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1. poschodie

Inzercia

Inzercia

Vo štvrtok 19. marca si Ma-
lokarpatské múzeum v Pezinku
pripomenulo 55. výročie svojho
vzniku. Slávnostná akadémia
sa uskutočnila v Evanjelickom
kostole a popri klasickej hudbe
tu zaznelo aj mnoho pochval-
ných slov na činnosť múzea,
ktoré je jednou z najvýznamnej-
ších kultúrnych inštitúcií v na-
šom meste i v regióne. Význam
a záslužnú činnosť múzea vy-
zdvihli a ocenili vo svojich prí-
hovoroch aj predseda BSK
Pavol Frešo, primátor Oliver
Solga či predseda zväzu slo-
venských múzeí Peter Hýross.

55. výročie vzniku Malokarpatského múzea

Dalo by sa povedať, že život
v Pezinku sa dostal po komu-
nálnych voľbách do normál-
nych koľají. Napriek tomu ešte
stále cítim v našom meste to,
čomu Česi hovoria „blbá nála-
da“. Je to pozostatok nedávnej
najšpinavšej predvolebnej kam-
pane, akú Pezinok zažil, a tiež
dlhodobé a pokračujúce všeo-
becné „masírovanie“ mozgov.
Najmä médiá nás denne pre-
sviedčajú, že všetko je zlé a kaž-
dý klame a kradne. To je už, bo-
hužiaľ, celoslovenský jav, ktorý
prerástol vo frustráciu vedúcu k
pocitu beznádeje a márnosti.

Na druhej strane je tu „fejs-
búk“ a diskusné fóra, v ktorých
– popri ľuďoch často neznalých
veci, zato však úprimne rozhor-
čených – prevládajú príspevky
frustrovaných a labilných jedin-
cov žijúcich v klamlivom virtuál-
nom svete, ktorý sami vytvára-
jú, žijú v ňom a veria mu. Iste
by bolo veľmi zaujímavé (naj-
mä pre psychológov a psy-
chiatrov) obnažiť a verejne pre-
zentovať tieto osoby, ich život-
né príbehy, profesionálny a
súkromný život. Boli by sme
prekvapení, kto sa to skrýva za
značkami, skratkami a pseudo-
nymami. A čo by napríklad od-
povedali na takú jednoduchú
otázku, čo konkrétne v živote
urobili pre svoje mesto, pre ľudí
v najbližšom okolí, pre svoje ro-
diny. Zistili by sme, že ich hlav-
nou sebarealizáciou je ohová-
ranie, klamstvá, spochybňova-
nie čohokoľvek a kohokoľvek,
a najmä vylievanie vedier špiny
na tých, ktorí niečo dobré urobi-
li, alebo sa o niečo pozitívne
aspoň pokúšajú. Život týchto
„kyselinárov“ musí byť strašne
smutný, lebo nakoniec zostá-
vajú sami, opustení a bezvýz-
namní.

Dnes sa už len zriedka do-
zvedám o obsahu virtuálnej sto-
ky, ktorú živia rôzni mizeráci,
MI-2, V.M. a ostatní „anonym-
ní“ darebáci, no napriek tomu
občas žasnem, čo sú schopní
si vymyslieť a napísať o mne a
mojich spolupracovníkoch. Ne-
jako zvlášť ma to netrápi, už aj
preto, že ich nie je ani jedno pro-
mile, teda ani tisícina z počtu
obyvateľov Pezinka. Ďalším fak-
tom je to, že takí istí sú, bohu-
žiaľ, v každom slovenskom
meste, a náš Pezinok, žiaľ, nie
je žiadna výnimka.

Z pohľadu mojej funkcie pri-
mátora a vedúceho predstavi-
teľa samosprávy, ktorá občana
zastupuje a ktorú si zvolil, aby
ho zastupovala a veci efektívne
riešila v jeho prospech, môžem
navrhnúť len jediné riešenie, a
to aby sme si s každým, kto má
o veci verejné úprimný záujem,
spolu sadli a skúsili tvárou v
tvár si vydiskutovať akýkoľvek
problém. Dialóg primátora a ob-
čana je predsa jedným z hlav-
ných výdobytkov a prejavov de-
mokracie. Som presvedčený,
že potom aj mnohí z kritikov
dnes exhibujúcich na diskus-
ných fórach uznajú, že mnohé
veci sú iné, ako sa javia a ako
sa ktosi snaží verejnosti vsuge-
rovať podsúvaním zaručenej a
jedinej – tej ich – pravdy. Ponú-
kam preto možnosť ozajstnú,
objektívnu pravdu hľadať spo-
ločne. Pravda, len tým, ktorí o
to stoja. Oliver Solga

Spomienky
na Internačný

kláštor
v Pezinku
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Spoločné
hľadanie pravdy

Malokarpatské múzeum síce
vzniklo v roku 1960, ale pred-
chádzali mu zberateľské aktivi-
ty a výstavná činnosť takých
významných osobností akými
boli Franz von Meissel a Fedor
Jamnický. Vďaka nim vznikol aj
prvý zbierkový fond, ktorý zhro-
maždil a zachránil vzácne his-
torické predmety týkajúce sa
nielen vinohradníctva a vinár-
stva, ale najmä dejín mesta.
V ich činnosti potom pokračo-
vali, už na inštitucionálnej a pro-
fesionálnej úrovni riaditelia:
Dušan Ježík, Hana Dolská a
Danka Kopálová. V súčasnosti

múzeum vedie riaditeľ Martin
Hrubala. Dnešné múzeum ús-
pešne rozšírilo svoju pôvodnú
„ múzejnickú “ činnosť aj do ob-
lasti kultúry, umenia a duchov-
ného a spoločenského života.
Darí sa mu, najmä v ostatných
rokoch, organizovať akcie, kto-
rých výsledkom je propagácia
nášho vinohradníckeho a vinár-
skeho kraja.

Významne tiež obohacuje
kultúrny život nášho mesta a
oceňovaná je aj spolupráca s
Mestským múzeom, Pezin-
ským kultúrnym centrom a mno-
hými inými inštitúciami. Neopa-

Pozvánka na oslavy
oslobodenia Pezinka

kovateľná atmosféra výstav-
ných priestorov Malokarpat-
ského múzea ročne priláka tisí-
ce domácich a zahraničných
návštevníkov mesta, čo pozitív-
ne prispieva k rozvoju cestov-
ného ruchu a turistiky v našom
meste i okrese.

55. výročie je teda príleži-
tosťou poďakovať za doterajšiu
činnosť a dosiahnuté výsledky
a zaželať všetkým pracovní-
kom múzea veľa úspechov a ra-
dosti zo záslužnej a zaujímavej
práce.

Oliver Solga

Mesto Pezinok a Základná
organizácia Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovní-
kov srdečne pozývajú na osla-
vy oslobodenia
nášho mesta armádou býva-
lého Sovietskeho zväzu.
Slávnostné zhromaždenie sa
uskutočním

pri pamätníku
na Mladoboleslavskej ulici.

70. výročia

v stredu 1. aprí-
la o 15.00 hod.

Organizátori podujatia – Mesto Pezinok a Združenie pezin-
ských vinohradníkov a vinárov srdečne pozývajú na jubilejný -
20. ročník najvýznamnejšieho celoslovenského vinárskeho sú-
ťažného podujatia „VÍNNE TRHY – PEZINOK 2015“. Uskuto-
čnia sa , a to
v

Slávnostné odovzdávanie ocenení bude
Odborná degustačná komisia hodnotila a vybera-

la zo 445 vzoriek najlepšie vína už 20. a 21. marca v hoteli
Vinársky dom v Pezinku.

17. a 18. apríla v Pezinskom kultúrnom centre
piatok od 15.00 do 21.00 hod. a v sobotu od 13.00 do

21.00 hod. v piatok
o 16.00 hod.

Pozvánka na Vínne trhy Pezinok 2015

Riaditeľ múzea Martin Hrubala a bývalá riaditeľka Danka Kopálová prezentovali počas slávnostného koncertu v Evanjelickom kostole novú publikáciu
z histórie Malokarpatského múzea. FOTO: EvaAmzler55 pohľadníc
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Veľké búranie v Zámockom parku
Po rokoch vyjednávania a opa-

kovaných žiadostí Mesta o uvoľ-
nenie mestských pozemkov
okolo Zámku (zo strany od par-
ku), sa vedeniu mesta podarilo
dosiahnuť uvoľnenie týchto po-
zemkov a zbúranie technických
budov, ktoré pochádzali ešte zo
šesťdesiatych rokov minulého
storočia a stáli na mestských po-
zemkoch. Jednalo sa o bývalé
sklady, prijímací objekt a vážni-
cu z doby, keď tu fungovali vi-
nárske závody.

Mesto najmä v ostatnom čase
vyvíjalo tlak aj z toho dôvodu, že
od konca minulého roku stavby
okupovali bezdomovci a hrozila
ešte väčšia devastácia budov,
priestorov parku i samotného
Zámku. Nehovoriac o ohrození
života a zdravia nechcených
„nocľažníkov“. Pozemky vo vý-
mere 1606 metrov štvorcových
sa tak vrátili mestu, ktoré ich
chce v budúcnosti využívať aj
na kultúrne a rekreačné účely,
ako súčasť Zámockého parku.
Mesto bude iniciovať aj nové
oplotenie uvoľnených mest-
ských pozemkov. Podľa vy-
jadrenia primátora by pozemky
mohli slúžiť na rozšírenie úžitko-
vej plochy počas Vinobrania či
pri niektorých kultúrnych podu-
jatiach, pričom by bola využitá aj
historická kulisa Zámku. Mesto

chce, po dohovore s majiteľom
zámku, iniciovať aj brigády za-
merané na opravu poškodené-
ho muriva a výsadbu zelene.

Už po uzávierke Pezinčana
sme si prečítali v časopise
Srdce Pezinka článok „Bager
na bezdomovcov“, na ktorý tre-
ba reagovať. Časopis totiž nezo-
stal nič dlžný predvolebnej réto-
rike, ktorá pozostávala z podsú-
vania poloprávd a klamstiev,
znevažujúcich prácu primátora
a mestského úradu.

Ale poďme k veci. Anonymný
pisateľ nám v prvom rade za-
tajuje skutočnosť, že budovy
okolo Zámku nikdy nepatrili
mestu Pezinok a preto ani veľká
revitalizácia z peňazí EÚ, o kto-
rej píše, sa ich nemohla dotý-
kať. Faktom ale je, že vedenie

mesta robilo dlhé roky všetko
pre to, aby vlastník budovy zbú-
ral a mestské pozemky mestu
uvoľnil. Podarilo sa to až teraz ,
možno v súvislosti s predajom
Zámku. Na búranie bolo už pred
polrokom vybavené riadne búra-
cie povolenie. Ďalej je totálna
hlúposť a očierňovanie vedenia
mesta, že s bezdomovcami nič
nerobilo a nerobí. Konkrétnych
krokov bolo viacero, napríklad
im ponúkalo ubytovanie v noc-
ľahárni, šatstvo a hygienickú
očistu na Bratislavskej ulici, opa-
kovane sa s nimi stretávali pra-
covníci oddelenia sociálnej sta-
rostlivosti, dokonca na úrovni pri-
mátora. Písať o ostrej kritike,
ktorú si vraj mesto vyslúžilo za
bezdomovcov okupujúcich tieto
stavby a že dopustilo „takýto

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

miatok, podporu kultúry a umenia a revitalizáciu prírody.
Podporil už veľa dobrých projektov.

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

Mesto Pezinok

IBAN

Ďakujeme všetkým darcom a podporovateľom.

SK 36 5600 0000 0066 0200 1024

Mesto Pezinok má od minu-
lého mesiaca platný nový
Etický kódex zamestnanca
mestského úradu (je zverej-
nený aj na webovej stránke
mesta). Zaradilo sa tak medzi
tie mestá na Slovensku, ktoré
majú dlhodobý a vážny záu-
jem mať pevné pravidlá pre ne-
stranný výkon verejnej správy,
zakotvený aj v oficiálnom doku-
mente. Jednou z dôležitých
úloh tohto kódexu je budova-
nie dôvery verejnosti v pra-
covníkov mestského úradu a
samosprávnych orgánov. Pe-
zinská samospráva vychá-
dzala pri tvorbe nových pravi-

diel aj z predošlého kódexu,
ktorý mal Pezinok ako jedno z
mála miest už v deväťdesia-
tich rokoch minulého storočia.
V súčasnom kódexe sú však
zohľadnené všetky aktuálne
potreby a požiadavky na efek-
tívny a profesionálny výkon
pracovníkov úradu i pracovní-
kov ostatných organizácií v
gescii mesta. Všetci pracovní-
ci musia byť pri plnení svojich
úloh otvorení a prístupní verej-
nosti, s cieľom zabezpečiť kva-
litné služby pre všetkých obča-
nov. Kódex rieši celú škálu po-
vinností pracovníka úradu od
oblečenia a spoločenského vy-

stupovania až po zákaz prijí-
mania akýchkoľvek výhod či
akúkoľvek diskrimináciu obča-
nov. Sú v ňom v dostatočnej
miere zakotvené aj mechaniz-
my zamedzujúce korupcii či
protekcionizmu.

Nový kódex je v súlade so
Zákonníkom práce aj s Pra-
covným poriadkom a inými
právnymi normami. Splnomoc-
nencom pre kontrolu dodržia-
vania zásad ukotvených v kó-
dexe je hlavný kontrolór mesta.

Prijatie kódexu sa stretlo s
veľkým ohlasom aj v celoslo-
venských médiách. Je záro-
veň aj splnením jednej z úloh,
ku ktorej sa mesto zaviazalo
pri rokovaní s Transparency
International Slovensko.

Dňa 1. apríla bude účinná aj
interná smernica (tzv. protiko-
rupčná norma) o prijímaní a vy-
bavovaní podnetov o protispo-
ločenskej činnosti v zmysle zá-
kona č.307/2014 Z. z. o niekto-
rých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločen-
skej činnosti a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. Inter-
ná smernica upravuje postup
pri podávaní, preverovaní a evi-
dovaní podnetov, pri písom-
nom oznamovaní výsledku ich
preverenia ako aj podrobnosti
o oprávneniach zodpovednej
osoby. Úlohy zodpovednej oso-
by plní hlavný kontrolór mesta.
Písomné podnety bude možné
podávať zodpovednej osobe
alebo do podateľne mesta. (ra)

Mestský úrad má nový Kódex
Mesto Pezinok pravidelne informovalo o príprave nového

územného plánu i o aktivitách vedúcich k jeho schváleniu.

Situácia sa v súčasnosti skomplikovala tým, že po upozornení

prokurátora bude treba znova prerokovať niektoré žiadosti

právnických aj fyzických osôb. Upozornenie prokurátora sa

opiera o judikát Najvyššieho súdu, ktorý v obdobnom prípade

zrušil územný plán, dokonca po udelení paragrafu 25 staveb-

ného zákona, mestu Banská Bystrica. Upozorneniu prokurá-

tora sa Mesto rozhodlo vyhovieť, a to aj napriek tomu, že ná-

zor externého metodika s odbornou spôsobilosťou na ÚPN

a niektorých štátnych orgánov sú iného názoru. Záverečné

schvaľovanie nového územného plánu sa tak pravdepodobne

posunie minimálne o ďalší polrok. Primátor sa v tejto súvislosti

zúčastnil 19. marca rokovania v sídle spoločnostiAUREX, kto-

rá je realizátorom ÚPN mesta Pezinok. Účelom stretnutia bo-

lo vytýčiť si termíny a postupy pre dorokovanie ÚPN v inten-

ciách zákona. (ra)

Schválenie územného plánu
opäť posunuté

V dňoch zabezpečí mesto
Pezinok pre svojich obyvateľov zber veľkoobjemového odpa-
du. V týchto dňoch bude otvore-
ný Technický a skladový areál MPS (bývalej motokárovej
dráhy) na Fajgalskej ceste. Pod dozorom pracovníkov
Mestského podniku služieb budú môcť Pezinčania uložiť do-
vezený odpad do pripravených kontajnerov. Za dovezený od-
pad sa neplatí. Pracovníci MPS môžu skontrolovať občian-
sky preukaz pôvodcu odpadu, pretože nárok na využitie zber-
ného miesta majú iba fyzické osoby, ktoré majú pobyt
v Pezinku, resp. platia poplatok za odpad v meste Pezinok.
Upozorňujeme občanov, aby nenosili nebezpečné odpady
(napr. batérie, farby, lieky, olej...), tento odpad prevezmú
celoročne od pondelka do soboty v „ zbernom mieste ne-
bezpečných odpadov “ na Šenkvickej č. 12 v areáli firmy
Petmas s.r.o.

23., 24. a 25. apríla 2015

v čase od 8.00 h do 18.00 h

(OŽP, KS a D)

Jarné upratovanie 23.–25.4.

Ilustra né foto: (mo)č

brloh“, je rovnako číry nezmy-
sel. Znovu opakujeme, že budo-
vy patrili právnickej osobe a ona
teda mala robiť s bezdomovca-
mi poriadok a stavby si zabez-
pečiť, a nie Mesto. Pravdou je
len to, že sme Rómom z Gle-
jovky, po dohode s vlastníkom
budov, umožnili zobrať si staré
železo, ktoré v areáli zostalo.

Hlúposti typu: „prečo mesto ne-
riešilo na tomto území lezeckú
stenu či halu pre skateboard...“
netreba ani komentovať. Stačí,
keby autor týchto riadkov trošku
pohol mozgovými závitmi, po-
tom by zistil, že celé územie
Zámku a Zámockého parku, vrá-
tane hádzanárskeho ihriska, je
v zozname vedené ako Národ-
ná kultúrna pamiatka.

Hovorí sa, že kto chce psa biť,
palicu si nájde. Platí však aj to,
že palica má dva konce. Tento-
krát palica dopadla na hlavu ano-
nymného, no nami tušeného au-
tora týchto nezmyslov a vý-
myslov, ktoré majú podľa nášho
názoru jediný cieľ, a to poškodiť
akúkoľvek pozitívnu snahu alebo
činnosť mesta a jeho vedenia.

P.S. S odpoveďou na otázku,
kedy sa dozvieme koncepčné
riešenie hádzanárskeho ihris-
ka, sa treba obrátiť na majiteľov
nehnuteľnosti. Autor iste vie,
kto to je. (ra)

V rámci prvých tohoročných zmien a doplnkov v Územnom

pláne sa uskutočnilo doplnenie kapitoly Verejnoprospešné prá-

ce o dve nové akcie: Preložka cesty II/502 (obchvat Pezinka)

a napojenie preložky cesty II/503 (obchvat obce Viničné) v úse-

ku od hraníc mesta Pezinok s obcou Viničné po preložku cesty

II/502. Spracovateľom dokumentácie je spoločnosť Aurex

a termín odovzdania na BSK je máj 2015. (ra)

Zmeny a doplnky 1/2015 – informácia

Dňa 17. februára 2015 bola pomocou mechanizmov odstrá-

nená nelegálna skládka komunálneho odpadu (17,012 t) na-

chádzajúca sa v blízkosti obytného domu obyvateľov Gle-

jovky. Mesto získalo na túto akciu dotáciu z Ministerstva

vnútra SR. Realizácia projektu „Tvorba a ochrana životného

prostredia a ochrana zdravia rómskych komunít“ bola financo-

vaná zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 2000 €.

(OŽP, KS a D)

Dotácia pre Rómov

Na mimoriadnom zasadaní 12. marca Mestské zastupiteľ-

stvo schválilo dotácie na rozvoj a podporu športu, kultúry a so-

ciálnej starostlivosti. V tomto roku mesto navýšilo rozpočet

dvoch komisií dokopy o 30 000 eur. Najviac dostala komisia

športu, a to 100 000 eur, komisia kultúry získala 25 000 a komi-

sia sociálnej starostlivosti 5 000 eur. Na mimoriadne udalosti

zostala primátorovi rezerva vo výške 10 000 eur, ktorá je ur-

čená na podujatia, ktoré z rôznych objektívnych dôvodov ne-

boli zaradené do zoznamu žiadostí, predkladaných v novem-

bri minulého roka alebo sa jedná o nové aktivity v priebehu

roka. (ra)

Mestské dotácie na rok 2015

Spoločný zápis detí do pezinských materských škôl na školský
rok 2015/2016 sa uskutočnil 11. marca v budove mestského úra-
du. Celkovo bolo zapísaných 381 detí. Reálny počet, teda koľko
detí naozaj aj nastúpi do prvého ročníka, budeme vedieť až 15.
septembra. Už dnes je však isté, že kapacita jestvujúcich mater-
ských škôl nebude v tomto roku stačiť, chýbať bude približne
osemdesiat miest. Vedenie mesta preto už podniklo potrebné
opatrenia na zvýšenie kapacity a pripravuje stavebné úpravy na
základnej škole Na bielenisku, ktoré budú do začiatku nového
školského roku realizované.

