinka.

Myslím si totiž, že je to tak trochu schizofrénia
na jednej strane vystupovať proti primátorovi a
mestskému úradu a na druhej strane prijímať a vy-
užívať všetky výhody lukratívneho prenájmu
priestorov od Mesta. Pripomenul som slečne Hla-
vandovej, ktorá vystupuje nielen ako vedúca pred-
staviteľka tradične apolitických skautov, ale záro-
veň aj ako členka združenia Srdce Pezinka vyví-
jajúceho aj politickú činnosť, že teraz mi už sú jas-
né niekoľkomesačné aktivity proti mestu a mne
ako primátorovi.A to i napriek tomu, že už dávnej-
šie som sa verejne zaviazal, že dom na Cajlan-
skej ulici, v ktorom dnes sídlia skauti, predáme

„Apolitickí“ skautskí vodcovia

len vtedy, ak nepredáme iné nevyužité nehnuteľ-
nosti a že aj keby sme ho predali, poskytneme
skautom adekvátnu náhradu. Podľa môjho názo-
ru a podľa viacerých indícií niektorí skautskí vedú-
ci spolu so skupinkou poslancov MsZ živili vo
verejnosti pocit, že chceme skautov pripraviť
o strechu nad hlavou. Chudáci skauti ani netušia
ako sa stali predmetom politickej kalkulácie.

Na začiatku i na konci hodnotenia obsahu jed-
notlivých článkov z uvedeného pamfletu je stále
tá istá otázka: Kde boli všetci tí akože obetaví a
nezištní aktivisti doteraz?Ako je možné, že sa ob-
javili až teraz, tesne pred voľbami a nie pred dvo-
ma – troma rokmi. Veď problémy tu boli vždy a oni
ich museli vidieť a dokonca ich mohli riešiť ako po-
slanci či z iných postov a pozícií.

Opakujem, že by som bol zlým primátorom,
keby som hocikoho nechal bohapusto deho-
nestovať prácu mestského úradu a poslancov
mestského zastupiteľstva. Preto v spolupráci s ko-
legami podrobíme analýze aj tretie číslo pamfletu
Srdce Pezinka, budeme si uplatňovať právo na
opravu a postupovať v zmysle platných zákonov.
Abudeme tiež odhaľovať, kto túto kampaň z poza-
dia riadi, „sponzoruje“, a s akým cieľom.

Pýtam sa však, kde je tá proklamovaná úprim-
nosť? Čoraz viac sa mi zdá, že všetko je to len
a len o túžbe niektorých jednotlivcov i partií
predrať sa k moci za každú cenu. Aj za cenu vý-
myslov a lží.

Minulý týždeň som sa zúčastnil snemu Únie
miest Slovenska. V prestávke sme spolu s kole-
gami – primátormi debatovali o predvolebnej situ-
ácii v ich mestách, o aktivitách vedených proti
nim. A čuduj sa svete, skoro v každom sloven-
skom meste sa vyrojili aktivisti vyhlasujúci nut-
nosť zmeny, a všetci to myslia nezištne a úprim-
ne. Všetkých spája dehonestovanie práce primá-
tora a úradov. Vydávajú rôzne plátky, platia bil-
bordy, organizujú seberovných a je im jedno, koľ-
ko „vedľajších škôd“ pri tom napáchajú. V takom
Kežmarku dokonca bojujú proti primátorovi, hoci
ten už pred časom vyhlásil, že určite nebude kan-
didovať. Žiaľ, Pezinok nie je v kontexte blížiacich
sa komunálnych volieb výnimkou.

Resumé?

Oliver Solga

Miesto úprimnosti ďalšie výmysly
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Poďakovanie pani vychovávateľke zo ZŠ Ku-
peckého, ktorá venovala svojej práci nielen profesionálnu ale aj ľud-
skú časť svojho bytia, pri príležitosti ukončenia pedagogickej práce
a odchodu do dôchodku – v mene rodičov nielen detí z triedy 3. B:

Beáte Kopcovej

Adela Oravcová

Pani vychovávateľka!
Ďakujeme za Vašu prácu a pomoc nielen v školskom klube, ale aj

v škole v prírode a pri všetkých akciách, ktoré deti absolvovali s
Vami škole. Aj vďaka Vám dostali deti veľa lásky. Sme radi a je nám
cťou, že naše deti mohli stráviť čas v škole práve s Vami, kým sme
my – rodičia – boli v práci. Za všetkých rodičov, ktorým ste pomáha-
li s výchovou a vzdelávaním našich detí Vám posielam obrovské
ĎAKUJEME!

Poďakovanie za lásku k deťom

V predposlednú májovú sobotu dňa 24. mája 2014 sa zišli na
stretnutí po 50 rokoch bývalí absolventi 9. A triedy ZDŠ na
Fándlyho ul v Pezinku, kde bola triedna učiteľka p. Terézia Líš-
ková. Triedu skončilo 38 žiakov. Žiaľ 5 z nich sa dnešného stret-
nutia nedožili. Na ich počesť prítomní povstali a uctili ich pamiat-
ku minútou ticha.

Spomínalo sa aj prvé stretnutie po 25 rokoch, ktoré sa rozhodli
usporiadať 3 bývalé spolužiačky, a to Mária Chmelárová (Var-
gová), Irena Ivičičová (Tahotná) a Melánia Šedivá (Reich-
bauerová). Vtedy sa im podarilo nájsť aj triednu učiteľku p. Líš-
kovú, ktorá prijala pozvanie a tohto krásneho stretnutia sa zú-
častnila. Z tohto nezabudnuteľného stretnutia po 25 rokoch, kto-
ré sa uskutočnilo v ešte prekrásnych priestoroch Zámockej vi-
nárne, bol nakrútený krátky videozáznam. Tento videozáznam
bol spestrením stretnutia po 50 rokoch. Pri dobrej večeri a pohá-
riku dobrého vínka si prítomní zaspievali a pospomínali na škol-
ské časy a každý porozprával aj o svojom živote a svojej rodine.
Zo stretnutia odchádzala každá žena s červenou ružou.

Mária Chmelárová

Stretnutie po 50 rokoch
Celospoločenský problém

„bezdomovectva“ by sa dal zhr-
núť takto: Bezdomovectvo je
viac než nedostatok prístrešia a
viac než chudoba. Je založené
na neschopnosti bezdomovcov
participovať na spôsobe života,
ktorý je štandardný pre väčšinu
populácie.

Problematika bezdomovec-
tva je problém, ktorý sa dotýka
nás všetkých, a preto nikoho z
nás nemôže nechať ľahostaj-
ným. Je potrebné si uvedomiť,
že ľudia bez domova „ bezdo-
movci “ sprevádzajú históriu ľud-
skej spoločnosti od nepamäti, to
znamená, že tu boli v rôznych
dobách a podobách usporiada-
nia ľudskej spoločnosti a sa-
mozrejme žijú aj v našej dobe.

Predpokladáme, že tu budú aj v
blízkej či vzdialenejšej budúc-
nosti. Preto nesmieme zatvárať
oči pred problematikou bezdo-
movectva, ale práve naopak,
musíme im v ich ťažkých život-
ných situáciách podať pomocnú
ruku.

Mesto Pezinok je zriaďovate-
ľom práve takého druhu zaria-
denia sociálnych služieb –
Nocľahárne, kde poskytuje „po-
mocnú ruku“ ľuďom bez domo-
va, ktorí sú na takúto pomoc od-
kázaní a majú o takúto pomoc -
službu záujem.

Oblasť prevencie, základného
sociálneho poradenstva, mož-
nosti odobratia stravy, obleče-
nia, základnej hygieny, ktorú vy-
konávajú pracovníci odd. škol-

stva a sociálnej starostlivosti a
tiež nezamestnaní zaradení do
aktivačných prác formou dobro-
voľníckej služby je mimoriadne
prínosná a dôležitá v zmysle
predchádzania vzniku hmotnej
núdze, sociálnej núdze, pred-
chádzania, vzniku a prehlbova-
nia sociálno – patologických ja-
vov a čo pri poskytovaní sociál-
nych služieb musí mať sociálny
pracovník v prvom rade na zre-
teli: zabránenie sociálnej exklú-
zii (vylúčeniu) a zabezpečenie
ľudskej dôstojnosti.

Mesto Pezinok v zriadenej
Nocľahárni pre ľudí bez domova
vykonalo v mesiaci apríl – máj
vymaľovanie priestorov a výme-
nu podlahovej krytiny v kuchyni,
jedálni a v troch izbách, opravu

a vymaľovanie vstupného pod-
bránia.

Pre potreby udržania a rozvo-
ja možnosti stravovania, dodr-
žiavania základnej hygieny,
prania osobného ošatenia pre
ľudí bez domova v dopoludňaj-
ších hodinách počas pracov-
ných dní v Nocľahárni, ktorú pre-
vádzkuje Mesto Pezinok

Ľudia,
ktorí potrebujú pomocnú ruku
budú na svete vždy. Kým budú
medzi nami ruky a srdcia pripra-
vené pomáhať, majú títo ľudia
nádej.

vedúca odd. školstva
a sociálnej starostlivosti

vás
prosíme o pomoc formou aké-
hokoľvek sponzorstva.

Mgr. M. Valková,

Dňa 8. júna sa dožil 80 rokov kňaz Trnav-
skej arcidiecézy na odpočinku v Cíferi, ro-
dák z Pezinka, .
Študoval na piaristickom gymnáziu vo
Svätom Jure a na Cyrilometodskej boho-
sloveckej fakulte v Bratislave, kam ho pre
zlý kádrový posudok prijali až na druhý po-
kus. Za kňaza bol vysvätený 29. 6. 1958 v
Bratislave a primície slávil v Dolnom kos-
tole v Pezinku 6. 7. 1958. Po absolvovaní
základnej vojenskej služby bol kaplánom

v Podolí, v Bratislave, v Piešťanoch, v Topoľčanoch a v Levi-
ciach. Ako farár pôsobil vo farnosti Hrachovište od roku 1968,
kde rozbehol prácu s mládežou a opravil kostol v Krajnom, od ro-
ku 1975 v Kátlovciach, kde tiež obnovil kostol a od roku 1985 v
Špačinciach. Tam z bývalých farských maštalí vybudoval farský
klub, kde sa konali prednášky či hral sa stolný tenis, ktorého bol
výborným hráčom. Vo všetkých farnostiach sa mu podarilo veľa
vykonať po stránke duchovnej i materiálnej aj napriek prekáž-
kam zo strany komunistického režimu. V roku 2003 odišiel na
odpočinok do charitného domova v Pezinku. Kňazi – dôchodco-
via boli v roku 2004 presťahovaní do kňazského domova v
Trnave a v roku 2006 do Domu pokojnej staroby v Cíferi. V.
Kubíček všade vypomáhal vo farnosti ako spovedník.

vdp. Vendelín Kubíček

Peter Sandtner

Jubileum Vendelína Kubíčka

Bezdomovcom nechýba len strecha nad hlavou

� Príjmem brigádnika – študenta vysokoškoláka na obsluhu plyno-
vej čerpacej stanice a administratívne práce v autodielni v PK cez
týždeň a aj v sobotu doobeda dlhodobo. Pohyblivá pracovná doba
podľa potreby s prihliadnutím na školu. Uprednostňujeme študenta
z Pezinka a okolia. Tel: 0903 345 054.

Dňa 11. 6. 2014 sa klienti ZOS na Komenského 23 zúčast-
nili Juniálesu, ktorý usporiadalo Mestské centrum sociálnych slu-
žieb Modra. Na stretnutí nechýbal bohatý kultúrny program, ži-
vá hudba, občerstvenie, guláš.... Naši seniori sa cítili veľmi
dobre, zaspomínali si na
starých priateľov, zážitky
a všetci sme si spoločne
zatancovali.

Ďakujeme za pozvanie
pani riaditeľke Mgr. Jan-
ke Machalovej ako aj
ostatnému personálu a
tešíme sa na ďalšie spo-
ločné stretnutie.

Alena Černáková

Juniáles klientov ZOS Komenského

Dňa 27. mája
2014 sa uskutočni-
lo v našom DSS a
ZPS Hrnčiarska 37
stretnutie obyvate-
ľov pri príležitosti
Dňa matiek. Kul-
túrny program si pri-
pravili deti z cirkev-
nej materskej školy
sv. Jakuba a žiaci
zo ZŠ Na bielenis-
ku. V úvode pred-
niesla báseň o mat-
ke pani Wengová -
nasledovali deti z s
pásmom tancov,
piesní a básní. V závere programu deti podarovali našim obyvateľ-
kám darčeky, ktoré vyrobili. Spoločné fotografie budú pripomínať
pekné chvíle, ktoré naše obyvateľky prežili na stretnutí s deťmi.

Deň matiek v DSS Hrnčiarska

Dobrá nálada, bohatý prog-
ram, opekačka v prírode, tvori-
vosť, šport i leňošenie, detský
smiech... v tomto duchu sa nie-
sol v poradí 2. ročník oslavy
Dňa otcov so Školským klubom
detí pri ZŠ Na bielenisku.
Všetko sa to odohralo v druhú
júnovú sobotu (deň pred oficiál-
nym Dňom otcov v kalendári),
keď sme sa rozhodli neleniť do-
ma, ale vybehnúť do prírody a
osláviť Deň otcov s našimi žiak-
mi a ich rodičmi, pekne „ po ta-
tovsky “ - na trampskej lúke pod
Pezinskou babou. Celé poduja-
tie sme odštartovali zhurta a do-

slova bežiac, aby sa všetci a
všetko rozbehlo ako malo, a to
absolvovaním trasy orientač-
ného behu. Následne sa aktív-
nejší chopili športového materi-
álu a vyjašili sa pri športových
hrách na lúke, zatiaľ čo si
ostatní vychutnávali zaslúžený
odpočinok na deke či dopĺňali
energiu opekanými dobrotami.
Veselé tváre detí bažiacich po
zážitkoch pomaľovala naša ši-
kovná animátorka Romanka.
Takto vyzdobení a oddýchnutí
sme sa vrhli do povzbudzova-
nia „otcov v akcii“ pri súťaži v
kálaní dreva, v ktorej predviedli

svoju húževnatosť, zručnosť i
silu. Najrýchlejší bežci i najsil-
nejší „ drevorubač “ si domov od-
niesli za svoj úspech nielen
drobné ocenenie, ale najmä
dobrý pocit z víťazstva. Potom
už šikovné ruky našich detí za-
mestnávala kreatívna práca s
kera-hmotou, do ktorej vložili
kus lásky a vymodelovali z nej v
skutku krásne dary pre otcov.
Na záver spoločná fotka, podpi-
sy na spomienkový plagát, roz-
dávanie pamätných listov a ne-
konečnááá pohoda pri hostine
okolo ohniska.

Žiada sa však ešte v mene ce-
lého organizačného tímu pod
vedením koordinátoriek Zden-
ky Vojtekovej a Andrey Šándo-

rovej vysloviť veľké ĎAKUJE-
ME Pezinskému Klubu orien-
tačného behu Sokol za odbor-
né zastrešenie a prípravu
orientačného behu, animátorke
Romane Štefíkovej za skvelú
spoluprácu a Regionálnemu
trampskému združeniu Pezi-
nok za „ prepožičanie “ a per-
fektnú prípravu lúky k realizácii
Bieleniskového Dňa otcov
2014. Je úžasné, že sa nachá-
dza v okolí Pezinka také nád-
herné miesto, akým je práve tá-
to lúka.Aj vďaka vám bola naša
oslava taká a už teraz sa teší-
me na ďalší ročník!

ŠKD pri ZŠ Na bielenisku
Mgr. Andrea Šándorová,

Bieleniskový Deň otcov

Inzercia
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Pod týmto názvom pripravili
žiaci dramaticko-recita ného
krúžku pod vedením pani u
ite ky Hájikovej v ŠD na ZŠ

Fándlyho ul. literárne pásmo,
70. výro i SNP a ukon eni II.
Svetovej vojny.

V úvode si predseda ZO-
SZPB JUDr. Dušan Vilim za-
spomínal na svojho otca, ktorý
bojoval v SNP. Od neho ale aj
od iných ob anov si vypo ul prí-
hody z ias bojov, ke jeho rodná dedina prežívala hrozné útrapy,
ktoré priniesli u om to ko smrti a utrpenia.

Literárne pásmo malo 3 asti: recitácie autentické spomienky z
rozprávania prastarých rodi ov aj starých rodi ov, ktoré zapísali
štvrtáci (pani u ite ka Žiaková) zo ZŠ na Bielenisku udové pies-
ne Na záver zaznela piese Ke sa dúha dvíha .

