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1. poschodie

Inzercia

Inzercia

Programové vyhlásenie pri-
mátora mesta Pezinok a mest-
ského zastupiteľstva na funkč-
né obdobie 2014 – 2018 je zá-
kladný dokument, ktorým sa bu-
de riadiť mesto vo svojom ďal-
šom smerovaní a rozvoji naj-
bližšie štyri roky. Je rozdelené
do niekoľkých častí, ktoré však
navzájom úzko súvisia. Prvý
bod sa venuje transparentnej
samospráve, trvalo udržateľné-
mu rozvoju mesta a snahe o
väčší podiel občanov na riadení
a rozhodovaní. Nasleduje dôle-
žitá kapitola o efektívnom
hospodárení, stabilnej ekono-
mike a vyrovnanom rozpočte.
Treťou oblasťou je sociálna sta-
rostlivosť a zdravotníctvo, štvr-

Programové vyhlásenie
Mestské zastupiteľstvo schválilo

65. výročie Akcie Kláštory,
nazývanej aj „barbarská noc“ z
13. na 14. apríla 1950, počas
ktorej komunistický režim ná-
silne vyviezol rehoľníkov z kláš-
torov, si 10. apríla 2015 v Ka-
pucínskom kláštore v Pezinku
pripomenula Konfederácia po-
litických väzňov Slovenska.
Tento deň je zároveň pamät-
ným dňom Slovenskej republi-
ky ako „Deň nespravodlivo stí-
haných.“ V kláštore kapucí-
nov v Pezinku bol v roku 1950
zriadený internačný alebo kár-
ny kláštor pre rehoľných pred-
stavených a tzv. reakčných re-
hoľníkov, ktorí boli považovaní
za najnebezpečnejších a tým-
to spôsobom boli izolovaní od
ostatných rehoľníkov. Násled-
ne boli v tomto kláštore pre-
škoľovaní rehoľní bohoslovci,
ktorí boli v preškoľovacom kláš-
tore v Kostolnej a na nútených
prácach na stavbe Priehrady
mládeže označení za nepre-
školených a neprevychova-
ných. Stretnutie sa začalo svä-
tou omšou, ktorej hlavným ce-
lebrantom bol saleziánsky
kňaz donAlojz Ondrejka z Bar-
dejova a homíliu predniesol bý-
valý klerik Spoločnosti Božie-
ho Slova o. František Fedor zo
Šarišských Michalian. Obaja si
zaspomínali na pobyt v Pe-
zinku – A. Ondrejka priniesol
svoj denník, ktorý si tu písal a
F. Fedor upozornil na sakristiu,
v ktorej tajne skladal rehoľné
sľuby. Spolu s nimi konce-
lebroval ďalší účastník Akcie K
– saleziánsky kňaz a rodák z
Pezinka don Štefan Šilhár a prí-
tomný bol aj diakon dp. Emil
Moravčík, ktorý prežil Akciu K
ako klerik Spoločnosti Božieho
Slova. Všetkých v Kapucín-
skom kostole Najsvätejšej Tro-
jice privítal miestny kapucín-
sky kňaz P. Tomáš Konc. Po
sv. omši sa konala pietna spo-
mienka pri pamätnej tabuli
pred kláštorom, kde sa priho-
voril primátor Mesta Pezinok
Mgr. Oliver Solga. Panychídu
za zosnulých internovaných re-
hoľníkov odslúžil o. František
Fedor. Napokon všetci prítom-
ní zaspievali pieseň „Na ceste
nášho žitia ktože nás pove-
die?“, ktorú si počas internácie
v Pezinku spievali saleziánski
klerici a ktorá sa dodnes v Pe-
zinku spieva pri pohreboch.

Peter Sandtner

Články
Mestskej
polície
Pezinok
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Akcia Kláštory

tou územný rozvoj, výstavba a
rekonštrukcie v réžii mesta. Ďa-
lej nasleduje kapitola o verej-
nom poriadku a efektívnejšej a
bezpečnejšej doprave. V cen-
tre pozornosti je aj jednoznač-
ná ochrana životného prostre-
dia a hneď za tým kvalitnejšie
školstvo, kultúra a ochrana pa-
miatok. Záverečné tri kapitoly
sa týkajú športu pre všetkých,
ochrany lesov a vinohradov a
cestovného ruchu, rekreácie a
voľnočasových aktivít. Realizá-
cia programového vyhlásenia
je síce limitovaná štvorročným
volebným obdobím, ale vede-
nie mesta a poslanci, ktorí toto
vyhlásenie podporili chcú o kon-
krétnych zámeroch a dosiahnu-

Vo štvrtok 16. 4. sa uskutočnilo 3. riadne zasadanie Mest-
ského zastupiteľstva v Pezinku. V úvode informoval primátor
prítomných o tom, že Peter Wittgrúber sa z osobných dôvodov
vzdal poslaneckého mandátu. Poslanci ako najdôležitejší bod
rokovania schválili Programové vyhlásenie primátora a mest-
ského zastupiteľstva na roky 2014 – 2018. Schválili tiež dve no-
vé VZN (všeobecne záväzné nariadenia), zobrali na vedomie
niekoľko vyhodnotení činností (napr. o stave životného pros-
tredia, o činnosti poľovných združení či kultúrnom živote v
meste), prijali niekoľko rozpočtových opatrení a riešili tiež viac
ako dve desiatky prevodov. Dôležitým bodom bolo aj schvále-
nie Etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy.
Medzi informatívnymi bodmi boli najmä dva, a to Pasportizácia
majetku mesta a Aktuálna pripravenosť investičných zámerov.
Vyhodnotené bolo aj vybavovanie sťažností a petícií za minulý
rok. Poslanci neschválili návrh na zaradenie dvoch súkrom-
ných materských škôl do siete škôl a školských zariadení. Bolo
prijatých niekoľko rozpočtových opatrení mestských organizá-
cií. Na záver poslanci dostali informácie o činnosti MsÚ a HK a
tiež zaznelo niekoľko interpelácií poslancov.

Mesto Pezinok operatívne pripravuje v súčasnosti technic-
ké riešenie prístupu občanov k záznamom z rokovaní MsZ,
ktoré umožní ľahký prístup tak k aktuálnym ako aj k minulým
zasadaniam. Už dnes ich archivuje a na požiadanie poskytuje
TV Pezinok. (ra)

Cez víkend, 17. a 18. apríla, vyvrcholilo v Pe-
zinku jedno z najprestížnejších vinárskych podu-
jatí – Vínne trhy 2015 a týmto ročníkom sa naplni-
la jeho dvadsaťročná úspešná história. Na podu-
jatí sa tento rok prezentovalo 85 vinárov a vý-
robcov vína. Do súťaže prihlásili celkovo 435
vzoriek, ktoré sa uchádzali o titul šampióna vý-
stavy a o medailové umiestnenia.

Veľkú zlatú medailu si odniesla pezinská firma

Matyšák za Chardonnay, výber z hrozna, barri-
que. Dovedna 48 vín bolo ocenených zlatou me-
dailou, 110 striebornou a 247 bronzovou.

Aj napriek tomu, že vlaňajší rok patril medzi tie,
na ktoré vinohradníci nebudú pre problémy s po-
časím a chorobami a tiež pre škody spôsobené
lesnou zverou spomínať najlepšie, slovenské ví-
na si dokázali udržať vysokú kvalitu a konkuren-
cieschopnosť. Napokon sa o tom mohli presved-

čiť aj návštevníci Vínnych trhov, ktorých sa v Pe-
zinku zišlo tento rok rekordné množstvo.

Organizátormi tohto aj v celoslovenskom me-
radle najvýznamnejšieho súťažného podujatia
boli Združenie pezinských vinohradníkov a viná-
rov a Mesto Pezinok. (Keďže podujatie sa usku-
točnilo až po uzávierke tohto čísla podrobnejšie
informácie prinesieme v budúcom vydaní Pezin-
čana). (r) FOTO: (pb)

Informácie z rokovania MsZ

Ako je už v našom meste dlhoročnou tradíciou, aj tento rok pozval primátor mesta Oliver Solga
pezinských učiteľov na oslavu Medzinárodného dňa učiteľov do Pezinského kultúrneho centra.
Súčasťou poďakovania za namáhavú prácu je darček v podobe divadelného predstavenia. Ten-
tokrát to bol herecký koncert Zuzany Krónerovej, ktorá po predstavení prišla medzi pezinských
učiteľov, aby sa im krátko prihovorila a zablahoželala k ich sviatku. Po slávnostnom príhovore pri-
mátor odovzdal ocenenia za obetavú a dlhoročnú prácu piatim učiteľkám. V tomto roku ocene-
nia získali panie Bronislava Noskovičová, Katarína Horváthová, Gabriela Groschmidtová, Mária
Nogová a Mária Hutníková. Srdečne blahoželáme. (ra)

tých výsledkoch informovať s
ročnou pravidelnosťou.

Celé znenie programového
vyhlásenia bude uverejnené v
budúcom čísle časopisu Pe-
zinčan.

Programové vyhlásenie pod-
porili títo poslanci: P. Alexy,
M. Andel, R. Bílik, J. Čech,
Ľ. Čech, M. Čech, R. Demovič,
F. Féder, G. Guštafík, J. Chy-
noranský, E. Jurčíková, M. Pá-
tek, J. Pátek, T. Pitoňák, A.
Solga a D. Šmahovský.