Mesto Pezinok požiadalo tiež o dotáciu Úrad vlády SR, ktorý cez
médiá informoval samosprávy o tom, že uvoľní na zvýšenie kapa-
city MŠ finančné prostriedky vo výške 10 miliónov eur, na ktoré sa
prihlásilo sa viac ako 400 žiadateľov. (ra)

Zápis do materských škôl

Dňa 25. februára sa uskutočnili voľby členov mestskej školskej
rady v Pezinku. Do mestskej školskej rady boli v zmysle vyhlášky
zákona č. 291/2004 Z. z. zvolení: za zástupcov z riaditeľov škôl a
školských zariadení: Edita Varechová, Katarína Volanková, Mária
Neuszerová a Ingrid Jurčová, za zástupcov predsedov rád škôl a
školských zariadení: Zuzana Andelová, Anna Nunvářová a Ingrid
Bubeníková a za zástupcov rodičov žiakov škôl a školských zaria-
dení: Tomáš Focko a Pavol Lukačovič.

Delegovanými zástupcami mesta sa stali (po predchádzajúcich
voľbách v MsZ) Pavel Alexy a René Bílik. Na ustanovujúcom za-
sadnutí 10.3. si členovia MŠR za predsedníčku zvolili Editu Va-
rechovú a za podpredsedníčku Katarínu Volankovú. (ra)

Mestská školská rada

Ústav pamäti národa a Mesto Pezinok pozývajú na slávnost-

né verejné odovzdávanie Dekrétov veteránom protikomunistic-

kého odboja, ktoré sa uskutoční v Obradnej sieni Mestského

úradu v stredu . Dekrét si prevezme

23 osobností alebo ich rodinných príslušníkov. Je ocenením

tým, ktorí vzdorovali násiliu, odmietali spolupracovať pri presa-

dzovaní komunistického režimu a významne sa vyznamenali

v zápase o slobodu, demokraciu a právo.

22. apríla o 10.00 hodine

(r)

Pozvánka
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Ing. Pavel Alexy, PhD. poslanec za vo-
lebný obvod č. 3

(r)

Moje pôsobenie v komunálnej politike
nie je súhrnom individuálnych aktivít, ale
je vždy súčasťou kolektívnej práce.
Konkrétne kroky musí niekto iniciovať,
ale realizácia je možná len v spolupráci.
Už v minulom volebnom období sme sa
ako skupina poslancov angažovali v pre-
sadzovaní a realizácii zámerov rozvoja
mesta najmä v oblasti školstva, ekológie,

infraštruktúry, dopravy.... Som rád, že v tomto volebnom období
môžem pracovať opäť v kolektíve kolegov, ktorým záleží na zdra-
vom rozvoji mesta založenom nie na chimérach, ale na reálnej
ekonomike, v reálnom ekonomicko – legislatívnom prostredí.
Tak sa šance, že splníme, čo sme si predsavzali, výrazne zvyšu-
jú. Čo ja osobne vidím ako prioritu či priority? Nie je toho málo, a
takisto je ťažké povedať, čo je prioritou číslo jedna, dva atď. Pre
každého občana niečo iné. Pre mladé rodiny dostatok miesta v
materských školách, kvalitné školstvo, najmä základné, ale aj
stredné. Pre nás všetkých kvalitné životné prostredie. Pre ľudí v
aktívnom veku dostatok pracovných príležitostí, pohodlné cesto-
vanie. Kultúrne a športové vyžitie pre deti, mládež, ale aj pre
dospelých. Naozaj toho nie je málo, čo všetko musí „mesto“ za-
bezpečiť, aby bola väčšina spokojná. Náročky som napísal väč-
šina, nie všetci, lebo uspokojiť všetkých nie je v ľudských silách.
Atak je potrebné riešiť veci postupne. V oblasti dopravy určite tre-
ba riešiť obchvat Pezinka, ale aj také prozaické problémy ako par-
kovanie v meste, rekonštrukciu a budovanie chodníkov, z kto-
rých mnohé sú v nevyhovujúcom stave. Budem sa zasadzovať o
dokončenie rekonštrukčných prác na budovách základných
škôl, mnohé z nich sú už teraz veľmi dobre rozpracované. Je po-
trebné sledovať demografický vývoj Pezinka a v predstihu pláno-
vať a zabezpečiť dostatočný počet miest v materských školách.
V sociálnej oblasti určite „zdvihnem ruku“ za rozšírenie kapacít
zariadenia opatrovateľskej služby. V oblasti životného prostredia
budem zásadne proti zvyšovaniu jeho zaťaženia akoukoľvek for-
mou, či už skládkovaním odpadu alebo jeho spaľovaním v blíz-
kosti mesta. Rekonštrukciu si už pýta aj verejné osvetlenie.
Ideálnym riešením je jeho celková rekonštrukcia a prechod na
podstatne ekonomickejšiu a ekologickejšiu variantu LED osvet-
lenia. V oblasti bezpečnosti mesta budem podporovať a presa-
dzovať postupné rozširovanie kamerového systému a monitoro-
vanie najmä kritických lokalít mesta. Značnú pozornosť som v mi-
nulosti venoval a naďalej chcem venovať športu v meste, najmä
športu orientovanému na deti a mládež či už organizovanému,
alebo rekreačnému. Samozrejme, že je toho podstatne viac, ako
sa dá napísať v rámci príspevku do Pezinčana, ale chcem veriť,
že sú to všetko veci, na ktorých záleží nielen mne, ale všetkým
obyvateľom Pezinka.Apreto dúfam, že bez ohľadu na to, za kto-
rú stranu, iniciatívu či za ktorý volebný obvod bol ten – ktorý po-
slanec zvolený podporí každý z nás aktivity, ktoré povedú k zlep-
šeniu života v našom meste vo všetkých sférach, vo všetkých
častiach mesta, pre všetkých jeho obyvateľov.

Predstavujeme poslancov MsZ
Od februára 2015 dávame priestor na predstavenie sú-

časným poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
V tomto čísle Pezinčana svoj volebný zámer predstavuje:

V súlade s volebným programom ako aj pripravovaným
Programovým vyhlásením na roky 2014-2018 Mesto Pezinok
urobilo ďalší krok k zvýšenej otvorenosti samosprávy a zvýšené-
mu podielu informovanosti občanov. Na webovej stránke mesta

v časti informácie egovernment – samo-
správa sú zverejnené informácie o jednotlivých rokovaniach od-
borných komisií a Mestskej školskej rady, ktoré sú poradnými
orgánmi mestského zastupiteľstva. Dočítame sa tam samozrej-
me nielen o zložení a štatúte jednotlivých komisií, ale aj o priebe-
hu jednotlivých rokovaní vo forme zápisníc, účasti členov a
samozrejme o pripravovaných rokovaniach. Údaje sa budú
ukladať, zachovávať a priebežne dopĺňať už od prvých rokovaní
roku 2015.

www.egov.pezinok.sk

(r)

ISRMO úspešne (i menej úspešne) pokračuje

Oznamujeme vlastníkom pozemkov a stavieb na území
mesta Pezinok povinnosť vykonať
v zmysle prijatých Všeobecne záväzných nariadení
a v termíne .

Kontrolu plnenia nariadenia o deratizácii vykoná Mesto Pezi-
nok prostredníctvom kompetentných zamestnancov MsÚ.
V prípade nedodržania tejto povinnosti budú uplatnené sank-
cie v zmysle zákona.

celoplošnú deratizáciu
č.4/2003

č.7/2003 1. 4. 2015 – 15. 5. 2015

Nezabudnite na deratizáciu

Pozitívnou správou je fakt, že
budovanie jednej etapy tohto
veľkého projektu v celkovej hod-
note 1, 7 mil. eur je v závereč-
nom štádiu. Spomínaným pro-
jektom je Revitalizácia vy-
chádzkovo – oddychovej zóny ,
ktorá má dve časti, a to na
Novomeského ulici a pri mater-
skej škole naAmfiteátri (Na bie-
lenisku). Je tu osadená dlažba,
vybudované parkoviská, verej-
né osvetlenie a pripravené
plochy na osadenie detských ih-
rísk, lavičiek a smetných košov
ako i výsadbu stromov a verej-
nej zelene. Práce vykonáva nie-
koľko firiem, pričom hlavným re-
alizátorom je spoločnosť Sates
z Považskej Bystrice ( staveb-
né práce), mmcité (mobiliár) a
Štúdio 21 ( detské ihriská).

Bez väčších problémov po-
kračujú, v rámci projektu Re-
konštrukcia a modernizácia, aj

náročné práce na Základnej
škole na Bielenisku. Počas zim-
ných mesiacov tu boli vybudo-
vané dve nové učebne a podla-
hy haly, kuchyne, jedálne a
osvetlenie. V súčasnosti sa fir-
ma Energetika, stavebníctvo,
financovanie venuje vybudo-
vaniu multifunkčného ihriska a
oddychových terás. V závere
sa bude realizovať nové oplo-

tenie školy a parkovisko pre
bezpečný prístup detí, ktoré
rodičia vozia do školy automo-
bilom. Firma Aquacom reali-
zuje zateplenie obvodových
stien.

Najväčšie problémy sa dopo-
siaľ vyskytli na Základnej škole
Jána Kupeckého. Tu „odskočil“
už druhý „vysúťažený“ zhotovi-
teľ, ktorý mal realizovať výme-

nu okien, novú strechu a kom-
pletné obloženie stien celej bu-
dovy. Spoločnosť OMOSS od-
stúpila od zmluvy dokonca po
jej podpise ministrom a primá-
torom, a jej zverejnení, v čase,
keď mala nastúpiť na stavenis-
ko.

Po zložitých rokovaniach pod-
niklo vedenie mesta všetky pot-
rebné kroky k tomu, aby bola vy-
hlásená nová súťaž a aby sa
stihol „šibeničný“ termín rekon-
štrukcie tejto školy.

Dňa 19. marca si všetky rozo-
stavané stavby prezrel aj pred-
seda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo.
BSK je garantom realizácie toh-
to veľkého projektu a stavby
chodí pravidelne kontrolovať.
Spolu s odbornými pracovníkmi
BSK sa župan zaujímal najmä
o rozsah prác, štádium ich reali-
zácie a financovanie. (ra)

Zverejňovanie rokovaní
odborných komisií

Na prvom riadnom zasadaní Mestského
zastupiteľstva v Pezinku boli schválené tie-
to pracovné komisie:

Predseda: Juraj Pátek, podpredseda: Ma-
rián Šipoš, Ján Matuský, Pavol Hodák, Igor
Strečko, Peter Kadlec, Kvetoslava Šrbová,
Igor Hianik

Predseda: Miloš Andel, podpredseda: Ele-
na Žárska, Mário Branný, Tomáš Pitoňák,
Igor Stručka, Katarína Valenteová, Roman
Mács, Mária Mifková, Michal Svátek

Predseda: René Bílik, podpredseda: Bo-
žena Mizerová, Ľubomír Pajtinka, Anton
Eliáš, Martin Dulaj, Elena Matuská, Elena
Jurčíková, Marián Majer, Katarína Hlavan-
dová

Predseda: Marián Pátek, podpredseda: Ri-
chard Demovič, Magdaléna Konečná, Ive-
ta Bulavová, Zita Joklová, Elena Žárska,
Zlatica Herdová, Kamila Némethová

Komisia územného plánovania, výstav-
by, dopravy a životného prostredia

Komisia ekonomiky, financií a podnikania

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

Komisia sociálnej starostlivosti a zdra-
votníctva

Komisia kultúry

Komisia športu

Komisia vinohradníctva a vinárstva

Komisia cestovného ruchu a turistiky

Komisia verejného poriadku

Predseda: František Féder, podpredseda:
Drahomír Šmahovský, Martin Šušoľ, Peter
Hýross, Ivan Pullman, Juraj Hanulík, Kata-
rína Popelková, Jozef Mikláš, Kvetoslava
Štrbová

Predseda: Pavel Alexy, podpredseda: Ján
Čech, predsedovia alebo nominanti jed-
notlivých športových klubov, organizácií a
združení

Predseda: Gabriel Guštafík, podpredse-
da: Milan Čech, Ján Hacaj, Oľga Bejdáko-
vá, Vladimír Píš, Martin Hrubala, Marek
Trubač, Michal Svátek, Gabriela Vojteko-
vá

Predseda: Peter Wittgrúber, podpredse-
da:Viktória Tahotná, Emanuel Noga, Pavol
Lukačovič, Eva Lovasíková, Peter Ronec ,
Martin Šušoľ, Peter Jedinák, Milan Grell

Predseda: Jozef Chynoranský, podpred-
seda: Adam Solga, Ľubomír Čech, Marián
Majer, Vojtech Gottschall, Emil Moťovský,

Rudolf Adamčík, Milan Grell, Roman Šma-
hovský

Predseda: Ján Čech, Členovia: Richard
Demovič, Miloš Andel, Tomáš Pitoňák,
Juraj Pátek

Komisie majú štatút poradných orgánov
mestského zastupiteľstva a plnia aj iniciač-
nú funkciu. Všetky komisie sa už zišli,
niektoré aj opakovane, aby riešili aktuálne
problémy.

Zároveň boli schválení aj noví členovia
dvoch dozorných rád spoločností, v kto-
rých je mesto Pezinok stopercentným
vlastníkom.

predseda: Adam Solga,
podpredseda: Kvetoslava Štrbová, Anton
Eliáš, Ľuboslav Choluj, Vladimír Popelka,
Ľubomír Morbacher, Jozef Mikláš

(poliklinika)
- predseda: Ján Čech, podpredseda: Fran-
tišek Féder, členovia: Mojmír Kvačala,
Vlastimil Dolák, Ján Matuský, Zita Joklová,
Milan Grell

Oliver Solga, Miloš Andel, Ján Čech, Jozef
Chynoranský, Drahoš Šmahovský, Gabriel
Guštafík, Božena Mizerová, Elena Žárska

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Dozorné rady:

Sobášiaci:

Televízia Pezinok:

Pezinská mestská spoločnosť

Nové komisie už pracujú

S príchodom jari spoločnosť Termming ako dodávateľ tepla z
mestských centrálnych zdrojov začala s úpravami verejných pries-
transtiev. Postupne nám, po rozsiahlej rekonštrukcii tepelných
rozvodov, ktorá sa realizovala v minulom roku, miznú provizórne
lávky a kopy zeminy na sídliskách Sever, Juh a Za hradbami.
Mesto Pezinok dohodlo so spoločnosťou harmonogram týchto
prác. Súčasťou úprav bude nielen vyrovnanie zeminy s následným
zatrávnením, ale aj osadenie lavičiek a úprava chodníkov a komu-
nikácií. Spoločnosť Termming zabezpečí výmenu dosiek na lavič-
kách na sídlisku Sever a prispeje k vylepšeniu detských ihrísk.
Samozrejme, že všetky práce po konkrétnych lokalitách budú po-
stupne kontrolované a preberané pracovníkmi mesta. Práce by ma-
li byť ukončené v priebehu letných mesiacov. (ra)

Teplovod a rozkopávky

MESTO PEZINOK
obsadzuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu

s týmito kvalifikačnými predpoklady a požiadavkami: VŠ vzde-
lanie II. stupňa – právnická fakulta, bezúhonnosť, práca s PC.
Vítaná prax v oblasti súkromného práva (najmä: Občianskeho
súdneho poriadku, Občianskeho zákonníka, Obchodného zá-
konníka). Mzda a nástup dohodou. Žiadosti spolu s profesijným
životopisom, kópiou dokladu o vzdelaní a súhlasom so spraco-
vaním osobných údajov treba doručiť na adresu Mestský úrad v
Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok alebo osobne
do podateľne, resp. na e-mailovú adresu
v termíne do 20.04.2015. Bližšie informácie poskytne Mgr.
Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ (

, 033 / 69 01 111). Mesto Pezinok si vyhradzuje právo
písomne odpovedať len uchádzačom, ktorí budú pozvaní na úst-
ny pohovor.

„právnik MsÚ“

msu@msupezinok.sk

miroslav.sebesta@msupe-
zinok.sk

Mesto Pezinok v tomto čase vykonáva vý-
menu piesku na detských ihriskách a chystá

rekonštrukcie a opravy poškodených častí. Pri tejto príležitosti chce-
me požiadať občanov, aby neosádzali na detské ihriská v majetku
mesta žiadne hracie prvky, preliezačky, kĺzačky a podobne. Oce-
ňujeme snahu niektorých občanov doplniť ihriská vlastnými zdrojmi,
ale, žiaľ, väčšinou sa jedná o prvky, ktoré sú síce dostupné v obcho-
doch, ale nemajú požadovaný certifikát. Pri pravidelnej kontrole hy-
gienikov a inšpektorátu práce sme za tieto necertifikované prvky
sankcionovaní. Prosíme preto, aby v budúcnosti akákoľvek iniciatíva
realizovaná na detských ihriskách v majetku a správe mesta bola
konzultovaná s oddelením životného prostredia MsÚ v Pezinku. (ra)

Upozornenie

Vážení občania, oznamujeme vám, že referát daní a poplatkov v
priebehu mesiaca apríl začne doručovať Spoločné rozhodnutie pre
všetky miestne dane a Rozhodnutie za komunálny odpad. Roz-
hodnutia sa doručujú prostredníctvom kuriéra a doručovateľov po
jednotlivých uliciach. Splatnosť dane je uvedená v rozhodnutí. Zá-
roveň chceme požiadať občanov, aby pri úhradách dane a po-
platku využívali možnosť platby bezhotovostným prevodom
z účtu vedeného v banke na príslušný účet správcu dane.

odd. ekonomiky a miestnych daní

Platenie miestnych daní a poplatkov

16. marca sa začalo s intenzívnym zametaním kamienkov po zim-
nej údržbe. Pracovníci fy Petmas s. r. o. ručne zametajú chodníky a
parkoviská, strojová zametačka zametá krajnice ciest. Harmo-
nogram zametania zametačkou, ktoré bude trvať až do začiatku
zimnej údržby v polovici novembra, je zverejnený na internetovej
stránke Mesta. Zametanie mesta vzhľadom na priaznivé počasie
doteraz robili aktivační pracovníci z Úradu práce. Mesto tak zabez-
pečilo vyčistenie najmä centra mesta od kamienkov a prachu ešte
počas zimného obdobia. (OŽP, KS a D)

Zametanie mesta
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 30. 4. 2015

Inzercia

Starám sa o ťažko chorého 54 ročné-

ho brata. Pred rokmi mu diagnostikova-

li schizofréniu. Nevládzem sa ďalej o ne-

ho starať, chcem mu vybaviť ústav. Ako

mám postupovať?

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Brata môžete umiestniť v niektorom z

Domovov sociálnych služieb. Pred tým je

však potrebné požiadať o posúdenie od-

kázanosti na takúto sociálnu službu na

Bratislavskom samosprávnom kraji. Všetky potrebné tlačivá

(žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekár-

sky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu)

sú k dispozícii na stiahnutie na ich webovej stránke, prípadne

si ich môžete vyžiadať osobne v uvedenom úrade. Po posúdení

vašej žiadosti vám vydajú rozhodnutie o odkázanosti na sociál-

nu službu a posudok o odkázanosti na takúto sociálnu službu.

S týmito dvomi dokladmi sa potom môžete uchádzať v niekto-

rom z domovoch sociálnych služieb. K žiadosti o zabezpeče-

nie poskytovania sociálnej služby je potrebné ešte doložiť

Vyhlásenie o majetku s overeným podpisom (tlačivo nájdete

na webovej stránke domova sociálnych služieb) a fotokópiu roz-

hodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne.

Sociálna poradňa
Jar sa opäť hlási. Príroda sa

prebúdza a všetkých to láka naj-

mä do lesa, našich záhradiek či

vinohradov. Jar je však obdo-

bie, kedy vzniká najviac po-

žiarov spôsobených činnosťou

ľudí v prírode používaním otvo-

reného ohňa. Je to zaklada-

nie malých ohníkov v lesnom

prostredí, vypaľovanie suchej

trávy, spaľovanie odpadu z vin-

nej révy a iných prírodných

porastov. V roku 2014 neevido-

valo Okresné riaditeľstvo HaZZ

v Pezinku na území okresov

Pezinok a Senec žiaden po-

žiar v lesnom prostredí. Prí-

slušníci zasahovali pri likvidá-

cii 5 požiarov v prírodnom

prostredí a 30-krát pri vypaľo-

vania trávy a suchých poras-

tov.