Sme toho názoru, že udia a po 70 rokoch nesmú zabúda ako
sa v hroznom utrpení rodila sloboda. Sú asná generácia, ich rodi
ia, aj mnohí starí rodi ia po úvajú o vojne ako by to bola ne

skuto ná rozprávka.Ale nie je tomu tak. Prastarí rodi ia bojovali pro-
ti nepriate ovi na frontoch, v horách a zomierali v plynových komo
rách a v KT. Sved ia o tom stovky pamätníkov roztrúsených po ce-
lom Slovensku. Areál spomienok máme aj v našom Pezinku. Naše
školy ale aj rodi ia mali by tam vodi svoje deti a váži si krásne dni,
ktoré žijeme dnes v mieri. ZO-SZPB v Pezinku
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Mária Markeová,

Krásny je život v mieri ...
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DOM ZA CENU BYTU
www. domyvinicne.sk

0903 529 501

Pozývame všetkých milovníkov vína a prírody na jedinečné

putovanie za vínom do malebnej vinohradníckej lokality Stará

hora pod svahmi Malých Karpát. V tom najprirodzenejšom

prostredí miestnych viníc budú na vás čakať vína z Pezinského

vinohradníckeho rajóna. Putovanie vinicami a ochutnávanie ví-

na môžete zavŕšiť prehliadkou unikátnej záhrady. Snúbi sa tu

odrodovo pestrý vinohrad, vysadený na kamenných terasách,

s rôznorodou skladbou pôvodnej, ale aj stredomorskej flóry, pre-

dovšetkým levandule.

Termín:

Miesto: Lokalita nad Rozálkou (za rybní-

kom nad Kejdou)

- na nákup vína; v cel-

kovej hodnote a degustačný pohár s taštičkou a map-

kou podujatia

Pezinok, Stará hora

4 € bonus 20 degustačných lístkov

4 €

Vstupenka v hodnote zahrňuje:12 €

Sobota 5. Júl 2014 od 14.00 h – 21.00 h

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov
v spolupráci s Mestom Pezinok srdečne pozývajú
všetkých milovníkov vína a prírody na podujatie

„VÍNO A LEVANDUĽA“

Nadviazať na tradíciu starých
pezinských viech chce nový pro-
jekt Malokarpatského múzea v
Pezinku v spolupráci so Zdru-
žením pezinských vinohradní-
kov a vinárov, ktorý bude uve-
dený do života od pondelka 7.jú-
la 2014. V minulosti miestni vi-
nári časť svojho vína odpredá-
vali prostredníctvom viech, ke-
dy bol vo dvore či v príbytku vi-
nohradníka zriadený priestor
na nalievanie vínka a posede-
nie pri menšom pohostení.
Takto bol zabezpečený čiastoč-
ný odbyt vína a domáci mali
kam zájsť na pohárik a pose-
dieť si v neformálnom prostre-
dí. Výhodou takejto formy od-
predaja vína pre verejnosť bo-
lo, že víno pochádzalo priamo
od výrobcu a jeho cena bola veľ-
mi priaznivá. V susednom
Rakúsku je táto tradícia vo for-
me tzv. Heurigen zaužívaná do-
dnes a veľmi vyhľadávaná.

V snahe zatraktívniť turistickú
ponuku mesta Pezinok a po-
skytnúť aj domácim obyvate-
ľom priestor na posedenie pria-
mo u vinára sa deväť miestnych
vinárstiev rozhodlo skúsiť sprí-
stupniť svoje priestory a pripra-
viť sa v určitých týždňoch na
návštevu verejnosti. V praxi bu-

de každý týždeň od 7.júla do
konca októbra 2014 otvorené
minimálne jedno vinárstvo, kto-
ré bude nachystané ponúknuť
svoje produkty v príjemnom a
autentickom prostredí za veľmi
priaznivé ceny.

, v závislosti od ročného
obdobia či vinárstva niekedy aj
dlhšie. Viechy budú na priečelí
domu označené tradičným sym-
bolom, zväzkom z letorastov vi-
niča v tvare kruhu, ozdobeného
červenou a zelenou stuhou.
Veríme, že aj takouto formou za-
traktívnime naše mesto, prilá-
kame doň nových návštevníkov
a spríjemníme život miestnym
obyvateľom. Rozpis viech bude
počas sezóny umiestnený na
vývesnej tabuli oproti Mestskej
vinotéke na Radničnom ná-
mestí, na stránke múzea

či mesta
Pezinok . K
dispozícii budú aj vytlačené vie-
chové kalendáre s rozpisom vi-
nárstiev pre verejnosť, a to v
Malokarpatskom múzeu v Pe-
zinku, Mestskom informačnom
centre či v Mestskej vinotéke.
Príďte na pohár vínka priamo k
vinárovi. Ste u nich očakávaní a
vítaní.

Otváracia do-
ma je stanovená od 15.00 do
20.00 h

Martin Hrubala

www.-
muzeumpezinok.sk

www.pezinok.sk

VINOHRADNÍCTVO A VINÁR
STVO SKOVAJSA

FAREBNÉ VINÁRSTVO

HACAJ s.r.o.

Víno Matyšák

-

Kupeckého 73
Milan Skovajsa 0905164227
Silvia Skovajsová 0907174598

;

Sama Chalupku 3
Matej Farbula 0902 717 413

;

M. R. Štefánika 21
Ján Hacaj 0907 792 087

;

VINUM GALERIABOZEN
Holubyho 85
p. Mitschneider 0905 570 394

;

,
www.vinoskovajsa.sk
skovajsa@vinoskovajsa.sk

www.farebnevinarstvo.sk
farbulamatej@gmail.com

www.hacaj.sk hacaj@hacaj.sk

www.restauraciamatysak.sk
vinumgaleriabozen@vinoma
tysak.sk

-

30.jún-6. júl
25.-31. augus
20.-26. október
27.-31. október

14.-20. júl
11.-17. august
8.-14. september

14.-20. júl
11.-17. august
13.-19. október

7.-13. júl
1.-7. september
21.-27. júl
15.-21. september

t

VÍNO SATKO

VÍNO TRETINA

VINOHRADNÍCTVO
AVINÁRSTVO KRAS ANSKÝ

VÍNO RAJNÍC

Ing. BORIŠ

Rázusova 28
Eduard Satko 0905 696 397

Kupeckého 51

Klaudia Tretinová 0948 252 264
;

M P
M. R. Štefánika 4

Lukáš Kras anský 0907 767 112

Hrn iarska 8
Peter Rajnic 0903 702 503

;
raimex@raimex.sk

Hviezdoslavova 1
Pavol Boriš 0907 220 492

eduardsatko@gmail.com

klaudia.tretinova@gmail.com
www.vinotretina.sk

krasnanskyyy@gmail.com

www.vinorajnic.sk

ebb@post.sk

Ľudovít Tretina 0908 347 201,

alokarpatské múzeum v e-
zinku,

ň

Ň

č

28.júl-3. august
7.-11. október

4.-10. august
29.sept.-5. október
27.-31. október
25.-31. august

11.-17. august

18.-24. august
22.-28. september

8.-14. september
22.-28. september

Otvárame pezinské viechy

O pozitívach združenia MVC a
jeho neodškriepiteľnom pozitív-
nom prínose pre náš región ne-
treba ani polemizovať. Za tak-
mer 20 rokov toto združenie zo-
skupilo takmer 400 členov pôso-
biacich v našom regióne a to či
vinárstiev, vinohradníckych a vi-
nárskych spolkov, hotelov, reš-
taurácií, vínoték, remeselníkov či
samotné malokarpatské obce.

V poslednom období sa publi-
kovalo viacero článkov rozobe-
rajúcich a prezentujúcich rozkol
v samotnom združení MVC, čo
nás pravdaže mrzí. Náš článok
má širokej verejnosti priblížiť,
osvetliť či vyložiť aktivity, ciele a
vízie niekoľkých členov združe-
nia, a to hlavne neagresívnou
konštruktívnou formou.

Na začiatku bol list. Koncom mi-
nulého roka obišiel členov zdru-
ženia otvorený list s nadpisom
„Mojich jedenásť rokov na vínnej
ceste“ zachytávajúci viacero po-
strehov z podujatia „Deň otvore-
ných pivníc na MVC“ a zároveň
nabádajúci k spoločným rozhovo-
rom o smerovaní združenia MVC.

Na túto výzvu reagovalo viace-
ro členov, ktorí spolu, ale nie taj-
ne, začali viesť diskusiu o dôle-
žitých témach zo súčasnosti a
možnej budúcnosti združenia.

Prvým produktom spoločnej
činnosti bol otvorený list adre-
sovaný riadiacim štruktúram

združenia MVC, v ktorom sme
požadovali podrobnú finančnú
správu združenia z jednotlivých
podujatí ako aj zasielanie zápis-
níc zo zasadania rady združenia
všetkým jeho členom.

Tieto materiály sme potrebovali,
aby sme mohli svoje návrhy pod-
ložiť aj reálnymi číslami vychá-
dzajúcimi z rozpočtu združenia.

Svoje aktivity sme sa snažili od-
prezentovať ostatným členom aj
na tohtoročnom valnom zhro-
maždení MVC. Odchádzali sme
z neho zčasti nepochopení, a-
však čo je omnoho dôležitejšie,
aj podporení. Od MVC vznikol prí-
sľub, že o našich návrhoch bude-
me môcť rokovať priamo na rade
združenia, ktorá svojím hlasova-
ním rozhodne o ďalšom postupe.

Ak ste sa ako čitateľ dopraco-
vali až k tomuto bodu, určite si
kladiete otázku, čo je za našou
snahou a aktivitou.

Na Slovensku radi a často skĺz-
neme k akémusi vnútornému pre-
svedčeniu, že za každou aktivi-
tou, vymykajúcou sa zabehnuté-
mu systému, je nekalý cieľ či úmy-
sel. Radi dopredu odsúdime (zo
strachu či pre vlastné pohodlie)
každého, kto svojím názorom vy-
tŕča z davu. Preto viem, že pre ve-
ľa ľudí je v dnešnom svete mož-
no ťažko uverieľné, že naším cie-
ľom nie je uzurpovanie si „vlády“
nad MVC alebo jej financiami.

Za našou spoločnou snahou je
vízia moderného združenia MVC
s aktívnou členskou základňou;
združenia s profesionálnym mar-
ketingovým poslaním budovať
prestíž malokarpatských vín a je-
dinečnosť malokarpatského te-
ritória; združenia spájajúceho
všetky vinárske podujatia nášho
regiónu; združenia maximálne
využívajúceho turistický potenci-
ál a to či už tuzemský alebo za-
hraničný; združenia spájajúceho
všetky odvetvia ako je víno, gas-
tronómia, ubytovanie a regionál-
ne atrakcie.

Pre inšpiráciu nemusíme cho-
diť ďaleko. Podobné organizá-
cie prezentujúce svoje regióny
môžeme vidieť a zažiť aj v okoli-
tých krajinách, kde fungujú už
desiatky rokov.

K našim cieľom môžeme zara-
diť aj snahu o zmeny pri poduja-
tí Deň otvorených pivníc, ktoré
preslávilo samotné združenie
Malokarpatská vínna cesta a
kde cítime, že je už po 15 rokoch
čas posunúť toto podujatie o
krok či dva ďalej.

Aj keď medzi slovenské silné
stránky, žiaľ, spolupráca nepa-
trí, posledné pracovné stretnutie
s predsedom združenia Malo-
karpatská vínna cesta Ing. Mila-
nom Pavelkom nás našťastie
presvedčilo o opaku. V priateľ-
skom a konštruktívnom rozho-

vore sme spoločne pomenovali
problémy a predostreli vízie fun-
govania združenia. Čo je však
dôležité, na konci stretnutia sme
dokázali nájsť spoločnú cestu.

Pre posun dopredu je nevy-
hnutná koordinácia všetkých od-
vetví v cestovnom ruchu a ich
vzájomná spolupráca. Veď spo-
kojný návštevník okrem pitia dob-
rého vína sa určite rád chutne na-
je, v príjemnom prostredí preno-
cuje a poprípade aj niečo v blíz-
kom okolí uvidí či zažije. Toto je
recept, pre ktorý máme k dispo-
zícií všetky ingrediencie. Záru-
kou úspechu je správna príprava
a ich vzájomné premiešanie.

Ing. - Terra
Parna, Ing. - Kar-
patská perla, Ing.

- Villa Modur, Ing.
- Mrva & Stanko Winery,

Ing. - Víno
DIOUS Horné Orešany, Ing.

- Repa winery, Ing.
- Víno Treti-

na, - Vinárstvo VIN-
KOR, - Vinár-
stvo Zápražný, -
MAVÍN, - Pivnica
U pradeda, -
Vinohradníctvo a vinárstvo Sko-
vajsa, -Vinárstvo
Ratuzky, - VINS
WINERY, -
ELESKO wine park

Jozef Zvolenský
Ladislav Šebo

Rastislav Čis-
tý Vladimír
Mrva

Branislav Fischer
Jo-

zef Repa
Klaudia Tretinová

Juraj Vršek
Juraj Zápražný

Martin Pomfy
Michal Petrík

Milan Skovajsa

Peter Ratuzky
Richard Tóth

Roman Milata

Ako ďalej Malokarpatská vínna cesta alebo Na začiatku bol list

Teší ma vyššie uvedené vyjadrenie najvýz-
namnejších vinárov malokarpatského regió-
nu a považujem ho za svoju morálnu sa-
tisfakciu. Z ich listu totiž vyplýva, že ani ja o-
sobne som nikdy nechcel nič iné, len trans-
parentnosť, otvorenosť a to, aby MVC ne-
stagnovala. Z toho listu však vyplýva aj to, že
som nikdy neorganizoval nijakú „ skupinku “
proti Malokarpatskej vínnej ceste, ani proti
Milanovi Pavelkovi čiAnne Píchovej.

Celé roky som iba vytrvalo žiadal, aby som
ako štatutárny zástupca mesta Pezinok, kto-
ré je zakladajúcim členom MVC, dostal vý-
ročnú správu o hospodárení, z ktorej by jas-
ne bolo vidieť, kde a ako sa používajú fi-
nančné prostriedky z podujatí ako sú Otvo-
rené pivnice a mnohé ďalšie. Išlo totiž o ne-
malé sumy, ak sa len niekomu 200-tisíc € roč-
ne nezdá malou sumou. Nikdy som to „ vyúč-
tovanie “ nedostal, až teraz, keď ho už žiada-
jú aj vinári. Pavelka mi správu (ale len za rok
2013) doručil 13. júna. Všeličo sa z nej dá vy-
čítať, ale o tom až niekedy nabudúce.

Už niekoľko rokov aj ako poslanec BSK,

hovorím, že združenie MVC si má samé zo
svojich ziskov zaplatiť vlastnú agentúru, kto-
rá by celý rok organizovala podujatia a viedla
ekonomickú agendu. Túto činnosť by im v
žiadnom prípade nemalo robiť Malokarpat-
ské osvetové stredisko (MOS) z verejných
prostriedkov, teda aj z našich peňazí. No naj-
mä MOS bolo zriadené Bratislavským sa-
mosprávnym krajom za úplne iným účelom,
ako organizovať vínny turizmus či bezplatne
pracovať v prospech solventného „ súkrom-
ného “ združenia, akým MVC iste je.

Milan Pavelka mi so správou o hospodáre-
ní doručil však ešte aj zvláštne uznesenie
ZMOMR (Združenie miest a obcí Malokar-
patského regiónu) z 3. apríla, v ktorom sa pí-
še o.i.:

Znovu opakujem, že som nikdy neinicioval,
neorganizoval ani nepredstavil žiadnu skupi-
nu ani „ skupinku “ . Zavolal som teda pred-
sedovi ZMOMR, kolegovi R. Mičunkovi s
otázkou, čo za hlúposť to prijali. Ten mi nie-
lenže vysvetlil, že to nie je pravda, ale obra-
tom mi poslal ozajstné vyhlásenie ZMOMR

„ ZMOMR žiada Radu MVC, aby jej
zástupcovia mohli byť prizývaní na rokova-
nia skupiny, ktorú predstavil Oliver Solga... “

prijaté hlasovaním, v ktorom sa píše:

Neviem, odkiaľ zobral M. Pavelka prvé vy-
hlásenie, v ktorom som zase iniciátor nejaké-
ho odboja. Chcem mu však v súvislosti so
ZMOMR odpovedať na jeho rozhorčené kon-
štatovanie z ostatnej komisie VaV pri MsZ, že
ho ako občana Pezinka uráža, že Pezinok nie
je členom ZMOMR. Asi zabudol, alebo je mu
ľahostajné, že práve starostovia tohto združe-
nia (okrem vtedajšieho primátora Modry) pred
pár rokmi odhlasovali a podporili skládku od-
padu v Novej jame, a to aj napriek odporu a
protestom vedenia mesta, aktivistov a tisícov
občanov, ktorí skládku nechceli a nechcú.