Poslanci za OZ Srdce Pe-
zinka M. Grell, K. Štrbová,
J. Mikláš, E. Žárska, M. Svátek
a M. Šipoš za programové vy-
hlásenie nehlasovali.

Pokračovanie na strane 2

Učitelia oslavovali

Sviatok najlepších vín v Pezinku
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Do práce na bicykli 2015
Mesto Pezinok vyzýva všet-

kých cyklistov a priaznivcov po-
hybu, aby sa zapojili do celoná-
rodnej súťaže organizovanej
Ministerstvom dopravy, výstav-
by a regionálneho rozvoja SR s
názvom

Mesto Pezinok sa oficiál-
ne zaregistrovalo

Súťaž podporuje využitie bi-
cyklov na pravidelné dochádza-
nie do práce už niekoľko rokov
a organizuje sa dlhodobo aj v

Do práce na bicykli

2015.

13. 4. 2015.

okolitých krajinách, podporujú-
cich rozvoj cyklistickej dopravy.
Vyhlasovateľom súťaže je ná-
rodný cyklokoordinátor, organi-
začným a odborným garantom
je Občianska cykloiniciatíva
Banská Bystrica spolu s part-
nermi PBS Kostitras a TBS JUS
Martin. V minulom roku úspeš-
ne prebehol prvý celoslovenský
ročník, na ktorom sa zúčastnilo
30 slovenských miest a viac
ako 1500 obyvateľov. Najazdili

pri tom takmer 200 tisíc kilo-
metrov, čím znížili obsah CO2 v
ovzduší slovenských miest až o
49 000 kg.

Vyzývame jednotlivé tímové
družstvá a skupiny, aby sa zapo-
jili. (min. 2 zamestnanci – max.
4 z jednej organizácie v rámci
jednej skupiny, každá organizá-
cia môže mať viac skupín v poč-
te 2- 4 cyklistov), ktorí sa môžu
prihlásiť do 27. apríla 2015 na

.www.dopracenabicykli.eu

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

Stanovisko poslancov klu-

bu OZ Srdce Pezinka.

Pokračovanie z 1. strany

„V dobrej viere vo vzájomnú
spoluprácu v prospech občanov
nášho mesta v decembri sme
podporili rozpočet a na zasad-
nutiach MsZ sme predložili nie-
koľko návrhov a pripomienok,
ktoré neboli akceptované.
Doterajšie výsledky rokovaní a
hlasovaní nás utvrdili, že po-
slanci, hlásiaci sa k poslanecké-
mu klubu Spoločne pre Pezinok
nás k svojej práci nepotrebujú,
majú svoju väčšinu, čo niekoľ-
kokrát dali najavo. Na rokova-
niach sme sa nestretli s preja-
vom veľkorysosti. Práve naopak
s prejavom sily a moci. Náš po-
slanecký klub sa dôkladne oboz-
námil s predloženým programo-
vým vyhlásením. Predložený
materiál nepovažujeme za kon-
zistentný, nadväzujúci na voleb-
ný program z predchádzajúce-
ho volebného obdobia vo viace-

Členovia OZ Srdce Pezinka
za programové vyhlásenie ne-
hlasovali. Podľa slov predsedu
klubu Milana Grella preto, že:

rých nesplnených častiach.
Veľmi zodpovedne sme ho pre-
študovali ako aj prepojenosť na
schválený rozpočet a reálnosť
splnenia predloženého progra-
mového vyhlásenia“.

„Hrať sa v Pezinku, v Mest-
skom zastupiteľstve, na koalíciu
a opozíciu je smiešne a kon-
traproduktívne. V prvom rade
nám buď ide alebo nejde o spo-
ločné riešenie problémov mesta
a o lepšie podmienky pre život
jeho obyvateľov. Komu na Pe-
zinku a jeho občanoch záleží,
ten programové vyhlásenie pod-
poril. Na spoločnom stretnutí
24. marca predseda klubu Spo-
ločne pre Pezinok René Bílik jed-
noznačne deklaroval fakt, že do
programového vyhlásenia sme
zakomponovali viac ako polovi-
cu bodov z volebného progra-
mu Srdca Pezinka. Naša ústre-
tovosť a snaha o spoluprácu
však bola zástupcami poslanec-
kého klubu Srdca Pezinka strikt-
ne odmietnutá.

Stanovisko OI Spoločne pre

Pezinok:

Teší nás, že Programové vy-
hlásenie podporilo šestnásť po-
slancov z 22 prítomných. Pod-
porili ho všetci zástupcovia poli-
tických strán i nezávislí, združe-
ní v OI Spoločne pre Pezinok,
všetci traja nezávislí poslanci -
J. Čech, Ľ. Čech a D. Šmahov-
ský a aj jediný poslanec za
Smer – SD R. Demovič.

Je teraz našou úlohou a veľ-
kým záväzkom voči všetkým ob-
čanom Pezinka, bez rozdielu či
nám vo voľbách dali svoj hlas ale-
bo nie, aby sme Programové vy-
hlásenie naplnili skutkami a aby
všetko to pozitívne, čo obsahuje
a čo pre ľudí chceme urobiť, sa
stalo v priebehu tohto volebného
obdobia skutočnosťou“. (ra)

Programové vyhlásenie Mestské zastupiteľstvo schválilo

Hlasovanie spúšťame
Víťaz bude vyhlásený 14. júna počas odo-

vzdávania mestských ocenení a ocenení Športovec
mesta Pezinok za rok 2014.

Aj tento rok si na stránke môžete
zvoliť najobľúbenejšieho športovca mesta
Pezinok. 14. mája a potrvá do
10. júna.

www.pezinok.sk

Využite možnosť a povedzte nám, ktorému z úspeš-
ných pezinských športovcov a športovkýň najviac fan-
díte!

NAJOBĽÚBENEJŠÍ ŠPORTOVEC
MESTA PEZINOK

Štatút a pravidlá súťaže, ale aj
podmienky registrácie bicyklu-
júcich skupín alebo družstiev
nájdete na stránke

Kontakt:
, tel.: 033/6901 106

http://www.-
dopracenabicykli.eu/informa-
cie/statut-sutaze/

peter.vlasak@msu-
pezinok.sk

Súťaž
sa uskutoční od 1. do

31. mája 2015 na celom Slo-
vensku vrátane Pezinka.

Do práce na bicykli

2015

Dňa 11. 4. 2015 sa v Integrovanom klube v grinavskej časti
mesta uskutočnila hodnotiaca členská schôdza Únie nevidia-
cich a slabozrakých z okresov Pezinok, Malacky a Senec.
Vyhodnotenie činnosti za rok 2014 predniesol a zhodnotil pred-
seda výboru UNSS pán Milan Košík. Zároveň predložil návrh
plánu činnosti Únie na rok 2015, ktorý členovia schválili. Mesto
na tomto rokovaní zastupoval viceprimátor Ing. Ján Čech. Ten
vo svojom vystúpení odovzdal pozdrav primátora a vedenia
mesta Pezinok. Vyjadril sa k činnosti Únie, ako vnímame jej pô-
sobenie v našom meste. Poďakoval za doterajšiu dobrú spo-
luprácu a zaželal veľa úspechov v ďalšej práci. Rokovania sa
zúčastnil aj krajský predseda únie nevidiacich a slabozrakých
Ing. Ján Cesnek. Ten vo svojom vystúpení mimo iného vyslovil
veľké poďakovanie mestu Pezinok za vytváranie veľmi dob-
rých podmienok pre prácu Únie v Pezinku a za veľmi dobrú spo-
luprácu pri poriadaní rôznych akcií. Po diskusii schôdzu ukončil
predseda výboru pán Milan Košík. (ra)

Schôdza nevidiacich a slabozrakých

V minulom čísle časopisu Pezinčan sme uverejnili nespráv-
nu informáciu, presnejšie pracovnú verziu, týkajúcu sa členov
Komisie na ochranu verejného záujmu. Mestské zastupiteľ-
stvo 12. 2. 2015 schválilo do tejto komisie týchto poslancov:
Ján Čech – predseda, Miloš Andel, František Féder a Richard
Demovič - členovia. Čitateľom sa ospravedlňujeme. (r)

Oprava

Vážení Pezinčania,
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu

SR zapojila do realizácie zist'ovania o príjmoch a životných pod-
mienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych
štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje
na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domác-
nostiach už v rokoch 2005 až 2014 (EU SILC 2005 – 2014).
Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú
tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných pod-
mienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizo-
vaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociál-
nom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodo-
bého hradiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností
na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v
rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných tak-
mer 500 obcí, medzi nimi aj Pezinok. Do zisťovania je zarade-
ných cca 6 000 domácností.

Zist'ovanie sa uskutočňuje od 9. apríla .
V tomto období vybrané domácnosti vo vašej obci (meste)

navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povin-
ný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky
informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domác-
nosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické
účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpove-
dá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie
sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese .

Za vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie vám d'akujeme.

generálna riaditel'ka sekcie Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici

do 5. júna 2015

Ing. Zlata Jakubovie, CSc

www.susr.sk

Štatistické zisťovanie 2015

Už po ôsmy rok portál SLOVAKREGION vyhlasuje
. Súťaž, ktorú si obľúbila širo-

ká verejnosť, sa teší veľkému záujmu. VII. ročník súťaže prebieha
už od 1. 4. do 31.10. 2015 do 12.00 hod. Súťaž je určená pre všet-
kých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hla-
sovať za mesto/obec je možné pomocou hlasovacieho baneru, kto-
rý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Po pridaní hlasu
sa mestu/obci pripočíta jeden hlas. Rozhodnúť sa môže každý indi-
viduálne. To znamená, že môžete hlasovať podľa svojho bydliska,
sympatií alebo si vyberiete miesto, kde sa vám páči.