Upozorňujeme občanov, aby

nepoužívali otvorený oheň a ne-

fajčili na miestach so zvýšeným

požiarnym nebezpečenstvom,

nevypaľovali porasty a neza-

kladali oheň na miestach, kde

by mohlo dôjsť k jeho rozšíre-

niu. Pri manipulácii s ohňom vo

voľnej prírode je potrebné dodr-

žiavať zásady požiarnej bez-

pečnosti. Občania často spaľu-

jú odpad a vypaľujú suché trávy

počas veterného počasia, čo je

najväčší predpoklad rýchleho

rozšírenia požiaru. Najbezpeč-

nejší spôsob z hľadiska požiaru

je odviezť odpad do kontajne-

rov alebo priamo na skládku.

Pripomíname, že spôsobenie

požiaru je porušením platných

právnych predpisov, čo môže

byť kvalifikované ako priestu-

pok alebo trestný čin. V prípade

porušenia povinností fyzických

osôb vyplývajúcich zo zákona o

ochrane pred požiarmi môže

okresné riaditeľstvo HaZZ ulo-

žiť v blokovom konaní pokutu

do výšky 33 € a v priestupko-

vom konaní až do výšky 333 €.

OR HaZZ v Pezinku

mjr. Ing. Dana Škvarková

Ochrana lesov pred požiarmi

DOM ZA CENU BYTU
www. domyvinicne.sk

0903 529 501

Inzercia

na charitatívne podujatie
ktorého štvrtý ročník sa bude konať v prednej časti pezinského

. Podujatie je určené deťom z det-
ských domovov a domovov sociálnych služieb z okolia Pezinka.
Na podujatí sa budú prezentovať dobrovoľné záchranárske zlož-
ky ako Bratislavská kynologická záchranárska brigáda, Dobro-
voľný hasičský zbor Pezinok, Slovenský červený kríž a Inter-
national BloodhoundAcademy. Začiatok akcie je naplánovaný na

K dispozícii bude počas dňa aj
občerstvenie a kultúrny program. Samotné DD a DSS budú ponú-
kať na predaj výrobky z vlastných dielní. Verejnosť tak bude mať
možnosť zakúpením týchto výrobkov podporiť deti a klientov
z týchto zariadení.

POZVÁNKA

Zámockého parku 25. 4. 2015

10.00 hod. a koniec o 15.00 hod.

Budem záchranárom,

Tešíme sa na Vašu účasť!

Záchranári sa budú venovať deťom z detských domovov

Táto inštitúcia ATV píše svoju
históriu v meste Pezinok už ce-
lé desaťročie. Za tú dobu sa v
školských laviciach ZŠ Fándly-
ho vystriedal nemalý počet
vzdelávaniachtivých občanov
z väčšej časti v postproduktív-
nom veku. Ku cti zabezpečova-
teľov takejto formy vzdelávania
slúži, že okruhy tém vždy určo-
vali samotní záujemcovia o
vzdelávanie. Myslíme si, že roz-
hodujúcim kritériom pri výbere
študijných odborov vždy bola a
stále je možnosť využívania na-
dobúdaných znalostí získava-
ných hoci aj na sklonku života.

Samozrejme, že my všetci,
ktorým ATV vstúpila do života,
sme vďační mestu Pezinok za
ponúknutú možnosť

, hoci obmedzovanej ve-
kom. S tým bezpochyby súhla-
sia všetci absolventi všetkých
odborov.

Aprečo je tomu tak? Lebo štú-
dium na ATV je fantastickým
dobrodením mesta ponúkané
jeho starším občanom. Vnáša
tú najhodnotnejšiu kvalitu do
všedných dní starých ľudí.
Umožňuje nadviazať nové pria-
teľstvá, dáva možnosť pookriať
nalomenému duchu, chráni
často iba posledné zvyšky ľud-
skej sebaúcty, kladie odpor ne-

sebareali-
zácie

priateľskému strašiakovi všet-
kých starcov s menom Alzhei-
mer.

Od roku 2010 bola do štu-
dijných plánov zaradená aj
Angličtina. V tomto roku 2015 je
naša skupina už štvrtá, ktorá sa
chystá štúdium predpísaným
spôsobom ukončiť. Dvojročné
štúdium umožnilo vzájomné
stretávanie sa s vynikajúcou,
pre výučbu zapálenou učiteľ-
kou Ing. Alenkou Dirti a jej pri-
činením aj s anglickým jazykom
dokopy viac ako 50 krát.
Dostatočný počet stretnutí na
to, aby sme si mohli obľúbiť „tý-
čerku“ aj angličtinu. Lebo an-
glický jazyk je možné si obľúbiť!
Napokon, tak ako každý iný ja-
zyk.

Avšak štúdium cudzieho jazy-
ka na ATV je trúfalosťou schop-
nou vytrestať neskromných od-
vážlivcov. Ono vlastne – takéto
štúdium tých odvážlivcov trestá
po celú dobu štúdia.Ak by si kto-
koľvek z nás opovážil v období
medzi semestrami prestať sa
angličtinou zaoberať, pozabú-
dali by sme strašne veľa z toho
mála, ktoré sme si dokázali...
vryť? ...do pamäti. Lebo je pra-
vda, že: „vedomosti získané v
mladosti sú akoby vytesané do
skaly zatiaľ čo vedomosti zís-

kavané v starobe sa vpisujú iba
do piesku na brehu mora“

Každé štúdium vzdeláva a na-
dobudnuté vzdelanie sa doža-
duje následného uplatnenia.
Ani v našom prípade nás, ab-
solventov dvojročného štúdia
anglického jazyka nemusí naše
koketovanie s angličtinou nevy-
hnutne skončiť nezdarom. Ne-
zdarom by bola inaktivita po
ukončení štúdia, a preto ponú-
kame celkom tri námety smeru-
júce k povzbudeniu záujmu o
tento študijný odbor aj v ďalšom
období.

Radi by sme niekedy na konci
školského roka zorganizovali
zájazd do Londýna, aby sme
„vyskúšali“ Angličanov, či nám
budú rozumieť. Za päť rokov vý-
učby je nás asi 50 absolventov.
Vy, ktorí by ste mali o zájazd zá-
ujem, dajte o sebe vedieť na
čísle alebo

Páni radní!, kompetentní a spl-
nomocnení! Dovoľte nám po-
kračovať na ATV v štúdiu ang-
ličtiny aj v treťom roku. Pocvičili
by sme sa v ňom vo veľmi po-
trebnej konverzácii cielenej na

1.námet – výzva!

2.námet - prosba!

033/642 30 66,
0949 560 567

tému: „ Sprevádzanie zahranič-
ných hostí pamätihodnosťami
mesta a okresu Pezinok “ .
Naša pani učiteľka Ing. Ditri
nám prisľúbila, že nám v našom
snažení bude nápomocná za
rovnakých podmienok ako má
v riadnom roku výučby.

Právnici, znalí anglického ja-
zyka pomôžte nám s legislatí-
vou pri zakladaní Klubu prate-
ľov anglického jazyka! Učitelia,
ktorých vedomosti angličtiny do-
kážu uživiť - aj vy predsa anglič-
tinu milujete! Pomôžte nám vy-
tvoriť prostredie, v ktorom sa bu-
de možné v angličtine zdokona-
ľovať! Ste Pezinčania - urobte
to pre Pezinok! Chceme sa s
vami a niekedy aj bez vás spo-
radicky stretávať niekde v ka-
viarni, alebo v reštaurácii. Pri-
chystáme si na vás otázky a vy
sa s nami o svoje vedomosti po-
delíte. V súčasnosti máme iba
hmlisté predstavy o fungovaní
Klubu ale veríme, že „naša
dobrá vôľa všetky prekážky
zdolá“! Lebo: čo my vieme, akí
správni spoluobčania, vzdelaní
v jazykoch a kvalitní v člove-
čenstve prídu po nás?

Za kolektív spolužiakov

3:námet – povzbudenie!

Ing. Ján Kováč

Tri námety z Akadémie tretieho veku

Občianske združenie Dobrovoľný

hasičský zbor v Pezinku organizuje dňa

5. 4. 2015 od 19.00 h v kultúrnom dome

tradičnú Veľkonočnú hasičskú šibač-

kovú zábavu s polnočnou tombolou o

hodnotné ceny. Tešíme sa na účast-

níkov, ktorí si vstupenky v hodnote 8 €

môžu zakúpiť u p. Slaného na Kupec-

kého ul, 0917 402 856.

Tešíme sa na vašu účasť. Celý zisk z akcie bude venova-

ný pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru Pezinok-

mesto.

Hasičská Šibačková zábava
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Turecký dom patrí k najstar-
ším stavbám v Pezinku. Podľa
pamiatkového prieskumu časť
pivnice pochádza z obdobia goti-
ky. Pri rekonštrukcii stavby sme
otvorili zámurovky v stenách a
odkryli podzemnú chodbu, ktorá
potvrdzuje teórie, že stavby na
námestí v Pezinku boli poprepá-
jané v podzemí. Časť objavenej
chodby sme sprístupnili. V piv-
nici zostávajú zamurované ešte
ďalšie dva otvory a môžeme len
hádať, čo ukrývajú.

V uplynulých dňoch nám pe-
zinská televízia priniesla sprá-
vu o znovuotvorení historic-
kej pivnice v Tureckom dome.
Nová prevádzka má výstižný
názov „ u PIJÁKA“ . Keďže sa
jedná o jednu z najcennejších
historických budov v meste,
opýtali sme sa Ing. Jaroslava
Pijáka, spolumajiteľa budo-
vy a riaditeľa spoločnosti
GAUDIUM, centrum oddychu,
s.r.o., ktorá budovu prevádz-
kuje, na podrobnosti.

Verejnosti sa dostala infor-
mácia, že ste sprístupnili his-
torickú pivnicu v Tureckom
dome. Čo vás k tomu viedlo?

�

Historická pivnica „u Pijáka“ otvorená

Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko budú pokračovať v spo-

lupráci aj v ďalšom programovom období 2014-2020. Do konca

roka podpíšu už tretiu zmluvu, kde zakotvia spoločné plány pre

ďalší rozvoj. Predseda Krajinskej vlády Dolného Rakúska Erwin

Pröll a predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo označili za

spoločné priority dopravu. Počíta sa aj s výstavbou štyroch cyklo-

lávok v území medzi Vysokou pri Morave a Malými Levármi.

Hovorili aj o obchvate Bratislavy D4, ktorý má byť napojený na

rýchlostnú cestu S8 v Rakúsku.

Predmetom rokovania bola aj rekonštrukcia Malokarpatského

osvetového strediska, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,

na kultúrno-atraktívne centrum. BSK tak chce oživiť typické tradí-

cie a využiť danosti cezhraničného regiónu na rozvoj prírodného

a kultúrneho dedičstva. (BSK) redakčne krátené

BSK nadviaže na spoluprácu
s Dolným Rakúskom

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku v
spolupráci s Národnou trans-
fúznou stanicou Bratislava zor-
ganizoval 23. februára v rámci

celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi odber
krvi od dobrovoľných darcov. Odberu sa zúčastnilo 60 darcov a
úspešne darovalo krv 55 darcov. Ďalší odber krvi sa uskutoční
22. júna 2015. (JM)

Valentínska kvapka krvi

SPOLOK PRIATEĽOV DOBRÉHO VÍNA vás srdečne po-
zýva na , ktorá sa usku-
toční dňa

a to v čase

Máte jedinečnú príležitosť ochutnať a ohodnotiť všetky vy-
stavené vína a zároveň určiť ich poradie.

Hurbanova ul. 6, Grinava v čase od 17.00
hod – 20.00 hod. mob.: 0908 116 048

Štúrova ul. 13, Grinava v čase od 17.00
hod – 20.00 hod. mob.: 0903 852 694

Myslenická ul. 20, Grinava v čase od 08.00
hod – 20.00 hod. mob.: 0903 427 020

Každý záujemca odovzdá 2 fľaše z každej vzorky vína s ob-
jemom 0,75 l s označením mena darcu, odrody a ročníka.
Vzorky priniesť vo fľašiach „Bordo“
(0,75 l fľaša, zelená), pokiaľ vystavova-
teľ takú nemá, preberajúci mu takú po-
skytnú. Bližšie informácie o spôsobe
hodnotenia na vyššie uvedených tele-
fónnych číslach.

Víťazné vína budú ocenené.

9. GRINAVSKÚ OCHUTNÁVKU VÍN
11. apríla 2015 v priestoroch Základnej školy

Pezinok - Grinava Orešie, od 14.00 hod. –
20.00 hod.

Vzorky do tejto súťaže treba odovzdať
2015 na týchto zberných miestach :
Jozef Krasňanský,

Marian Krasňanský,

Jozef Šindler,

od 2. do 8. apríla

Tešíme sa na vašu návštevu.

Pozvánka na ochutnávku vín
GRINAVSKÝ HROZEN 2015

Pivnica je zaujímavá, dýcha
históriou a jej otvorenie a sprí-
stupnenie verejnosti v našom vi-
nárskom meste považujeme za
svoju povinnosť.

Keď som sa do Pezinka pred
rokmi prisťahoval, zistil som, že
pPezinčania poznajú mnohé za-
riadenia hlavne podľa názvov
ich majiteľov – prevádzkovate-
ľov. Myslím, že názov, ktorý sme
pivnici dali, je aj z pohľadu vinár-
skej prevádzky aj z pohľadu jej
majiteľa/prevádzkovateľa veľmi
výstižný. Čo poviete? (smiech)

� Pivnicu ste nazvali „u Pijá-
ka “ . Prečo?

�

�

Komu je pivnica určená?

Akú kapacitu má pivnica?

Pivnicu môžu využívať všetci:
občania a firmy na svoje pose-
denia a oslavy, ale aj občianske
združenia a neziskové organi-
zácie na prezentáciu svojich akti-
vít. Nebudeme sa brániť ani to-
mu, aby pivnica bola miestom,
kde môžu mladí, začínajúci u-
melci vystavovať svoje diela, re-
sp. organizovať svoje koncerty.

V pivnici je vytvorené pohodl-
né sedenie pre 20 osôb.
Jednoduchými technickými opa-
treniami vieme zvýšiť kapacitu
ešte o ďalších 10 miest. Bonu-

som je sedenie na uzatvorenom
dvore Tureckého domu, ktorý je
priľahlý k pivnici. Kapacita tohto
dvora určite uspokojí priestoro-
vé nároky akejkoľvek spoloč-
nosti.

Pivnica nemá stanovené otvá-
racie hodiny. Bude otvorená a
sprístupnená každému a všet-
kým na požiadanie. Na základe
telefonického alebo e-mailo-
vého dopytu (0903-433 225 re-
sp. ) sa
záujemca dozvie, za akých pod-
mienok môže pivnicu navštíviť -
využiť a dohodne si čas sprí-
stupnenia. V pivnici vieme po-
skytnúť všetky požadované
gastronomické služby, ale vie-
me priestor poskytnúť len ako
čistý prenájom s tým, že si
návštevník môže priniesť vlast-
né pokrmy a nápoje.

Čo sa týka zahájenia prevádz-
ky, pivnica je v týchto dňoch už
pripravená na prijatie návštevní-
kov.

Ďakujeme za rozhovor a želá-
me vám veľa úspechov.

zhovárala sa

� Ako a kedy bude pivnica
otvorená?

Zuzana Sandtnerová

gaudium@gaudium.sk

Dňa 20. a 21. marca sa v Pezinskom kultúrnom centre uskutočnil
azda najúspešnejší Pezinský amatérsky filmový festival v jeho jede-
násťročnej histórii. Počas dvoch dní diváci, ktorí často naplnili kino-
sálu do posledného miestečka, mali možnosť vidieť množstvo fil-
mov, z ktorých mnohé znesú najprísnejšie kritériá profesionálnej
tvorby. Čerešničkou na torte bolo premietanie prvého pezinského ce-
lovečerného filmu a beseda s jeho tvorca-
mi. Film, ktorý sa nakrúcal osem rokov, zožal zaslúžený úspech už v
lete naAmfiteátri. Festivalu, ktorý podporilo aj mesto Pezinok, sa bu-
deme venovať v budúcom čísle Pezinčana, ktorý prinesie aj rozho-
vor s tvorcami spomínaného filmu a organizátormi festivalu.

Socialistický zombi mord

(r)

Výstava
Manželia Júlia Piačková a Igor Piačka majú spoločnú výstavu svo-

jej výtvarnej tvorby nazvanú Horizont udalostí v bratislavskej Audi
Exlusive Gallery. Výstava potrvá až do 25. mája a je nainštalovaná v
spomínanej galérii na adrese AEG Harmincova 2/B. (r)

Úspešný PAFF

Základná organizácia Únie žien v Pezinku pozýva všetkých
Pezinčanov na podujatie , ktoré sa uskutoční

.

Vítanie jari slovami básnika
Folklórny program – FS Obstrléze
Veľkonočné zvyky

predsedníčka ZO ÚŽS

VÍTANIE JARI v nede-
ľu 29. marca 2015 o 15:30 hod. na nádvorí Krušičovej kúrie

PaedDr. Elena Matuská,

Program:

Návštevníci si budú môcť zakúpiť malé občerstvenie.

VÍTANIE JARI

V takomto duchu sa niesla výročná schôdza Základnej organizá-
cie Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorá sa uskutočnila
14. marca v jedálni SOŠ na Komenského ulici. Sviatočne preto, že
si jej členovia pripomenuli 55. výročie tejto organizácie a pracovne
preto, že problémov a starostí, ktoré musia riešiť, je viac ako dosť.
Dôležité však je, že táto organizácia pracuje nielen v prospech
Pezinčanov, ale aj ľudí z okolitých miest a obcí. Jej vyše dvesto čle-
nov sa môže pochváliť mnohými úspechmi, ale aj každodennou uži-
točnou prácou v prospech svojich blízkych, svojej komunity či sa-
mospráv. Súčasťou výročnej schôdze bolo aj udeľovanie krajských
ocenení za dlhoročnú prácu v SZTP alebo spoluprácu v prospech
tejto organizácie. Jedným z ocenených bol aj primátor mesta
Pezinok Oliver Solga, ktorý vedeniu organizácie v mene občanov
Pezinka poďakoval za dlhoročnú obetavú činnosť. (r)

Pracovne i sviatočne
V piatok, 20. marca navštívili naše mesto zástupcovia francúz-

skej spoločnosti Mediances Cunsulting z Nice, ktorí budú partner-
mi Slovenska na projekte City Monitor na území Francúzska.
Slovenskí partneri vybrali Pezinok ako vzorové mesto v oblasti
aplikácie a využitia možností komunikácie samospráva – občan.
Návšteva z Francúzska vyjadrila snahu nadviazať a rozvíjať uži-
točné kontakty nielen v spomínanej oblasti, ale prejavila snahu o
možné partnerstvo aj medzi Pezinkom a konkrétnym francúz-
skym mestom. (ra)

Navštívili nás
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Milí priatelia ZUŠ Eugena Suchoňa!

Pomôžte žiakom ZUŠ E. Suchoňa a poukážte danú sumu na
naše

ZUŠ E. Suchoňa,
M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok

OČO: 42259207
Č. účtu: SK7602000000003085569258

Získané finančné prostriedky použijeme na:
- Potreby vyučovania, reprezentácie, nástrojového a technické-

ho vybavenia školy
- Podporu prezentácie študijných výsledkov žiakov ZUŠ
- Pomoc škole pri organizovaní mimovyučovacích činností spo-

jených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou žiakov.

Tlačivo typu s
vyplnenými údajmi o prijímateľovi nájdete na:

Stačí vyplniť údaje o daňovníkovi a odovzdať ho spolu s
do konca apríla 2015 daňovému úra-

du v mieste bydliska.

Komu sa rozhodnete venovať svoje už zaplatené 2 % dane
z príjmu za rok 2014 ?