Možno tento fakt M. Pavelka nepovažuje
za dôležitý. Ja však áno a pokiaľ budem pri-
mátorom nášho mesta, nevstúpim do zdru-
ženia, ktoré nepodporilo občanov mesta a re-
giónu, ale naopak záujem podnikateľa.

„
ZMOMR žiada Radu MVC, aby jeho zástup-
covia boli prizývaní na rokovania iniciované
skupinou, ktorú predstavil Ladislav Šebo
(majiteľ Karpatskej perly) ako iniciačnú sku-
pinu inovácií, pripomienok a návrhov na zlep-
šenie práce a činnosti MVC “ .

Oliver Solga

Nechcel som nič iné...
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sa udeľuje občanom mes-
ta, ktorí sa mimoriadnym spôso-
bom zaslúžili o reprezentáciu a
dobré meno Pezinka v oblasti ve-
dy, vzdelávania, kultúry a športu.
V roku2014 Cenu Jozefa Ľudo-
víta Holubyho získal:

- významný sloven-
ský maliar, grafik, ilustrátor, tvor-
ca poštových známok, Pezin-
čan, za dlhoročnú kvalitnú ume-
leckú tvorbu.

sa udeľuje
občanom Pezinka ale aj iných
miest, cudzím štátnym prísluš-
níkom a výnimočne aj právnic-
kým osobám, ktoré sa mimo-
riadnym spôsobom zaslúžili o
rozvoj mesta Pezinok a budova-
nie jeho demokratickej samo-
správy. Medailu so stužkou „ Za
zásluhy o rozvoj mesta “ v roku
2014 získali:

- herec, prvý pred-
seda BSK, za nezištnú pomoc
pri prevode polikliniky do majet-
ku mesta,

- politický vä-
zeň v čase komunistického reži-
mu, predseda organizácie Poli-
tickí väzni – Zväz protikomunis-
tického odboja,

Pezinok je moderným, roz-
víjajúcim sa atraktívnym, a
tiež príjemným mestom vďa-
ka ľuďom, ktorí v ňom žijú.
Vďaka ľuďom, ktorí si profe-
sionálne robia svoju prácu,
alebo sa vo voľnom čase ve-
nujú aktivitám prospešným
pre svoje okolie, pre spolo-
čenstvo Pezinčanov. Hoci ich
je veľa, aspoň niektorých mes-
to každoročne ocení. Ako sa
už stalo tradíciou, mestské
ocenenia aj cena primátora sa
odovzdávali na slávnostnom
zasadnutí mestského zastu-
piteľstva 14. júna. Presne 367
rokov od 14. júna 1647, kedy
Pezinok získal výsady Slo-
bodného kráľovského mesta.
Zároveň vo Veľkej sále domu
kultúry dostali ocenenia aj
úspešní účastníci už XXII. roč-
níka Literárnej súťaže žiakov
a študentov O cenu primátora
mesta Pezinok 2014, a tiež ví-
ťazi súťaže Športovec roka
2014.

Cena Jozefa Ľudovíta Holu-
byho

Igor Piačka

Medaila so stužkou „Za záslu-
hy o rozvoj mesta“

Ľubo Roman

Anton Malacký

Mestské ocenenia

Ladislav Šebo

Ondrej Kuňák

Obchodná akadémia

TV PEZINOK, s.r.o.

ecorec Slovensko s.r.o.

Stanislav Možný

Cena primátora

Herman Prager

- vinár a vino-
hradník, za dlhodobé vynikajú-
ce výsledky v oblasti vinohrad-
níctva a vinárstva

- významná o-
sobnosť slovenského letectva,
odborník, ktorý stál pri zákla-
doch leteckej legislatívy.

- výz-
namná vzdelávacia inštitúcia,
pri príležitosti jubilea školy.

- za dlho-
dobú kvalitnú prácu v oblasti
spravodajstva a dokumentár-
nych filmov, za ktoré získala rad
ocenení.

- za dl-
horočné pôsobenie v meste v
oblasti spracovania odpadov a
za spoluprácu s mestom.

- in memo-
riam, za dlhoročné pôsobenie v
oblasti výpravy filmu a spoluprá-
cu pri tvorbe najvýznamnejších
diel slovenskej kinematografie

mesta Pezi-
nok sa udeľuje občanom mesta,
občanom iných miest a cudzím
štátnym príslušníkom a právnic-
kým osobám, ktoré vo svojom
odbore prispeli výnimočným
spôsobom k rozvoju mesta Pe-
zinok. Cenu udeľuje primátor
mesta podľa vlastného uváže-
nia a nepodlieha schváleniu v
Mestskom zastupiteľstve. Cenu
primátora za rok 2014 získali:

- rakúsky zá-
chranár a hasič, za dlhoročnú
spoluprácu s pezinským HaZZ
a DHZ.

Ceny primátora

Melánia Hájiková

Jozef Pták

Galéria Štefana Prokopa

Drahoslav Chalány

Ľubomír Morbacher

Ondrej Slašťan

- pedagogič-
ka, úspešná recitátorka, s pri-
hliadnutím na dlhoročnú prípra-
vu a vedenie detí k recitovaniu a
láske k materinskému jazyku

- šachista, dlhoroč-
ný organizátor mládežníckeho
šachu i a každoročného turnaja
„ o pohár Richarda Rétiho “

– za
desať rokov prevádzkovania ga-
lérie Štefana Prokopa, zacho-
vanie pamiatky významného
slovenského sochára Štefana
Prokopa

- vynikajú-
ci keramický majster, za dlho-
ročnú keramickú a maliarsku
tvorbu

– Odbor-
ník z Ústavu pamäti národa, kto-
rý mapuje zločiny a krivdy napá-
chané totalitným režimom.

- Mestský poli-
cajt, za záchranu života dvoch
ľudí.

1. Filip Polc
2. Milan Randl,
3. Pavol Lošonský,

1.Alexandra Horáková,
2. Dominika Nestarcová,

3. Zuzana Gregušová,

1. Simona Mičudová,
2. Daniela Šiandorová,
3. Medard Féder,

Športovec roka 2014

Kategória 1:

Kategória 3:

Už tradične mesto Pezinok od-
meňuje aj najlepších športov-
cov, ktorým sa v minulom roku
podarilo dosiahnuť pozoruhod-
né výsledky. Tu je prehľad oce-
nených podľa kategórií.

Najlepší športo-
vec - senior

, horská cyklistika
džudo

basketbal

kickbox
plá-

žový volejbal
kickbox

Najlepší mládež-
nícky športovec/športovkyňa

plávanie
karate

orientačný
beh a ľahká atletika

Kategória 2: Najlepšia športov-
kyňa - seniorka

Mesto odmenilo osobnosti za mimoriadne zásluhy

Kategória 4:

Kategória 5:

Kategória 6:

Kategória 7:

Najlepší kolektív
volejbal

stolný tenis
3.

hádzaná

1.
basketbal
2.

o-
rientačný beh
3.

ka-
rate

Najlepší tréner
karate a kic-

kbox
, džudo

basketbal

Najlepší tréner
mládeže

stolný tenis
a

basketbal
volejbal

1. VTC Pezinok,
2. Stolnotenisový klub ZŠ Na
Bielenisku,

ŠKHAgrokarpaty Pezinok –
muži,

BK Pezinok – starší žiaci,

Amatérsky športový klub
Pezinok – žiacke družstvo,

Karate – kickbox klub Pezi-
nok – žiaci 10 až 13 rokov,

1. Miroslav Horák,

2. Jozef Tománek st.
3. Milan Černický,

1. PavelAlexy,
2. Vladimír Kuznecov Peter
Gyepes,
3. Ladislav Popeláš,

Najlepší mládež-
nícky kolektív

Kategória 8:

Žiacke práce: PRÓZA

Žiacke práce: POÉZIA

Najlepší športo-
vec/športovkyňa so zdravotným
hendikepom

orientačná
cyklistika

Najobľúbenejší
športovec – podľa internetové-
ho hlasovania. Víťazom sa stal

Do XXII. ročníka Literárnej sú-
ťaže žiakov a študentov O ce-
nu primátora mesta Pezinok
2014 sa prihlásilo 42 účastní-
kov. Kvalitu ich súťažných prác
posudzovala odborná porota
tento rok v zložení PhDr. Ľubo-
míra Miháliková (predsedníčka
poroty), Mgr. Božena Jánošová,
Veronika Šikulová a za PKC
Daniela Debnárová. Na zasad-
nutí v Dome kultúry Pezinok 27.
mája 2014 sa porota rozhodla
oceniť tieto práce:

Jedna palacinka -
ZŠ Na

Bielenisku, Pezinok
V Piešťanoch -

ZŠ Na Bielenis-
ku, Pezinok

Veveričky -
ZŠ Fándlyho, Pezi-

nok
Boj s veternými mlyn-

mi - ZŠ Ku-
peckého, Pezinok

Abrakadabra -
ZŠ Fándlyho, Pezinok

Žiara -
ZŠ Fándlyho, Pezinok

Študentské práce neboli oce-
nené. Do súťaže boli doručené
dva príspevky, ktoré porotu ne-
zaujali.

1. Marie FRAŇOVÁ,

Kategória 9:

Pavol Lošonský.

Literárna súťaž žiakov a štu-
dentov o Cenu primátora mes-
ta Pezinok

1. miesto:
Adriana Prokopová,

2. miesto: Me-
lita Kollárová,

3. miesto: Zuzana
Kováčová,

3.miesto:
Sebastian Bobáľ,

1.miesto: Ján
Kopčík,
2.miesto: Laura O. La-
láková,

(kam) FOTO (pb)

Nominovaní boli športovci:

Zuzana Gregušová – 2%

Alexandra Horáková 10%

Pavol Lošonský 31%

Dominika Nestarcová – 23%

Filip Polc – 18%

Milan Randl – 15%

Spolu hlasovalo 1 021 ľudí.

3. miesto: Nebolo udelené

Úryvky z vybratých prác budú

zverejnené v Pezinčanovi.

–

–

Ocenenie potešilo a zohrialo pri srdci
Redakcia časopisu Pezinčan blahoželá

všetkým oceneným a ich pozoruhodnej práci
a ich aktivitám bude určite venovať pozor-
nosť. Niektorých sme sa na ich dojmy opýtali
bezprostredne po slávnostnom odovzdávaní
cien.

Natália Prokopová, zakladateľka galéria Štefa-
na Prokopa:

„Bolo to pre mňa veľmi milé prekvapenie.
Cesta k tomu, aby vôbec galéria vznikla, bola veľ-
mi tŕnistá. Ale nevzdávala som sa, pretože na
mieste, kde je galéria, mal môj manžel Štefan
ateliér. Trvalo nám neuveriteľných sedemnásť ro-
kov, kým sa nám z tohto priestoru podarilo spra-
viť galériu, získať sponzorov a potom už som sa
rozbehla ako na rýchlovlaku, ako na „ ícéčku “ a
začala som robiť výstavy. Dohromady ich bolo
56. Snažila som sa do Pezinka priniesť špičko-
vých výtvarníkov, no dávala som priestor aj mla-
dým začínajúcim umelcom. Na mojej dcére, kto-
rá vyštudovala sochu, vidím, aké je ťažké pre
umelca presadiť sa profesionálne. “

Igor Piačka,

Ľubomír Morbacher,

výtvarník:

riaditeľ sekcie doku-
mentácie Ústavu pamäti národa:

„Veľmi si to vážim z niekoľkých dôvodov. Po pr-
vé, v súčasnej dobe je dobré pripomínať umel-
cov a umenie. Napríklad športovcom sa dnes da-
rí zaslúžiť si pozornosť verejnosti, ale aj umelci
sú potrební a je dobré to pripomenúť. Po druhé,
tu v Pezinku je veľa vynikajúcich umelcov zo
všetkých možných odvetví a žánrov. Tým viac si
vážim, že sa ocenenie ušlo práve mne. Je to mi-
lé, aj keď samozrejme o sebe človek musí v takej
chvíli predsa len trochu zapochybovať a spýtať
sa sám seba, či je naozaj dobrý – pretože v ta-
kom prípade by si ho mali všimnúť až po smrti.“

„Potešilo ma, že mesto ocenilo moju prácu v
súvislosti s vyrovnávaním sa s totalitnou minu-
losťou. Je to príležitosť sa zamyslieť, čo som
vlastne urobil a pre koho som to robil. Určite to ro-
bím prinajmenšom pre 220-tisíc politických väz-
ňov, ktorí prežili túto trpkú skúsenosť pred rokom
1989. Ešte stále žijú ľudia, ktorí boli prenasle-

dovaní a mučení Štátnou bezpečnosťou, medzi
nimi napríklad aj ďalší z ocenených Anton
Malacký. Robím to však aj pre mladšiu generá-
ciu, aby vedela, čo sa tu po roku 1948 odohráva-
lo a aké metódy používal minulý režim. Mali by o
týchto metódach vedieť, aby – keď sa im bude
zdať, že demokracia nemá zmysel, alebo keď sa
im to niekto pokúsi nahovoriť – aby vedeli, že
na nich číhajú nástrahy v podobe totalitných prak-
tík. “

„Vážime si to. Tým skôr, že je to ocenenie pre
celú televíziu a pre celý kolektív, ktorý v nej pôso-
bil počas doterajších pätnástich rokov. Sme veľ-
mi radi, že sa napríklad za tento čas podarilo vy-
budovať veľmi slušný archív života v našom
meste. A keď si pozrieme zábery napríklad z ro-
ku 1998 a porovnáme ich s dneškom, máme
možnosť vidieť na vlastné oči, aká veľká zmena
sa tu udiala. Je to celkom iné mesto s inou at-
mosférou... Navyše sa nám podarilo zachytiť
mnohé osobnosti a keďže tento archív neustále
narastá, bude to cenný materiál aj pre budúc-
nosť. Hoci sa za prah dospelosti považuje osem-

Peter Bittner, riaditeľ TV Pezinok:

násť rokov, v pätnástich rokoch sa už dávajú ob-
čianske preukazy. Takže už máme svoje miesto,
ale máme sa ešte aj čo učiť. Tešia nás reakcie ľu-
dí, posúvajú nás ďalej a potvrdzujú, že našu tele-
víziu Pezinčania sledujú.“

„Akurát dnes som mal byť na celoslovenskej
súťaži ľudových rozprávačov v Lodne. Ale pred-
sa len ma ocenenie, ktoré som dostal, chytilo
za srdiečko. Pretože, keď vám niekto povie, že
vaša práca má význam, je to určite tá najlepšia
odmena a poteší vás to viac než peniaze. Ťažis-
kom mojej práce je hlavne práca s mládežou, vý-
chova nových šachistov, ktorej sa venujem už 45
rokov. Raz ma napríklad stretla jedna mamička a
povedala mi – mala by som vám niečo za odme-
nu kúpiť, pretože ste učili môjho syna hrať šach.
Opýtal som sa na meno. V duchu som si pove-
dal, že neišlo o nejakého významného šachistu.
A pani mi sama od seba povedala: On síce šach
nehral veľmi dobre, ale začal sa veľmi dobre
učiť. Samozrejme som tejto dáme povedal, nech
mi v žiadnom prípade nič nekupuje, pretože prá-
ve toto sú slová, ktoré človeka najviac potešia.“

Jozef Pták, šachista:

Mesto Pezinok a jeho primátor Oliver Solga udelili 14. júna ceny významným osobnostiam za ich prínosnú a inšpirujúcu
prácu. Ocenenia si slávnostne prevzali v Dome kultúry.

Tak ako každý rok boli 14. júna ocenení aj najlepší pezinskí športovci a tréneri.
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Poslaním policajta nie sú pokuty, ale pomoc ľuďom

úspešnému riešeniu. A v koneč-
nom dôsledku umožnia získať
osobné uznanie i dôveru v prácu
mestskej polície.

Dôkazom toho, že mestská po-
lícia pri svojej práci neuplatňuje
len represívne metódy, že jej po-
slaním nie je iba ukladanie pokút
za porušovanie verejného po-
riadku, ale že tiež zabezpečuje
ochranu tých najvýznamnejších
chránených spoločenských hod-
nôt, akými sú život a zdravie člo-
veka, sú dva zákroky, pri ktorých
práve príslušníci mestskej polície
preukázali mimoriadne schop-
nosti a profesionalitu.