Súťaží sa v kategóriách Najkrajšie mesto Slovenska 2015 a
Najkrajšia obec Slovenska 2015.
1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť osoby prostredníctvom inter-

netu na . Hlasovať môžu len registrovaní
užívatelia s kompletne vyplnenými údajmi.

2.) Hlasovať za jedno a to isté mesto/obec je možné maximálne je-
denkrát za hodinu (to znamená, že jedno a to isté mesto/obec
dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne).
Hlasovať môžete na viac miest a obcí v priebehu jednej hodiny.
Hlasujte kliknutím na "Pridaj hlas" v hlasovacom zariadení pod
prezentáciou mesta/obce.

3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude
mať najviac užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky budú
zverejnené 5. 11. 2015 o 12.00 hod.

Aj tohto roku sa organizátori rozhodli podporiť hlasujúcich zaují-
mavými výhrami. Každý prihlásený užívateľ, ktorý zahlasuje, sa
dostáva do zlosovania o mesačné výhry. Čím viac hlasov užívateľ
odovzdá, tým má väčšiu šancu na úspech.

súťaž o
Najkrajšie mesto a obec Slovenska

Pravidlá súťaže:

www.slovakregion.sk

Ceny pre hlasujúcich:

Súťaž o Najkrajšie mesto
Realizácii kanalizácie v grinavskej časti mesta už nič nestojí v

ceste, pretože Okresný úrad v Pezinku, odbor starostlivosti o život-
né prostredie vydal verejnou vyhláškou povolenie na uskutočnenie
vodnej stavby.

Toto povolenie nadobudlo právoplatnosť 13. marca tohto roku. Po
doručení povolenia na Bratislavskú vodárenskú spoločnosť môže
byť žiadosť mesta na vybudovanie kanalizácie zaradená do budú-
coročného plánu investičných akcií tejto spoločnosti. Vydaním „sta-
vebného“ povolenia sa tak ukončila viac ako päťročná snaha vede-
nia mesta na projektovej dokumentácii, identifikácii a vysporiadaní
majetku a procese pripomienkovania a záverečného povolenia stav-
by. Zostáva len veriť, že vedenie Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti zaradí do svojho investičného plánu vybudovanie kanalizácie
v grinavskej časti mesta už budúci rok. (ra)

Kanalizácia povolená

Boľševník obrovský, krídlatka
sachalínska či japonská, zlato-
byle -kanadská aj obrovská, to
sú názvy len niekoľkých invazív-
nych, agresívnych rastlín, ktoré
sú na našom území nepôvodné,
rýchlo sa šíria a sú aj zdraviu ne-
bezpečné. Menia vzhľad krajiny,
znižujú je biodiverzitu, mnohé
obsahujú toxické látky nebez-
pečné pre človeka i zvieratá. V
máji minulého roka bol rozšírený

zoznam týchto rastlín a prijatá
novela zákona č. 543/2002 o
ochrane prírody a krajiny, ktorá
určuje spôsoby nakladania s ne-
pôvodnými a invazívnymi druh-
mi rastlín, ale určuje aj povin-
nosti vlastníkov či užívateľov po-
zemkov na vlastné náklady ich
odstraňovať a zamedzovať ich
šíreniu. Keďže tento problém sa
vo veľkej miere týka aj nášho
mesta, pristúpili sme k vypraco-

vaniu stratégie, ktorá zmapuje
súčasný stav a prijme opatrenie
na aplikáciu tohto zákona a jeho
realizáciu v praxi. Mestské za-
stupiteľstvo už odsúhlasilo kúpu
traktora s prídavným zariadením
aj na likvidáciu týchto rastlín.

Upozorňujeme občanov Pe-
zinka, majiteľov pozemkov, lúk a
vinohradov, že im rovnako
vznikla táto zákonná povinnosť
a jej plnenie bude kontrolované

obcou a orgánmi Štátnej ochra-
ny prírody SR. Preto práve te-
raz, v jarných mesiacoch, je
vhodný čas na odstraňovanie in-
vazívnych rastlín a ich likvidá-
ciu alebo aspoň eliminovanie
ich rastu pravidelným kosením,
použitím krovinorezov alebo za-
oraním. Absolútna likvidácia je
však možná až likvidáciou kore-
ňového systému spomínaných
rastlín. (ra)

Invazívne rastliny sú vážne nebezpečenstvo

Jarné obdobie je v živote klubov, inštitúcií a organizácii, okrem
iného, aj časom bilancovania predchádzajúceho roku. V Pezinku
sa preto uskutočnilo niekoľko výročných členských schôdzí, naj-
mä našich Klubov dôchodcov.

V marci sa uskutočnili aj výročné členské schôdze Klubu dô-
chodcov a Jednoty dôchodcov Slovenska v Integrovanom klube
v grinavskej časti mesta, ktorých sa zúčastnil viceprimátor Miloš
Andel. Dňa 25. marca sa v Pezinskom kultúrnom centre bola hod-
notiaca členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska, ktorej súčasťou bola aj správa o činnosti a to do-
konca za ostatné tri roky. Členom ZO JDS sa prihovoril primátor
Oliver Solga.

Štandardnými bodmi týchto stretnutí boli vyhodnotenia bohatej
činnosti za uplynulý rok, návrh plánu činnosti na rok 2015, ale aj
výsledky hospodárenia, poďakovania jednotlivým členom či gra-
tulácie jubilantom. (ra)

Seniori bilancovali

Občania Pezinka si v stredu 1. apríla pripomenuli 70. výročie o-
slobodenia nášho mesta pietnou spomienkou a kladením vencov
k pamätníku na Mladoboleslavskej ulici. Téme oslobodenia sa bu-
deme podrobnejšie venovať aj v budúcich číslach Pezinčana.

70. výročie oslobodenia mesta
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Prof. PaedDr. René Bílik, CSc. posla-
nec za volebný obvod č. 3

Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.

Som v komunálnej politike od roku
1994. Bol som viceprimátorom mesta
(1994 – 1998), bol som poslancom mest-
ského zastupiteľstva a zároveň prednos-
tom Okresného úradu v Pezinku, opäť po-
slancom a v minulom roku, po 4 ročnej
dobrovoľnej prestávke, som sa znova
uchádzal o dôveru spoluobčanov. Vždy
som kandidoval za volebný obvod č. 3,

do ktorého patrí najväčšie pezinské sídlisko, dve základné a dve
materské školy a priľahlé ulice s individuálnou výstavbou. Samo-
správny princíp a vznik demokratických obecných a mestských
samospráv pokladám za jeden z kľúčových výsledkov Novembra
1989. Komunálna politika je politikou bezprostredného kontaktu
občana a zastupiteľa, je priestorom, v ktorom sa občan a jeho vo-
lený zástupca nemôžu jeden druhému vyhnúť. Práve to ma vždy
na tomto type verejnej činnosti priťahovalo. Tak na mestskej úrov-
ni, ako aj na úrovni Bratislavského samosprávneho kraja, v za-
stupiteľstve ktorého pracujem už druhé volebné obdobie.

Do Mestského zastupiteľstva v Pezinku som spolu s priateľmi
z iniciatívy Spoločne pre Pezinok vstupoval s viacerými cieľmi.
Ich zjednocujúcim princípom je transparentný výkon samospráv-
nych kompetencií, a to tak na úrovni volených reprezentantov sa-
mosprávy, ako aj na úrovni výkonnej zložky, ktorú predstavuje
mestský úrad. Svoju pozornosť som od začiatku funkčného obdo-
bia sústredil na postupné presadzovanie volebného programu
našej iniciatívy a v jej rámcoch aj programu môjho vlastného. Na
prvom mieste ide o problematiku samosprávnych škôl a škol-
ských zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej kompetencii mesta.
Som predsedom komisie školstva a za podstatnú výzvu pre seba
i pre zastupiteľstvo pokladám riešenie problémov, ktoré má ZŠ s
MŠ na Oreší. Ruka v ruke s tým ide záujem o mesto ako kultúrny
priestor, s dôrazom na tú jeho časť, ktorú v zastupiteľstve zastu-
pujem. Sídlisko Sever a jeho priľahlé ulice potrebujú opravy a re-
konštrukcie chodníkov a ciest, pravidelnú údržbu verejnej zelene
a verím, že sa toho všetkého dočkajú. Aktivity, ktoré otvorila prá-
ca poslancov v minulom období, predstavujú kvalitné východis-
ko aj pre aktuálne funkčné obdobie. Nemôžem a nechcem tu re-
kapitulovať svoj volebný program, preto sa pristavím pri momen-
te, ktorý stál pri novom usporiadaní mestského zastupiteľstva po
vlaňajších voľbách. Prežili sme nesmierne agresívnu a bezo-
hľadnú volebnú kampaň, ktorej dozvuky ešte stále počuť. Teraz
hľadáme cestu k rozumnej spolupráci. Urobím všetko pre to, aby
to, čo sa tak nešťastne začalo, malo lepší koniec a aby sme o šty-
ri roky odovzdali novému zastupiteľstvu mesto v rovnako dobrej
kondícii, v akej sme ho prevzali, krajšie, pokojnejšie a menej trau-
matizované.