„Občianske združenie pri Základnej umeleckej škole
Eugena Suchoňa v Pezinku.“

Vyhlásenie o poukázaní 2 % zaplatenej dane

Po-
tvrdením o zaplatení dane

Sídlo združenia:

www.zuspezinok.sk

Ďakujeme

Inzercia

Vo štvrtok 19. II. si na priateľskom koncerte v spoločenskej sá-
le PKC zamuzicírovali žiaci pezinskej ZUŠ Eugena Suchoňa a
žiaci ZUŠ zo Stupavy. V srdečnej atmosfére, akú dokáže komor-
ná hudba vytvoriť, sme na chvíľu zabudli na všetky starosti všed-
ných aj nevšedných dní a načerpali sme veľa pozitívnej energie.
Veríme, že toto milé priateľské stretnutie nebolo posledné... (ZA)

Priateľský koncert komornej hudby

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
Pre študentov a verejnosť:

Pre deti:

Kontakt:

Mária Danthine - Dopjerová – Paríž moja láska

Denisa Fulmeková predstavuje knižné novinky:

Veľké vítanie prváčikov v knižnici –

Vyhodnotenie súťaže V krajine Zemeputánov

Čítanie je IN – Beseda o knihe A. Lindgrenovej:

Beseda o bájkach

– 20. apríl 2015
o 19.00 hod. Radnica – cafe, bar, restaurant v Pezinku

Magická sila
bylín a Magická sila sviatkov – 28. apríl 2015 o 17.00 hod. čitáreň,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

10. apríl 2015, odd. pre deti
a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– v spolupráci s
Centrom voľného času Pezinok 13. apríl 2015 o 13.30 hod., odd.
pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Pipi Dlhá
Pančucha 14. apríl 2015 o 9.00 hod.,odd. pre deti a mládež,
Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

– 16. apríl 2015 o 9.00 hod., odd. pre deti a
mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5

Malokarpatská knižnica v Pezinku, 033/6412315,
;

,

dospele.odd@-
kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok

V í t a n ý m
s p e s t r e n í m
liečby v Pine-
lovej nemocni-
ci v Pezinku sa
stali aj rôzno-
rodé kultúrne
podujatia. V ro-
ku 2015 sme
vďaka podpo-
re Fondu GSK
a firmy Strabag už stihli uviesť rockový muzikál

v podaní študentov Pedagogickej fakulty UKF v Nitre aj
najnovšiu zhudobnenú povesť z dielne pezinskej folklórnej sku-
piny Obstrléze , do ktorej sa úspešne zapojili
aj pacienti Gerontopsychiatrickej kliniky. Na pôde nemocnice
mala 10. marca 2015 premiéru hudobno-pracovná skupina

, ktorá zúčastnených fascinovala nápaditou
zbierkou alternatívnych hudobných nástrojov, jedinečnými tex-
tami piesní a predstavením pozoruhodnej činnosti multiorgani-
zácie KRIAK z Vrbového. V príjemnej atmosfére si jeden z
dvoch členov tohto ojedinelého hudobného telesa Braňo Jobus
pripomenul 10. výročie svojej mimoriadne tvorivej abstinencie.

uvedieme predstavenie
v podaní v príprave je aj ex-

perimentálne muzikálové predstavenie s našimi pacientmi v
hlavných úlohách. Predstavenia prístupné verejnosti sú bez-
platné a nájdete ich na webovej stránke v časti
Aktuálne.

Cyrano z pred-
mestia

O babe Flečnerke

Vrbovskí víťazi

Najbližšie (21. 4. 2015 o 14.00 hod.)
DivadlaAgapé,

(zš)

Fantomas sa vracia

www.pnpp.sk

VRBOVSKÍ VÍŤAZI v PINELKE

Nové knihy

Na tomto mieste obvykle predstavujeme knihy pezinských au-
torov alebo vydavateľov. je síce „echtov-
ná“ Modranka, ale pracuje v našej Malokarpatskej knižnici. A
okrem toho, alebo v prvom rade, je skvelá spisovateľka, v ktorej
knihách sa ako v zrkadle vodnej hladiny odráža náš malokar-
patský vinohradnícky kraj s jeho typickou atmosférou a posta-
vami či „postavičkami“ s ich originálnymi osudmi, radosťami
a žiaľmi. Jej nová kniha je čítanie na jeden dú-
šok, tak ako pohár dobrého vína alebo čistej pramenistej vody.

Veronika Šikulová

Medzerový plod

Prvý „ponovembrový“ prednosta Mestského úradu v Pezinku
sa už štvrťstoročie zaoberá problemati-

kou fungovania samosprávy a optimalizáciou vzťahu občan,
obec a štát. Výsledkom jeho profesionálneho záujmu nie sú len
prednášky a semináre, články v odbornej tlači ale aj niekoľko
publikácií. Tou najčerstvejšou novinkou je kniha

ktorú vydalo vydavateľstvo Wolters
Kluwer. Mesto zabezpečilo túto užitočnú publikáciu všetkým po-
slancom MsZ v Pezinku.

Na záver jeden z citátov:

Sprievodca mestskou samosprávou

Ladislav Briestenský

(r)

Sprievodca

miestnou samosprávou,

„Občan má podiel na moci presne v

takej miere, v akej má účasť a spoluzodpovednosť.“

Pozvánka na výstavu Kupecký v Brne–

Patrí medzi nich básnik, spiso-
vateľ a prekladateľ Ľubomír
Feldek. Je zbytočné predstavo-
vať autora, s básňami ktorého
sa dnešné generácie stretávajú
od detstva. Knižky ako

patria ku klasike.
Malokarpatská knižnica v Pe-

zinku hostila Ľubomíra Feldeka
na pravidelnom stretnutí s čita-
teľmi v Radnici. Skvelú atmo-
sféru podujatia umocnila aj vý-
rečná hostiteľka, spisovateľka
Veronika Šikulová, pretože s
hosťom nediskutovala iba ako
moderátorka, ale aj ako kolegy-
ňa. Tým skôr, že Feldek so Šiku-
lovou našli spoločnú tému v
spomienkach na jej otca, skve-
lého prozaika Vinca Šikulu.

Svojráznu kapitolu Feldekov-
ho rozprávania však predstavo-
valo obdobie, keď s Jozefom
Mihalkovičom, Jánom Stachom
či Jánom Ondrušom zakladali
tzv. Trnavskú skupinu. Koncom

Marec je mesiacom knihy,
pretože sa 10. marca 1796 na-
rodil neúnavný propagátor čí-
tania Matej Hrebenda. Aj
dnes má slovenská literatúra
skvelých propagátorov, ktorí
ju vedia nielen písať, ale o nej
tiež pútavo hovoriť.

Na motý-

lích krídlach, Zelená či Modrá kni-

ha rozprávok

50. rokov, keď ešte doznievali
časy represií, intelektuálnej vy-
prázdnenosti a povinného so-
cialistického realizmu, išlo o mi-
moriadne odvážne a otvorené
vystúpenie mladých básnikov.
A ako to už v tomto období bolo
zvykom, umelci vzbudili pozor-
nosť cenzorov i samotnej Štát-
nej bezpečnosti.

Ako hosťom večera potvrdil aj
literárny historik a vysokoškol-
ský pedagóg Pavel Matejovič z
Pezinka, jeho štúdium archívov
len potvrdilo, že sa paradoxne –
i vďaka činnosti ŠtB – zachova-
lo množstvo cenných materiá-
lov, záznamov a myšlienok z
tohto obdobia. Skrátka, sledo-
vanie umelcov pomohlo zacho-
vať kultúrne hodnoty.

Táto prax je však stará ako
samo ľudstvo.

prezradil divákom Ľubo-
mír Feldek.

A ktoré diela by spisovatelia a
literárni vedci odporučili čitate-
ľom Pezinčana? Ktoré knihy ich
ovplyvnili?

„Známy básnik

Omar Chajjám si takisto neza-

pisoval svoje verše. Rozprával

ich ľuďom okolo seba a zapiso-

vali ich tajní policajti, ktorí ho sle-

dovali,“

„ Najlepšie knihy, ktoré som čí-

tal, sú u mňa spojené s nejakou

príhodou, atmosférou alebo ži-

votnou situáciou,“

„Prvou mojou veľ-

kou knihou bol román Julesa

Verna Dobrodružstvá kapitána

Hatterasa. Knihu som čítal ako

desaťročný na liečení v Lučiv-

nej, kde som bol v roku 1973 od

augusta až do Vianoc. Námor-

ný kapitán Hatteras bol posad-

nutý túžbou objaviť severný pól

a doslova som s ním prežil celú

polárnu výpravu, ľadové kryhy,

búrlivé more, arktickú zimu a ľa-

dové medvede. Čítanie sa mi

vtedy spojilo s prostredím, tat-

ranskou prírodou, lesmi, poča-

sím a hlavne pocitom dlhého od-

lúčenia od rodičov.“

„Možno práve

preto sa dnes zaoberám litera-

túrou, “

„Je to Kniha lásky. Pieseň,

ktorú spieva moja dcéra Ka-

tarína. Vždy si ju rád znova vy-

počujem,“

prezradil Pa-
vel Matejovič.

Ako gym-
nazista si Matejovič obľúbil zná-
meho sci-fi autora Stanislava
Lema. Často čítal v škole pod
lavicou, alebo mal pod povin-
nou literatúrou ukrytú svoju
„tajnú“ knižku.

dodáva Matejovič.
Ľubomír Feldek si spomenul

na celkom inú knihu svojho živo-
ta.

priznal spisovateľ,
ktorý na hudbu Carlosa Alma-
rana napísal slovenský text:

„Pre dvoch zamilovaných je

mnoho kníh, / môžu sa už od

malička učiť z nich. / Učenci ich

poúčajú, prečo sa už deti hrajú /

na mamu a na tatu. / Príroda by

nemohla žiť bez vzruchu. / Mi-

luje sa na zemi aj vo vzduchu,

/ pod zemou, ba i v tej vo vode,

/ a má to aj v ľudskom rode / tra-

díciu bohatú.

Pre dvoch zamilovaných je

málo kníh. / Darmo by sa ľudia

chceli učiť z nich. / Žiadna kniha

nevysvetlí, / prečo sme sa vče-

ra stretli / na súmraku náho-

dou. / V knihách, tam sú všetky

správne poučky – / a predsa je

v láske človek hlúpučký. / Žiad-

na kniha neprezradí, / prečo

sme sa mali radi / hneď bez dl-

hých úvodov.

O láske je veľa kníh, / v každej

z nich veľa dát, / mnoho vedcov

si už z nich / spravilo doktorát. /

Ale včera tvoja tôňa / krížila mi

zrazu smer. / Ale včera tvoja vô-

ňa / udrela mi do nozdier. / Žas-

nem, aj keď som už o tom číta-

la. / Rada by som sa ťa niečo

spýtala. / Čo je láska? Kto to zis-

tí? / Kupujem si zošit čistý, / pí-

šem vlastnú knihu kníh

pre dvoch zamilovaných...“

(kam)

Moravská galéria v Brne pripravila vo svojom výstavnom progra-
me skutočnú umeleckú lahôdku. Je ňou výstava „Kupecký - Majster
a jeho okruh“ nainštalovaná v Miestodržiteľskom paláci. Na výstave
sú prezentované Kupeckého diela pochádzajúce z českých a slo-
venských zbierok. Zastúpení sú aj jeho žiaci, súčasníci a nasledov-
níci. Moravská galéria a Masarykova univerzita vydali aj dvojzväz-
kové dielo zásadného významu, ktoré sa v prvom zväzku venuje
tvorbe Jána Kupeckého a v druhom diele okruhu maliarov a grafi-
kov, ktorí mali ku Kupeckému blízko ľudsky aj umelecky, alebo sa je-
ho tvorbou inšpirovali. Knihu napísal najväčší odborník na Kupec-
kého dielo profesor Eduard A. Šafařík, významný taliansky umeno-
vedec českého pôvodu a mimochodom tiež čestný občan nášho
mesta. Kniha je doteraz najobsiahlejším a najdôležitejším súborom
znalostí o živote a diele tohto významného barokového maliara –
portrétistu, ktorý sa narodil v roku 1666 v Pezinku. Je možno trochu
na škodu veci, že kniha vyšla len v nemeckom jazyku, ale bohatá
obrazová príloha stačí na to, aby sme si urobili obraz o Kupeckého
umeleckých kvalitách a veľkosti a význame jeho maliarskeho diela.

Nevšedná výstava potrvá v Brne do polovice mája tohto roku. (OS)

Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku oslavuje 55 rokov od svoj-
ho opätovného založenia. Za-
kladateľom prvého múzea, re-
sp. skôr pamätnej izby, bol
František von MEISSL (1837 -
1934), člen mestského zastupi-
teľstva, mešťanosta, rytier, spo-
luzakladateľ sporiteľne a hasič-
ského spolku. V roku 1905 zhro-
maždil a vystavil v priestoroch
radnice predmety, ktoré pripo-
mínali zašlú slávu cechov - cíno-
vé kanvice, korbele, listiny, in-
sígnie a pod. Tieto môžete aj
dnes vidieť v expozícii Malokar-
patského múzea.

Za potrebou nadviazať v pre-
rušenej zberateľskej činnosti F.

Meissla stál chemický inžinier
Fedor Jamnický. V roku 1960
dosiahol, že v priestoroch vino-
hradníckeho meštianskeho do-
mu v centre Pezinka bolo zalo-
žené múzeum, cieľom ktorého
bolo dokumentovanie stavu vi-
nohradníctva a vinárstva. Malo-
karpatské múzeum v Pezinku
sa dodnes profiluje ako vino-
hradnícke múzeum, čoho dôka-
zom je i najväčšia zbierka vino-
hradníckych lisov v priestore
strednej Európy.

Pri príležitosti svojich narode-
nín Malokarpatské múzeum v
Pezinku pripravuje

výstavu HISTÓRIA PRED-
METU - PRÍBEH ČLOVEKA. Tá

od 20. mar-
ca

návštevníkom predstaví najzau-
jímavejšie predmety, príbehy
ich niekdajších majiteľov či dar-
cov. Súčasťou výstavy bude nie-
koľko interaktivít či možnosť do-
týkať sa vybraných vystavených
predmetov. Týmto spôsobom
múzeum nadviaže na svoje akti-
vity, ktoré uskutočnilo vďaka
grantovému systému Minister-
stva kultúry SR v rámci progra-
mu

. Dotácia umožnila sprí-
stupniť expozície múzea nevi-
diacim návštevníkom prostred-
níctvom prekladov nosných tex-
tov do Braillovho písma a nepo-
čujúcim sprostredkovať infor-
mácie v posunkovej reči. V sú-

Kultúra znevýhodnených
skupín

vislosti s týmito aktivitami mú-
zeum pripravuje aj nový produkt
–

Návštevníka motivu-
je vnímať a spoznávať históriu
všetkými zmyslami okrem zra-
ku, čím mu zároveň umožňuje
prehĺbiť zážitky. Búra tak bariéry
medzi vidiacimi a nevidiacimi,
ponúka tak možnosť stať sa na
chvíľu niekým iným.

Výstava, ktorá mapuje 55 rokov
Malokarpatského múzea v Pe-
zinku, a jej
súčasťou bude

pre širokú ve-
rejnosť, rovnako ako pedagogic-
ké programy pre školy. Vstupné
na výstavu je 1 €.

prehliadky pivničnej expozí-
cie v tme.

potrvá do 31. mája
niekoľko sprie-

vodných podujatí

(MMvPK)

HISTÓRIA PREDMETU – PRÍBEH ČLOVEKA

Ľubomír Feldek v Pezinku: Pravá oslava mesiaca knihy
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Aký máte vzťah k Pezinku,
k Modre a k malokarpatské-
mu regiónu?

Pochádzajú z Modry aj vaši
predkovia?

Istý vzťah však máte aj k
Pezinku...

Keby sme ešte mali ostať
pri porovnaní Pezinka a Mod-
ry, ako by ste ho popísali?

Narodil som sa pod Malými
Karpatmi. Som starý modran-
ský gaštan a nikto ma už nepre-
sadí. Na bývanie v Pezinku by
som si asi už nezvykol, je to na
mňa veľké a „bublotajúce“ mes-
to, navyše i Karpaty sú od neho
vzdialenejšie. Dnes prejdem sto
metrov od domu a som pri poto-
ku a v hore. Modra je intímnejšia
a schováva sa pred svetom.
Dômyselne sa skrýva pod dvo-
ma Homoľami, Malou, ktorú vidí-
me aj z mesta a Veľkou, ktorá je
za ňou zakrytá. Som rád, že ži-
jem v prostredí obklopenom kop-
čekmi. V kraji, ktorý je pitoresk-
ný. Modra je pitoresknejšia než
Pezinok. Toľko geografický po-
hľad. Z pohľadu ľudského Mod-
re všetci vyčítajú, že je tam na
námestí päť skapatých psov.
Budeme sa snažiť, aby sme
tých skapatých psov odstránili.

Otec pochádzal od Trenčína,
prišiel do Modry 1. mája 1932,
takže ak sa raz rozhodnem napí-
sať autobiografický román,
začnem týmto dátumom.

Mal som tam viac napríklad fra-
jeriek než v Modre. A tiež kopu
priateľov, odborníkov, mám tam
svojich žiakov. Tento rok sa chys-
tá už 20. ročník Vínnych trhov v
Pezinku. Predsedal som im už
18-krát a budem aj teraz.

Dejatelia, umelci a spisovate-
lia sa už celé stáročia hrnú do
Modry, pretože ich láka tamojšie
domovské teplo. Oproti tomu je
Pezinok šitý na dnešnú dyna-
mickú dobu. Modra sa trochu za-
kuklila, zatiaľ čo Pezinok otvoril
náruč prisťahovalcom. Je koz-
mopolitnejší, Modra je konzer-
vatívna. Pezinok získal aj tým,
že tam žilo viac Židov, Nemcov,
viac obchodníkov. Keď si po-
zriete domy na námestí v
Modre, vždy boli v rukách dob-
rých vinohradníkov. A hoci kon-
fesne v Modre dlho tvorili rovna-
kú časť katolíci a luteráni, väčši-
na domov patrila práve luterá-
nom. O čom to svedčí? Rene-
sancia a kapitalizmus sa nie ná-
hodou začali v čase, keď pro-
testantstvo uvoľnilo ľudskú du-
šu. Človek sa stal slobodnejším,
začal podnikať, vymýšľať. Z Ho-
landska a Nemecka išla priemy-
selná revolúcia a spolu s ňou po-
tom aj duchovná. Pezinok bol v

tomto oveľa progresívnejší.Až v
novodobých dejinách sa stalo
čosi, čo sa nemalo stať. Prišiel
komunizmus a kvalitných, dob-
rých ľudí nahádzali do pracov-
ných táborov, ich deti nesmeli
študovať, alebo ich jednodu-
cho vyhnali. Modra sa v 50. ro-
koch intelektuálne vyľudnila a
rovnako to bolo aj v Pezinku.
Ale mám dojem, že tam bola
tolerantnejšia atmosféra, kým
v Modre boli tieto časy naozaj
zúrivé.

Iste. Maturoval som na jede-
násťročenke v roku 1962 a sní-
val som o lekárskej profesii.
Neboli už 50. roky, ale ani vte-
dy syn dvoch inteligentov, ktorí
vnútorne nesúhlasili s komunis-
tickým režimom, nemohol po-
mýšľať na medicínu. Vybral
som si teda chémiu. Začal som
študovať kvasnú chémiu a tech-
nológiu, diplomovú prácu už
som mal z vína. Doma som robil
víno od svojho dospievania, a v
maturitnom roku 1962 som ako
17-ročný dorábal 3 000 litrov.
Vedel som sa obracať. A prizná-
vam, že som víno nielen dorá-
bal, ale aj falzifikoval, pretože
nás všetkých komunizmus nau-
čil víno falzifikovať. Horšie je, že
niektorí vinári ho falzifikujú dod-
nes.

Len to tam dajte.

Možno je to dané krajom a je-
ho vôňou. Malé Karpaty sú nao-
zaj voňavý kraj. Začínajú voňať
už na jar a najkrajšie voňajú na
jeseň, keď dozrieva hrozno. A
potom je tu vôňa kvitnúceho vini-
ča v prvej dekáde júna. Je to vô-
ňa erotickejšia a vášnivejšia než
vôňa rozkvitnutej lipovej aleje.
Vôňami a chuťami tohto kraja
som bol očarený, to ma dostalo.
Aj víno najskôr ovoniate, potom
ochutnáte a potom sa dostávate
do stavu, že je všetko krajšie a
po dvoch fľaškách sa vám aj me-
nej pekná žena zdá krásnou. Na
to som však prišiel až oveľa ne-
skôr (smiech).

Propagácii dobrého vína sa ve-
nujem celých 25 rokov od revo-
lúcie. A ľuďom dáte svoje po-
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Zrejme vaše modranské ko-
rene predurčili aj vašu profe-
sijnú orientáciu.

Napíšeme to aj do rozhovo-
ru?

Začali ste technickou dis-
ciplínou ako chemik, no po-
stupne ste sa dostali k sofisti-
kovanejšej práci. Stali ste sa
uznávaným znalcom chutí a
vôní, začali ste písať. Čo spô-
sobilo váš prerod z technika
na filozofa?

Čo vás priviedlo k písaniu o
víne?

znatky a názory na vedomie iba
tak, že s nimi hovoríte, alebo že
publikujete. Mám za sebou 24
kníh odbornej a beletrizovanej
literatúry.Aviete kto ma povzbu-
dil? Albert Marenčín starší. Raz
mi povedal: Nie sú to romány,
poviedky, je to niečo, čo tu dote-
raz nebolo. A niečo, čo vzniká
najmä pre dobrý pocit. Pre pocit,
že niekto po vašej knihe siahne
po tridsiatich alebo päťdesiatich
rokoch a bude ju hltať, pretože
si uvedomí, že je to autentická
literatúra a hovorí o tom, ako sa
u nás žilo desať alebo dvadsať
rokov po revolúcii. Tieto slová
mi dodali odvahu a povedal som
si, že budem v písaní pokračo-
vať. Zhodou okolností u jeho sy-
na, Alberta Marenčína mladšie-
ho, som aj začal vydávať knihy.