Pred necelým mesiacom, 29.
mája 2014, sa v sobášnej sieni
Mestského úradu v Pezinku u-
skutočnilo slávnostné stretnutie,
na ktorom získal mimoriadne oce-
nenie príslušník Mestskej polície
Pezinok, policajt Ondrej Slašťan.
Jeho odvaha, statočnosť a roz-
vaha viedli k záchrane tej naj-
vzácnejšej hodnoty, akou je ľud-
ský život.

Náčelník Mestskej polície Pe-
zinok JUDr. Ľudovít Farbula
predložil primátorovi mesta Pe-
zinok Mgr. Oliverovi Solgovi ná-
vrh na mimoriadne ocenenie prí-
slušníka Mestskej polície Pe-
zinok policajta Ondreja Slašťana
za odvahu a statočnosť a za vy-
soko profesionálne plnenie po-
vinností pri záchrane ľudského
života počas služby dňa 22. má-
ja 2014.

Primátor mesta Pezinok Oliver
Solga mimoriadne ocenil policaj-
ta Ondreja Slašťana za statoč-
nosť, ktorú prejavil ako príslušník
Mestskej polície Pezinok pri plne-
ní úloh.

Mestský policajt Ondrej Slašťan zachránil dva ľudské životy
Záchrana dvoch ľudských

životov v priebehu štyroch
dní. Pomoc ľuďom, ktorí chce-
li dobrovoľne odísť zo sveta,
no našťastie sa im to nepoda-
rilo. Najprv chcel skočiť zo že-
lezničného mosta 24-ročný
mladík, potom si zas sadla na
koľajnice 38-ročná žena. Oba
prípady majú jedného spoloč-
ného menovateľa: Je ním obe-
tavá a profesionálna pomoc
mestského policajta Ondreja
Slašťana. Za svoj skutok zís-
kal Cenu primátora mesta
Pezinok. V skutočnosti však
predstavuje živý príklad toho,
ako by si polícia mala plniť (a
vo väčšine prípadov aj plní)
svoje poslanie – skutočne
chrániť občanov a pomáhať
im.

Polícia predovšetkým pomáha
Príslušníci mestskej polície pre-

chádzajú cez všetky možné úrov-
ne spoločenského života, neraz
znižujú napätie, zmäkčujú drsné
situácie a zabezpečujú pokojné
vzťahy medzi občanmi. Často je
nevyhnutné, aby mestská polícia
uplatnila prostriedky, ktoré pre-
vezmú kontrolu nad činmi a sprá-
vaním určitej osoby či skupiny
osôb.

Príslušníci mestskej polície sú
pri vykonávaní zákrokov často
vystavení veľkému nebezpečen-
stvu a mnohokrát ide o náročnú
skúšku ich schopností, fyzickej
zdatnosti, sebadisciplíny a profe-
sionálnej odbornosti. Konajú v čo
najlepšom záujme občana a chá-
pu, že profesionálne plnenie
úloh, zdvorilé správanie a se-
bakontrola privedú situáciu k

Dva prípady, dvaja zachránení
Zrekapitulujme si, čo sa odo-

hralo koncom mája v Pezinku.
Udalosti nám priblíži policajný zá-
znam, ale aj spomienka ich hlav-
ného aktéra, policajta Ondreja
Slašťana.

Prvý prípad sa odohral vo štvr-
tok 22. mája 2014. Na železnič-
nom nadjazde v Grinave sme-
rom na Slovenský Grob chcel
24-ročný muž spáchať samo-
vraždu skokom z mosta do koľa-
jiska. Pred dvoma týždňami mu
zomrela mama. Vzal si jej fotku a
povedal bratovi, že ide za ňou.
Apráve brat zalarmoval políciu.

Hneď ako Ondrej Slašťan prijal
oznámenie od stálej služby, poná-
hľal sa na miesto udalosti.

spo-
mína Ondrej na kritické okamihy.

Neznámy muž už stál pravou
nohou na zábradlí, ktoré oddeľo-
valo okraj mosta a ľavú nohu mal
na okraji bezpečnostnej zábrany.

„Keď
som prichádzal na miesto, nemal
som ani zapnuté majáky, nechcel
som ho už z diaľky vyplašiť. Ne-
ďaleko ma čakal jeho brat,“

„Stál na moste, dá sa povedať, že

tesne pred zoskokom. Debatoval
som s ním, snažil som sa ho nevy-
plašiť, neposmeľovať ho. Skôr
som sa snažil zaujať jeho pozor-
nosť, aby skok odvrátil.“ Ondrej
vystupoval pokojne, nepoužíval
rýchle a ani trhané pohyby, aby u
muža nevyvolal neprimerané
skratové reakcie. Počas rozhovo-
ru sa postupne približoval k mla-
díkovi tak, aby si to ten nevšimol.
Pýtal sa ho na dôvod, pre ktorý
sa rozhodol zobrať si život.

Vo vhodnom momente, keď sa
mladík pozeral z mosta do koľa-
jiska, sa policajtovi podarilo k ne-
mu priblížiť, uchopiť za členok no-
hy a pritiahnuť k sebe. Týmto zá-
krokom mladíka dostal do bez-
pečnej vzdialenosti od zábradlia.
Na miesto udalosti sa dostavila
hliadka Obvodného oddelenia
Policajného zboru SR Pezinok a
Rýchla záchranná pomoc, ktorá
mladíka prevzala do starostlivosti.

Neuveriteľnou zhodou okol-
ností sa podobná udalosť priho-
dila po troch dňoch, 25. mája
2014 a na neďalekom mieste, v
záhradkárskej osade Glejovka

pri futbalovom ihrisku. Vo večer-
ných hodinách tu hliadkovali prí-
slušníci Mestskej polície Pezinok
Ondrej Slašťan a Juraj Vašík.

Začuli výstražné zvukové zna-
menie prichádzajúceho vlaku z
Bratislavy a zvuk bŕzd. Keď vlak
pod mostom zostal stáť, v jeho
blízkosti sa začalo zbiehať väč-
šie množstvo ľudí. Hliadka Mest-
skej polície sa urýchlene presu-
nula na miesto udalosti.

Po príchode na miesto policajti
počuli ženský krik. Zistili, že pod
stojacim vlakom sa nachádza
zranená neznáma žena.

popisuje
hrozivý obraz Ondrej Slašťan.
Stála služba Mestskej polície
zmobilizovala všetky záchranné
zložky.

Medzičasom sa ukázalo, že že-
na utrpela devastačné poranenie
ľavého chodidla, mnohopočetné
silno krvácajúce rany po tele a
mohutné podliatiny v oblasti tvá-
re. Bola v šoku, preto s ňou poli-
cajt Ondrej Slašťan udržiaval slov-
ný kontakt, udržiaval ju v stave
bdelosti, aby neupadla do bezve-
domia, ale tiež, aby sa nehýbala
a neprivodila si ďalšie zranenia.

Policajt Juraj Vašík medzitým
vybehol na most, kde navigoval
prichádzajúce hliadky Obvodné-
ho oddelenia PZ Pezinok, vo-
zidlá Rýchlej záchrannej zdra-
votnej služby a Hasičského a zá-
chranného zboru Pezinok. Vďa-
ka navigácii príslušníkmi Mest-
skej polície sa podarilo vlak čias-
točne posunúť, pretože žena bo-
la zakliesnená pod jeho podvoz-
kom. Tým sa podarilo ju vyslobo-
diť a uľahčiť prístup záchranárov.

„Stále
komunikovala, stonala,“

„ Zostal som zatiaľ dolu pri nej a

snažil sa s ňou komunikovať, udr-
žať ju, aby neupadla do bezve-
domia, “ „
Keď bola na nosidlách, lekár sa
jej pýtal, či sa tak veľmi chcela za-
biť. Odpovedala, že áno. “

hovorí Ondrej Slašťan.

Ženu bolo treba previezť heli-
koptérou do nemocnice. Hliadka
Mestskej polície zabezpečovala
miesto pre bezpečné pristátie vr-
tuľníka a navigovala ho pri pristá-
vaní aj pri odlete.

Podľa výpovedí svedkov si že-
na sadla pred vlak. Našťastie to
bol iba osobák, ktorý vyrážal len
asi tristo metrov odtiaľ, zo želez-
ničnej stanice v Grinave, takže
nenabral veľkú rýchlosť a záro-
veň už brzdil pred pezinskou sta-
nicou. Lekárom sa 38-ročnú
ženu podarilo zachrániť, no bohu-
žiaľ prišla o časť ľavej nohy.

Za svoje záslužné činy získal
Ondrej Slašťan aj cenu primáto-
ra, ktorú mu slávnostne odo-
vzdali 14. júna. (MsP)

Mestský policajt Ondrej Slašťan
si za záchranu dvoch ľudí vyslúžil
cenu primátora Pezinka. Tradičné
podujatie, na ktorom sa každo-
ročne 14. júna ceny odovzdávajú,
sám aj moderoval. Nie však preto,
že tento raz patril medzi odmene-
ných, ale preto, že ho moderova-
nie baví a popri práci sa mu venu-
je už niekoľko rokov. Práve počas
tohto večera, keď Ondrej vymenil
rovnošatu za oblek, sme s ním
urobili krátky rozhovor.

Môj dobrý priateľ Ivan Valko,
jeden z priekopníkov floorbalu
na Slovensku, rozbiehal v ro-
koch 2008 a 2009 Slovenský po-
hár vo floorbale, z ktorého sa od-
vtedy stal významný medziná-
rodný turnaj. Raz potreboval nie-
koho, kto by verejne zahlásil pár
výsledkov a pozval účastníkov
na večernú party. Pozeral sa
okolo seba s mikrofónom v ruke,
a keď zbadal mňa, podal mi ho s
prosbou: Ondro, povedz niečo!
Ukázalo sa, že nie som trémista,
takže ma odvtedy volá na špor-
tové akcie a popri tom uvádzam
aj ďalšie podujatia, napríklad k
Medzinárodnému dňu žien.
Samozrejme, musím spomenúť
aj svoju manželku, ktorá ma v tej-
to záľube podporuje a keď som
na podujatiach, stará sa o nášho
malého syna.

Celá rodina sme lesníci, otec, aj
moji dvaja bratia. Iba sestra ako
jediná nie je lesníčka

�

�

Dnes sa prezentujete ako
moderátor, nie ako muž záko-
na. Čo vás k tejto aktivite pri-
viedlo?

Ako ste sa dostali k policaj-
nej uniforme?

(smiech).

Vyštudoval som teda tiež za les-
níka a po maturite som si hľadal
miesto.Ale všade žiadali buď troj-
ročnú prax alebo vysokoškolské
vzdelanie. Nemal som ani jedno
ani druhé a zhodou okolností
som v roku 2004 dostal povolá-
vací rozkaz. Nastúpil som do
Čestnej stráže Ozbrojených síl
SR. Pol roka som bol vojakom po-
vinnej služby, potom som ostal
na dalších necelých päť rokov
ako profesionál. V roku 2009,
keď som z armády odišiel, využil
som možnosť, keď Mestská polí-
cia v Bratislave hľadala nových
ľudí. Zvládol som prijímacie vý-
berové konanie aj školu a stal sa
zo mňa mestský policajt. Tri roky
som pôsobil v Bratislave a teraz
som dva roky v Pezinku.

Na Slovensku sú dve čestné
stráže. V Prezidentskom paláci
pôsobí Čestná stráž prezidenta.
Ja som bol v tej druhej, ktorá za-
bezpečuje všetky protokolárne
akcie na úrovni predsedu vlády,
predsedu parlamentu, ministrov
či štátnych tajomníkov. Ide o piet-
ne akcie, kladenie vencov, sláv-

� Čo bolo vašou pracovnou
náplňou v Čestnej stráži?

nostné uvítania delegácií...
Bohužiaľ, zažil som aj také tra-
gické momenty, ako bola po-
sledná rozlúčka so 42 obeťami
leteckej nehody vojenského lie-
tadla, ktoré sa vracalo z Kosova.

Jediný predpis pre takéto situ-
ácie hovorí o tom, že každý člo-
vek je povinný poskytnúť prvú
pomoc v rámci svojich možnos-
tí. Konal som viac-menej intui-
tívne. Ešte v armáde sme mali
psychologickú prípravu, a tiež
spoločný výcvik s príslušníkmi
Pohotovostného útvaru z Nitre.
A po psychickej stránke? Videl
som niekoho, kto si chcel ublížiť
a snažil som sa tomu zabrániť.
Možno dotyčný človek moju po-
moc odmietal, ale vlastne ma zá-
roveň potreboval. Preto som
išiel k polícii, aby som bol po
ruke ľuďom vo chvíli, keď ma bu-
dú potrebovať.

V rámci možností áno, ale sna-
žím sa trochu držať aj odstup.
Mám zásadu, že neťahám prá-
cu domov a zároveň neťahám
domov do práce.

Záleží na uhle pohľadu. Zo zlé-
ho si človek môže vziať ponau-
čenie, ale myslieť na zlé, to zna-
mená myslieť negativisticky. Ja
sa ráno zobudím a som usmiaty,

�

�

�

Zasiahli ste tesne za sebou
v dvoch prípadoch, kedy si
niekto chcel vziať život. Stretli
ste sa v minulosti v podobný-
mi situáciami? Postupovali
ste podľa nejakých predpi-
sov, alebo ste sa riadili vlast-
nou intuíciou?

Zaujímate sa o ďalší osud
zachránených ľudí?

Riešite najmä konfliktné si-
tuácie, často sa stretávate so
zlom. Nevyvoláva to vo vás po-
city rozčarovania a dezilúzie?

pretože som dostal ďalší deň,
ktorý môžem prežiť. V deň mo-
jich dvadsiatych narodenín, pred
desiatimi rokmi, mi vyberali
ľadvinové kamene. Bol to boles-
tivý a riskantný zákrok. Odvtedy
hľadám v živote skôr pozitívne
veci. Nadávať a frfľať vie každý.
Aj na policajtov. Viem, že nás ľu-
dia vnímajú najmä ako vybera-
čov pokút. Menej si uvedomujú
inú stránku veci. Napríklad, že
pokuta pre jedného môže zna-
menať pomoc pre niekoho iné-
ho. Ak napríklad niekto dostane
pokutu za zákaz vjazdu, tak je to
preto, lebo sa tam nemá jazdiť a
porušenie tohto zákazu môže
niekoho ohroziť. Podobne ako
keď niekto, povedzme, nezasta-
ví na „stopke“. Chcel by som po-
prosiť aj médiá a verejnosť, aby
začali policajtov vnímať aj z iné-
ho hľadiska – že sa väčšina z
nás drží kréda „pomáhať a chrá-
niť“. Ručím vám za to, že každý
deň urobí niekto z policajtov ale-
bo hasičov na Slovensku hrdin-
ský skutok. Za väčšinu policaj-
tov, štátnych aj mestských, by
som dal ruku do ohňa. Ich práca
vždy smeruje k pomoci. Ak po-
môžem jednému človeku, je mi
jedno, koľkí budú na mňa nadá-
vať. To robí policajta policajtom –
nie počet vybraných pokút ale
to, koľkým dokáže pomôcť.

Moja sestra mala kedysi na zr-
kadle napísané motto: Keď máš
nejaký problém, prejdi sa po lese.
V každom strome, v každom krí-
ku, v každom zvierati uvidíš jed-
no riešenie a je len na tebe, ako
ho prečítaš. Les je úžasné mies-
to, nikdy naň nezanevriem – dá-
va mi veľa síl a energie.

� Chceli ste byť lesníkom.
Chodievate do lesa?

(kam)

Ondrej Slašťan sa narodil
v roku 1984. V rokoch 1998
až 2004 navštevoval Stred-
nú lesnícku školu v Ban-
skej Štiavnici. Od roku 2005
do roku 2009 pôsobil ako
profesionálny vojak Ozbro-
jených síl Slovenskej re-
publiky. V roku 2009 získal
odbornú spôsobilosť na pl-
nenie úloh príslušníka
Mestskej polície v Brati-
slave, kde pôsobil ako mest-
ský policajt až do roku
2012. Dňa 1. júna 2012 bol
prijatý za príslušníka Mest-
skej polície v Pezinku. Pri
svojej práci dosahuje veľmi
dobré výsledky.

Mestská polícia Pezinok dňa 20. 6. pod záštitou a s finančnou
podporou primátora Mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu, organi-
zovala v areáli zámockého parku ,
ktorého sa zúčastnili deti z pezinských základných škôl.

Do tejto akcie boli aktívne zapojení žiaci 5 ročníkov zo

Program bol zložený z dvoch samostatných
častí. V prvej časti predviedli mestskí policajti žiakom ukážky z
policajnej činnosti, prvky sebaobrany a policajnej kynológie, kde
demonštrovali zneškodnenie a zadržanie páchateľa trestného či-
nu. Druhá časť pozostávala z branno- športového preteku, kde si
deti zmerali sily, zručnosť a svoju šikovnosť v rôznych športo-
vých a vedomostných zápoleniach. Deti boli rozdelené do sied-
mich družstiev a označené rôznofarebnými šiltovkami. Takto pri-
pravení súťažiaci museli absolvovať šesť vopred pripravených
stanovíšť, na ktorých nad regulárnosťou a hladkým priebehom
dohliadalo 15 mestských policajtov.