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:

Žiadame návštevníkov cintorínov, aby svoj pobyt v areáloch cin-
torínov prispôsobili návštevným hodinám:

Nakoľko sa množia prípady vandalizmu na cintoríne v Pezinku,
je na podnet Mestskej polície s účinnosťou od 10. 4. 2015 uzamy-
kaná aj malá bránka v hornej ľavej strane pohrebiska na Seneckú
ulicu. (Operatívna úprava oproti Prevádzkovému poriadku pohre-
bísk v Pezinku zo dňa 5. 11. 2010)

v letnom období
(1. apríl - 30. september ) 6.00 - 21.00 hod. v zimnom období
(1. október - 30. marec) 7.00 - 18.00 hod. v období od 28. ok-
tóbra do 3. novembra a v období Vianočných sviatkov ( 24. -
26. december ) 7.00 - 21.00 hod.

Správa cintorínov

Vyhlásenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku
k pripravovanej novelizácii zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Spolu s predstaviteľmi sa-
mosprávnych škôl a školských
zariadení, učiteľmi a rodičmi žia-
kov a reprezentantmi občian-
skych iniciatív sme so znepo-
kojením prijali informáciu, že
Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR pripravu-
je novelizáciu zákona o štátnej
správe v školstve a školskej sa-
mospráve. Podstatou návrhu

na zmenu zákona je oslabenie
kompetencie rád škôl a škol-
ských zariadení, na základe kto-
rej rozhodujú vo výberovom ko-
naní o obsadení funkcie riadite-
ľa školy či školského zariade-
nia, pričom toto rozhodnutie je
pre zriaďovateľa .
Podľa navrhovanej úpravy by
zriaďovateľ mal právo namietať
rozhodnutie rady školy, vyzvať

záväzné

ju na návrh nového kandidáta
na funkciu riaditeľa a v prípade
ďalšieho nesúhlasu by zriaďo-
vateľ mohol vypísať výberové
konanie v zmysle zákona o vý-
kone práce vo verejnom záuj-
me. Riaditeľa by potom nevy-
berala rada školy, ale výberová
komisia, vymenovaná účelovo
pre konkrétny prípad zriaďova-
teľom školy.

Poslanci Mestského zastupi-
teľstva v Pezinku vyhlasujú, že
súčasnú kompetenciu rád škôl
pokladajú za a vyjadru-
jú svoj so zamýšľanou
legislatívnou zmenou, ktorá narú-
ša a redukuje samosprávny prin-
cíp v oblasti riadenia a správy
materských, základných a stred-
ných škôl a školských zariadení.

funkčnú
nesúhlas

V Pezinku: 16. 4. 2015

Úprava prevádzkového poriadku

MESTO PEZINOK
v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov s odkazom na ust.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov

Za hradbami 1, 902 01 Pezinok

s predpokladaným nástupom do funkcie od 1. 7. 2015

Zamestnávateľ: Materská škola, Za hradbami 1, Pezinok

• vysokoškolské vzdelanie 1. alebo 2.stupňa alebo úplné stred-
né odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre
materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedago-
gických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a podl'a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kva-
lifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov

• najmenej pät' rokov pedagogickej činnosti,
• znalost' príslušnej legislatívy,
• zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita,
zodpovednosť, spoľahlivosľ.

• práca s PC — Word, Excel

• žiadost' o zaradenie do výberového konania vrátane písomné-
ho súhlasu uchádzača na použitie údajov pre potreby výbero-
vého konania v súlade s § 11 ods.1 a 2 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzde-
lania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

• doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre
výkon pozície riaditeľa – potvrdenie,

• profesijný a štruktúrovaný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v súlade so
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zá-
kon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je:

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

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

primátor mesta Pezinok

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa (ky)

Materskej školy,

Mestský úrad Pezinok, Radničné nám.
č.7, 902 14 Pezinok

29. apríla 2015 do 11.30 h.

„VÝBEROVÉ KONANIE - riadi-
teľ MŠ - neotvárať“.

Mgr. Oliver Solga,

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

Požadované doklady:

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi
zasielajte na adresu:

MESTO PEZINOK
v zmysle ust. § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s odkazom na ust.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení ne-
skorších predpisov

Fándlyho 11, 902 01 Pezinok

s predpokladaným nástupom do funkcie 1. 8. 2015

Zamestnávateľ: Základná škola, Fándlyho 11, Pezinok

• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na vý-
kon výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľa Základnej školy
podl'a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v
znení neskorších predpisov.

• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
• vykonanie prvej atestácie podl'a § 27 ods. 5 alebo jej získanie

podl'a § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• znalost' príslušnej legislatívy, práca s PC - Word, Excel
• zdravotná spôsobilosť, bezúhonnost',
• ovládanie štátneho jazyka,
• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita,

zodpovednosť, spoľahlivosť.

• žiadosf o zaradenie do výberového konania vrátane písomné-
ho súhlasu uchádzača na použitie údajov pre potreby výbero-
vého konania v súlade s § 11 ods.1 a 2 zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

• profesijný štruktúrovaný životopis,
• úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzde-

lania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach o vykonaní pr-
vej atestácie,

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

výkon pozície riaditel'a – potvrdenie,
• písomný návrh koncepcie rozvoja ZŠ v súlade so zákonom č.

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania prihlášok je:

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

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

primátor mesta Pezinok

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa (ky)

Základnej školy,

Mestský úrad Pezinok, Radničné nám.
č.7, 902 14 Pezinok

22. mája 2015 do 11.30 h
(rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne)

„ VÝBEROVÉ KONANIE - ria-
diteľ ZŠ - neotvárať “ .

Mgr. Oliver Solga,

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

Požadované doklady:

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi
zasielajte na adresu:

Mesto Pezinok ďakuje firme NOVPLASTA s.r.o. zo Šenkvíc
za sponzorský dar – 1000 ks modrých plastových vriec. Vrecia
použijú najmä aktivační pracovníci pri čistení mesta a brigád-
nici pri čistení vinohradov. Určite sa použijú aj pri akciách v cen-
tre mesta, ako sú napr. Keramické trhy. (OŽP, KS a D)

Poďakovanie firme NOVPLASTA s.r.o.

12. a 13. marca sa uskutočnil zápis pezinských detí do prvého roč-
níka základných škôl v našom meste na školský rok 2015/-2016.
Spolu bolo zapísaných 348 detí, najviac na ZŠ Fándlyho (126 detí),
ďalej na ZŠ Jána Kupeckého (98), na ZŠ Na bielenisku (88) a na ZŠ
s MŠ na Oreší (36). O odklad požiadali rodičia 37 detí. Presné čísla
budú k dispozícii v deň nástupu, teda 2. septembra. (ra)

Budúci prváci

24. ročník čitateľskej súťaže Knižnej revue o titul Kniha roka
2014 vyhral spisovateľ a novinár Ľuboš Jurík. Toto významné
ocenenie získal za knihu „Dialóg s hviezdami literatúry“, ktorá vy-
šla vo vydavateľstve Perfekt v minulom roku. Nášmu spoluobča-
novi k oceneniu srdečne blahoželáme. (ra)

Cena pre Ľuboša Juríka

Upozorňujeme žiakov a študentov pezinských základných
a stredných škôl, ktorí v Pezinku žijú alebo navštevujú tunajšie ško-
ly, že posledná možnosť prihlásiť sa do literárnej súťaže „O cenu
primátora“ majú . Svoje literárne práce v oblasti prózy
a poézie môžu zaslať priamo na adresu Pezinského kultúrneho
centra. Tajomníčka súťaže pani Daniela Debnárová poskytne záu-
jemcom aj podrobnejšie informácie o podmienkach súťaže.

do 1. mája

(ra)

Literárna súťaž

Medzi populárne podujatia mnohých knižníc na svete patrí noc,
ktorú deti prežijú v knižnici. Do tejto akcie nazvanej Noc s H.CH.
Andersenom sa pred rokmi zapojila aj Malokarpatská knižnica v
Pezinku. V piatok 27. marca im rozprávku, okrem iných, prečítal
aj primátor Oliver Solga. Vybral si jednu z najkrajších, ale aj naj-
smutnejších Andersenových rozprávok a to rozprávku „O diev-
čatku so zápalkami“. Celá noc v knižnici však bola veselá a plná
zážitkov, na ktoré deti len tak ľahko nezabudnú. (r)

Noc s Andersenom

Každoročné udeľovanie mestských ocenení
na slávnostnom zasadaní Mestského zastupiteľ-

stva.

sa uskutoční
14. júna,

Návrhy na ocenenia treba zaslať na sekretariát pri-
mátora najneskoršie do 10. mája t.r. (ra)

Oblastná konferencia Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov sa uskutočnila v Bratislave 26. marca v priestoroch Minis-
terstva hospodárstva SR. Správa o činnosti za ostatné roky kon-
štatovala nielen bohatú činnosť organizácie, ale aj získanie nových
členov. Hosťom rokovania bol aj primátor Oliver Solga. Predseda
OV vyslovil poďakovanie vedeniu mesta Pezinok za príkladnú spo-
luprácu so základnou organizáciou v Pezinku. V druhej časti roko-
vania sa uskutočnili voľby nového predsedníctva a orgánov OV
SZPB. Do predsedníctva oblastného výboru bol zvolený aj zástup-
ca nášho mesta JUDr. Dušan Vilím (podpredseda OV). (ra)

Zasadanie OV SZPB

Informácia
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Inzercia

V poslednom období máme v manžel-
stve vážne problémy. Rozmýšľam nad
rozvodom, ale s manželom sa o tom ne-
dá hovoriť. Je podráždený až agresív-
ny. Vyhráža sa mi, že zbalí syna a spolu
s ním odíde preč a viac ho neuvidím.
Ako v tom môžem manželovi zabrániť?