Vzdelával som nielen verej-
nosť, ale aj vinárov. Tí, ktorí sú
dnes za vodou, ma dnes už ne-
počúvajú, pretože som ostal kri-
tický. A kto je bohatý, často kriti-
ku neznesie. Niekto si dáva šu-
mivé vína vyrobiť v Rakúsku,
ale píše si „Made in Slovakia“.
Niekto nemá ani hektár vinohra-
dov a potom sa o ňom dočítate v
propagačnom materiáli, že má
180 hektárov. Pokrytectvo a
klamstvo som nenávidel za ko-
munistov, ale nemohol som pro-
testovať, lebo som ako väčšina
ľudí chodil so zhrbeným chrb-
tom. Ale dnes protestovať mô-
žem.

Tak, že kupuje víno poctivých
vinárov, predovšetkým malých a
stredných. Alebo predsa len vy-
pije aj menej kvalitné víno. Ja ho
piť nemôžem, pretože ako eno-
lóg hneď viem, čo doň výrobca
napchal. Že nemal svoje hroz-
no, že mušt ovplyvnil ešte pred
kvasným procesom tým, že doň
nasypal aromaxové soli. A tak
ochutnáte rizling vlasšký a zistí-
te, že vonia ako muškát. Bo-
hužiaľ, aj taká je prax.

Berme to tak, že sa mi splnil
sen. Dnes, v sedemdesiatke, by
som už nedokázal celé dopo-
ludnie strihať alebo sám filtro-
vať a pretáčať. Všetko som pre-
niesol na syna. Mám štyroch sy-
nov a druhý syn je mimoriadne
nadaný, má tiež chemické inži-
nierstvo, doktorát, šesť rokov
strávil v Nemecku a v Rakúsku.

�

�

�

Je tiež známe, že vo svete
propagujete kvality sloven-
ského vinárstva.

To sú dosť tvrdé slová.
Akým spôsobom sa zákazník
môže brániť pred nekvalit-
ným vínom?

Pokiaľ ide o pestovanie a vý-
robu vína, ste nielen teoretik
ale aj praktik.

V jednej veci nie je po mne –
je málovravný (smiech). Naj-
šťastnejším dňom môjho života
bol deň, keď sa vrátil z Viedne a
spýtal sa: Otec, máš peniaze?
Odpovedal som: Podľa toho na
čo. Začal vymenúvať: Jeden
traktor, pneumatický lis, dva hek-
táre viníc, aspoň 10-tisíc litrov
nerezových nádrží a ďalej...
Prerušil som ho: Ďalej už neho-
vor, viac nemám. Ale na toto
všetko ti môžem dať. Podporil
som ho a naozaj sa rozbehol.
Má osem hektárov viníc, robí
30-tisíc fliaš vína a je úžasný
poctivec. Kto dnes môže robiť
dobré a poctivé víno? Len dobrý
a poctivý chlap, ktorý je zviaza-
ný s krajom, s pôdou. A ktorý je
vzdelaný. Od chrapúňa sa dob-
rého vína nenapijete.

V knihe – to je
zároveň po modransky aj po
česky – píšem, že výroba vína
je oblasť, ktorá sa vyčleňuje zo
striktného technologického chá-
pania a nadobúda aj filozofický
rozmer. Víno je živý nápoj, ktorý
má dušu a vy tú dušu musíte
spoznať. Vinár by mal tiež zau-
jať nielen skvelým vínom, ale aj
vzhľadom fľaše. Dvom či trom
vinárom píšem k ich vínam bás-
ničky, lebo z vína vám vytryskne
poézia. Poetický môže byť aj ná-
zov značky, napríklad pre
Cuvée, teda zmes červených
vín: Znamená
to Cabernet uvignon, on
a ibernet. Ale znamená to aj
Fedor Malík „sa hral“. Teda s ví-
nom sa hral. Napríklad Hacaj z
Pezinka vyrába skvelé šumivé
vína. Tak sme začali robiť šumi-
vé víno aj my a vymysleli sme si
nádherný ochranný názov: ako
je šampanské zo Champagne,
potom v Modre bude Mod-
ragne. A niekto si môže v reš-
taurácii objednať „modraňské“.
Takéto nápady má človek, keď
sa mu o víne aj sníva. A najmä
keď sa v noci po inšpiratívnom
sne zobudí a ide sa vyčurať
(smiech). Mám pre taký prípad
na nočnom stolíku papier a ce-
ruzku, pretože keď znova za-
spím, do rána by som na svoje
nočné nápady zabudol.

Kým sme boli zdraví a fyziolo-
gicky zdatní, stiahli sme za ve-
čer aj tri sedmičky. Ale vtedy sa
človek hlbšie do kvality vína ne-
ponorí. Vo vyššom veku veru už
tri fľaše za večer nevypijem.
Nebudem si kupovať víno za
dve eurá a slopať ho z polyety-
lénových fliaš, len aby som sa
nadral.Ak sa chcem nacápať, to
si dám radšej deci dobrého ko-
ňaku. Ak si chcete na víne po-
chutiť, dáte si deci alebo dve.Ak
je výnimočné a chcete sa s ním
trochu porozprávať, tak potom
tú sedmičku stiahnete vo dvojici
aj v sedemdesiatke.

V Pezinku jedine Rizling vlaš-
ský, na ktorý sú Pezinčania prá-
vom hrdí. A keď pozveme Pe-
zinčana do Modry, ponúkneme
mu zasa Muškát Ottonel.

�
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Víno sa vždy spája s pozi-
tívnou emóciou. Jeho pitie aj
jeho výroba sú viac než len
technickou záležitosťou.

SA HR
AL

Ako sa dá pri pití vína spá-
jať kvalita s kvantitou? Lebo
sú aj milovníci vína ako herec
Gérard Depardieu, ktorí ho za
deň vypijú celé litre.

Aké víno by ste odporučili
čitateľom Pezinčana k čítaniu
tohto rozhovoru?

(kam)

Ze života vína

Malíkov Sahral.

Dobré víno môže vyrobiť len dobrý chlap
Degustátor, znalec vína,

ale aj chutí a vôní života, ne-
únavný cestovateľ a spiso-
vateľ. Profesor Fedor Malík
je špičkovým odborníkom,
enológom, ktorého netreba
predstavovať, pretože pra-
videlne oslovuje verejnosť
svojimi knihami, článkami,
vystúpeniami v médiách.
Ale tiež svojím vlastným ví-
nom. Hoci nedávno oslávil
sedemdesiatku, rozhodne
nežije životom dôchodcu.
O svojich aktivitách i o vzťa-
hu k Pezinku a Modre hovo-
rí v rozhovore pre časopis
Pezinčan.

V minigalérii
Domu kultúry bo-
la 9. marca otvo-
rená výs tava
Spoločnosti roz-
vinutej fantázie –
SPOROFA. Náv-
števníci Pezin-
ského kultúrneho
centra sa môžu
do 11. 4. 2015
zoznámiť s tvor-
bou miestnych umelcov, ktorí sa venujú malej drevenej ľudovej
plastike. Kurátorkou výstavy je Mgr. Mária Kováčiková. Na foto-
grafii sú drevené plastiky RNDr. Ferdinanda Vépyho. (pb)

Venujú sa drevorezbe

Rozdávame úsmevy a dobrú náladu ľuďom, ktorí to najviac po-
trebujú. Tri stredy patrili pacientom Pinelovej nemocnice, aby
sa mohli stať súčasťou vystúpenia nášho súboru a potom spie-
vali spolu s nami pre všetkých pacientov nemocnice.

Históriu viažucu sa k tureckému obliehaniu mesta Pezinok
sme priblížili obyvateľom Petržalky, Sv. Jura a Budmeríc.

Vyvrcholením našich akcií bolo vystúpenie v Dome seniorov
zábavnými scénkami a pásmom ľudových piesní. Potešili sme
aj tých, ktorí sa vzhľadom na svoje zdravotné problémy nemô-
žu zúčastňovať na našich podujatiach.

Úsmevy publika boli pre nás najväčším darom. (DK)

Obstrléze rozdáva radosť

FSS Obstrléza pozýva na 8. ročník Prehliadky fol-
klórnych súborov, ktorá sa koná 25. 4. 2015 o 14.30 h
v Dome kultúry Pezinok.

Koncom februára v piatok 27. 2. ľ
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prebehlo v Centre vo ného
asu v Pezinku slávnostné vyhodnotenie okresného kola sú
aže Európa v škole. Tento rok sa zapojilo 203 žiakov z dva

nástich škôl. Tu sú výsledky, pre ktoré sa rozhodla odborná
porota. Práce budú sú aži v rámci celoslovenského kola.
Držíme palce.

1. miesto: Matúš ipák ZŠ Vajanského, Modra
1. miesto Petra Kyrinovi ová Gymnázium

K. Štúra, Modra
1. miesto: Martina Lišková ZŠ . Štúra, Modra

1. miesto: Martina Kuglerová Špeciálna ZŠ Modra

1. miesto Lucia Javorková ZŠ Fándlyho, Pezinok
KOLETÍVNE 1. miesto: kolektív žiakov

ZŠ Kupeckého, Pezinok
1. miesto Barbora Horná ková ZŠ .

Štúra, Modra

1. miesto: Nikoleta Vóberová Špeciálna ZŠ Vajanského, Modra

1. miesto Michaela Lišková ZŠ . Štúra, Modra
KOLEKTÍVNE 1. miesto: kolektív žiakov ZŠ

. Štúra, Modra
KOLEKTÍVNE 1. miesto: Gregor Vandák,

Matej Palo Gymnázium K. Štúra, Modra

koordinátor sú aže okresného kola

č

Č
č

č

PÍSOMNÉ PRÁCE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PÍSOMNÉ PRÁCE ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽIAKOV ŠPECIÁLNYCH ŠKÔL

MULTIMEDIÁLNE PROJEKTY ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Mgr. Katarína Kvetková,

I. kat. 6-9 rokov
II. kat. 10-12 rokov

III. kat. 13-15 rokov

I. kat. 6-9 rokov
II. kat. 10-12 rokov

III. kat. 13-15 rokov

I. kat. 6-9 rokov
II. kat. 10-12 rokov

III. kat. 13-15 rokov

62. ro ník sú aže Európa v školeč ť

Dňa 13. marca 2015
dopoludnie v našom za-
riadení DSS a ZPS
Hrnčiarska 37, Pezinok
patrilo básňam, piesňam
a hovorenému slovu. V
kultúrnom programe ve-
novanom 200. výročiu
narodeniu Ľudovíta Štú-
ra vystúpili obyvatelia
DSS pani Anna Lackovičová, Emília Topková, Mária Gaven-
čiaková, Alojz Sloboda a členky Matice Slovenskej pani Helen-
ka Slamková a Mária Kopítková. V úvode sme sa oboznámili so
životom Ľ. Štúra a jeho literárnou tvorbou. Pásmom básní od
Andreja Sládkoviča, Janka Kráľa, a Ľudovíta Štúra potešili všet-
kých. Recitovanie sa striedalo s piesňami o rodnom kraji v poda-
ní pána Slobodu s básňami o vlasti. V závere stretnutia sme si
pripomenuli sviatok žien. Známu pieseň o matkách zaspieval
pán Sloboda a dojímavú báseň citlivo zarecitovala Helenka
Slamková. Všetky prítomné ženy sme obdarovali kvetinami. Ďa-
kujeme členkám Matice slovenskej pani Slamkovej a Kopítkovej
za spoluprácu a účasť na veľmi peknom spoločnom stretnutí.

Dana Hreusová, DSS a ZPS

S poéziou štúrovských básnikov
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V tomto roku si pripomíname
už 65. výročie Akcie kláštory,
ktorú Ján Chryzostom kardinál
Korec nazval „Barbarská noc“.
Počas noci z 13. na 14. apríla
1950 a noci z 3. na 4. mája 1950
boli totiž vyvezení zo svojich
kláštorov všetci rehoľníci v Čes-
koslovensku. Predstavení kláš-
torov a tzv. reakční rehoľníci boli
o polnoci odvezení do

alebo v
Pezinku, ktorý bol zriadený v ka-
pucínskom kláštore. Už o 5. 30
h sem už doviezli prvých troch
rehoľníkov. Do priestorov, kde
dovtedy žilo 18 kapucínov, na-
sťahovali spolu 91 ľudí. Boli to
františkáni, dominikáni, baziliá-
ni, premonštráti, jezuiti, minoriti,
milosrdní bratia, tešitelia, re-
demptoristi a saleziáni. Okrem
nich v kláštore ponechali 18 ka-
pucínov na duchovnú správu
kostola a na vyučovanie nábo-
ženstva. Ich predstaveným bol
P. Alojz Horváth. Napokon väč-
šinu odviezli a zvyšní štyria tu zo-
stali do roku 1952, kedy boli vy-
vezení do kárneho kláštora v
Králikách.

Gvardián páter Alojz Horváth
OFMCap si pamätal, že o pol-
noci sústredili všetkých 18 kapu-
cínov do vyhradenej časti kláš-
tora a do jeho zvyšku pozvážali
privezených rehoľníkov. P. Alojz
ako predstavený musel vodiť
ozbrojené zložky po celom kláš-
tore. Neunikla im ani vežička či
povala. Hľadali zbrane, ale žiad-
ne nenašli. Napriek tomu sa v
novinách Pravda objavil článok,
že v tom kláštore sa zbrane na-
šli. P.Alojz napísal do novín a tie
mu odpovedali, že ide o chybu,
ale nenapravili ju. Tými „zbra-
ňami“ boli rekvizity z divadelnej
sály Útulne, ktorá bola súčasťou
kláštora – karabíny z hry Jáno-
šík. Ďalšou zbraňou bol auto-
mat, ktorý cez hradby do kláš-
tornej záhrady preložil istý uči-
teľ, keď na hradby vyliezol po
rebríku z vonkajšej strany. Páter
Alojz pomocou akejsi spojky za-
volal do kláštora pána Vladimíra
Milka a zaviedol ho do malej
knižnice na poschodí. Povedal
mu, aby si vybral niektoré knihy,
ktoré sa vďaka tomu zachránili.
Ostatné zmizli v nenávratne spo-
lu s celým kapucínskym archí-
vom.

Proti sústreďovaniu rehoľní-
kov sa Pezinčania vzbúrili hneď
14. apríla 1950, keď do kláštora
prichádzali autobusy s rehoľník-
mi. Dav asi 500 ľudí (prevažne
žien a detí), pokrikujúc rôzne
heslá (napr. Neberte nám kňa-
zov! Chceme náboženstvo!
Chceme pátra Alojza!) a hádžuc
kamene, sklá a klince pod pneu-
matiky autobusov sa pokúšal
vniknúť do kláštora, čomu zame-
dzili privolané bezpečnostné jed-
notky. Ľudia sa rozišli až v ne-
skorších popoludňajších hodi-
nách, po privolaní posily. Išlo o
najväčšiu vzburu na Slovensku.

Umiestnenie internačného
kláštora v Pezinku nevyhovova-
lo pre nedostatok miesta v budo-
ve (hrozilo šírenie chorôb), ale
aj z dôvodu, že

Preto sa 20. 4. 1950 roz-

internač-
ného kárneho kláštora

„pezinskí obyva-

telia sú bohatí vinohradníci, nie

priateľsky naklonení nášmu reži-

mu – viď prípad zhluknutia 14.

apríla... “ „ Tam my nemáme o-

poru, je tam málo robotníkov a

mnoho vinohradníkov, ktorých

ženy sú veľmi bigotné a je oba-

va, že by tam mohlo k niečomu

dôjsť. “

hodlo o presťahovaní internač-
ného kláštora do Báču.

Pobyt v Pezinku nasledovne
opísali dvaja rehoľníci: P. Ján
Tomaškovič CSsR:

P. Dio-
nýz František Tomašovič OFM:

V lete 1950 bol v Pezinku zria-
dený

ktorých sa
nepodarilo „prevychovať“ na nú-
tených prácach na stavbe
Priehrady mládeže a pri preško-
ľovaní v Kostolnej. Bývalý teši-
teľ brat Andrej – Emil Toma si na
Pezinok spomína takto:

„Nepove-

dali nám, kam ideme. Nasadli

sme do autobusov, ktoré mali do-

polovice zafarbené okná. Tí, kto-

rí boli z tohto kraja, však krajinu

poznali aj keď bola slabá viditeľ-

nosť. V autobuse boli okrem nás

aj iní rehoľníci, kapucíni a žan-

dári. Žandárske hliadky v au-

tách sprevádzali autobus pred

ním a za ním. Do Pezinka sme

prišli včasráno, keď už bolo vid-

no. Spali sme natlačení na chod-

be na slamníku, pretože izby bo-

li preplnené. Svätú omšu sme

nemohli slúžiť, mali sme len jed-

nu spoločnú v kostole. Vtedy bol

kostol uzavretý pre verejnosť.

Slúžil ju vždy iný z nás.“

„V Pezinku sme niekoľko týžd-

ňov pracovali v záhrade.

Okrem manuálnej roboty sme

boli ustavične kŕmení horkými

pilulkami prednášok, ktoré nás

mali prevychovať v duchu „ve-

deckého“ marxizmu – leniniz-

mu. Táto „strava“ spočívala v čí-

taní novín, ku ktorým sme muse-

li podávať vlastný komentár.

Predtým nechýbala ani pravi-

delná ranná rozcvička tela, vraj,

aby sme dostali nového ducha.

Pezinok sa tak stal prvou za-

stávkou utrpenia a „maturitou“

nového dozrievania... “

„ Auto

zastalo na nádvorí kapucínske-

ho kláštora v Pezinku neskoro

poobede. Neskôr som sa do-

zvedel, že to bol vlastne osobit-

ný kárny tábor s tvrdším väzen-

ským režimom. S bratom Ino-

centom sme sa ubytovali v jed-

nej cele. Ten hneď prezeral piec-

ku, či je v poriadku, až tu bude-

me musieť tráviť zimu. V Pezin-

ku sme pracovali vo vinici a ve-

čerami boli dlhé debaty – škole-

nia s vedúcim dozorcom, ktorý,

ako prezradil, bol z leopoldov-

skej väznice. Tam boli od nás

oveľa starší: jezuiti, lazaristi, sa-

leziáni, verbisti a my dvaja teši-

telia. Sv. omšu sme mali v kos-

tole každý deň. V kláštore zo-

stali: 1 kňaz kapucín pre pasto-

račnú službu, 1 starý kňaz, 1 re-

hoľný brat, ktorý mal na starosti

veľkú pivnicu s vínom a 1 brat ku-

chár, ktorému som občas pomá-

hal v kuchyni. My mladší sme sa

držali viac pohromade a na star-

ších sme hľadeli s úctou.

Neskôr som sa dozvedel, že

tam bol aj terajší kardinál Ján

preškoľovací kláštor pre
rehoľných klerikov,

Korec SJ. Dňa 22. septembra

1950 sa vyriešila situácia v tom-

to kárnom tábore v Pezinku:

starší nastúpili do PTP k lopate

za vojakov s čiernymi výložkami

a mladší, čo nepodliehali vojne,

teda nemali 21 rokov, boli pre-

pustení domov o 2 dni, nakoľko

sme tam zostali iba dvaja. Nás

prepustili dňa 25. septembra

1950 s tým, že vraj aj tak z nás

nič nebude – povedal veliteľ. “

„Vystúpili sme na ná-

dvorí prázdneho kapucínskeho

kláštora. Nový zmocnenec Ku-

kumberg nás umiestnil v malých

celách po troch. Prečítal denný

poriadok. Aj tu bola záhrada na

pestovanie zeleniny. A všade

rástla vínna réva. Vinohradníc-

ky kraj. Začali nás navštevovať

pracovníci Slovenského úradu

pre veci cirkevné z Bratislavy.