Na stanovištiach museli za určitý čas zdolať prekážku pomo-
cou vodorovného a následne zvislého lana, overiť svoje vedo-
mosti z oblasti dopravnej výchovy, v časovom limite absolvovať
test cyklistu a test chodca, absolvovať jazdu zručnosti na kolo-
bežke. Neskôr museli siahnuť až na dno fyzických síl, nakoľko
zdolávali odpor pružného lana „Bungee running“, ktoré bolo tre-
ba natiahnuť, nasledovala koncentrácia pri streľbe zo vzduchov-
ky, luku a vedomostný test. Po úspešnom zdolaní všetkých sta-
novíšť prišli všetci súťažiaci do cieľa s dobrou náladou a bez
ujmy na zdraví. Čakalo ich občerstvenie, sladká odmena a fa-
zulnačka, ktorú navarili príslušníci mestskej polície.

Najlepšie a najrýchlejšie sa s pripravenými disciplínami popa-
sovali žiaci 5.B triedy, zo základnej školy Na bielenisku. Na dru-
hom mieste prešli cieľovou páskou žiaci 5.D triedy a za nimi
skončili zo základnej školy Kupeckého.

O tom, že uvedená akcia bola úspešná, svedčí nielen množ-
stvo kladných ohlasov zo strany rodičov a pedagógov, ale hlav-
ne úsmev na tvárach samotných detí. Poďakovanie za profesio-
nálne a vzorné plnenie stanovených úloh, patrí aj všetkým zú-
častneným príslušníkom mestskej polície Pezinok.

„Branno – športový deň“

ZŠ -
Orešie, ZŠ - Kupeckého a ZŠ - Na bielenisku v celkovom
počte 130 žiakov.

(MsP)

žiaci 5.A

Deň detí s Mestskou políciou
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Deti z MŠ Svä-
toplukova nav-
štívili Strednú od-
bornú školu PZ v
Pezinku, kde sa
hravým spôso-
bom zoznámili s
prácou polície.
Vyčlenení poslu-
cháči sprevádzali
deti po areáli ško-
ly, kde ich zoznámili s rôznymi odbormi policajnej práce. Deti mimo
iné videli ukážky sebaobrany, odobratie daktyloskopických stôp a
domov si mohli odniesť zážitok z jazdy na služobnom vozidle. Za
krásne dopoludnie ďakujeme JUDr. R. Muráňovej a SOŠ PZ v
Pezinku. Kolektív MŠ Svätoplukova

Stredná odborná škola PZ deťom

Takto deti z
MŠ Svätoplu-
kova vítali 27.
mája svoje ma-
mičky. Deti roz-
dávali úsmevy
plné čistých a úprimných citov, lásky a vďačnosti prostredníc-
tvom básní, piesní a tanca. Mama si zaslúži našej úcty najviac.
Veď mama je prvá veľká istota, ktorú dieťa v živote má. Mať
dobrú mamu je poklad nad všetky poklady sveta... S láskou k ma-
me sa rodíme a nesieme si ju po celý život - tá detská je naj-
úprimnejšia a najsilnejšia. Preto na záver všetky deti zaspievali
pieseň o mamičke, rozdali darčeky a pobozkali svoju mamičku
na líčko.

Dnes má svia-
tok moja ma-
ma, kytičku jej z
lásky dám, aby
sa vždy usmie-
vala na líčko ju
pobozkám.

Kolektív MŠ Svätoplukova

Vystúpenie pre mamičky

Foto MŠ Svätoplukova

DHZ PEZINOK – SOU
pripravilo v spolupráci
so základnými školami
ďalší ročník súťaže gra-
fických prác žiakov ZŠ v
okrese Pezinok na tému
„ PO OČAMI DETÍ “, kto-
rej sa už tradične od ro-
ku 1983 zúčastňujú žiaci
ZŠ s Pezinka i okresu. V
tomto ročníku mala od-

borná porota pod vedením Mgr. Janky Kuttnerovej náročnú úlohu
vybrať z vyše dvesto predložených prác tie najlepšie, ktorým boli
udelené ceny a diplomy v kategóriách mladší a starší žiaci.

M. Balco a Simona Burdanová ZŠ Kupeckého,
Elena Drnáková ZŠ Na Bielenisku, Natália Kintlerová ZŠ Na
Bielenisku, Alexandra Varholáková ZŠ Na Bielenisku, Nikolas
Klásek ZŠ Kupeckého a mnoho ďalších mladých výtvarníkov zo
škôl pezinského okresu.

Tak ako i v minulých ročníkoch program na úvod pripravili žiaci
ZŠ Fándlyho. Odovzdávania diplomov i cien sa zúčastnili peda-
gógovia i žiaci ZŠ a tiež zástupcovia DPO SR i HaZZ. Na pôde
školy ich privítala zástupkyňa riaditeľa Mgr. G. Urlandová. Naj-
starší pezinský hasič 92 ročný R. Turanský odovzdal zástupcom
škôl dar - vlastnoručne vyrobené sošky a plakety.

Ocenené deti:

Peter Ronec

Foto MŠ Svätoplukova

Požiarna ochrana očami detí

Určite vo svojom okolí poznáte
niekoho, komu sa počas jeho do-
volenky vykradli dom, byt alebo
chatu. My ako modelový príklad
uvádzame tri skupiny dovolen-
károv:

Nehnuteľnosť opúšťajú v sta-
ve, v akom je doteraz, teda po-
čas bežného roka. S vysokou
pravdepodobnosťou nespĺňa
štandardy bezpečnosti a je
ľahkým terčom pre zlodejov.
Často vďaka ľahkovážnosti a
zábudlivosti majiteľov a ná-
jomníkov.
Nehnuteľnosť si dovolenkári
pred odchodom zabezpečili
alebo hodlajú zabezpečiť. Vy-
hľadajú odborníkov, odbornú
radu a znížia riziko krádeže.
Veľa tipov prináša tento a na-
sledujúci článok.
Tretia skupina zvolí vysoký
stupeň zabezpečenia. Odbor-
ne nainštalované elektronic-
ké bezpečnostné systémy a
iné prvky znížia riziko krádeže
na minimum.

Odchádzate na dovolenku ale-
bo na dlhú služobnú cestu a ne-
stíhate nehnuteľnosť zabezpe-
čiť inak, než s tými súčasťami,
ktoré má momentálne nainšta-

Štatistiky sú neúprosné.
Nadpolovičný podiel na celko-
vom koláči trestných činov, si
ukrojí majetková kriminalita.
Zlodeji navyše nemajú ani let-
nú, ani zimnú dovolenku. Pre
nich naopak začína obdobie in-
tenzívnej „práce“. Prinášame
vám zaručené a odskúšané ra-
dy, ako sa po návrate nestať
súčasťou smutných štatistík.

1.

2.

3.

Čím viac, tým lepšie

Zabezpečte vstupy
do objektu

lované? Patríte medzi väčšinu
Slovákov a zlodeji to dobre ve-
dia. Čakajú len na vhodnú príle-
žitosť. V prvom rade dobre za-
bezpečte všetky okná (aj streš-
né a pivničné) a veľké vetracie
otvory, pretože tieto patria medzi
najčastejšie miesta, kade zlodeji
vniknú do vášho obydlia. Para-
doxne druhým spôsobom vlá-
mania, sú jednoducho vcho-
dové dvere. Na ďalších prieč-
kach v štatistike sú tiež dvere -
zadné dvere, dvere na chod-
bách, balkónové dvere a dvere
z pivnice, lodžie alebo terasy.
Uistite sa, že sú dobre uzam-
knuté.

Zariadenie v domácnosti by
tiež nemalo zostať „na obdiv“ na
miestach .
Sú doslova pozvánkou pre zlo-
dejov. Výpočtovú techniku, elek-
troniku, hodnotné náradie ukry-
té do uzamykateľných skriniek.
Hotovosť, platobné karty, dokla-
dy, dokumenty a cennosti patria
do trezoru.Aj bicykle spútajte na-
vzájom a ešte aj o pevné súčasti
odkladacích priestorov. Všetko
„voľne položené“ a cenné je ľah-
kou korisťou zlodejov.

Najjednoduchší spôsob je po-
žiadať o pravidelné návštevy su-
sedov, známych, rodinu, ale s
dôrazom na ich dôveryhodnosť.
Babička, ktorá chodí iba „ polie-
vať kvety“, riziko krádeže príliš
nezvyšuje. Váš známy by mal
kontrolovať, či sú všetky zámky
neporušené, pozorovať okolie,
či sa v ňom nepohybujú podozri-
vé osoby. Zlodeji veľmi často
„kontrolujú“ či sa v domácnosti
niekto nachádza vyzváňaním na
zvončeky, volaním na pevnú lin-

Zvyšujte bezpečnosť,
znižujte riziko

viditeľných cez okná

ku (vyvarujte sa odkazu na záz-
namníku, ktorý informuje o va-
šej neprítomnosti). Preto radšej
na schránku píšte len priezvis-
ko, poštovým doručovateľom to
stačí a pre zlodejov je ťažšie zis-
tiť si o vás viac, napríklad v
prostredí sociálnych sietí. Cez
siete typu Foursquare alebo
Facebook je veľmi ľahké zistiť
vašu geografickú polohu, preto
si dobre preštudujte nastavenia.
Ako signál vašej neprítomnosti
však stačia nevybrané schrán-
ky, leták nalepený na dvere ale-
bo odpadky pohodené pred
vchodové dvere. Za bežných
okolností by ste ich totiž odniesli
alebo odtrhli, čo by mal robiť
váš známy, ktorému ste zverili
kľúče. Ten by mal tiež manipulo-
vať so žalúziami. Neodporúča
sa nechávať ich stále zatiahnu-
té. „Hodenou rukavicou“ pre zlo-
dejov sú i škatule od nových spo-
trebičov v nevynesenom smetí
pred domom, rovnako ako chvá-
lenie sa majetkom,“ hovorí
Daniel Štubniak, konateľ spoloč-
nosti Kamerové systémy, s.r.o. „
Zlodeji pracujú prevažne v noci.
Dbajte, aby ste mali funkčné pou-
ličné osvetlenie, osvetlenie dvo-
ra i vchodových dverí a aby sa
dvere a okná od ulice neskrývali
za husté kríky či stromy.
„Vhodným riešením je osvetle-
nie, ktoré sa zapína pri zare-
gistrovaní pohybu, “ dodáva.

...štatisticky najvyšší počet po-
istných udalostí je evidovaných
počas mesiacov júl a august, ke-
dy dovolenková sezóna vrcholí?
Pritom z roka na rok sa zvyšuje
nielen počet prípadov, ale i poist-
né plnenie a výška škôd, lebo stú-
pa hodnota odcudzených vecí.

Viete, že...

O presnom čase vašej neprí-
tomnosti hovorte len úzkemu
okruhu ľudí.
Dvakrát skontrolujte, či sú

všetky obloky a dvere zatvo-
rené a uzamknuté.
Nenechávajte kľúče pod ro-
hožkou a akékoľvek odkazy o
vašej neprítomnosti.
Pravidelne si vyberajte pošto-
vú schránku a odstraňujte le-
táky. Prípadne využite službu
uschovania zásielok na naj-
bližšej pobočke pošty.
Požiadajte dôveryhodnú oso-
bu, aby počas vašej neprí-
tomnosti dohliadala na odvoz
komunálneho odpadu a po-
riadok na dvore či v predzá-
hrade.
Veľmi cenné veci patria do tre-
zoru alebo sejfu, ideálne v
banke. Ostatné cennosti a do-
kumenty označte, vyfoťte a
ukryte. Po návrate si všetky
veci skontrolujte, aj v garáži a
pivnici.
Svoje vozidlo zaparkujte na
stráženom mieste alebo u dô-
veryhodných ľudí.
Obstarajte si mechanické zá-
brany: kvalitné zámky, bez-
pečnostné dvere či mreže.
Obstarajte si elektronické bez-
pečnostné systémy, napríklad
digitálne alebo analógové ka-
mery, alarmy a senzory.
Aktivujte si SMS notifikácie a

on-line vzdialený prístup k
Svojim bezpečnostným sys-
témom, prípadne napojenie
na Pult centralizovanej ochra-
ny.

Zdroj: Združenie
slovenských spotrebiteľov

10 rád pred odchodom
z domu či bytu

www.specialistinabezpecnost.sk
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Vaši Špecialisti na bezpečnosť

10 rád pred odchodom alebo Zlodeji nedovolenkujú (1. časť)

Začiatok letného ob-
dobia prináša záhradká-
rom po jarných kvetoch i
prvé plody, na ktoré sa
tešia nielen záhradkári,
ale i deti a dospelí. V na-
šom Malokarpatskom re-
gióne sú to už tradične
jahody a čerešne. Ako dlhoročný, pravidelný čitateľ i prispievateľ
do Pezinčana si dovoľujem predstaviť dvojičky čerešne, ktoré
som obral v pezinskej záhradke s nádejou, že táto kuriozita a hra
prírody poteší i čitateľov Pezinčana. Peter Ronec

Dvojičky z pezinskej záhrady

Miestny spolok Slovenského Čer-
veného kríža v Pezinku 16. júna
2014 zorganizoval v Dome kultúry

odber krvi dobrovoľných darcov, ktorého sa zúčastnilo 22 dar-
cov, ktorí neváhajú a radi pomôžu. (pb)

Darovali krv

Inzercia

V polovici júna sa deti z Pezinka a okolia mali na čo tešiť. Dob-
rovoľný hasičský zbor Pezinok a Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a Záchranného zboru v Pezinku usporiadali pre najmen-
ších oslavu Dňa detí, ktorá bola pokračovaním dlhoročnej zau-
žívanej tradície. Uskutočnila sa 15. júna v hasičskom areáli.

Pre deti bol pripravený bohatý program, ktorý odštartoval už o
druhej hodine poobede a trval až do večera. Návštevníci si mohli
pozrieť ukážky práce hasičov, príslušníci Policajného zboru im
predviedli časť svojej techniky a veľký záujem u detí vyvolala
možnosť vyskúšať si hasičský útok pomocou hadice a prúdnice
na terč. Okrem toho sa desiatky malých zvedavcov zabávali na
skákacích hradoch, trampolínach, autíčkach a našlo sa aj mno-
ho ďalšieho. Nechýbali stánky s rozličným tovarom najmä pre
deti, ale aj s občerstvením. Na svoje si tak prišli aj dospelí.
Hromadu zážitkov zapečatila penová párty, bez ktorej si deti
podujatia organizované hasičmi už asi ani nevedia predstaviť.

Príjemnú a veselú atmosféru oslavy Dňa detí podporilo aj sl-
nečné počasie. O spokojnosti všetkých malých nezbedníkov
svedčili ich usmiate a rozžiarené tváre. (KG)

Oslava Dňa detí s pezinskými hasičmi

Jednota dôchodcov vo Vyhniach
Pezinská Jednota dô-

chodcov v máji zorganizo-
vala pre 48 svojich členov 5-
dňový relaxačno-poznávací
zájazd autobusom do Štiav-
nických vrchov s pobytom v
hoteli Termál Vyhne, kde
bol k dispozícii hotelový well-
nes s liečivou vodou. Poča-
sie nám tentoraz vyšlo. Stihli sme popri relaxe v hoteli navštíviť kul-
túrne pamiatky okolia s odborným výkladom v Banskej Štiavnici,
Svätom Antone, Kremnici a Nitre. Absolvovali sme prehliadku pivo-
varu Steiger a tí zdatnejší si prezreli aj Kamenné more. Spoznali
sme ďalší malebný kút nášho krásneho Slovenska, oddýchli sme si
od každodenných prác a starostí a načerpali nové sily do všedných
dní. Eva Zouzalíková, ZO JDS Pezinok

?
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V závere 60. rokov 20. storočia vzniklo pri pezinskom závo-
de Západoslovenských tehelní Stredisko umeleckej keramiky,
produkujúce viac ako dve desaťročia úžitkovú a dekoratívnu kera-
miku – jemnú keramiku, ako jej hovorili samotní zamestnanci te-
helne na rozlíšenie od ostatnej hrubej výroby tehál a iných sta-
vebných materiálov.