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Pokiaľ súd neupraví práva a povinnosti k
dieťaťu, majú obaja rodičia rovnaké práva
a povinnosti. To znamená, že do doby, po-
kiaľ nemáte v rukách právoplatné rozhodnutie súdu, nemáte legi-
tímny nástroj, ako otcovi v tom zabrániť. Preto je na mieste ešte
predtým alebo aj súbežne s návrhom na rozvod podať návrh na
predbežné opatrenie, v ktorom budete žiadať zveriť dieťa do svo-
jej starostlivosti, otca zaviazať platením výživného a tiež požia-
date o úpravu styku otca s dieťaťom. Je potrebné, aby ste svoj
návrh dobre zdôvodnili. Opíšte celé svoje spolužitie: kedy na-
stali problémy, z čoho pramenia, ako na vzniknutú situáciu rea-
guje dieťa.

Návrh a predbežné opatrenie ako aj na rozvod manželstva si
môžete napísať sama, ale vo vašom prípade by bolo vhodnejšie
navštíviť advokátsku kanceláriu.

Sociálna poradňa

Dňa 28. 3. sa konal v poradí
už štvrtý „Dobrý skutok“. Akcia,
na ktorej sa zúčastnilo dvad-
saťpäť dobrovoľníkov, nie je za-
strešená žiadnou organizáciou
či sponzormi. Tento rok sa čisti-
la alej vedúca z Okružnej ulice
na Fajgalskú cestu. Keďže mi-
nulý rok sa tento úsek – vďaka
nadmernému znečisteniu - ne-
stihol vypratať, muselo sa po-
kračovať nanovo. Tentoraz sa
množstvo naplnených vriec vy-
šplhalo k stovke. V pestrej pa-
lete odpadu sa našli počítače,
vysávače, žehličky, tlačiarne,
nebezpečné batérie a päťde-
siatdeväť pneumatík! O odvoz

a likvidáciu odpadu sa na vlast-
né náklady postarala firma
Marius Pedersen. Týmto by
som chcel poďakovať každé-
mu, kto prispel k očiste. Dúfam,

že podobných aktivít bude vďa-
ka rozumnejšiemu prístupu k ži-
votnému prostrediu treba čoraz
menej.

Henrich H. Hujbert

Dobrý skutok skupiny dobrovoľníkov

Inzercia

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� Prenajmem rodinný dom na Cajlanskej ulici. Tel: 0905 936 088

Naša prvá „Rozprávková noc“ v MŠ Orešie sa konala z 26.3 na
27.3. 2015. Tri pani učiteľky – Majka, Silvika a Stanka pripravili pre
deti bohatý program.

Deťom čítali slovenské rozprávky: Jožko Pletko, Danka a Jan-
ka, Maťko a Kubko... Zahrali deťom bábkové divadielko O vďač-
nom medveďovi a Vlkovi a psíčkovi. Detské sústredené tváričky a
bohatý potlesk svedčili o tom, že sa im divadielko páčilo.

Hra s puzzle bola spojená s hádankou. Deti mali zistiť, aká roz-
právka sa za obrázkami skrýva. Keď ich deti poskladali, hneď ve-
deli, že majú pred sebou Tri prasiatka, Červenú čiapočku a Zla-
tovlásku.

Zobudili sme aj starú premietačku, kde sme premietali a rozprá-
vali známe rozprávky zo starých, trochu polepených, no stále krás-
nych filmov. Dobrá večera sa postarala o plné brušká našich od-
vážlivcov.

Nakoniec sme si pustili rozprávky na dobrú noc, umyli zúbky a
zaľahli do postieľok, kde všetci, ako šibnutím čarovného prútika,
od vyčerpania a plní zážitkov zaspali.

Keď sme sa ráno zobudili, poumývali sme si zúbky a deti si roz-
právali, aké krásne sny sa im snívali. Po raňajkách sa deti rozišli
do svojich tried a pokračovali v hrách a zaujímavých činnostiach.

Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu zážitkovú „Noc v škôlke“.
Materská škola OrešieStanislava Strezenická,

Hrdinovia z Materskej školy Orešie
Dňa 27. 3. 2015 sme sa

zúčastnili 9. ročníka Det-
ských atletických hier
„Tesco - beh pre život“ v
Bratislave - hale Elán.
Súťaže sa zúčastnilo 26
základných škôl - žiakov
I. stupňa.

Žiaci zúčastnených
škôl súťažili na prekáž-
kovej dráhe Formula

(šprint, slalom, beh cez prekážky), v hode loptičkou na cieľ, v sko-
ku do diaľky z miesta štafetovou formou, v skoku do strán, v štafe-
tovom behu - kombinácia šprintu s prekážkami, v hádzaní plnej
lopty ponad hlavu, v behu cez frekvenčný rebrík, v skákaní cez
olympijské kruhy, ako aj v záverečnom štafetovom behu mix
6x100 metrov (3 chlapci + 3 dievčatá). Naša škola postavila dve
družstvá.

Družstvo A v zložení: Lenka Tománková, Soňa Martincová, Pat-
rícia Tománková, Tomáš Nemec, Jozef Tománek, Tomáš David
Pitoňák získalo 2. miesto.

Družstvo B v zložení: Natália Birčáková, Adela Balcová, Viktó-
ria Šebíková, Emma Mária Hlavačková, Martin Uhlár, Tomáš Bot-
tán skončilo na 8. mieste.

Renáta Strapáčová a Viera Mikuličková

ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ HRY

Násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhráža-
nia, zneužívania moci, fyzického, psychického a sexuálneho ná-
tlaku. Násilie nie je konflikt (ako napríklad hádka). V konflikte sa
stretnú rovnocenné strany, kým násilie znamená, že jedna strana
zneužíva svoju prevahu moci. Podľa údajov polície až 70% násil-
ných trestných činov, v ktorých bola obeťou žena, bolo spácha-
ných v domácnosti. Domáce násilie sa vyskytuje omnoho častej-
šie než násilie páchané na verejnosti. Násilie páchané na ženách
a deťoch v rodine sa týka nás všetkých, spoločnosť nesmie tolero-
vať násilie, pretože násilie môže zasiahnuť každého človeka, a tý-
ka sa teda všetkých.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo národnú
bezplatnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212, je to
bezplatná non-stop linka. Národná linka pre ženy je dostupná všet-
kým ženám, teda aj tým, ktoré majú sťažených prístup k potreb-
ným k informáciám, majú zdravotný alebo iný hendikep.

vedúca OŠaSSMgr. Martina Valková,

Domov musí byť bezpečné
miesto pre všetkých

Pri čítaní knihy Stefana Zwei-
ga „Svet včerajška“ som si uve-
domil čo sme získali a o čo sme
prišli vďaka pokroku vo vede a
technike a spoločenským zme-
nám, ktoré vďaka tomu nastali.
Máme viacej voľného času, mô-
žeme cestovať a komunikovať s
celým svetom. Prichádzajú stále
nové objavy a sú nám ponúkané
stále nové tovary a služby. Ale s
nimi prichádzajú nové, doteraz
nepoznané obmedzenia a riziká.

Jedným z nich je riziko ne-
dostatku energií. Nedávno, z dô-
vodu údržby rozvodu elektriny,
bol náš bytový dom niekoľko ho-
dín bez elektriny. Bolo to pláno-
vané prerušenie dodávky elek-
triny, no aj to nám spôsobilo
problémy. Na elektrine varíme,
elektrinou svietime a elektrinu
potrebujú všetky spotrebiče. Ak
by prerušenie trvalo dlhšie, boli
by sme bez vody i kúrenia. Bez
tečúcej vody sa v nevykúrených
bytoch nedá normálne žiť.

Riziko nedostatku energií a ich
častého výpadku sa zvyšuje so
znižovaním zásob uhlia, ropy a
zemného plynu ako aj nárastom
politických i technických rizík ich

dopravy k nám. Veď len 5% spo-
treby energií máme z domácich
zdrojov. Závislosť od jedného do-
dávateľa sa znížila, no stále je tu
riziko technického zlyhania do-
dávky energií cezhraničnými sie-
ťami alebo sabotážou.

Toto riziko musíme okamžite
znižovať. Bezpečnosť v dodáv-
ke energií musí byť zabezpeče-
ná rovnako ako bezpečnosť ve-
rejnosti existenciou armády a po-
lície.

Najlepším a najvýhodnejším
spôsobom zvýšenie energetic-
kej bezpečnosti je zníženie spo-
treby energií. Tento proces pre-
bieha zatepľovaním domov a by-
tov a využívaním energeticky
úsporných spotrebičov. No má
svoje hranice.