Zamerali sa len na vybraných

kňazov a mali s nimi aj dvojhodi-

nové pohovory. Presvedčovali

ich, aby odišli do pravoslávnej

pastorácie. Dostali sme otázky

a písomné odpovede sme mali

odovzdať o tri dni. Z viacerých

otázok som si zapamätal tieto

tri: Čo súdite o politike Vatikánu

a o terajšom pápežovi, najväč-

šom podpaľačovi vojny? Čo sú-

dite o zločincoch – biskupovi

Gojdičovi, Vojtaššákovi a Buzal-

kovi?Aký je váš názor na pravo-

slávie a aký je váš postoj k ne-

mu. Po nadiktovaní týchto a ďal-

ších otázok sa v nás doslova bú-

rila krv. Urážky našich cirkev-

ných predstaviteľov, ktorých ži-

voty sme dobre poznali, nás ra-

nili a urážali. Poradili sme sa a

rozhodli, že napíšeme spoločnú

odpoveď. Zmocnenec Kukum-

berg a naháňači na pravoslávie

neboli s odpoveďou spokojní,

ale boli aj prekvapení. “

„Boli

sme tam privezené nákladným

autom a prišli sem práve na svä-

tú omšu. Bol práve prvý piatok.

Kostol bol plný ľudí, ktorí krásne

spievali. Privítal nás gvardián

páter Alojz Horváth aj jeden

starší páter Chryzostom, tiež aj

dvaja bratia kapucíni – brat Pe-

regrín a brat Michal. Bývalý ka-

pucínsky kláštor mal byť zriade-

ný ako kňazský domov. Tam

sme my sestry po maliaroch

upratovali a chystali miestnosti

Od 11. 11. 1950 do 29. 1. 1951
boli v Pezinku internovaní

ktorí odmietli
prestúpiť na pravoslávnu vieru.
Jeden z nich, o. Michal Fitz si
spomína:

Neskôr do kláštora nakrátko
umiestnili

ktorých tu žilo 14 a od 2. 8.
1951 sa o nich starali sestry z
Kongregácie Misijných sestier
služobníc Ducha Svätého, vyve-
zené z Bytčice. Charitný domov
bol 13 8. 1952 presťahovaný do
Báču. Sestra Agnesa Kompa-
sová SSpS si spomína:

gréc-
kokatolícki kňazi,

Charitný domov pre
prestarlých kňazov a rehoľní-
kov,

pre budúcich obyvateľov. Ja

som sa starala o varenie. Ka-

pucíni mali tam krásnu vinicu a

dodávali víno na fary. Mali tam

tiež zeleninovú záhradu. “

„V noci z 9. na 10. augusta 1957

presne o polnoci prišla naša ho-

dina deportácie. Pred bránou za-

stavil autobus a my sme museli

rýchlo a potichu nasadnúť. S ni-

kým sme sa nemohli rozlúčiť a

nikomu ani ruku podať. Zaviezli

nás do Pezinka, do Charity.

Kňazov, ktorí tam bývali pred na-

mi, vyviezli do Podolínca. V cha-

rite sme potom pracovali ako po-

mocné pracovné sily, pomáhali

sme v domácnosti pri umývaní

riadov, upratovaní, pracovali

sme v záhrade, za práce sme

nedostávali žiadnu mzdu, ne-

smeli sme ani vychádzať von, s

nikým sme sa nesmeli stýkať.

Byt a stravu nám dávala Cha-

rita, oblečenie a potrebné veci

nám dali ešte v kláštore. Znášali

sme i to, že sme boli stále sledo-

vané. Nijako nám to nemohlo

uškodiť, lebo sme boli jednotné,

svedomito sme si robili prácu a

nikomu sme nič neprezradili. “

Od septembra 1952 používal
SLOVÚC budovu kláštora v
Pezinku ako

z pastorácie,
premiestnený z Močenka. Väz-
nili ich tu bez súdneho rozhod-
nutia, iba na základe tzv. trest-
ného konania správneho O-
kresného národného výboru..
Rozsudky vypracovávali v spo-
lupráci so Slovenským úradom
pre veci cirkevné a ten s ŠtB.
Okrem núteného pobytu v kár-
nom kláštore (často aj na neur-
čito) išlo aj o finančnú pokutu a
stratu miesta v pastorácii. Štát-
na bezpečnosť sem dovážala aj
kňazov po prepustení z väze-
nia, ktorých musela trestná ko-
misia „z verejného záujmu“ do-
datočne odsúdiť.

Následne bol v Pezinku zria-
dený

Boli tu sestry z viace-
rých reholí: dcéry sv. Františka,
milosrdné sestry sv. Kríža, vyku-
piteľky, spasiteľky, uršulínky, vin-
centky, dominikánky, mariánky
a anglické panny. Skôr, ako ich
tu umiestnili, museli dať kláštor
do lepšieho stavu, najmä vinicu.
Za týmto účelom tu od 3. 6. do
23. 9. 1953 čistilo zanedbaný
kláštor 10 rehoľných sestier zo
sústreďovacieho kláštora v
Modre. Sestra františkánka
Amanda Vašková si spomína:

Postupne boli rehoľné sestry
odvážané na iné miesta a od
60. rokov v Pezinku ponecha-
li len sestry vincentky. Od ro-
ku 1955 sa tu zriaďoval Cha-
ritný domov pre kňazov – pen-
zistov. Mal však charakter inter-
načného kláštora minimálne do
roku 1968, kedy museli odísť
správcovia (štátni zmocnenci)
manželia Pavla Kardošová a
Jozef Kardoš, ktorí spôsobovali
rehoľným sestrám veľa ťažkos-
tí. Sestry vincentky opatrovali
starých kňazov až do zruše-
nia charitného domova v roku
2004.

Kárny kláštor na
internáciu nepohodlných die-
céznych kňazov

Charitný domov pre re-
hoľné sestry, vyvezené z ne-
mocníc.

65. výročie Akcie kláštory si
pripomenieme v piatok 10.
apríla pri sv. omši o 18.00 h v
Kapucínskom kostole v Pe-
zinku a na následnej pietnej
spomienke pri pamätnej ta-
buli.

Peter Sandtner

65. výročie Akcie Kláštory
Internačný kláštor v Pezinku v spomienkach

V dňoch 9. 2.-13. 2. 2015 sa žiaci 1.stupňa zo základnej školy
Na bielenisku zúčastnili lyžiarskeho zájazdu v Jasnej. 33 ma-
lých lyžiarov prežilo slnečný týždeň na zjazdovkách pod Chop-
kom. Všetci účastníci kurzu sa dostali aj na samotný Chopok,
niektorí sa z neho vrátili v kabínke, tí najšikovnejší si ho zlyžo-
vali. Veríme, že všetkým deťom sa výcvik páčil, že z nelyžiarov
sa stali lyžiari, ktorí sa vrátia k tomuto krásnemu športu aj v ďal-
ších rokoch. Vo výcviku deťom pomáhali skúsení lyžiarski in-
štruktori, ktorí k deťom pristupovali individuálne a pomaly od-
straňovali strach z veľkých kopcov. V rámci relaxu deti absolvo-
vali aj návštevu Tatralandie, kde sa vyjašili vo vodnom svete.
Týmto chcem poďakovať rodičom, ktorí umožnili svojim deťom
stráviť týždeň plný zážitkov a niečo tak spravili pre zdravie svo-
jich detí. Alena Hozová

Ponúka na odpredaj zámkovú dlažbu
v hrúbkach 6 cm resp. 8 cm.

Typ dlažby Premac.(zostatky dlažby).

Kontaktné osoby:

Ing. Bocorová, tel:
p. Holec, tel:
v pracovné dni 7.00 – 15.30 h

033-6452312
0903 230 332

Petmas spol.sr.o.
Šenkvická 12

Inzercia

Veľké poďakovanie touto cestou chceme vyjadriť bojové-
mu klubu polície Pezinok a plaveckému klubu polície Pe-
zinok za sponzorský dar 30 ks reflexných bezpečnostných
viest na podporu projektu DOPRAVÁČIK.

Reflexné vesty budú deti využívať aj počas vychádzok, ex-
kurzií, ale zároveň aj na výletoch a pri pravidelných návšte-
vách Malokarpatskej knižnice v Pezinku.
Ďakujeme, deti a kolektív MŠ na Cajlanskej ulici v Pezinku

Poďakovanie pezinskému policajnému zboru

Nadácia REVIA vstupuje do štvrtého ročníka
úspešného projektu Komunitnej akadémie zážitkov
a skúseností v spolupráci s mestom Modra, mestom
Pezinok, Pedagogickou a kultúrnou akadémiou v
Modre, Mestským centrom sociálnych služieb v Mod-

re a regionálnymi pobočkami Jednoty dôchodcov Slovenska.
V apríli pre vás pripravíme Akadémiu počítačov, Akadémiu poé-
zie, Akadémiu šikovných rúk a Akadémiu kvízov. O termínoch
vás budeme informovať prostredníctvom sociálnych sietí, plagá-
tov na vývesných plochách miest a mestského rozhlasu, či TV
Pezinok. Viac informácií získate: , 0905 960 797.
Tešíme sa opäť na vás.

Aj vďaka sume zozbieranej
z percenta môžeme už štvrtý rok prinášať projekt Komunitnej
akadémie zážitkov a skúseností medzi seniorov a juniorov. Od
vás, pre vás.

ÚDAJE POTREBNÉ NAVYPLNENIE TLAČIVA:
Názov: REVIA– Malokarpatská komunitná nadácia
Sídlo: Moyzesova 26, 902 01 Pezinok
Právna forma: Nadácia
IČO: 36070181 ,

revia@revia.sk

Ak sa vám naše aktivity páčia, budeme radi, ak nás pod-
poríte čiastkou z percenta z dane.

Nadácia REVIAĎAKUJEME

Deti z Bieleniska na Chopku

Pridajte sa k nám, bude Vám veselo

Pezinské kultúrne centrum ponúka na prenájom voľný ne-
bytový priestor v Dome kultúry o výmere 25, 08 m2 nachá-
dzajúci sa na II. poschodí v časti objektu prístupnej vchodom
od TV Pezinok.

Priestor je vhodný predovšetkým na kancelárske účely.
sekretariát DK Pezinok -Bližšie informácie: 033 6413949

Voľný priestor na prenájom
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Azda každý záhradkár pozná pocity netrpezlivosti a očakávania
keď začína sezóna. Starostlivo uskladnené a prezimované cibuľ-
ky má už prebraté a pripravené na sadenie, hoci ešte ich čas nena-
dišiel. Semienka kvetov a zeleniny sú nakúpené a demonštratív-
ne uložené tak, aby boli stále na očiach. Sleduje každý deň poča-
sie a pôdu, či je už vhodná na zkyprenie. Správny záhradkár je to-
tiž úplne pohltený svojou záľubou – cíti silu prebúdzajúcej sa prí-
rody v žilách a hoci nemusí byť práve najmladší – každú jar opä-
tovne mladne. Mnohí Pezinčania, ktorí nielen vlastnia záhradu,
ale ňou aj žijú, vedia o čom je reč. Pezinok patrí medzi tie mestá,
kde je záhrad relatívne dosť. Ak teda vlastníte pozemok, ale máte
málo času a lenivé deti, ktoré nechcú plieť záhony, skúste si spo-
ločne prečítať knihu od Karla Čapka. Možno po-
tom aj za vaším domom rozkvitnú záhony a každú jar na čas
omladnete.

Zahradníkův rok

(pb)

Inzercia

Azda niet Pezinčana v naj-

lepších rokoch, ktorý by

nespomínal na bývalé kúpalisko

pri Zámku. Menej pamätníkov

má jeho predchodca, letný kú-

peľ, ktorý na rovnakom mieste

vybudovalo mesto Pezinok v ro-

ku 1924.

Prvým predpokladom výstavby

letného kúpeľa bol dostatočný

pozemok, na ktorom by nová

mestská atrakcia stála. Jeho sú-

časťou sa stali aj dve parcely, pô-

vodne patriace do zámockého

parku, o celkovej rozlohe 160

štvorcových siah (cca 580 m2).

Mestu ich bezodplatne poskytol

gróf Ján Pálffy st. Podmienkou

bolo úplné oddelenie kúpeľa vý-

stavbou pevného múru, sa-

mostatného vchodu z ulice a

údržba a čistenie prítokového ka-

nála. Od mesta za to gróf poža-

doval uznanie práva na uzavre-

tie panského parku a vrátenie 2

bričiek a nábytku, zabavených

mu ešte v roku 1919.

Výstavbu letného kúpaliska po-

važovalo mesto s viac ako 5 tisíc

obyvateľmi za veľmi potrebné.

S odvolaním sa na zdravotné dô-

vody vnímalo ako dôležité za-

bezpečiť pre miestne obyvateľ-

stvo, vojsko i robotníkov mož-

nosť osviežiť sa, navyše, keď sa

v blízkom okolí žiaden kúpeľ ani

rieka nenachádzali. Na napĺňa-

nie bazéna sa mala použiť po-

točná voda. Tú Pezinok inak ne-

využíval a pre potreby kúpeľa bo-

la vhodná – vďaka sile mlyn-

ských kolies mala dostatočný

spád. Pre každodennú potrebu

využívalo mesto studne, v kto-

rých bol dostatok vody. Nevy-

hnutné lekárske osvedčenie po-

tvrdilo, že pezinská voda je zdra-

vá, nehrozí z nej žiadna nákazli-

vá choroba a všeobecne žiadna

nákaza nebola v meste zazna-

menaná.

Na práce spojené s výstavbou

letného kúpaliska si mesto ne-

chalo vypracovať cenové ponu-

ky. Tieto zahŕňali jednak zemné

a tesárske práce, jednak beto-

nárske a železobetonárske prá-

ce a s nimi spojené potrebné

úpravy terénu. Na ne dostalo

mesto ponuky od firmy „Pittel &

Brausewetter, beton- a železo-

betonový staviteľský podnik Bra-

tislava“ (54 078 Kč), „Českomo-

ravská stavebná společnost“ (50

482 Kč) a „Ing. Artur Komlós,

podnikateľ pre beton- a železo-

betonové stavby Bratislava“ (44

589 Kč).

Mestská finančná komisia a ná-

sledne i zastupiteľský zbor prijali

návrh staviteľa Komlósa, ktorý

sa napokon zaviazal vybudovať

kúpeľ za 40 318 Kč.

Celkový rozpočet počítal s vý-

davkami vo výške 82 311 Kč a ne-

mal zaťažiť dane platiace obyva-

teľstvo. Výstavba mala byť finan-

covaná z úspor mesta, aktuálne-

ho rozpočtu roka 1924 a subven-

cie požadovanej od ministerstiev

zdravotníctva a sociálnej sta-

rostlivosti. Mesto zabezpečilo na

výkopové práce a úpravy terénu

miestne nezamestnané robot-

níctvo.

Letný kúpeľ bol otvorený 15.

mája 1925. Hneď v úvode v ňom

dostala vlastný priestor a čas pe-

zinská školopovinná mládež –

dievčatá mali nový bazén k dis-

pozícii dve hodiny každú stredu

a chlapci každý piatok. Prvým

plavčíkom sa stal Rudolf Hauke,

bývalý príslušník rakúsko-uhor-

ského námorníctva, odborne

vyškolený učiteľ plávania a

masér.

Kúpeľ slúžil Pezinčanom viac

ako dve desaťročia. V roku 1949

rozhodol národný výbor o vý-

stavbe novej kúpeľnej budo-

vy a letného kúpaliska. Toho

„nášho“.

Mestské múzeum v Pezinku

Petra Pospechová

Pezinský letný kúpeľ z roku 1924

Záhradkári sa „budia“ o mesiac
skôr ako vyletí prvý čmeliak

FOTO (pb)

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok s podporou
Fondu GSK pripravila na mesiac apríl voľné pokračovanie vyda-
renej série Kognitívny tréning pre verejnosť uvedenej na jeseň
2014, tentoraz s názvom .
Počas troch stretnutí, ktoré povedie psychologička Geronto-
psychiatrickej kliniky Pinelovej nemocnice Mgr. Ivana Juráčková,
nebudú chýbať praktické ukážky autogénneho tréningu, postup-
nej svalovej relaxácie, meditácie, reiki ako aj práce s tzv. psy-
chowalkmanmi. Nácviky relaxácie pre verejnosť sú bezplatné, bu-
dú prebiehať v spoločenskej sále Pinelovej nemocnice v utorok

a 28. 4. 2015 so začiatkom Záujemcovia sa
môžu prihlásiť telefonicky (033)6482 234 alebo e-mailom

. Veríme, že si u nás nájdete a aj do svojho domova
odnesiete vhodný spôsob odpočinku a uvoľnenia.

Efektívna relaxácia pre verejnosť

14., 21. o 15.30 hod.

(zš)

siposo-
va@pnpp.sk

Apríl v znamení relaxácie

Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň už tre-
tím ročníkom priblíži návštevníkom atmosféru jarných slávností,
v priebehu ktorých sa ľudové tradície prelínajú spolu s tými kres-
ťanskými. Príďte s nami osláviť príchod jari v dňoch

. Vstupy na prehliadku začínajú každú celú hodinu od

Počas veľkonočných sviatkov môžu návštevníci obdivovať svia-
točne vyzdobené hradné interiéry, zoznámia sa s viac či menej
známymi zvykmi, tradíciami a jedlami typickými práve pre toto ob-
dobie. Samozrejme nebudú chýbať ani charakteristické symboly
jari a veľkonočných sviatkov – kraslice, morena, letečko či tŕňová
koruna. Súčasťou podujatia budú aj stredoveké veľkonočné trhy,
ktoré SNM-Múzeum Červený Kameň organizuje v spolupráci s o.
z. Schatmansdorf v hradnej lisovni, priamo na nádvorí hradu.
Spestrením Jarných slávností bude aj veľká jarná súťaž o 40 jed-
nodňových voľných vstupeniek na historický festival Rotenstein.

• zľava 20 % - klienti poštovej banky 5.60 € • zľava
50 % - držitelia kariet EURO 26, ISIC, ITIC 3.50 € • zľava 40 % -
seniori nad 62 rokov, preukaz ZŤP 4.20 €

Mgr. Ľuboš Haršány, kultúrno-propagačný
manažér, , 033/690 58 07,

3. – 6. apríla
2015 9.00
do 16.00 hod.

Vstupné na podujatie:

Bližšie informácie:

Dospelí 7.00 €

Mládež 6 - 18 rokov
3.50 €, deti 3 - 6 rokov 1.00 €, Deti do 3 rokov zdarma, Rodinné
vstupné (2 osoby nad 18 rokov a 2 osoby do 18 rokov) 15.00 €

lubos.harsany@snm.sk www.hradcer-
venykamen.sk

Veľkonočné tradície ožívajú na hrade Červený Kameň

Jarné slávnosti
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

1.4. Prvý apríl v meste.

1.4. Začiatok prihlasovania na letné tábory.

9.4. Zlatý dážď- Mama, ocko poď sa hrať.

10.4. Knižnica na kolesách.

11.4. Beh mesta Pezinok.

16.4. Hráme sa s plastelínou- Mama, ocko poď sa hrať.

17.4. DISKOPÁRTY.

18.4. Zóna bez peňazí + zaujímavé workshopy a zábava.

23.4. Jarný kvietok- Mama, ocko poď sa hrať.

24.4. Deň Zeme.

30.4. Slniečko z papiera- Mama, ocko poď sa hrať.

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

Bláznivý sprievod po meste so začiat-
kom o 15.00 h. Štart: Zámocký park.

Prihlasovanie
začne ráno od 10.00 h v budove CVČ. Bližšie infomácie nájdete
na našej stránke

Stretnutia s rodič-
mi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 h do 12.00 h.

Burza kníh v prístavbe CVČ.
Akcia bude prebiehať v čase od 14.00 – 17.00 h.

Od 9.30 h v Zámockom parku pre
malých i veľkých.

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Diskotéka pre verejnosť od 12-14 rokov,
príď sa zabaviť! V čase od 17.00 do 21.00 h.

Pre
všetkých, ktorí chcú byť súčasťou celoslovenskej myšlienky –
darovať a povymieňať si veci, oblečenie, knižky,.. a zažiť tak at-
mosféru spolupatričnosti. Začiatok o 10.00 h.

Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Akcia ku Dňu Zeme v Zámockom parku v ča-
se od 14.00 do 18.00 h.

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

na ale-
bo na telefónnych číslach

www.cvcpezinok.sk

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

Inzercia

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Výstavy:
20. marec – 31. máj 2015. História predmetu – príbeh človeka.

Otváracie hodiny

55 rokov Malokarpatského múzea v Pezinku a príbehy ľudí pred-
stavené prostredníctvom predmetov

zatvorené, 9.00 -12.00 h a 13.00 - 17.00 h,
10.00 - 17.00 h, 14.00 – 17.00

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

Stále expozície:

Pondelok: Utorok - piatok:
Sobota: Nedeľa:

Rok 1956 nepriniesol takých

zmien, ktoré by podstatnejšie

ovplyvňovali samotnú stanicu

Pezinok, ako aj jej priľahlý úsek

Pezinok- Sv. Jur. V záujme ply-

nulého vedenia záznamov v pa-

mätnej knihe každým rokom

ako aj v dôsledku podchytenia

historických udalostí vplývajú-

cich na vývoj vo verejnom živote

alebo v samotnú stanicu je po-

trebné uviesť určité udalosti, kto-

ré nastali počas roku 1956.