Začiatky keramickej dielne sú spojené s Júliusom Polkorábom
a Jozefom Frankom, ktorí do Pezinka prešli z modranskej majoli-
ky - Polkoráb ako vedúci a Franko ako návrhár. Po odchode J.
Polkorába prevzala vedenie dielne Anna Vajsáblová, J. Franka
vystriedal na pozícii návrhára a technológa Jirko Vyhnálek. Od
začiatku sa keramika sústreďovala na výrobu odlievaním do fo-
riem i točené výrobky . Produkciu dielne od návrhov,
cez technologický postup, spracovanie hliny, výrobu sadrových
predlôh a odlievacích foriem, glazovanie a retušovanie až po
hotový výrobok zabezpečovalo v priemere 10 zamestnancov.
Výsledkom bola pestrá paleta džbánov, džbánkov, čutor, črpákov
a korbeľov, tanierov, váz a vázičiek rôznych tvarov, veľkostí a gla-
zúr.

Zaujímavou súčasťou výroby keramickej dielne boli zákazky
pre pamiatkové inštitúcie bývalého Československa – vyrábali
sa repliky historických architektonických detailov, strešných kry-
tín, mozaík a dlažieb (napr. pre kostol v Lučenci, košický dóm,
skalickú radnicu a pod.)

Veľkú časť zákazkových prác predstavovala výroba príležitost-
ných upomienkových predmetov (MDŽ, rôzne výročia a pod.) pre
podniky, organizácie či tradičné kultúrne, spoločenské a športo-
vé podujatia.

Dielňa spolupracovala s pezinskou učňovskou školou, ktorej
študenti – budúci keramici mali možnosť praxovať v jej priesto-
roch.

Stredisko umeleckej keramiky pri Západoslovenských tehel-
niach v Pezinku zaniklo postupne v súvislosti so zmenami po no-
vembri 1989.

Výstava „Z dielne tehelne – tvorba Strediska umeleckej kera-
miky“ je spolu s výstavou „To si pamätám – Pezinok z fotografií“
nainštalovaná v priestoroch Mestského múzea v Starej radnici
do 12. júla 2014.

na kruhu

(pp)

Pezinská keramika
v Mestskom múzeu

MESTSKÉ MÚZEUM
Z dielne tehelne

To si pamätám – Pezinok z fotografií

Zo zeme

– tvorba Strediska umeleckej keramiky ZST v
Pezinku –výstava pripomínajúca menej známu časť produkcie býva-
lých Západoslovenských tehelní v Pezinku, úžitkovú a dekoratívnu
keramiku, ktorá vznikala v keramických dielňach továrne v 70. a 80.
rokoch minulého 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

Spoločne pre Pezinok je iniciatíva Pezinčanov, ktorým nie je ľa-
hostajné, ako bude naše mesto vyzerať. Združuje osobnosti a od-
borníkov z rôznych oblastí spoločenského, hospodárskeho, kultúr-

neho a športového života. Iniciatíva Spoločne pre Pezinok vznikla na pôde mestského
zastupiteľstva z ľudí, ktorých spájajú podobné názory a ochota pracovať v prospech
mesta a jeho občanov. Dôležitejšia než politická príslušnosť, je naša spoločná vízia.
Nerozdávame stranícke preukazy. Každý kto má záujem pridať sa k našej iniciatíve, či
ju inak podporovať, je medzi nami vítaný. Stačí len ochota hľadať najvhodnejšie rieše-
nia, prispieť skúsenosťami či vecnými podnetmi.

Nezjavili sme sa tu z ničoho nič. Nemáme v úmysle balamutiť ľudí pred komunálnymi
voľbami. Nepýtame peniaze od podnikateľov a špekulantov na nejaké výstrelky. Sme
tu už niekoľko rokov a pracujeme v prospech Pezinka a Pezinčanov a neustále hľadá-
me spôsoby, ako to robiť lepšie. Preto uvítame vaše podnety, nápady a predovšetkým
chuť urobiť niečo spoločne pre Pezinok.

Kontakt: ,

MilošAndel

www: spolocneprepezinok.sk info@spolocneprepezinok.sk

O nás

Inzercia

Storočnica „Veľkej vojny“
O necelý mesiac si pripome-

nie celá Európa, ale aj mnohé
krajiny mimo nášho kontinentu
jednu z najstrašnejších, ak nie
vôbec najstrašnejšiu, vojnovú
tragédiu v celej histórii ľudstva.
Pred sto rokmi, 28. júla 1914 vy-
pukla I. svetová vojna. Jej roz-
sah i dosah bol katastrofálny.
Výrazne zasiahla nielen do
štruktúry vtedajších štátov, do
ekonomiky a politiky, ale najmä
do životov miliónov obyčajných

ľudí. Grande Guerra, teda Veľká
vojna, ako ju dodnes označujú
Taliani, postihla Rakúsko – uhor-
skú monarchiu, ktorej bolo
Slovensko súčasťou, tak, že po
jej skončení, po štyroch rokoch
vojny, prestala existovať.

Vojna sa prirodzene nevyhla
ani nášmu mestu a regiónu.
Stovky Pezinčanov narukovalo
a bojovalo na frontoch v Rusku,
Poľsku, Rumunsku, Taliansku a
v mnohých iných krajinách.

Tisíce ich rodinných príslušní-
kov, žien a detí trpelo biedou,
nedostatkom potravín a absen-
ciou pracovnej sily v zázemí.
Muži – živitelia boli na fronte vy-
stavený extrémnym podmien-
kam cestovania, ubytovania,
stravovania, ale najmä atakom
lepšie vyzbrojených a vycviče-
ných vojsk nepriateľa. Často
boli len bezvýznamnými pe-
šiakmi, ktorí boli nevýraz-
nou ľudskou masou nazývanou
„kanónfuter“, teda potrava pre
kanóny a delá. V zákopoch ich
trápili horúčavy, alebo naopak

krutá zima, hmyz a beznádej,
ale najmä uvedomenie si vlast-
nej ničotnosti. Najmä však ne-
dokázali pochopiť to, že bojujú
za cudzie záujmy, v mene ríše,
ktorá najmä pre Slovákov, ale
aj mnohé iné národnostné
menšiny, nebola „milovanou“
vlasťou.

Túto významnú historickú
udalosť si pripomenieme sláv-
nostným zhromaždením obča-
nov aj v našom meste, a to v
nedeľu hod.
pri pamätníku pred Farským
kostolom.

27. júla o 18.00

(ra)

Klub sprievodcov mesta Pe-
zinok pripravil pre svojich členov
a občanov jednodennú exkurziu
na Moravu. Celodenný program
bol rozdelený do dvoch blokov.
Predpoludňajšia časť bola veno-
vaná návšteve Pamätníka mie-
ru na bojisku pri Slavkove u
Brna. Popoludňajší program bol
určený na prehliadku historické-
ho centra Brna. Sprevádzal nás
MVDr. Peter Weiss. Popri pre-
hliadke historického centra i
podzemia mesta sme si pozreli
viaceré sakrálne stavby a pev-
nosť Špilberk. Osobitným zážit-
kom bola návšteva múzea mo-
ravskej dediny i Moravského
Betlehemu, ktorý vybudoval ľu-
dový majster Pekara. Na záver
bol zaradený voľný program
a v rámci neho si viacerí pozreli
galérie i moderné obchodné
siete. Peter Ronec

Pezinčania
navštívilii Moravu

Malokarpatské múzeum v Pezinku pripravuje v spolupráci s
Mestským múzeom v Pezinku nový výstavný projekt s názvom
„Veľká vojna 1914 – 1918“. Spoločná vstupenka umožní návštev-
níkom vidieť dve výstavy - Stigmy (Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku) a Zmrzačené roky (Mestské múzeum v Pezinku).

Stigmy prevedú návštevníka obdobím civilizačného pokroku
pred vojnou a následkami útlmu, spôsobeného bojmi, ktoré za-
siahli takmer celý svet. Dôraz sa kladie na oblasť pod Malými Kar-
patmi a jej obyvateľstvo v kontexte sociálnych, ekonomických a
politických dôsledkov. Nezabudneme ani na osudy jednotlivcov,
ktoré doplnia historické predmety, dokumenty či fotografie.

Zmrzačené roky v Mestskom múzeu v Pezinku predstavia osu-
dy Pezinčanov na bojiskách ako i životy tých, ktorí ostali doma a
znášali dôsledky vojny.

Spoločná aktivita dvoch múzeí je súčasťou kampane Zväzu mú-
zeí na Slovensku, ktorá tento rok pripomína jubilejný stý rok od vy-
puknutia 1.svetovej vojny. Slávnostné otvorenie výstavného pro-
jektu sa uskutoční v pondelok 2014 v priestoroch oboch
múzeí a výstavy potrvajú do 2014.

28. júla
30. novembra (MMvPk)

„Veľká vojna 1914-1918“

Inzercia
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Zlato pre flautový kvartet

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v Pezinku pod
vedením riaditeľky Márie Neuszerovej pripravila v spolupráci s
Pezinským kultúrnym centrom na konci mája absolventský
koncert. Podujatie bolo spojené aj s výstavou prác výtvarného
odboru. Vystúpenie končiacich študentov sa uskutočnilo 30.
mája. Otvoreniu hudobno-tanečnej časti predchádzala malá
vernisáž výstavy prác absolventov výtvarného odboru, ktoré
boli nainštalované v Minigalérii Domu kultúry. Mladé výtvarné
talenty počas štúdia viedli lektorky Mgr. art. Danica Tyková a
akademická maliarka Júlia Piačková. Časť prác bola prezento-
vaná aj v spoločenskej sále, kde sa konal samotný koncert.

Tanečníkov a hudobníkov prišli v ich záverečnom vystúpení
podporiť najmä rodiny, priatelia a známi. Koncert sa niesol v
slávnostnej atmosfére. Talent mladých umelcov ocenil vo svo-
jom príhovore aj primátor Oliver Solga. Večer patril výlučne
tým, ktorí navštevovali pezinskú ZUŠku. (KG)

Absolventský koncert ZUŠ Eugena Suchoňa

Pred nami je leto a s ním
pestrá paleta pezinských kul-
túrnych akcií.

Neodmysliteľnou súčasťou
kultúrneho leta v meste Pe-
zinok je festival

Spolok dychová hudba
Cajlané, Pezinské kultúrne cen-
trum, Fanklub DH Cajlané pri-
pravili opäť na tento rok štvor-
dňový maratón hudby a piesní
na

Po dobrých skúsenostiach a
ohlasoch z minulého ročníka
sa organizátori opäť rozhodli
XIV. ročník súťaže pripraviť v
Zámockom parku za jazerom.

Ako v minulých rokoch aj ten-
tokrát sa dychové orchestre
prihlásili do súťaže i do sprie-
vodných koncertov. XIV. roční-
ka sa zúčastnia DH z Maďar-
ska, Čiech a Slovenska.

O hlavnú cenu festivalu budú
súťažiť tieto dychové hudby:

Ich výkon bude hodnotiť už
tradične medzinárodná odbor-
ná porota.

Štvordňový maratón začne
už vo štvrtok 14. augusta o
17.00 h Finisážou výstavy k
140. výročiu prvej zmienky o dy-
chovej hudbe v meste Pezinok
v minigalérii Domu kultúry. (vý-
stava potrvá od 14. júla do 14.
augusta ).

„Dychovky v
Preši“.

14., 15., 16., 17. augusta
2014.

Sitňanka SK, Věnovanka CZ,
Krásinka SK, Považská
Veselka SK, Zručská desítka
CZ, Hodrušanka SK.

Naším zvykom je, že každý
rok začne festival sv. omšou za
zomrelých a žijúcich členov dy-
chovej hudby v našom meste.
Tento rok bude sv. omša v Kláš-
tornom kostole Najsvätejšej
Trojice v piatok 15. augusta o
18.00 h s dychovou hudbou
Grinavanka SK.

Prvé sprievodné koncertova-
nie začne po sv. omši v Kru-
šičovej kúrii o 19.30 h, kde sa
predstavia

.
Druhé sprievodné koncerto-

vanie je v sobotu dopoludnia
na Trhovisku na Kupeckého uli-
ci. Tu sa od 9.00 h predstavia

.
Novinkou tohtoročného festi-

valu je, že prvý zahraničný

DH Senčanka SK a
DH Grinavanka SK

DH Svätojurská kapela SK a
DH Šarfianka SK

hosť festivalu ,
víťaz „Zlatej krídlovky z roku
2010“ a „Majster Českej repub-
liky“ vystúpi v sobotu od
17.00 h do 18.30 h koncertom
v Zámockom parku a potom od
19.00 h do 24.00 h bude ľudová
veselica s DH Legrúti.

Prvým nedeľňajším hosťom
festivalu bude štvornásobný
majster Európy 2012 mažoret-
ky TINA z Bratislavy. Druhým
hosťom je Veľký dychový or-
chester z družobného
mesta Mosonmagyaróvár H.

Súťažný deň nedeľa začne o
9.00 h koncertovaním dycho-
vých hudieb v rôznych častiach
centra mesta.

Tradičný sprievod zúčastne-
ných dychových orchestrov je
naplánovaný na 13.15 h od

DH Legrúti CZ

KUNE

Domu kultúry do Zámockého
parku, kde o 14.00 h začne sú-
ťažná časť Medzinárodného
festivalu „Dychovky v Preši “.

Vážení Pezinčania a náv-
števníci Zámockého parku, už
teraz vás upozorňujeme, že
Zámocký park bude 16. augus-
ta od 6.00 h do 6.00 h 18. au-
gusta uzatvorený pre verej-
nosť. Vstup bude umožnený
iba pre návštevníkov festivalu.
Toto opatrenie je nutné z dôvo-
du zabezpečenia tribúny, za-
strešenia, ozvučenia, sedenia
pre návštevníkov, bufetu na ob-
čerstvenie a ďalšieho technic-
kého zabezpečenia festivalu.
Ďakujem vám za pochopenie a
verím, že úspech tohto kultúr-
neho podujatia je spoločným
želaním.

Nie je treba pripomenúť, že i
tohto roku sa opäť snúbi krása
hudby s piesňami a krojmi.

Takže, priatelia, uvidíme sa
tretí augustový víkend v
Krušičovej kúrii, na Trhovisku,
v centre mesta a v Zámockom
parku na XIV. ročníku Medzi-
národného súťažného festiva-
lu malých dychových hudieb
„Dychovky v Preši 2014“.

Podrobný program festivalu
uverejníme v júlovom čísle Pe-
zinčana.

Na štyri dni naplnené dobrou
dychovou hudbou sa teší do-
nor, predseda festivalu a pred-
seda spolku dychová hudba
Cajlané František Féder

Do dychovky, priatelia!

Opäť budeme hlavným mestom dychoviek

Pezinské kultúrne centrum v spolupráci s Miestnym odborom
Živena Pezinok, Malokarpatskou knižnicou a Mestom Pezinok
usporiadali spomienkové stretnutie k 100. výročiu narodenia a
10. výročiu úmrtia spisovateľky Hany Zelinovej. Večer sa konal
29. mája v Malej sále Domu kultúry. Známu spisovateľku a osob-
nosť slovenskej literatúry si prišli uctiť mnohí Pezinčania a hostia:
režisér dokumentárnych filmov o Hane Zelinovej Mgr. art. Fedor
Bartko a herečka Jana Zvaríková, ktorá stvárnila hlavnú postavu
azda najznámejšej sfilmovanej trilógie autorkyAlžbetin dvor.

Hana Zelinová sa zapísala do povedomia Slovákov najmä svo-
jim literárnym prínosom. Napísala desiatky kníh pre všetky veko-
vé kategórie. Pôsobila na čele spolku slovenských žien Živena.

Atmosféru štvrtkového slávnostného spomienkového stretnu-
tia spríjemnila recitátorka Melánia Hájiková. Premietnutý bol tiež
dokumentárny filmový portrét z dielne Fedora Bartka, ktorý verne
zachytil výraznú osobnosť tejto spisovateľky. (KG)

Pripomenuli si osobnosť Hany Zelinovej

Inzercia

Inzercia

2014

Medzinárodný hudobný festival „Blues na mlyne“ sa tento rok v
Schaubmarovom mlyne uskutočnil po siedmykrát a opäť so se-
bou priniesol hudobný zážitok pre milovníkov blues.
16.00 h sa ako prvé na pódiu predstavilo zoskupenie Milá Spo-
ločnosť. Neskôr sa tu vystriedali ďalšie hudobné formácie ako
Petra Börnerová Duo z Českej republiky, domáce Staré Tiene,
Milan Konfráter, Stanley Menkyna, Big Fat Chubby z Maďarska
ako aj hosť z Veľkej Británie Justin Lavash.