Dôležitou cestou zvýšenia
energetickej bezpečnosti je zní-
ženie závislosti na dovoze uhlia,
ropy a plynu. To, čo dovážame,
môžeme takmer úplne nahradiť
tým, čo dokážeme vyproduko-
vať doma. Okrem vodných, foto-
voltaických a veterných elektrár-
ní je to najmä využitie biomasy.
Máme jej dostatok a stále sa ob-
novuje. Aj v Pezinku a pritom ju

nevieme racionálne využiť pre
seba.

Mesto vytvorilo podmienky na
uskladnenie orezov z viniča a
iných drevín. Po ich naštiepko-
vaní sa zmenia na kvalitné pali-
vo na výrobu tepla. V mnohých
mestách na Slovensku sa štiep-
ka používa na výrobu tepla v ko-
tolniach na centrálne zásobova-
nie teplom. V Pezinku štiepku vy-
rábame, no spotrebováva sa v
iných mestách.

Túto možnosť má aj Pezinok.
Je pripravený projekt rekonštruk-
cie kotolne na sídlisku Sever, kto-
rého súčasťou je aj inštalácia
kotla na spaľovanie drevnej
štiepky. Realizácia tohto projektu
bude významným medzníkom v
zvýšení bezpečnosti dodávky
tepla a teplej vody pre významný
počet obyvateľov mesta. Ak z
akéhokoľvek dôvodu bude za-
stavená dodávka zemného ply-
nu, obyvatelia napojení na kotol-
ňu Sever budú mať zabezpeče-
né teplo aj teplú vodu.

Využívanie drevnej štiepky má
aj významný stabilizačný vplyv
na cenu tepla, pretože cena drev-
nej štiepky je podstatne stabil-

nejšia ako cena zemného plynu.
Zemný plyn zatiaľ je a má prija-
teľnú cenu. So znižovaním jeho
zásob a zvyšovaním rizík jeho
dopravy k spotrebiteľom bude
však jeho vzácnosť, a tým i jeho
cena, rásť. Pritom zdroje na výro-
bu drevnej štiepky máme, stále
sa obnovujú a máme ich doma.

Považujem preto za potrebné,
aby sme všetci podporovali opa-
trenia na zvýšenie energetickej
bezpečnosti a aby sme znižovali
vlastnú spotrebu energií. Vráťme
sa k pôvodným zdrojom energie
a využívajme tie, ktoré sa opako-
vane vytvárajú u nás doma. Bu-
deme menej závislí na dovoze
energií a ešte aj ušetríme.

Pokrok vo vede a technike a
spoločenské zmeny, ktoré vďa-
ka tomu nastali, náš život vý-
znamne zmenili k lepšiemu. Pri-
niesli však aj nové obmedzenia
a riziká, ktorým musíme čeliť.
Vyriešiť väčšinu z nich je nad na-
še možnosti, no je v našich si-
lách správať sa racionálne pri vý-
robe a spotrebe energií.

Inštitút pre energetickú
bezpečnosť

Ing. Ján Matuský

Vráťme sa k pôvodným zdrojom energie

Ďakujeme všetkým, ktorí svo-
jim dielom prispeli k likvidácii
čiernej skládky na Panholci.
Mestu Pezinok za odvoz a
likvidáciu vyzbieraného odpa-
du a dočistenie priestranstva.
Tescu Pezinok za zabezpeče-
nie potravín na guláš a nápoje.
PD Vajnory za nápoje. Pánu
Seleckému, ktorý zabezpečil
nakládku odpadu do kontajne-
rov. Slečne Andrei Zámeč-
níkovej za vychádzky kočia-
rom a ľuďom, ktorí sa podieľali
na zbere a čistení zelených pá-
sov pri prístupových komuni-
káciách: Anke a Silvii z Pe-
zinka, Jankovi, Ľubke a jej vnu-
koviAlexovi z Bratislavy.

organizátorka za OZ PSVV
Ing.Viera Tomčíková

Poďakovanie

V rámci blížiaceho sa Dňa Zeme zamestnanci spoločností Bren-
ntag Slovakia s.r.o. a ecorec Slovensko s.r.o. v spolupráci s VVDP
KARPATY vyhrnuli rukávy a pustili sa do čistenia priľahlých ciest
vedúcich do vinohradov na Glejovke. V jarných slnečných lúčoch
dobrovoľníci odstránili zbytočné kroviny, pozbierali nahromadené
odpadky, ktoré boli následne spracované v závode ecorec. Bri-
gáda bola ukončená spoločným posedením pri guláši, čím sme
zároveň splnili aj spoločenskú stránku tejto prospešnej akcie a za-
mestnanci susediacich spoločností sa mohli osobne spoznať.
Samozrejme, bol splnený aj hlavný cieľ nášho snaženia, cesty a
vinohrad sú vyčistené a pripravené na nadchádzajúcu sezónu.
Vďaka všetkým zúčastneným!

Brigáda pri Glejovke
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Pezinskí hasiči si vás dovoľu-
jú už po ôsmykrát pozvať na
Radničné námestie v Pezinku
na oslavy patróna hasičov – Sv.
Floriána. Oslavy sa uskutočnia
dňa

Podujatie organizuje Dobro-
voľný hasičský zbor Pezinok
mesto a Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zbo-
ru v Pezinku s nasledovným
programom:

– sprievod hasičskej
techniky (súčasnej a historic-
kej) z parkoviska pred zámoc-
kým parkom v Pezinku, spojený
s kladením vencov pri soche sv.
Floriána na starej Hasičskej
zbrojnici.

na Radnič-
nom námestí budú ukážky zá-
chranných prác hasičov a zá-
chranárov, ukážky kynológie a
rôzne atrakcie pre deti. Uvidíte
ukážky Mestskej polície Pezi-

3. 5. 2015 (v nedeľu) od
15.00 h.

14. 30 h

15.00 – 17.00 h

Pozvánka na oslavy svätého Floriána

nok, Okresného riaditeľstva
Policajného zboru i dobrovoľ-
ných kynológov pri vyhľadávaní
a záchrane osôb. Popoludnie
vám spríjemní hudobná skupi-
na Funny Fellows s Romanom
Féderom a vystúpenie mažo-
retiek Laskonky. Na oslavách

uvidíte aj najmenších drobcov
– hasičov.

Oslavy sa uskutočnia v spo-
lupráci s dobrovoľnými hasič-
skými zbormi okresov Pezinok
a Senec a Malokarpatským mú-
zeom v Pezinku.

Na oslavy patróna hasičov

vás srdečne všetkých pozýva-
jú:

– predseda
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru Pezinok – mesto

riadi-
teľ Okresného riaditeľstva
HaZZ v Pezinku

Ing. Milan Čech

plk. Ing. Emil Moťovský

ŽENA ZA VOLANTOM

Príďte si vychutnať výnimočnú at-
mosféru na Hrad Červený Kameň,
pozývame vás na malú vínnu cestu
v najväčších pivniciach regiónu.

sa otvoria
hradné pivnice, kde vám 31 našich
vinárov ponúkne svoje vína, vdýchnete atmosféru históriou nasa-
tých hradných pivníc, ochutnáte typickú grobskú gastronómiu, pagá-
čiky, koláčiky, štrúdle z Framipeku a k nim voňavé Štrbské presso.
Už tradičným hosťom je skupina BANDA. To všetko za cenu 15
EUR, v cene je 5 EUR – bonus na nákup vína.

Veríme, že strávite spoločne s nami krásny májový deň. Vstu-
penky si zakúpite priamo v pivniciach Hradu Červený Kameň
v deň podujatia od 14.00 h., odporúčame si ich však zakúpiť v pred-
predaji na a v deň podujatia si ich na hrade už len vy-
zdvihnúť. Zabezpečená je kyvadlová doprava z Častej na Hrad Čer-
vený Kameň k autobusom prichádzajúcich z Bratislavy, Pezinka a
Modry.

8.
mája 2015 o 14.00 h

(MVC)

www.mvc.sk

Pozvánka Malokarpatskej vínnej cesty
na Hrad Červený Kameň

®

lahu na terasách, balkónoch a systém centrálneho k ú a EVVA. V aka kvalite našich stavieb
a starostlivosti o klientov sme ako developerská spolo nos získali množstvo spokojných klientov
v regióne.

je novostavba obytného komplexu v lokalite Muškát. 74 nových bytov vo
vyh adávanej lokalite mesta osloví záujemcov po vizuálnej stránke stavby, výmerami a vy
bavenos ou ponúkaných bytov. Samozrejmos ou v projekte Silvanium 2 sú bezbariérové vstupy
do objektu a do vý ahov, systém centrálneho k ú a EVVA, priestranné schodiská s ve kými
preskleniami, komory a garáže na prízemí, uzatvorená parkovacia zóna a pripravovaný park
s detským ihriskom.V ponuke nájdete pekné presvetlené 2, 3 a 4 izbové byty. Vonkajšie elektrické
rolety na všetkých oknách sú v cene bytu. Na najvyšších podlažiach sa nachádzajú exkluzívne
2 a 3 izb. byty s roz ahlými terasami. V projekte je predaných 50 % bytov, stavba je dokon ená
a v najbližšom ase bude aj skolaudovaná.
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SILVANIUM 2

VINOSADY MUŠKÁT Ak h adáte vhodné bývanie pre seba, alebo pre svoju rodinu
a zaujíma Vás predovšetkým cena bytu, je projekt Vinosady Muškát správnym rozhodnutím.
Novostavba 20-tich bytov s pekným vzh adom a príjemným okolím, je postavená z tradi ných
materiálov a má 3–ro nú záruku. Dvojpodlažný bytový dom má vybudované vlastné parkovacie
miesta a novú prístupovú komunikáciu z hlavnej cesty. Výmery ponúkaných bytov: 40 m –
2 izbový,65 m – 3 izbový a 71 m – 4 izbový.
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Developer projketov: VISTA real, s.r.o., Moyzesova 4/A, Pezinok, Predaj Bytov: 0904/620 584,
www.vistareal.sk