V súvislosti s prevedením rud-

ného prieskumu v obvode mes-

ta Pezinok začalo sa uvažovať o

postavení priemyselného pod-

niku. Výstavba podniku predpo-

kladá postavenie novej vlečky,

ktorá by ústila v samotnej stani-

ci. V dôsledku uvedeného, bol

prevedený predbežný pries-

kum, ktorý by slúžil za podklad

postavenia spomínanej vlečky.

Rudný prieskum svojou činnos-

ťou vytváral veľké zásoby rudy,

ktorú bolo treba odviesť na spra-

covanie, čo malo za následok

aj zvýšenú nakládku vozových

jednotiek v stanici. Ďalej hodné

je poznamenať, že organizač-

ným vývojom okresných slo-

žiek vzrástol počet zamest-

nancov, ktorí poväčšine sú z

okolitých obcí a dochádzajú do

zamestnania vlakom, čím pod-

statne zvýšili počet cestujú-

cich po železnici a ktorí priamo

tangujú samotnú stanicu Pezi-

nok.

Bolo by len odôvodnené tvrdiť,

že na danú frekvenciu cestujú-

cich nedostačujú staničné pries-

tory a v dôsledku toho vedenie

stanice uvažovalo dať návrh OD

Bratislava o rozšírenie stanič-

ných priestorov. Tento popud vy-

šiel na základe toho, že OD

Bratislava pridelilo žst Pezinok

Kčs 50.000.- za účelom zriade-

nia červeného kútika. V súčas-

nej dislokácii pracovných miest-

1956 ností, by nebolo vôbec možné

tento kútik zriadiť. Preto vedenie

stanice sa rozhodlo že nákladnú

stanicu upraví na červený kútik

a kanceláriu nakl. pokladníka

adaptačnými prácami zariadi v

doterajšej úschovni a v miest-

nosti staničných robotníkov, kto-

rých zas premiestni do miest-

nosti doterajšie hasičského skla-

du, ktorý by bol tiež za tým úče-

lom upravený. Po vyhotovení

plánov a kalkulácie okresným

stavebným podnikom Pezinok

adaptácia by činila asi 33.000,-

Kčs, navrhovalo SD Bratislava

aby pri jednej práci bol vchod do

stanice upravený na riadnu ves-

tibulu, premiestnenie osobných

pokladníc, čo by malo veľký

význam z hľadiska výkonu do-

pravnej služby, nakoľko by touto

úpravou bolo zamedzené ces-

tujúcim prechádzať pre dopr.

kanceláriou a zároveň by boli

vyriešené priestory pre čaká-

reň a osobitne pre vestibulu, čo

doteraz stanica postráda, na-

koľko nie je ani čakáreň pre mat-

ky s deťmi a čakáreň pre faj-

čiarov.

Preprava cestujúcich oproti ro-

ku 1955 značne stúpla a to tým,

že boli rozšírené autobusové

spoje na okolité obce a tak

umožnené pracujúcim dochá-

dzať či už priamo do Pezinka ale-

bo do Bratislavy a Trnavy. Oproti

roku 1955 stúpla nakládka voz-

ňových zasielok a to tehly, gula-

tiny, vína a rudy.

Medzi zamestnancami bolo

rozšírené socialistické súťaže-

nie zamerané hlavne na bez-

pečnosť dopravy čím sa dosta-

vili aj výsledky a to také, že v ro-

ku 1956 z viny zamestnancov

nebola ani jedna nehoda a z to-

ho titulu stanica Pezinok za I. II.

a III. štvrť rok 1956 bola vyhláse-

ná ako vzorná jednotka bez ne-

hodovosti a to Ministerstvom do-

pravy.

1957
Nadväzujúc na záznamy z

predchádzajúceho roka vo veci

úpravy resp. prestavby stanice

Pezinok nastali v roku 1957 pod-

statné zmeny. Po vyhotovení

projektu na úpravu nákladnej po-

kladnice ako aj skladišťa bato-

žín a spešin vhodnou interven-

ciou na Správe dráhy náč. stani-

ce Gejzom Baranom bolo do-

siahnuté, že Správa dráhy dala

zásadné zvolenie na vypraco-

vanie nového projektu. Pred-

bežné porady konané v Pezinku

za účasti jednotlivých služieb

Správy dráhy, vedenia žel. Sta-

nice Pezinok a výpr. Jána Naj-

šla, KNV, ONV, MNV a riaditeľ-

stva rešt. A jedálni bolo navrh-

nuté zbúrať miestnosť stanič-

ných robotníkov, úschovňu ako

aj bufet a na tomto mieste urobiť

prístavbu ktorá by zahrňovala:

vestibulu, dve čakárne, záchody

pre mužov a ženy, osobné po-

kladnice a tranzite. Stará budo-

va, ktorá v rámci generálnych

opráv prispôsobí sa fasádou a

vnútornou prestavbou novo-

pristavenej časti budovy.

Projekt vypracoval okresný

stavebný podnik Pezinok. V sú-

vislosti zo zapracovaním elek-

trického osvetlenia pred stani-

cou do normálneho plánu, Sprá-

va dráhy projekt vrátila na pre-

pracovanie, čo spôsobilo one-

skorenie oproti pôvodne urče-

nému termínu 1. 12. 1957. Ďalej

oneskorenie spôsobilo aj pro-

jektovanie kanalizácie, elektriky,

ktoré projekty museli byť zada-

né vypracovať osobitne od hl.

projektu. Podľa predbežných in-

formácii, stavba by mala začať v

druhom štvrťroku 1958. Vzhľa-

dom na nový projekt Oznamo-

vacia a zabezpečovacia dištan-

cia v rámci odstránenia vzduš-

ného vedenia nad priestorom

stanice do novo projektovanej

dopravnej kancelárie t.j. do te-

rajšej osobnej pokladnice.

Kolektív stanice je zapojený

do socialistického súťaženia. Za

dobré výsledky dosahované v

soc. Súťažení boli udelené po-

chvaly v rozkaze náč. Oddele-

nia dráhy Bratislava a udelené

peňažité odmeny podľa disc.

Poriadku platného na ČSD a vy-

dané dekréty týmto zamestnan-

com:

1. Gejzovi Baranovi náč. stanice

2. Rudolfovi Královičovi výprav-

covi

3. Rudolfovi Grgáčovi kom.

kanc. 1

4. Rudolfovi Sedlákovi signalis-

tovi

5.Agnese Kollárovej osobnej po-

kladníčke

Okrem toho Závodný výbor pri

žel. stanici Pezinok odmenil kniž-

nímo darmi týchto zamestnan-

cov:

1. Michal Cintavý hradlár

2. Rudolf Sedlák signalista

3. Gabriel Dedinský nákl. po-

kladník

4.Anton Michalec kom. skladník

5. Ján Najšel výpravca

6. Rudolf Královič výpravca

7.Anton Krivička signalista

8. Štefan Gašparovič signalista

9. Štefan Vadovičstan robotník

10. Ján Fellrich kom. skladník

11. Ján Choboť signalista

12. Miroslav Kollár výpravca

V mesiaci Máj 1957 bola taká

veľká mimoriadna živelná po-

hroma, že padli krupy vo veľkos-

ti holubäcieho vajca, pri čom bo-

lo značné poškodených striech

na domoch a okná, ďalej bola

prietrž mračien následkom čoho

trať medzi Pezinok- Myslenice

bola podmytá a neschodná a to

prvá hlavná koľaj. Doprava bola

udržovaná po jednej koľaji.

Hradlár Ludevít Šramko na str.

domku č. 8 mal v celom byte vo-

du vo výške 30- 50 cm.

Mnohí obyvatelia z obce

Myslenice museli sa sťahovať z

bytov pre silný príval vody.

Texty z pamätnej knihy

neprešli redakčnou úpravou.

zdroj: Archív ŽSR,
Zbierka pamätných kníh

Mgr. Stanislav Horváth

Červené roky päťdesiate neobišli ani železničnú stanicu
Pokračujeme v sérii článkov o histórii pezinskej železnič-

nej stanice od jej vzniku v časoch monarchie až po súčas-
noť. Predchádzajúci článok bol v znamení plnenia plánov zo
začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia. Pokračujeme v opi-
se tohto obdobia, pre ktoré je vhodný prívlastok „červené“.

Je už tradíciou usporiadať besedu pri príležitosti Svetového
dňa sprievodcov, ktorý sa v kultúrnom svete pripomína záve-
rom februára. Aj v tomto roku pripravil Klub sprievodcov bese-
du, ktorá sa s podporou mesta konala v priestoroch Domu kul-
túry. Predseda klubu sprievodcov P. Ronec privítal medzi člen-
mi klubu a ich fanúšikmi vzácnych hostí prof. JUDr. Ľudmilu
Novackú z Ekonomickej univerzity Bratislava a Mgr. Mariána
Bilačiča, dlhoročného predsedu slovenských sprievodcov. Na
úvod pripomenul, že v tomto roku sa dovršuje už desiaty rok čin-
nosti klubu v prospech mesta Pezinok a jeho občanov.

Hlavný referát predniesla prof. Novacká. Témou bol cestovný
ruch a sprievodcovská činnosť a možnosť vzdelávania sprie-
vodcov v rámci EÚ a Bratislavy. Besedy sa zúčastnil aj Mgr.
Bilačič a v mene vedenia mesta pozdravil hostí Ing. Miloš
Andel. Spoločne s kurátorom výstavy P. Ronecom a prof. No-
vackou a Mgr. Bilačičom slávnostne otvorili výstavu, ktorú pri-
pravili členovia výboru klubu.Výstava prezentoval fotografie na
tému činnosti klubu sprievodcov za uplynulé obdobie a je prí-
stupná verejnosti v mesiaci február a marec 2015. (PR)

Svetový deň sprievodcov Pezinku
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KULTÚRNE PROGRAMY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

70-roční

75-roční

80-roční

Ján Pilát 1.3.
Ing. Jozef Turňa 4.3.
Pavel Macko 5.3.
Hana Slimáková 5.3.
Helena Hupková 9.3.
Igor Cehlár 12.3.
Šárka Lefnerová 13.3.
Jozef Zemko 15.3.
Miroslav Gavalec 15.3.
Imrich Podhora 16.3.
Jozef Zelenák 16.3.
Jozef Balážik 22.3.
Elena Slimáková 25.3.
Mária Malíšková 26.3.
Viera Chvosteková 27.3.
Mária Karelová 27.3.
Alžbeta Sládková 29.3.
Hermína Ďurčeková 31.3.

Magdaléna Kollárová 5.3.
Bohdan Juráni 7.3.
Anna Sejčová 9.3.
Martin Starna 9.3.
Ľudovít Nagy 15.3.
Matej Chrappa 24.3.
Eva Bonková 24.3.
Jozef Miškovský 26.3.
Jozef Bulík 27.3.
Ľudmila Chrappová 29.3.

František Kanka 1.3.
MVDr. Peter Weiss 9.3.
Jozef Šuran 22.3.

MAREC 2015 PEZIN ANČ

85-roční

91-ročná

92-ročné

95-ročný

Pavla Handreichová 9.3.
Jozef Trubár 13.3.

Jozefína Klátilová 16.3.

Jozefína Lackovičová 9.3.
Marta Dvořáková 22.3.

Ján Kurtiš 23.3.

1. Mesto 44 ................................................................... POĽ
2. Rýchlo a zbesilo 7 ..................................................... USA
4.-5. Rýchlo a zbesilo 7 .................................................. USA
4. Konečne doma ..............................17.00 h ............... USA
5. Konečne doma 3D ............................. 17.00 h .................. USA
7. Fk: Mirage .......................................................... HUN, SR
8. 5. Pluk – MisiaAfganistan SR
10. Dva dni, jedna noc ............................................ BEL, FRA
12. Spongebob vo filme. Hubka na suchu 3D .. 17.00 h. .. USA
11.-12. Druhý báječný hotel Marigold .................................... USA
15. Tak ďaleko, tak blízko .................................................. SR
16.-17. Vzkriesenie démona ................................................. USA
18. Pieseň mora .................................. 17.00 h ......... ÍR, DÁN
18.-19. Príbehy z lesov .......................................................... USA
21. Fk: Choď do pekla ..................................................... FRA
22. Rýchlo a zbesilo 7 ..................................................... USA
23. S tvárou anjela .......................................................... USA
25.-26. Ovečka Shaun .................................................... VB, FRA
25.-26. V kráľovských záhradách ............................................ VB
28. Kingsman: Tajná služba ...................................... USA, VB
29. Teória všetkého ........................................................... VB
30. Avengers 2: Vek Ultrona 3D ...................................... USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

....

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

POĎAKOVANIE

Naši jub i lant i

KINO DOMU KULTÚRY apríl

► 5.4. HASIČSKÁ ŠI-
BAČKOVÁ ZÁBAVA.

► 9.4. KOLAPS.

► 10.-11.4.
DIVADELNÉ KONFRONTÁCIE.

►14.4. – AJ PÁN GOETHE BY
MAL RADOSŤ.
► 14.4. FRAGILE.

► 17.-18.4. VÍNNE
TRHY PEZINOK 2015.

►19.4. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: ZABUDNUTÝ ČERT.

►20.-21.4. NOVO-
DOBO SO SHAKESPEAROM.

►22.4. Podujatie ÚSTAVU
PAMÄTI NÁRODA.
► 23.4. HRÁ CELÁ
RODINA
►24.4. KAPUCÍNI &
STANLEY.

►25.4. SLNKO V
NÁS.

►25.4. JOHN LOWELL BAND

►26.4. MEDZINÁ-
RODNÝ DEŇ TANCA.

►28.4. DEŇ SOŠ
KOMENSKÉHO PEZINOK.

►29.4. SLÁVIK SLOVEN-
SKA.

13.-25.4. 20 ROKOV VÍNNYCH TRHOV

27.4.-9.5. ANNAKOLESÁROVÁ - LIČKOVÁ

( ) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Hlavný garant: Dobrovoľný hasičský zbor

Pezinok.
(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK - Interaktív-

ne divadelné predstavenie. Účinkujú: P. Batthyány a R. Fratrič.
Prenájom.

(piatok-sobota)v v malej, veľkej a spoločenskej sále
DK – Krajská prehliadka di-
vadla dospelých. Hlavný garant: MOS Modra.

(utorok) o 9.00 h v malej sále DK
Súťaž v prednese v nemeckom jazyku pre ZŠ a SŠ.

(utorok) o 19.00 h vo veľkej sále DK – Koncert
– vokálna interpretácia známych hitov. Kapela je držiteľom ceny
jubilejného 15. ročníka ankety OTO v kategórii Hudobná skupina.

(piatok-sobota) v spoločenskej sále DK –
Organizátor: Združenie pezinských vino-

hradníkov a vinárov. Spoluorganizátori: Mesto Pezinok a PKC
(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK–

Účinkuje: Divadlo NA
PREDMESTÍ Spišská N. Ves. Pokračovanie cyklu rozprávok s
detskou súťažou.

(pondelok-utorok) o 9.00 hv malej sále DK –
Súťaž v prednese v anglickom ja-

zyku pre ZŠ a SŠ.
(streda) o 10.00 h vo veľkej sále DK

(štvrtok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
. Koncert hudobného odboru ZUŠ E. Suchoňa.

(piatok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Koncert hudobnej skupiny zloženej z bratov

Kapucínov. Prenájom.
(sobota) o 14.30 h v spoločenskej sále DK –

VIII. ročník prehliadky folklórnych súborov seniorov Malo-
karpatského regiónu. Hlavný garant: FSS OBSTRLÉZE

(sobota) o 19.00 h v malej sále DK –
(USA) Koncert americkej country a bluegrassovej kapely. Hlavný ga-
rant: VelvetAgency.

(nedeľa) o 14.30 h na Radničnom námestí –
Zatancujme si spoločne na námestí. Orga-

nizátori: KST PETAN, TC CHARIZMAa PKC.
(utorok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK–

Záverečné maturitné skúšky. Podu-
jatie pre uzavretú spoločnosť.

(streda) o 9.00 h v malej sále DK –
Okresné kolo speváckej súťaže detí. Hlavný garant: ZŠ

Kupeckého Pezinok.

v minigalérii –
Výstava bude otvorená vernisážou v prvý deň podujatia Vínne trhy.
Hlavný garant: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov.

v minigalérii – (olej)
Insitná maliarka, ktorá spolupracuje so SOŠ Komenského Pezinok.
Výstava bude otvorená vernisážou v deň podujatia DEŇ SOŠ.

nedeľa

–

VÝSTAVY:

Matúš Spál - Martina Vincúrová •
Ing. Peter Mihálik - Ing. Veronika
Hrdličková • Peter Pacek - Ivana
Rigaňová

Pavol Pipíš 53 r.
Ján Fraňo 76 r.
Mária Kellermanová 88 r.
Eva Hagarová 71 r.
Františka Glvačová 74 r.
Ján Zápražný 55 r.
Juliana Krajčírová 84 r.
HelenaAmzlerová 82 r.
Zlatica Paulíniová 68 r.
Margeta Ondrejkovičová 87 r.
Mária Polláková 57 r.
Jaroslav Popluhár 76 r.
Eva Kovačovská 58 r.
Rozália Lindtnerová 73 r.
Mária Okonová 86 r.
Pavel Skovajsa 88 r.
Ing. Ján Zemeník 51 r.
AnnaAdamcová 85 r.
Irena Vendelingová 91 r.
Mária Zámečníková 85 r.
Terézia K plingerová 64 r.
Miroslav Žigrai 48 r.

ö

Oliver Šebej 27.1.
Zoja Bartošová 28.1.
Melanie Buday 29.1.
Hanka Melišková 29.1.
Teodor Petrek 1.2.
Hugo Barinka 2.2.
Olívia Šebeková 4.2.
Juraj Hajnovič 5.2.
Ľuboš Dobšovič 6.2.
Matej Butaš 8.2.
Marcela Tichá 12.2.
Alexander Frič 13.2.
Marko Kapoun 13.2.
Stela Bednáriková 14.2.
Sarah Tengeriová 16.2.
Zuzana Vereská 16.2.
Martin Popluhár 17.2.
Alina Dobrocká 20.2.
Stella Biznárová 21.2.
Dávid Macejkovič 21.2.
Katarína Luptáková 22.2.
Ester Tomeček 22.2.
Emma Marke 23.2.
Alex Babkovič 27.2.
Andrea Smoleňáková 27.2.
Simona Smoleňáková 27.2.

Zlaté slnko za hory

zašlo, súmrak ticho

padá do polí, srdce

tvoje dobré večný

pokoj našlo a viac

ťa nič nebolí.Ťažko

je bez teba, smut-

no je nám všetkým, nič nie je ta-

ké, ako bolo predtým. Dňa 15. 3.
2015 sme si pripomenuli 11. výro-
čie úmrtia nášho drahého manže-
la, otca a deduška

S láskou spomínajú manželka
Mária, dcéra Iveta a syn Marian
s rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu s nami venujú tichu spo-
mienku.

Štefana BEDECSA.

Dňa 3. 2. 2015 sme
si pripomenuli 5.
výročie úmrtia man-
žela, otca, dedka a
pradedka

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku. Spomínajú manželka,
dcéra, zať, vnúčatá a pravnučka.

Jána HAMŠÍKA.

Dňa 10. 1. 2015 sme
si pripomenuli 5.
výročie úmrtia našej
mamy a svokry

a dňa 3. 3. 2015
sme si pripomenuli
12. výročie nášho
otca svokra

Syn Igor a nevesta
Anka s rodinami.

Matildy
PÄTOPRSTEJ
rod. Mičkovej

Ivana
PÄTOPRSTÉHO.

Dňa 28. 3. sme si
pripomenuli 20. vý-
ročie od úmrtia

Manžel s deťmi.

Veroniky
KABÁTOVEJ.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli 26. 2.
2015 rozlúčiť s na-
šou drahou

.
Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Smútiaca rodina

Rozáliou
LINDTNEROVOU

Dňa 7. 4. 2015 si
pripomenieme 10.
výročie úmrtia náš-
ho drahého

Tí, ktorí ste ho po-
znali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku. Spomí-
najú manželka Juliana a deti s
rodinami.

Jozefa BAUERA.

Dňa 6. 4. 2015
uplynú 3 roky od
úmrtia našej milo-
vanej manželky,
mamy, dcéry a
sestry

Tatiany
PTÁKOVEJ rod. Trojanovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Navždy ostaneš v

našich srdciach...