Tohtoročný bluesový večer na mlyne zaujal desiatky návštevní-
kov z Pezinka a okolia. Podujatie sa snaží vytvárať pútavé pros-
tredie nie len pre bluesových nadšencov, ale aj pre rodiny s deť-
mi, ktoré sú tu vždy vítané. (KG)

14. júna o

Júnový festival Blues na mlyne 2014

V nedeľu 15. júna sa v Dome kultú-
ry uskutočnil XVI. ročník speváckej
súťaže „ Pezinok spieva – spievajte
s nami “ . Súťaž pripravila Základná
organizácia Únie žien Slovenska v
Pezinku v spolupráci s Mestským
úradom Pezinok a PKC.

Na súťaži sa zúčastnilo 24 súťa-
žiacich, ktorí boli rozdelení do 4 sku-
pín podľa veku. 5-10, 11-14, 15-30
rokov a nad 30 rokov.

Víťazom prvej skupiny sa stali
a , ktoré spievali pesnič-

ku „Pátá“. bola najlepšia v 2. skupine s piesňou
„All of the stars“. V tretej skupine zvíťazila Mgr.

a vo štvrtej , ktorý si odniesol aj cenu primáto-
ra mesta Pezinok Olivera Solgu. V prestávkach medzi súťažný-
mi skupinami vystúpili žiaci ZŠ Na Bielenisku pod vedením
Ivanky Chytrej a KST Petan pod vedením Kvetoslavy Štrbovej.

Súťaž mala vysokú úroveň vďaka výborným výkonom účinku-
júcich, ale aj podpore, ktorú pri jej príprave a priebehu poskytol
najmä primátor mesta Pezinok Oliver Solga formou finančnej po-
moci a vecnými darmi a Ingrid Noskovičová, riaditeľka PKC orga-
nizačnou a personálnou podporou. Hosťami súťaže boli pred-
sedníčka Únie žien Slovenska MUDr. Elena Belohorská, PhD. a
predsedníčka Krajskej organizácie Únie žien Slovenska JUDr.
Miroslava Čutková, ktoré tiež finančne prispeli na ceny pre súťa-
žiacich. Pezinskí vinári páni Matyšák, Rajnic a Pavelka tiež za-
sponzorovali súťaž a do súťaže prispel vecnými darmi aj Ing.
Ján Matuský. PaedDr.

Na-
tália Havierniková Dominika Čibová

Silvia Štuhlová
Saskia Šipo-

šová Pavol Nagy

Elena Matuská

Pezinok spieva – spievajte s nami
Talent, nadšenie, radosť

z hry, ale aj tvrdá a poctivá
práca charakterizujú fa-
mózny dievčenský flautový
kvartet, ktorý už niekoľko
rokov patrí do „ výkladnej
skrinky “ ZUŠ E. Suchoňa
v Pezinku. Štyri šikovné
dievčatá –

a
pracujú

pod vedením rovnako ta-
lentovaného a zanietené-
ho pedagóga Mariána Mráza. Keďže už viackrát potvrdili svoje kva-
lity na niekoľkých domácich interpretačných súťažiach, rozhodli sa,
že v tomto roku skúsia šťastie aj na medzinárodnej úrovni.

V uplynulých dňoch sa zúčastnili na dvoch prestížnych medziná-
rodných interpretačných súťažiach. V máji na súťaži Rajecká hu-
dobná jar, kde získali jednu z troch udelených cien v 5. kategórii ko-
mornej hry – Cenu Hudobného centra. Súčasťou ich súťažného
repertoáru bola aj autorská skladba ich pána učiteľa Mariána
Mráza „Úlet“. V júni nasledovala medzinárodná súťaž Júliusa von
Beliczayho v Komárne. Na tejto súťaži flautový kvartet z Pezinka vy-
bojoval víťazné zlaté pásmo a Mariánovi Mrázovi bol udelený titul
„Najlepší pedagóg“. Blahoželáme, tešíme sa a prajeme veľa ďal-
ších úspechov!

Petra Nosko-
vičová, Lucia Radová,
Ivana Hacajová Karolí-
na Kadlečíková

Zuzana Andelová
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Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáši l i sa

70-roční

75-roční

80-roční

Anna Stoláriková 3.6.
Pavlína Stehlíková 8.6.
Mária Pravdová 11.6.
František Pavelek 13.6.
Viera Hanúsková 14.6.
Oľga Supeková 19.6.
Drahomíra Randlová 20.6.
Ivan Čajovec 24.6.
Peter Trgina 25.6.
Mgr. Žaneta Miháliková 27.6.
Marta Romanová 30.6.

Viera Skovajsová 3.6.
Karol Hanker 5.6.
Helena Kuttnerová 9.6.
Pavol Prachár 15.6.
František Granec 18.6.
Magdaléna Hanúsková 20.6.
Veronika Lacová 23.6.
Emília Lindtnerová 23.6.

Edita Filausová 8.6.
Hermina Kovačičová 9.6.
Helena Gschwengová 11.6.
Božena Micová 16.6.

JÚN 2014 PEZIN ANČ

Naši jub i lant i

Marek Jendek a Lenka Vlčanová

• Pavol Ulický a Ing. Lucia Zvo-

lenská • František Šalát a Martina

Križovská • Boris Wild a Miroslava

Petrášová • Michal Baláček a Mgr.

Silvia Slivková • Juraj Černák a

Zlatica Tomašková • Ing. Karel

Grejták a MUDr. Mária Gubricová

Ladislav Durdovanský 78 r.

Juraj Hrebíček 51 r.

Karol Somík 85 r.

Jozefa Šicková 77 r.

Stanislav Šavlík 62 r.

Marián Vlašič 66 r.

František Gavenčiak 90 r.

Miloš Beňo 58 r.

Marián Prokeš 62 r.

PhDr. Ľubica Kozubová 65 r.

Štefan Nemec 79 r.

Jozef Sabo 64 r.

Marián Olos 43 r.

júl

KULTÚRNE LETO

► 4.7.
WINE & ART. SOŇA HOR-
ŇÁKOVÁ

► 6.7. V RYTME TAN-
CA.
► 12.7. MOREPLAVBY.

► 13.7. LETNÉ PO-
POLUDNIE S DYCHOVKOU DH ŠARFIANKA
►20.7. DETSKÝ LITERÁRNY
KOLOTOČ V ZÁMOCKOM PARKU.

ANDEL CI-
RIFANDEL

► 25.7.
WINE & ART. MILKA ZIMKO-
VÁ „Neveľo nás idze...“ a iné

► 27.7. LETNÉ ROZ-
PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE – O ZVEDAVOM SLONÍKOVI.

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

( ) o 19.30 h na dvore Malokarpatského múzea –
Spojenie umenia a kvalitného vína.

- folkrocková speváčka, gitaristka, skladateľka. Spolu-
práca Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrneho centra.

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

(sobota) o 17.00 h v Zámockom parku –
Hodinová výprava námornou históriouAustrálie prostredníctvom
hudby, piesní, činoherného umenia a tanca. Účinkujú: študenti
Strednej školy CAREY z Melbourne (Austrália)

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –

(nedeľa) v Zámockom parku –
Čítanie a beseda autorov

literatúry pre deti a predstavenie Divadielka Šikulko:
. Podujatie v spolupráci Malokarpatskej knižnice a Pe-

zinského kultúrneho centra pod záštitou BSK a Mesta Pezinok.
(piatok) o 19.30 h na dvore Malokarpatského múzea –

Spojenie umenia a kvalitného vína.
- herečka, prozaička, režisérka . Spo-

lupráca Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrneho centra.
(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –

Účin-
kuje: Divadlo HAPPY

V PKC - Mestskom informačnom centre na Radničnom nám. č. 1
si môžete zakúpiť vstupenky na podujatia v meste Pezinok poria-
dané iným organizátorom: -

piatok

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

Vstup na všetky podujatia je ZDARMAokrem cyklu WINE &ART.

(Kameňolom Pezinok)

Mia Kostolanská 10.4.
Michal Piatka 2.5.
Lilian Julia Wetherington 2.5.
Kylie Ann Brownfield 2.5.
Kristína Krausková 5.5.
Simona Szimonisz 6.5.
Silvia Szimonisz 6.5.
Lucia Mihočková 7.5.
Can Mikulička 7.5.
Terézia Lukačovičová 9.5.
Simon Kraváček 23.5.
Ema Sochovičová 27.5.
Ľuboš Hluchý 28.5.
NatáliaAlexiková 28.5.
Anna Slamková 29.5.
Peter Stovíček 29.5.
Diana Satková 30.5.
JozefAmbro 2.6.
Matej Vandák 4.6.
Jana Lošonská 5.6.
Matej Morávek 6.6.
Jakub Morávek 6.6.
Lucia Winterová 7.6.
Tereza Lokšová 8.6.

Mária Federlová 20.6.
Ľudovít Fischer 25.6.
Ing. Ladislav Černova 27.6.

Adolf Šuplata 22.6.
Jolana Tumová 29.6.

Katarína Švelanová 5.6.
Mária Gavenčiaková 7.6.

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

Hedviga Hanúsková 11.6.
Alojz Kokoška 17.6.

Rudolf Ivičič 13.6.

85-roční

90-ročné

91-roční

93 - roční

95-ročný

1. Na hrane zajtrajška ................................................... USA
2.-3. Detektív Down ..................................................... Nor, ČR
4.-6. Khumba ............................................................... J. Afrika
7.-8. Love Song ....................................................... USA
9.-10. Zbav nás zlého ......................................................... USA
11.-13. Blendet ................................................................................. USA
14.-15. Joe ............................................................................ USA
16.-17. 22 Jump Street USA
18.-20. Lietadlá 2 .................................................................. USA
21. Krok do tmy ................................................................. SR
22.-23. Všetky cesty vedú do hrobu ...................................... USA
24.-25. Úsvit planéty opíc ...................................................... USA
26.-27. Ako si vycvičiť draka 2 ............................................... USA
28.-29. Hercules ................................................................... USA
30.-31. Zakázané uvoľnenie ................................................... ČR

Začiatok predstavení je o 21.15 h

...........

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Kto v srdci žije, ne-
zomiera! Dňa 7. 8.
2014 uplynie 7 ro-
kov, čo nás opus-
tila naša drahá
manželka, mama,
švagriná, teta

.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku.

Henrieta PENÁKOVÁ

S veľkou bolesťou
v srdciach sme si 3.
6. 2014 pripomenu-
li, 13. výročie nená-
vratného odchodu
nášho milovaného
otca

Všetkým, ktorí ste ho poznali a
venujete mu s nami tichú chvíľku
zaspomínania, ďakujeme. Man-
želka, dcéra a synovia s rodinami.

Štefana
TOMAŠOVÝCH.

Dňa 24. 6. 2014
sme si pripomenuli
5 rokov od smrti
našej drahej

a zároveň uplynie
25 rokov od smrti

S úctou a láskou si
na oboch rodičov
spomínajú dcéra a
syn s rodinami.
Kto ste ich poznali,
venujte im, pro-

sím, tichú spomienku. Ďakujeme.
Smútiaca rodina.

Veroniky
ŠEFČÍKOVEJ

Jána ŠEFČÍKA.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli 25. 4. 2014 rozlúčiť s naším
drahým

ktorý nás opustil dňa 22. 4. 2014.
Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Smútiaca rodina.

Eduardom SATKOM

POĎAKOVANIE

Dňa 1. 7. 2014 uply-
nie 8 smutných ro-
kov, čo nás náhle
opustil drahý man-
žel, ocko, dedko

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

Jozef NÉMETHY.

Neúprosný osud,
to najdrahšie nám
vzal, len bolesť a
smútok nám v srdci
zanechal. Dňa 16.
6. 2014 sme si pri-
pomenuli 3 roky od
úmrtia nášho drahého tatina

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

Františka
LETANOVSKÉHO.

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

a 8. 6. 2014 uplynul
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 SANDTNER

Hedviga
SANDTNEROVÁ,
rod. Hackerová.

Odišli ste tíško, ako odchádza
deň a v našich srdciach zostala
spomienka len. Ten, kto vás po-
znal, spomenie si, ten kto vás mal
rád, nezabudol. V mesiaci jún si
pripomíname smutné výročie
úmrtia našich rodičov

S úctou a láskou spomína dcéra
Zuzana s manželom Paťom.

Eriky a Vladimíra
SEKANINOVÝCH.

Je ťažké podať ruku osudu, na
hrob položiť kvet, zapáliť sviečku
a bezmocne stáť a s vetrom sa
rozprávať. Žijeme život bez neho,
ale predsa s ním. Patria mu naše
myšlienky a slová. Spomienky
možno utešujú dušu ale i bolia.
Chýba nám, ale v srdci každého z
nás je miesto, v ktorom je pre
neho vždy priestor. 1. júla si pripo-
menieme 1. výro-
čie úmrtia nášho
drahého brata

S láskou spomí-
najú súrodenci.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. Ďakujeme.

Pavla
DEMOVIČA.

Dňa 15. 7. 2014
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opus-
tila manželka, ma-
mička, babka

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

Helenka
MARTINKOVIČOVÁ

Ja som vás neo-
pustil, iba predbe-
hol. 13. júla 2014 to
bude už 15 rokov...
S láskou na nášho
drahého

spomína manželka a synovia Ma-
rek a Tomáš. Ďakujeme, že neza-
búdate.

Martina
HLAVÁČIKA

S bolesťou v srdci
sme si dňa 22. 6.
2014 pripomenuli 2.
výročie, čo nás na-
vždy opustila mi-
lovaná manželka,
mamička a babička

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

Magdaléna ŠARMÍROVÁ

Kto má dar vyučo-
vania, nech učí!
Dňa 4. 7. 2014 si
pripomenieme 20.
výročie čo nás
opustil manžel a
otec, učiteľ

S láskou spomínajú a v srdciach si
ho uchovávajú manželka Emília,
deti Emil a Janka s rodinami. Spo-
mínajte s nami.

Ján MOŤOVSKÝ.

Dňa 25. 6. 2014
uplynulo už 6 ro-
kov, čo nás navždy
opustil, náš drahý
manžel, otec a
dedko

S láskou, vďakou a úctou spomí-
najú manželka, deti a vnúčatá.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Inocent OŠKERA.

Dňa 1. 6. 2014 uply-
nul rok od úmrtia
nášho otca a dedka

S láskou spomí-
najú manželka, deti
a vnučka Karolín-
ka. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Emila LUNÁKA.

Odišla si tíško, niet
ťa medzi nami, v
srdciach našich
žiješ spomienka-
mi. Dňa 1. 6. 2014
uplynulo 25 rokov,
čo smrť ukončila

životnú púť našej mamy, babky

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou syn Peter a
nevestaAlenka s rodinou.

Magdaleny BAĎUROVEJ.

Dňa 8. 7. 2014 by
sa dožil 80 rokov
môj manžel

S láskou a úctou
spomínajú man-
želka a synovia s
rodinami. Kto ste ho poznali ve-
nujte mu, prosím, tichú spomien-
ku.

Stanislav PEŠKO.

• Roman Juriš a Martina Stra-

páková • Mgr. Stanislav Jurovčík

a Mgr. Simona Majerníková • Ma-

túš Brisuda a Veronika Kadlecová

• Andrej Baláž a Romana Brunov-

ská • Jozef Adamec a Silvia Bo-

hunická

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len
láska, úcta a spomienky v srd-

ciach zostávajú.
Dňa 1. 6. 2014 uply-
nulo 17 rokov čo
nás navždy opustila

a 18. 7. 2014 uply-
nie 9 rokov čo nás
navždy opustil

S úctou a vďakou
spomína Eva Kol-
lárová s rodinou.

MÁRIA
BUČEKOVÁ

JOZEF BUČEK.

Dňa 3. 7. si pripo-
menieme 3. výročie
úmrtia nášho dra-
hého

S láskou a úctou
spomínajú manželka a synovia
s rodinami. Kto ste ho poznali
venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku.

Ing. Jána
ZELENAYA.

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Výstavy:

Stále expozície:

13.6. – 13.7. Krehká krása hliny.

16.6. – 13.7. Nádoby a lineárne projekcie.

28.7. – 30.11. Veľká vojna 1914 - 1918

Stigmy Zmrzačené roky.

Výstava tvorby Márie
Hanuskovej rod. Turanskej.

Tvorba Roberta E.
Wetheringtona Jr., MFA.

– spoločný výstavný pro-
jekt dvoch pezinských múzeí, ktorý ponúka pre návštevníka na
jednu vstupenku prehliadku dvoch výstav. Jednej, nazvanej

a druhej s názvom

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

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
20. 7. 2014 o 17.00 hod. – Literárny kolotoč VIII v Zámockom
parku

Prázdninový program pre deti každý utorok – V knižnici sa ne-
nudíme:
1.7. 2014 – 10.00 h Ochoreli knižky, kto ich vylieči?