PANORAMA
CENTRUM PEZINOK
je novostavba polyfunk ného objektu
priamo v centre Pezinka. V ponuke sú
dokon ené nadštandardné 1 až 4 izbo
vé byty s výmerou od 32 m do130 m .
Byty majú samostatný bezbariérový
vstup s videovrátnikom a kamerovým
systémom. Z podzemného parkoviska
sa pohodlne odveziete vý ahom až ku
vlastnému bytu s výh adom na celé
mesto a Malé Karpaty. K bytom si mô
žete kúpi samostatnú komoru a parko
vacie miesto. Všetky byty majú samo
statné podlahové vykurovanie BVS,
prípravu pre klimatizáciu, prípravu pre
elektrické vonkajšie rolety, drevenú pod
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NOVÉ BYTY

Základná organizácia Únie žien Slovenska v Pezinku pozýva
všetky ženy – vodičky do súťaže „Žena za volantom“. Súťaž sa
uskutoční dňa 24. 5. 2015 (v nedeľu) o 15.00 h na bývalom há-
dzanárskom ihrisku v Zámockom parku v Pezinku. Súťaže sa
môže zúčastniť každá žena, ktorá je držiteľkou vodičského
oprávnenia a príde na osobnom motorovom vozidle, s ktorým sa
aj súťaže zúčastní.

Podmienkou účasti v súťaži je vyplnenie prihlášky, ktorú nájdete
v Mestskom informačnom centre v Starej radnici, kde vyplnenú
prihlášku aj odovzdáte. Uzávierka prihlášok je 15. 5. 2015 (piatok).
Bližšie informácie na č. 0905/868039.

predsedníčka ZO ÚŽS v PezinkuPaedDr. Elena Matuská,

Turistický klub pri
Základnej organizá-
cii Únie žien Sloven-
ska v Pezinku zahájil
svoju činnosť. V so-
botu 11. apríla 2015
si členky klubu na za-
hajovací – zoznamo-
vací výlet vybrali
prechádzku po ban-
skom náučnom
chodníku v Malých
Karpatoch. Na prechádzke sa účastníčky oboznámili s baníckou his-
tóriou Pezinka, zacvičili si v lese a načerpali veľa energie z prebú-
dzajúcej sa jarnej prírody. V lone prírody účastníčky výletu strá-
vili nádherné slnečné sobotňajšie dopoludnie. Dňa 2. mája 2015
sa členky klubu stretnú v národnej prírodnej rezervácii Devín-
ska Kobyla a navštívia aj významnú paleontologickú lokalitu
Sandberg.

predsedníčka ZO ÚŽS v PezinkuPaedDr. Elena Matuská,

Turistický klub zahájil svoju činnosť

Príďte na oslavy 1. mája

Oslavy budú spojené s príjemným posedením a hudobným
doprovodom. V stánkoch bude občerstvenie a pripravené bu-
dú aj zábavné atrakcie pred deti, ktoré zabezpečí organizátor.

Okresná organizácia strany SMER-SD organizuje tra-
dičné oslavy 1. mája v priestoroch pred Zámockým par-
kom v čase od 13.00 – 15.00 hod.

Tešíme sa na stretnutie v piatok 1. mája v Pezinku.

Začiatkom apríla sa v Základnej škole Grinava Orešie uskutoč-
nil 9. ročník Ochutnávky grinavských vín, ktorý pripravili členovia
Spolku priateľov dobrého vína Grinavský hrozen. Ochutnávku
slávnostne otvoril po slávnostných fanfárach predseda spolku
Jozef Krasňanský a vicemprimátor mesta Pezinok Ing. Ján Čech.
Pozvanie členov spolku prijali aj hostia Prof. PhDr. Jozef Baďurík
CSc., akademický sochár Alexander Ilečko a ďalší vzácni hostia,
poslanci mesta Pezinok PhDr. Milan Grell, Ing. PhD. Michal
Svátek a Drahomír Šmahovský. O nezabudnuteľnú atmosféru sa
počas celej ochutnávky staral 11 členný mužský spevácky zbor
Kúcané z Kútov.

Ochutnávky sa zúčastnilo 29 vystavovateľov z Grinavy so 106
vzorkami vín. Z toho 69 bielych, 10 ružových a 27 červených vín.
Organizátori hodnotili tento ročník ako veľmi úspešný. Vysoká
návštevnosť, kvalitné vína a v neposlednom rade aj výborná nála-
da. V tomto ročníku bolo udelených 31 zlatých medailí. Titul Šam-
pióna vín získal Tramín červený 2013 Jozefa Šindlera. Za naj-
lepšie biele víno si návštevníci vybrali Rizling vlašský 2013 Janky
Sandtnerovej a najlepšie červené víno Cabernet Sauvignon
kachetínske 2013 od Lukáša Krasňanského. Slávnostne odo-
vzdávanie cien víťazom sa uskutočnilo dňa 19. 4. 2015 o 14.00
hod. v Integrovanom klube na Oreší v Grinave. Spolok priateľov
dobrého vína Grinavský hrozen ďakuje ZŠ Orešie aj sponzorom
za pomoc pri organizovaní tohoto tradičného podujatia a jeho čle-
novia sa tešia na stretnutie v roku 2016 na jeho výročnom 10. roč-
níku. Na zdravie! Drahomír Šmahovský

Grinavský hrozen 2015
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Inzercia

Predstavenie divadla Úsmev
vzniklo na námet autobiografic-
kého príbehu Sisa a Sivý
Holub, autorkou ktorého je slo-
venská hudobná skladateľka a
herečka Sisa Michalidesová.

popisu-
je projekt taliansky režisér
Matteo Destro, ktorý inscená-
ciu naštudoval s hercami di-
vadla Úsmev.

Viete si predstaviť, že vás
zaujme a doslova pohltí diva-
delné predstavenie, v ktorom
sa nerozpráva? Zaplnená
Malá sála v Kultúrnom dome
v Pezinku potvrdila, že slovo
na javisku nemusí divákom
chýbať, ak ho plnohodnotne
nahradia presvedčivé herec-
ké výkony, invenčná hudba a
najmä silný príbeh. Práve to
je prípad divadelnej inscená-
cie s názvom Silent rhapsody
(alebo hra o sile žiť), ktorá sa
16. apríla v Pezinku dočkala
svojej prvej úspešnej reprízy.

„Kniha, ktorá hovorí o ceste
autorky naprieč ťažkou choro-
bou je poetickým dielom, jem-
ným a krutým zároveň,“

„Preniesť tento
príbeh na scénu znamenalo vy-
tvoriť nový poetický priestor,
kde by krehkosť i sila príbehu

mali dosiahnuť tú istú intenzitu
ako v knihe. Rozhodli sme sa
preto využiť ticho. Odstránením
slova každé gesto nabralo
význam a samotné sa stalo slo-
vom. Masky a hudba prevzali
moderné vyrozprávanie príbe-
hu. Strach a smrť sa prevteľujú
do groteskných postáv, svet –
nemocnica je miesto, kde sa re-
alita a fantázia stávajú jednou a
tou istou skutočnosťou.“

„Robili sme
s Matteom pohybové worksho-

Matteo Destro je nielen reži-
sérom a autorom inscenácie,
ale aj originálnych masiek, kto-
ré herci používajú.

py, učili sme sa, aby každý po-
hyb, každé gesto mali svoj zmy-
sel. Aj masky v predstavení oží-
vajú vďaka pohybu hercov na
javisku,“

„Predstavenie sa pritom
nedá nazvať pantomímou, ide
skôr o kombináciu herecko-ja-
viskového pohybu spojeného s
prvkami pantomímy.“

vysvetľuje autorka ná-
metu a hudby Sisa Michalide-
sová.

V predstavení účinkujú Alena
Michalidesová, Daniela Macko-
vičová, Sisa Michalidesová a
Tomáš Zárecký. Autorkou scé-
ny a kostýmov je Katarína
Drobná, na klavír hrá Valér Mi-

ko a chreografiu vytvoril Miro-
slav Janík.

hovorí Sisa Michalidesová.

Divácky úspech potešil všet-
kých protagonistov, ktorí sa na
inscenácii podieľali.

dodala
Sisa Michalidesová. „

Silný príbeh o strachu zo smrti
a sile žiť pôsobivo – a pritom ne-
verbálne – vyrozprávaný na di-
vadelných doskách sa nepo-
chybne dočká ďalších stretnutí
s divákmi a vrátime sa k nemu
aj v časopise Pezinčan.