Bolesťou unavení tíško ste zaspa-

li, zanechajúc všetkých, čo ste

radi mali. S tichou spomienkou ku

hrobu chodíme, pri plameni svie-

čok na vás vždy myslíme. Osud

vám nedoprial s nami dlhšie byť,

no v našich srdciach budete na-

vždy žiť. Dňa 13. apríla si pripo-
menieme 5. výročie, kedy nás
navždy opustil náš otec

a v mesiaci november uplynie 7 ro-
kov, čo navždy odišla naša mama

S láskou spomínajú dcéry s rodi-
nami.

Gabriel PILKA

Emília PILKOVÁ.

Dňa 3. 4. 2015 uplynie 11 rokov,
čo nás navždy opustila naša dra-

há mama, babka a
prababka

Anna
FISCHEROVÁ.

S láskou spomí-
najú deti s rodina-
mi. Ďakujeme všet-

kým, ktorí im spolu s nami venujú
tichú spomienku.

Dobrý človek nikdy

nezomrie v srdciach

tých, ktorí ho milo-

vali. Dňa 19. 3.
2015 uplynie 25 ro-
kov od chvíle, keď
nás navždy opustil
manžel, ocko, dedko a pradedko

z Pezinka. S úctou a láskou si na
neho spomínajú manželka Mária a
dcéry Vierka, Elenka a Janka s ro-
dinami. Vy, ktorí ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú spomienku.

Pavol RADIMÁK

Osud ti nedoprial byť dlhšie s na-

mi, ale v našich srdciach budeš

stále s nami. Dňa
12. 4. 2015 si pripo-
menieme 5 rokov,
čo nás opustil

S láskou spomínajú
manželka a deti s
rodinami. Ďakujeme všetkým,
ktorí mu venujú tichú spomienku.

Michal LUNÁK.

Očiam si odišla, v

srdci si zostala.

Dňa 7. 3. uplynulo
15 rokov, čo nás vo
veku 70 rokov nav-
ždy opustila naša
drahá manželka,
matka, svokra, babka a prababka

Ďakujeme všetkým, ktorí jej so
smútiacou rodinou venujú tichú
spomienku.

Juliana GALGÓCIOVÁ.

Odišla tíško, niet jej

medzi nami, no v

našich srdciach žije

stále spomienkami.

Dňa 9. 3. 2015 uply-
nul rok, čo nás
navždy opustila

S úctou a láskou spomínajú dcéry
a syn s rodinami. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spomienku.

Antónia JEŽOVIČOVÁ.

Dňa 1. 3. 2015 uply-
nul rok, čo nás
navždy opustila
naša milovaná man-
želka, maminka a
babička

S láskou spomína manžel Jozef,
dcéra Heda, syn Jozef, nevesta
Evička a vnúčatá Michal a Martin-
ka. Ďakujeme všetkým, ktorí jej
venujú tichú spomienku.

Hedvika
ŠIMURDOVÁ.

Dňa 22. 4. 2015 si
pripomenieme 7.
výročie, kedy nám
navždy odišla naša
drahá mama, bab-
ka a prababka

S úctou a láskou spomínajú deti s
rodinami.

Emília BIELIKOVÁ.

Naša mama, bab-
ka, prababka a
praprababka

by sa dňa 5. 3.
2015 dožila 93 rokov a náš otec

Jozefína
MILKOVÁ

rod. Andelová

Vladimír MILKO,
slovenský kresťan-
ský aktivista a bý-
valý predseda KDH
v Pezinku by sa dňa
28. 3. 2015 dožil 95
rokov. Sme vďační,
že nám Pán Boh

dal takých úžasných rodičov, ktorí
rozdávali lásku a porozumenie
nielen svojim blízkym a šírili ducha
kresťanského spolužitia i v celom
okolí. S láskou spomína šesť dcér
a syn s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí sa
prišli 9. 3. rozlúčiť s našou drahou

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Dcéry Darina a
Marta s rodinami.

Máriou ZÁMEČNÍKOVOU.

V srdciach tých, ktorí vás milovali,

budete žiť stále. Dňa 13. 3. 2015
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy
opustil otec, dedko
a pradedko

a dňa 8. 4. 2015 si
pripomenieme 6.

výročie od smrti našej drahej ma-
my, babky a prababky

– manželia z Vinič-
ného. S láskou na
nich spomínajú deti
s rodinami. Kto ste
ich poznali, venujte
im tichú spomien-
ku.

Viliam TOMÁNEK

Anny TOMÁNKOVEJ

Odišla si tíško, niet

ťa medzi nami, v

srdciach našich

žiješ spomienkami.

Dňa 16.3.2015 uply-
nulo 10 rokov čo
nás navždy opus-
tila naša drahá mama a babka

S láskou spomínajú deti s rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

Žofia JANÁSOVÁ

Tak tíško odišla duša tvoja, že

nestihla si povedať ani zbohom,

rodina moja. Dňa 2. 4. 2015 uply-
nie 5 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mama,
manželka, sestra,
teta

Darinka
ROVENSKÁ.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. S láskou a úctou spo-
mínajú manžel, dcéry, súrodenci
a ostatná rodina.

Dňa 6. 4. 2015 si
pripomenieme ne-
dožité 100. narode-
niny nášho otca

z Cajle. Kto ste ho
poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku. Deti Ma-
riana a Michal s rodinami.

Pavla ČAJKOVIČA

Odišla si z nášho

života, my ostali

sme sami, naveky

budeš v srdciach

tých, čo ťa mali ra-

di. Dňa 4. 4. 2015
uplynie rok, čo nás
navždy opustila naša milovaná
manželka, mama a babka

Amália FISCHEROVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Dňa 5. 4. 2015 si
pripomenieme 5.
výročie od úmrtia
nášho drahého

S láskou spomínajú
manželka a deti s rodinami. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.

Miroslava
VOLEKA.

Dňa 7. 3. 2015 sme
si pripomenuli nedo-
žitých 90. rokov
nášho otca, dedka,
pradedka

z Pezinka. Kto ste
ho poznali, venujte mu, prosím
tichú spomienku. S úctou a vďa-
kou spomína celá rodina.

Jozefa FÉDERA

PONUKA SLUŽIEB
MESTSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

MIC plní v našom meste nezastupiteľnú úlohu pri informovaní
obyvateľov Pezinka, ale aj turistov o historických pamiatkach, kul-
túrnych a športových podujatiach, možnostiach ubytovania a stra-
vovania, službách a dopravných spojoch, ale pracovníčky posky-
tujú aj veľa ďalších žiadaných informácií . Samozrejme, to všetko
okrem slovenčiny i v jazyku anglickom i nemeckom.

Nie nepodstatný je aj predaj suvenírov a darčekových predme-
tov s erbom mesta Pezinok a Slovenska.

Jednou z najžiadanejších je však KOPÍROVANIE MATERIÁ-
LOV, ktorú MIC vykonáva ako službu pre občanov. Kopírovanie je
v prijateľných cenách, a to: A4 jednostranne 0.07 €, A4 oboj-
stranne 0,12 €,A3 jednostranne 0,10 €,A3 obojstranne 0,20 €.
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Dňa 15. 3. 2015 sa konali v mestskej športovej hale v
českom Sokolove Medzinárodné majstrovstvá ČR v karate
mládeže a juniorov. Uvedených majstrovstiev sa zúčastnili
aj mladí pretekári z Karate - kickbox klubu Pezinok. Nakoľ-
ko choroba si vybrala svoje obete cestovali sme do Čiech
vo veľmi oklieštenej zostave.Ale aj napriek tomu sa mladíci
z nášho klubu nestratili a v konkurencií pretekárov z Ne-
mecka, Rakúska, Slovenska a Čiech si domov priniesli na-
sledovné úspechy. V kategórii kata žiakov 9-10 rokov skon-
čil na veľmi peknom druhom mieste Radoslav Klučár v kon-
kurencii 18 pretekárov. Tretie miesto v kumite žiakov 11-12
rokov si vybojoval Daniel Štrbka, kde taktiež v konkurencii
17 pretekárov vyhral 3:2 na bod s domácim pretekárom so
Sokolova. Menej sa už darilo Petrovi Szabovi, ktorý vy-
padol v druhom kole a Alexovi Bučekovi, ktorý vypadol
v prvom kole. Tiež veľmi pekne cvičila kata mladá pretekár-
ka Katka Klučárová, ktorá o 1 desatinu nepostúpila do
osemčlenného finále. O týždeň nás čaka IV kolo Slov. pohá-
ra v Šali. (mh)

Bežci zo Sokola Pezinok zahájili sezónu

PŠC Pezinok Junior na sústredení v Luhačoviciach
PŠC Pezinok Junior o. z. v

spolupráci s Nadačným fon-
dom Telekom pri nadácii Pontis
zorganizovali v dňoch 18.- 22.
februára 2015 zimné futbalové
sústredenie. Po veľmi dobrých
ohlasoch na sústredenie v roku
2014 sme sa opäť rozhodli pre
športové centrum Radostova v
českých Luhačoviciach. Mladší
a starší žiaci nabrali v stredu
18. februára smer Morava.
Hneď v úvodný deň ich čakalo
prípravné stretnutie so Zlínom.
Celkovo chlapci počas celého
sústredenia odohrali 4 príprav-
né zápasy,ktoré ukázali tréne-
rom klady ale aj zápory, na kto-
rých ešte pred jarnou časťou
musia popracovať. V Luhačo-
viciach okrem zápasov prebie-

hal i kvalitný tréningový proces
na kvalitnej umelej tráve,kde
sme natrénovali množstvo ho-
dín. Pokračovalo sa v trénovaní
Coerverovej metódy,ktorá mlad-
ším žiakom v minulej sezóne pri-

niesla celkovo 11 víťazstiev v ra-
de počas jarnej sezóny.

Okrem trénovania sa mladí
futbalisti venovali aj regenerá-
cii, saune, plávaniu. Vo voľnom
čase odohrali turnaje v stolnom

tenise, bedmintone,halovom
futbale. Počas sústredenia sme
navštívili i prvoligový český fut-
bal v neďalekom Uherskom
Hradišti, kde sme sledovali zá-
pas 1. FC Slovácko – Jablonec
s výsledkom 1:2.

Určite by sa dalo trénovať eš-
te dlhšie, ale na to sú potrebné
aj financie a aj vy môžete pomo-
cou vašich dvoch percent z da-
ní prispieť na rozvoj mládežníc-
keho futbalu v Pezinku. Viac
informácií o venovaní dvoch
percent ale i o činnosti mládež-
níckeho futbalu sa dozviete
na stránke

. Za kaž-
dý jeden príspevok vopred ďa-
kujeme.

www.facebook.-
com/pscpezinokjunior

Mgr. Roman Farkaš

Komisia športu pri MsZ v Pezinku vyzý-
va všetky športové subjekty, pôsobiace v
meste Pezinok, ako aj širokú verejnosť,
aby sa zapojili do nominácií na ocenenie
Športovec mesta Pezinok za rok 2014.
Na základe nominácií bude hlasovaním
členov komisie športu pri MsZ v Pezinku
určené poradie v jednotlivých kategóri-
ách. Následne po zverejnení nominova-
ných športovcov bude umožnené širokej
verejnosti voliť najpopulárnejšieho špor-
tovca roka 2014. Víťazi ankety budú vy-
hlásení a ocenení dňa pri
slávnostnom odovzdávaní mestských
ocenení.

1. Najlepší športovec – senior
2. Najlepšia športovkyňa – senior
3. Najlepší mládežnícky športovec/mládež-

nícka športovkyňa
4. Najlepší športový kolektív – seniori
5. Najlepší mládežnícky športový kolektív
6. Najlepší tréner
7. Najlepší tréner mládeže

14. 6. 2015

Hodnotiť sa budú nasledovné
kategórie:

8. Najlepší športovec/športovkyňa so zdra-
votným hendikepom

9. Najpopulárnejší športovec roka (hlasu-
je verejnosť)

1. Meno a priezvisko športovca, v prípa-
de kolektívu názov družstva

2. Šport, za ktorý by mal byť ocenený
3. Veková kategória (senior, alebo mládež),

najlepšie uviesť rok narodenia alebo vek
4. Vzťah k mestu Pezinok (rodák, obyva-

teľ, športovec za Pezinský klub a pod.)
5. Stručné zdôvodnenie (napr. úspechy za

rok 2014, ktoré dosiahol, prípadne iné
zásluhy, za ktoré by mal byť ocenený).
Pokiaľ sa uvedie ako výsledok medai-
lové umiestnenie na významných podu-
jatiach, je potrebné doplniť aj údaj o
približnom počte štartujúcich, resp. o
počte zúčastnených krajín.

Návrh – nomináciu môže podávať práv-
ny subjekt, športový klub alebo fyzická
osoba bez ohľadu na to, či je alebo nie je

V návrhu (nominácii) treba uviesť:

Výzva na podávanie nominácii na ocenenie
Športovec roka mesta Pezinok

Po zimnom období orientační bežci z oblasti Slovensko - Západ
po prvýkrát obuli lesné tretry v nedeľu 15. 3. 2015 na pretekoch
Prvý jarný kufor, ktoré už tradične organizoval KOB Rapid Bra-
tislava. Dejiskom prvých jarných pretekov boli malokarpatské lesy
nad mestskou časťou Bratislava-Rača.

Súťaže sa zúčastnilo celkom 145 pretekárov zo všetkých klu-
bov orientačného behu oblasti Západ. Trate boli vedené v nároč-
nom, miestami kopcovitom, miestami členitom malokarpatskom
teréne. Pohyb pretekárov v lese bol sťažený aj rozmočeným povr-
chom, ktorý po zime nestačil ešte vyschnúť.

Naši pretekári z Klubu orientačného behu Sokol Pezinok vstúpili
do sezóny veľmi úspešne, keď získali na týchto pretekoch prven-
stvo v súťaži klubov a odniesli si trofej – cenu Prvý jarný kufor.

O vynikajúci kolektívny výsledok sa zaslúžili predovšetkým indi-
viduálne výkony nasledovných pretekárov.
kat. M12 - 1. miesto Jakub Fraňo, 2. miesto Fedor Tibor
kat. M18 - 3. miesto Ditri Dominic
kat. M45 - 1. miesto Fedor Jozef, 3. miesto Paulo Miloš
kat. M55 - 1. miesto Piják Jaroslav, 2. miesto Piják Vladislav
kat. OPEN - 1. miesto Janečko Tomáš,3. miesto Charvát Tomáš
kat. RD - 1. miesto Mikloš Matúš, 3. miesto Hostačný Samuel
kat. W10 - 2. miesto Kurucová Petra
kat. W12 - 2. miesto Majbová Silvia
kat. W14 - 1. miesto Havlíková Ema
kat. W19 - 1. miesto Hrašnová Katarína
kat. W45 - 1. miesto Pijáková Iveta
kat. W55 - 1. miesto Pijáková Eva (jp)

obyvateľ Pezinka. Nominovaný nemusí
byť obyvateľ Pezinka, ale musí mať k
mestu vzťah. Napr. športuje za mimope-
zinský klub, ale narodil sa alebo býva v
Pezinku. Alebo nie je Pezinčan, ale do-
siahol významné výsledky v Pezinskom
klube a pod.

Návrhy – nominácie je potrebné zaslať
najneskôr do na adresu:

alebo
doručiť na Mestský úrad v Pezinku na
adresu:

MsÚ Pezinok
Mária Odehnalová
Radničné námestie 7
902 01 Pezinok

Po spracovaní nominácií bude pros-
tredníctvom webovej stránky TV Pezinok
a webovej stránky mesta Pezinok

v an-
kete v kategórii najpopulárnejší športo-
vec roka. Hlasovanie bude možné

8. 4. 2015

umož-
nené hlasovať širokej verejnosti

v ob-
dobí od 20. 4. 2015 do 21.5.2015.

ma-
ria.odehnalova@msupezinok.sk

Marcovým hracím kolom sa rozohral v
poradí už tretí mesiac PBL /Pezinská bed-
mintonová liga/ amatérskych hráčov. Za-
tiaľ je v súťaži celkovo 30 hráčov, z toho 8
žien. Ligu tvoria hráči viacerých generácií,
najstaršími sú niekoľkí päťdesiatnici. Vy-
tvorili sme si svoju web stránku,

, kde nájdu aj per-
spektívni hráči podrobné informácie o súťaži a registračný
link (registrácia zdarma a kedykoľvek počas kalendárneho
roka).

http://pe-
zinskabedmintonovaliga.webnode.sk/

Tešíme sa aj na teba, pridaj sa k nám. Martin Veneni

Pezinská bedmintonová liga

V sobotu 14. marca sa vo Viničnom konalo 3. kolo Bra-
tislavského pohára v karate. Súťaž organizoval 1. Karate
Club Pezinok a samozrejme nechýbali ani jeho mladí zá-
stupcovia.

1. miesto Zoja
Asványi, Jakub Novota, Mia Fraňová, Sarah Fraňová,
Jozef Kováčik, Marek Bielik. 2. miesto Oskar Bachratý, Ši-
mon Hrdlovič, Samuel Jarošinec.

3. miesto Sarah Fraňová a Ema Bednáriková
1.miesto Marek Bielik, 2.miesto Jozef Ko-

váčik, Timotej Žbodák , 3.miesto Šimon Hrdlovič

Výsledky: súťažná disciplína karate agility

súťaž Kata
súťaž kumite

Svatava Sulanová

Karate - kickbox klub Pezinok
na Majstrovstvách ČR mládeže a juniorov

3. kolo Bratislavského pohára v karate

V stredu 18.3.2015 sa v športovej hale SOŠ na Komenského

ulici v Pezinku uskutočnil posledný z turnajov IV. ročníka školskej

basketbalovej ligy – VISTA real Cupu 2014/2015, po ktorom sme

spoznali konečné umiestnenie družstiev.

Zúčastneným družstvám boli slávnostne odovzdané medaily a

poháre za konečné umiestnenie. Ocenenia družstvám a jednotliv-

com odovzdali predstavitelia generálneho partnera súťaže spoloč-

nosti VISTA real p. Erik Gottschall a p. Ivan Milko a predstavitelia

Slovenskej basketbalovej asociácie – prezident Pavel Bagin a ge-

nerálny sekretár Ľubomír Ryšavý.

Školská basketbalová liga

V sledky zápasov : skupina „C“ (skupina o 1. – 4. miesto)

ZŠ Senec - Gymnázium PK 57:17
ZŠ Svätý Jur – ZŠ Modra 18:11
Gymnázium PK – Modra 38:12
ZŠ Senec – ZŠ Svätý Jur 49:17

Kone né tabu ky po odohratí V. turnaja:č ľ

skupina „C“ skupina „D“Z V P Skóre B Z V P Skóre B
1.ZŠ Senec 3 3 0 156:56 6   1.Fándlyho PK 5 4 1 152:95 9
2.Gymnázium 3 2 1 80:89 5   2.GAB Senec 5 3 2 128:98 8
3.Svätý Jur 3 1 2 55:85 4   3.Šenkvice 5 3 2 81:93 8
4.Modra 3 0 3 45:106 3   4.Bielenisko PK 5 2 3 120:128 7

5.Orešie 5 2 3 82:130 7
6.Kupeckého PK 5 1 4 96:115 6

V skupine „D“ rozhodli o poradí na 2. a 3. mieste a 4. a 5. mieste vzá-
jomné stretnutia.

Z = zápasy, V = výhry, P = prehry, B = body

V sledky zápasov : skupina „D“ (skupina o 5. – 10. miesto)

ZŠ s MŠ Orešie – Kupeckého Pezinok 18:16
Fándlyho Pezinok - Šenkvice 26:9
G.A.B. Senec – Bielenisko Pezinok 27:23

1. miesto: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského SENEC
2. miesto: Gymnázium PEZINOK
3. miesto: ZŠ SVÄTÝ JUR
4. miesto: ZŠ Ľudovíta Štúra MODRA
5. miesto: ZŠ Fándlyho PEZINOK
6. miesto: GymnáziumAntona Bernoláka SENEC
7. miesto: ZŠ ŠENKVICE
8. miesto: ZŠ Na Bielenisku PEZINOK
9. miesto: ZŠ s MŠ OREŠIE
10. miesto: ZŠ Kupeckého PEZINOK

VISTAreal Cupu ro ník 2014-2015č
Kone né poradie Školskej basketbalovej ligyč

VISTA real Cup 2014 - 2015

V dňoch 27.-28. 2. 2015 sa konali Otvorené majstrovstvá
Izraela v orientačnom behu a Otvorené majstrovstvá v orientač-
nom behu Stredomoria, na ktorých sa zúčastnila aj členka Klubu
orientačného behu Sokol Pezinok . Preteky sa
konali v okolí Nazaretu a v okolí kibutzu Mizra. Vo svojej kategórii
W65 získala krásne prvenstvo.

Soňa KAVECKÁ

Janka Sandtnerová

Víťazka z Izraela