8.7.2014 – 10.00 h Prázdninové čítanie pre deti nielen z Buller-
bynu...

15.7.2014 – 10.00 h Letí, letí, všetko letí...

22.7. – 10.00 h Nájdi v knižnici poklad

29.7.- 10.00 h Každý kameň môže byť drahokam... Vyrob si
ho!

(Prázdni-
nová beseda o knižkách, ktoré treba zalepiť alebo obaliť, deti sa
dozvedia niečo o výrobe papiera, o tom, ako vzniká knižka, aj o to-
m, ako sa ku knižkám, ktoré si požičiavajú, treba správať a hlavne
o tom, ako sa o knižky staráme...)

(Hlasné čítanie pre deti, ktoré rady čítajú z knižiek Astrid
Lindgrenovej, rozhovor o ich autorke...)

(Skladáme si z papie-
ra lastovičky aj lietadielka. Súťaž na dvore, komu jeho lietadlo či
lastovička doletí...)

– (Na základe indícií v kni-
hách deti hľadajú v knižnici „ poklad “ )

(Maľujeme na kamene, servítkujeme...)

Ako ticho žila, tak
ticho odišla. Skrom-
ná vo svojom živo-
te, veľká vo svojej
láske a dobrote. 18.
6. 2014 uplynulo 20
rokov, čo v tichosti

odišla do večnosti naša drahá ma-
mička

S láskou spomínajú: manžel, syn
a dcéry s rodinami.

Agnes JEŽÍKOVÁ.
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Cez víkend 17.-18.mája sa ko-
nali v stredisku vzdelávania a
oddychu Kaskády – Unovce,
Majstrovstvá Slovenska v pe-
tanque mužov a žien. Po dlhom
a náročnom víkende sa naj-
úspešnejším slovenským žen-
ským tímom stal tím v zložení

, ktorým sa podarilo ob-
hájiť majstrovský titul z minulé-
ho roka. Víťazstvom si vybojo-

Timea Šurinová, Diana Sobo-
ličová (Spiders Pezinok),
Martina Snopová, Ivana Dau-
číková

vali účasť na Majstrovstvách
Európy žien, ktoré sa budú ko-
nať v septembri v tureckom
Mersine.

Majstrovský titul v mužskej ka-
tegórii si odniesli

, ktorí bu-
du reprezentovať Slovensko na
Majstrovstvách sveta na Tahiti.
Vicemajstrami Slovenska sa
stali

.

Juraj Valent,
Martin Ševček, Peter Sedlá-
ček aAnton Majerčík

Marek Sobolič (Spiders
Pezinok), Martin Lampert,
Peter Fratrič, Lukáš Tomka

Nadchádzajúci víkend 23.-24
mája sa uskutočnilo prvé kolo
slovenskej petanque ligy klu-
bov, kde mal zastúpenie aj do-
máci Spiders Pezinok. O po-
stup do finále slovenskej ligy bo-
jovalo 5 klubov – Moped Mod-
ra, La Boule Modra, KLAP Se-
nec, KPPS Šaľa, Spiders Pe-
zinok. Celkovým víťazom sa
stal Spiders Pezinok, ktorý spo-
lu s modranským La Boule po-
stúpili do finálovej časti ligy, kde
budú spolu s klubom Žilpek Žili-
na a Guliver Bratislava bojovať
o miestenku na Euroligu, ktorá
sa uskutoční na budúci rok v

niekotrom z európskych miest.
Posledný májový víkend sa v

Pezinku, už tradične konal tur-
naj Slovak Open – neoficiálne
majstrovstvá slovenska dvojíc.
Pekné počasie do Pezinku pri-
lákalo až 46 tímov z celého
Slovenska a Čiech. Turnaj sa
hral systémom 4 základných
kôl a následne 16 tímov postu-
povalo do vyraďovacej časti tur-
naja. Celkovým víťazom sa stal
tím v zložení
a druhé mies-
to obsadili bratia

Martin Lampert
Peter Sedláček,

Peter a An-
drej Fratričovci.

Diana Soboličová

Úspechy Spiders PezinokAtlétky zo ZŠ Fándlyho zví-
ťazili v obvodnom kole s ná-
skokom 250 bodov pred dru-
hým družstvom v poradí a
začali sa intenzívne pripra-
vovať na Majstrovstvá Brati-
slavského kraja. Výkon-
nostne silné družstvo, z kto-
rého žiaľ 4 dievčatá odchá-
dzajú na stredné školy, bojo-
valo 5. 6. 2014 na kraji o kaž-
dý bod. Nepodarilo sa im síce poraziť atletickú školu z Malaciek,
ale zisk 806 bodov a umiestnenie na 2. mieste sú obrovským
úspechom. Obdivuhodná na tomto družstve je ich bojovnosť,
súdržnosť, vzájomná podpora, ale najmä talent a láska k športu.

ZŠ Fándlyho Pezinok

Mladé atlétky na Majstrovstvách BSK

Reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a
Pezinčanka Dominika Nestarcová nezlepšili na finálovom turnaji
ME v sardínskom Cagliari svoj výkon z ME z roku 2012 v Haagu.

V osemfinále podľahli ako ôsme nasadené favorizovanej Karle
Borgerovej a Britte Bütheovej z Nemecka. (r)

Obhájili deviate miesto z roku 2012

Dňa 21. 3. sa v Pezinku na
Komenského ulici uskutočnili
majstrovstvá okresu Pezinok v
basketbale. Na tomto turnaji sa
zúčastnilo celkom osem stred-
ných škôl z okresu. Pezinok
mal tiež svoje zastúpenie, kto-
ré tvorili tri družstvá.

Prvé miesto obsadili žiaci z
gymnázia Senecká v Pezinku,
ktorí prešli celým turnajom bez
jedinej prehry. Na druhom
mieste sa umiestnila Obchod-
ná akadémia v Pezinku, a tre-
tie miesto získali študenti mod-
ranského gymnázia.

Žiaci pezinského gymnázia,
a zároveň víťazi turnaja trénujú
v basketbalovom klube BK Pe-
zinok pod vedením trénerov
Vladimíra Kuznecova a Petra
Gyepesa. Na príprave žiakov
sa podieľal aj Štefan Kováč.
Naši gymnazisti si okrem prvé-
ho miesta odniesli a postup do
ďalšieho kola, ktorým budú
majstrovstvá Bratislavského
kraja.

Toto podujatie sa uskutočnilo
aj vďaka podpore školského
krajského úradu, mesta Pezi-
nok, Bratislavského samo-

správneho kraja, Obchodnej
akadémie v Pezinku, SOU Pe-
zinok, Gymnázia Pezinok, klu-
bu BK Pezinok a sponzorom
podujatia.

Majstrovstvá okresu Pezinok
v basketbale prišli osobne pod-
poriť primátor mesta Pezinok
Oliver Solga a Bratislavský žu-
pan Pavol Frešo. (BKP)

Spolu pre basketbal

V dňoch 14. – 15. 5.2014 sa
konali v Banskej Bystrici Maj-
strovstvá SR v gymnastickom
štvorboji ZŠ. Po víťazstve v kraj-
skom kole postúpili na Maj-
strovstvá Slovenska dve druž-
stvá. Premiéru na celosloven-
skom kole mali dievčatá:

a

Súťažili v kategórii A (1. – 3.
roč.) a svojím výborným cviče-
ním, zdravým sebavedomím a
veľkou bojovnosťou si získali
nielen rozhodcov, ale ja prítom-
ných divákov. Cvičili s istotou,
predviedli dokonale to, čo mali
natrénované. Odmena bola
nádherná – 1. miesto a titul
„ Majsterky SR “ .

Na majstrovstvá SR postúpilo
aj družstvo dievčat v kategórii B
(žiačky 4. – 6. roč.) menovite:

Diana
Cingelová, Betka Dulajová,
Adela Balcová, Sofia Baňo-
vičová Patrícia Tomán-
ková.

Tereza Sluková, Klára Mar-
gitanová, Petra Polkorábová,

Viktória Pokorádi a Silvia To-
mánková.

3. miesto,

Mgr. Irena Hlinkovi-

Tieto dievčatá sa ve-
nujú gymnastike od 1. triedy. Sú
veľmi húževnaté, ctižiadostivé
a veľké bojovníčky. Presadiť sa
na M-SR v tejto kategórii a vy-
rovnať sa gymnastkám z rôz-
nych gymnastických klubov je
veľmi náročné. Podarilo sa a
žiačky získali čo je
obrovský úspech.

Dievčatá trénujú a na súťaže
pripravujú

čová PaedDr. Miroslava Pe-
trakovičová

ZŠ Fándlyho

a
.

Trénerky ďakujú vedeniu ško-
ly za podporu gymnastiky na
škole, rodičom za veľkorysosť,
ústretovosť a pomoc počas
školského roka a hlavne v čase
konania súťaží.

Veríme, že gymnastky budú
naďalej napredovať a robiť dob-
ré meno sebe, škole, ale aj náš-
mu mestu.

Gymnastky zo ZŠ Fándlyho opäť majsterky SR

Na Veľkonočný piatok sa konal V. ročník „O Putovný pohár pri-
mátora Mesta Pezinok v hokejbale – VETERÁN CUP 2014.“ Tur-
naj sa uskutočnil na pohotováku v piatok 18. apríla. Hrať mohli hrá-
či, ktorí dovŕšili 35 rokov a viac. Prihlásilo sa 6 družstiev z Pezinka,
Modry a Bratislavy, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po 3 cel-
ky. V skupine sa hralo systémom každý s každým a následne boli
na programe zápasy play off. Hrací čas bol 2x15 min. hrubý čas.
Tento rok sa víťazom turnaja stal bratislavský HANCOP, ktorý na
turnaji vôbec neprehral. Najlepším strelcom turnaja sa stal Jozef
ZEMEŠ (4g) z Haligandy Pezinok a najlepším brankárom turnaja
sa stal Roman GRUS z Vitamínov Pezinok „A“. Tešíme sa na tur-
naj v roku 2015.

HANCOP Bratislava, Vitamíny Pezinok
„ A “, Vitamíny Pezinok „ B “, Haliganda Pezinok, HC Orly
Modra, ABC

Konečné poradie: 1. 2.
3. 4. 5.

6. (pv)

Hokejbalový VETERÁN CUP 2014

Po troch finále s Vitamínmi Pe-
zinok „A“ sa tento rok Haliganda
stretla s tímom HC CHILLI. Hali-
ganda postúpila do finále, keď
najprv porazila petržalský Pez-
bech a v -finále bratislavské
Tehelné Pole zhodne 2-0 na zá-
pasy. HC Chilli si poradilo 2-0 v
sérii s Vitamínmi Pezinok „B“ a v
pomere 2-1tiež s Diablami Ré-
ca. Finále sa hralo už na tri ví-
ťazné zápasy. Všetky odohrané
duely sa hrali vo vynikajúcej at-
mosfére a to vďaka obom tábo-
rom fans. Oko diváka si prišlo
na svoje, videlo veľmi kvalitné
zápasy, kde nechýbala dravosť,
rýchlosť, ale ani skúsenosti hrá-
čov, ktorí majú skúsenosti zo
slovenskej extraligy. Po výsled-
koch 5:1, 7:5 a 4:2 sa po štvrtý-

krát v poradí stala HALIGANDA
PEZINOK majstrom Pezinskej
hokejbalovej ligy. Zaujímavos-
ťou je výnimočná séria Haligan-
dy počas zápasov play off za 4
roky, keď neokúsila trpkosť pre-
hry vo všetkých 27 zápasoch.

Individuálne ocenenia tento
rok získali aj hráči z radov fina-
listov, a to: Kristián Pečimut (Ha-

liganda Pezinok), ktorý obhájil
svoje prvenstvo z minulého ro-
ku v kategórii „ Najlepší nahrá-
vač “ a „ Najlepším brankárom “
bol na strane súpera Matúš
Dugovič (HC Chilli), ktorý získal
toto ocenenie zaslúžene. Všet-
kým oceneným a majstrom sr-
dečne blahoželáme. Veľké ĎA-
KUJEME patrí všetkým fanúši-

kom, ktorí nás hnali počas celej
sezóny.

Róbert Slobo-
da 53 gólov (Tehelné Pole)

Kristián Pe-
čimut 48 asistencií (Haliganda
Pezinok)

Matúš Dugo-
vič (HC Chilli)

HALIGANDA PEZINOK,
HC Chilli, Diabli Réca, Te-
helné Pole BA, ŠHbK Račiš-
torf, Hancop BA, Vitamíny
Pezinok „B“, Pezbech Petr-
žalka, Vitamíny Pezinok „A“,

HBK Panteri Budmerice,
Hurons Budmerice, Carpat-
hians Pezinok , Bulldogs,
Jokerit Pezinok

Individuálne ocenenia:

Konečná tabuľka:
1. 2.

3. 4.
5.

6. 7.
8.

9.
10. 11.

12.
13. 14.

Najlepší strelec:

Najlepší nahrávač:

Najlepší brankár:

(pv)

HALIGANDA PEZINOK 4-násobný majster PHbL

V poslednom 26. kole štvrtej futbalovej ligy seniorov sa v B
-skupine proti sebe stretli dve pezinské mužstvá. PŠC Pezinok,
pod vedením trénera Daniela Federla, privítal na svojom trávniku
CFK Pezinok – Cajla, ktorý trénuje Ivan Kaňuk. Derby sa uskutoč-
nilo v sobotu, 14. júna.
Otvárací gól stretnutia si pripísali hráči PŠC v 42. minúte keď caj-
lanského brankára prekonal Jakub Gavorník. Prvvý polčas sa tak
skončil za stavu 1:0. Hneď na začiatku druhej polovice hry, v 47.
minúte, Gavorníka nasledoval spoluhráč Jakub Slezák, ktorý zvý-
šil na 2:0. Hráčov CFK povzbudil kontaktný gól, ktorý prišiel o 12
minút neskôr z kopačky Petra Luptáka. Tesne pred koncom sa gó-
lom Mareka Kabáta podarilo Cajle napokon vyrovnať na 2:2, čo bo-
lo napokon výsledné skóre zápasu.

Mužstvá týmto duelom uzatvorili jarnú časť sezóny. PŠC Pezi-
nok sa v tabuľke umiestnil na 3. mieste a CFK Pezinok – Cajla
skončila na predposlednom 12. mieste. (KG)

Záverečné pezinské futbalové derby

Pezinčan
ktorý sa

relatívne krátko ve-
nuje

Úspech za úspechom nám predstavuje talentovaná Pezin-
čanka pod vedením trénera Nika Kvas-
novského. Na Medzinárodných majstrovstvách SR v naturál-
nej kulturistike SANK v Kolárove 7. júna obsadila 1. miesto v ka-
tegórii Fitnes model a 2. miesto v kategórii Fitnes bikiny. V ne-
dávnych majstrovstvách SANK v Brne získala 1. miesto v kate-
górii Fitnes bikiny. Najbližšie (28.6.) ju čaká účasť na Majstrov-
stvách sveta v Nitre a my veríme, že sa jej opäť podarí
uspieť.

Adam
Horvátik,

Martina Poizlová

(r)

kulturistike sa
11. mája 2014 po
prvý raz zúčastnil
medzinárodnej sú-
ťaže IFBB v su-
sednom Maďar-
sku. Dôkazom, že
sa tejto disciplíne
venuje naozaj kva-
litne, je strieborná
medaila v kategórií mužov do 90 kg. Sľubný začiatok napove-
dá, že oAdamovi Horvátikovi budeme ešte počuť.

Úspešní Pezinčania

Drifteri
v kameňolome

V areáli pezinského kame-
ňolomu sa 14. júna konali
preteky King Of Drift Slo-
vakia 2014 Transportpro-
jekt Drift Challenge.Areál ka-
meňolomu pod Pezinskou
Babou je už tradične obľú-
beným miestom konania
týchto pretekov na ktorých
sa zúčastňuje celá sloven-
ská driftérska špička.

Basketbalový klub Pezinok
s. r. o. pozýva všetkých priaz-
nivcov basketbalu na kvalifi-
kačné zápasy Majstrovstiev
Európy 2015, ktoré sa usku-
točnia v Športovej hale SOŠ
na Komenského ul. v Pezinku.

Slovensko - Rumunsko
Slovensko - Švédsko

10. 8.
17. 8.
24. 8. Slovensko - Lotyšsko.

Pozvánka
na basketbal

V sobotu 28. júna 8. kolo vozíčkarskej ligy
v stolnom tenise

o 9.30 h

sa uskutoční
v telocvični ZŠ Na bielenisku 2 v Pezinku.

Začiatok zápasov je .

Príďte podporiť našich