„Potešili ma ohlasy ľudí.
Napríklad aj pacientky, ktorá
prekonala také isté ochorenie
ako ja a povedala, že predsta-
venie bolo pre ňu terapiou a že
na ňu malo katarzný účinok,“

„Takisto ide o silný príbeh pre ro-
dičov, ktorí si uvedomia, aké
pevné puto ich spája s deťmi a
aký intenzívny strach prežívajú,
pokiaľ ich dieťa napríklad ocho-
rie.“

„Máme záu-
jem o pezinských divákov, aj
keď pre pravidelné uvádzanie
inscenácie hľadáme tiež vhod-
ný priestor v Bratislave,“

Najbliž-
šie predstavenie by malo byť na-
príklad už 11. mája v Nemec-
kom kultúrnom dome v Rači.“

(kam)

Príbeh bez slov o strachu zo smrti a sile žiť

Kresťanská Veľká noc je osla-
vou vzkriesenia Ježiša Krista.
Predchádza jej pôst s pôstnymi
nedeľami, s ktorými sa okrem
liturgií a cirkevných obradov
spájajú aj ľudové zvyky. Zá-
kladná organizácia Únie žien
Slovenska v Pezinku v snahe
zachovať a priblížiť tradície na-
šich predkov pripravila v nedeľu
dňa 29. 3. 2015 podujatie

ktoré sa uskutočnilo v
Krušičovej kúrii v Pezinku.

Predsedníčka ZO ÚŽS v Pe-
zinku p. PaedDr. Elena Matus-
ká privítala prítomných. Podu-
jatie poctil svojou prítomnosťou
aj primátor mesta Pezinok Mgr.
Oliver Solga. Tradície našich
predkov predviedol detský fol-
klórny súbor zo Základnej školy
vo Viničnom pod vedením pani
Vrškovej a folklórna skupina
Obstrléze. Tance a pesničky sa

Víta-
nie jari,

striedali hovoreným slovom o
význame veľkonočných sviat-
kov a ich symboloch.

Účastníci podujatia si mohli
zakúpiť veľkonočné ozdoby a
koláče, ktoré pripravili členky

ZO ÚŽS v Pezinku a členky fol-
klórneho súboru Obstrléze.

ZO ÚŽS v Pezinku by touto
cestou chcela poďakovať za po-
moc pri príprave a priebehu
podujatia, a to:

- Mestskému úradu Pezinok,
najmä pánu primátorovi Mgr.
Solgovi za podporu podujatia
a Ing. Lošonskému za tech-
nické zabezpečenie poduja-
tia;

- Riaditeľke Kultúrnemu centru
v Pezinku pani Ing. Noskovi-
čovej za pomoc pri propagácii
podujatia;

- Členkám súboru Obstrléze a
Matice slovenskej za pomoc
pri organizovaní tohto poduja-
tia;

- Riaditeľke Základnej školy vo
Viničnom Mgr. Chrapovej za
ochotu a ústretovosť pri prí-
prave programu akcie

- a pani Ing. Hanúskovej za po-
skytnutie priestorov mestskej
vinotéky.

Predsedníčka ZO ÚŽS
v Pezinku

PaedDr. Elena Matuská

Vítanie jari v Krušičovej kúrii

Krajská súťažná prehliadka v ľudovom rozprávaní, sólistov ta-
nečníkov a sólistov ľudovej piesne bola v Gajaroch pod názvom

aj v tomto roku. Za Mestskú organizáciu jednoty
dôchodcov sa zúčastnili v kategórií ľudových rozprávačov p.p.
Antonín Jedlička, Alžbeta Jedličková a Jozef Pták. Na prvom
mieste v ľudovom rozprávaní sa umiestnil p.Antonín Jedlička,
ktorý si obhájil víťazstvo z r.2014. Na druhom mieste sa umiest-
nil pán Jozef Pták. Všetkých súťažiacich povzbudzovali aj dô-
chodcovia z Pezinka, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili na tom-
to podujatí. Zaslúžili sa tiež o dobrú atmosféru a výdatne po-
vzbudzovali našich reprezentantov.

Všetkým súťažiacim ďakujeme a aj do budúcnosti im želáme
veľa dobrého a vtipného rozprávania.

Konc jak živé

výbor ZO JDS Pezinok

Konc jak živé

19. marca sa rozozneli
zobcové flautičky základ-
ných umeleckých škôl z ce-
lého Slovenska na súťaži
„Zahrajže nám píšťalôčka“
v Nových Zámkoch. Aj na-
ša ZUŠ Eugena Suchoňa
z Pezinka mala na tejto sú-
ťaži zastúpenie.

V kategórii A súťažil naj-
mladší súťažiaci Julián
Havlík a vybojoval si krás-
ne strieborné pásmo.

Najviac obsadenou bola
kategória B (až 27 súťažia-
cich). V tejto kategórii súťa-
žila Gabriela Ježíková, kto-
rá si priniesla bronzové
pásmo.

V kategórii E, ktorá bola s medzinárodnou účasťou, úspešne re-
prezentovala našu školu Mária Šándorová, ktorá získala striebor-
né pásmo.

Všetci traja žiaci sú z triedy Mgr. art. Andrey Klattovej. Srdečne
blahoželáme a prajeme veľa ďalších tvorivých úspechov. (ZA)

Flautová súťaž v Nových Zámkoch

Termín prijímacích skúšok do všetkých odborov ZUŠ Eugena
Suchoňa sa z vážnych interných dôvodov presúva na

. Skúšky sa budú konať v bu-
dove ZUŠ na ulici M. R. Štefánika 9

Optimálny vek detí je 6 – 7 rokov (v hudobnom, tanečnom a li-
terárno-dramatickom odbore). V prípade výrazného talentu zo-
berieme aj staršie alebo mladšie dieťa. Vo výtvarnom odbore je
spodná hranica dovŕšenie školského veku.

12. mája
2015 (utorok) od 14.00 do 18.00 h

(ZA)

Zmena termínu prijímacích skúšok
do všetkých odborov ZUŠ Eugena Suchoňa!

Aj túto jar sa žiaci
ZUŠ Eugena Sucho-
ňa svojím spevom a
hrou na hudobných
nástrojoch prihovorili
pezinskej verejnosti
na tradičnom jarnom
koncerte. Účinkujúci
žiaci odovzdali svojim
učiteľom k ich sviatku
okrem kytice tónov aj
symbolický kvietok vďaky za obetavosť a trpezlivosť, s akou im od-
krývajú krásy a tajomstvá umenia... (ZA)

Jarný koncert

THE SWEET REMAINS
trio sa vytvorilo okolo
Amerického speváka a
skladateľa Briana Char-
tranda. V skupine ho
sprevádzajú Peter Day
(basa a spev) a Jeff
Vallone (perkusie a
spev). Doma v Amerike
fungujú ako 6 členná sku-
pina, pre turné v Európe
však vytvorili poctivé The
Sweet Remains trio, kto-
ré plnohodnotne spája
texty a harmóniu troch
hlasov. Štýl hudby tejto
skupiny by sa dal prirov-
nať k umelcom, ako sú
Crosby, Stills & Nash,

the Eagles, alebo Mumford & Suns. V Pezinku
na

Radničnom námestí. Vstupné 6 €.

vystúpia vo štvr-
tok 28. apríla o 20.00 h v

(pb)
Radnica – cafe bar restaurant

THE SWEET REMAINS v Pezinku

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
poriada XII.ročník prehliadky speváckych súborov

, ktorá sa uskutoční dňa
v Kultúrnom centre v Pezinku.

Na vašu účasť sa teší organizačný výbor OO JDS Pe-
zinok.

SENIORI SPIEVAJÚ 16. 5. 2015
o 10.00 hod. Vstup voľný.

Pozvánka

Sviatočné posedenie
so seniormi v ZOS
Aj seniori sa radi

zabávajú. Dňa 30.
3. 2015 sa uskutoč-
nilo pri príležitosti
MDŽ posedenie se-
niorov v ZOS, na
Komenského 23 v
Pezinku. O dobrú
náladu sa postaral
FS Radosť, ktorý
svojimi piesňami vyčaril úsmev na tvárach našich klientov.

Dňa 31. 3. 2015 našich seniorov navštívili deti z MŠ na Bys-
trickej ul., ktoré vystúpili s pekným programom, ktorý naznačo-
val skorý príchod Veľkonočných sviatkov.

Posedenie sme si spríjemnili bohatým občerstvením sladkých
koláčov a pagáčikov. Ďakujeme..

Alena Černáková, vedúca ZOS

Úspešní účastníci súťaže.
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Horor Socialistický zombi
mord sa zakladá na originál-
nej myšlienke: Školáci sa v
rámci branného cvičenia na-
dýchajú neznámeho bojové-
ho plynu, ktorý sa na Slo-
vensko dostal zo Soviet-
skeho zväzu počas okupácie
v auguste 1968. Ako ste na ta-
kýto bizarný nápad vôbec
prišli?

Zažil ste na vlastnej koži ko-
munistický systém?Aaj bran-
né cvičenia s plynovými mas-
kami?

Do filmu ste sa pustili ako
amatér. Akú ste mali profe-
siu?

Už predtým sme nakrúcali krát-
ke niekoľkominútové filmy.
Chcel som si však vyskúšať nie-
čo väčšie. Tak vznikol 45-
minútový film Tehlo. Pri jeho zro-
de stála slovná hračka, či skôr
brept, keď som miesto ´Števo
ide k tehlám´ povedal ´tehlo ide
k števám´. Bola to úplná absur-
dita, napríklad ešte aj policajt pri
vypočúvaní umýval riady, preto-
že bol veľmi čistotný. Behali
sme s týmto filmom po amatér-
skych festivaloch a mal celkom
priaznivý ohlas. Povedali sme
si, že urobíme celovečerný film.
A keďže nás, tvorcov, bolo viac,
a každý mal vlastné nápady, do-
hodli sme sa, že si vyberieme té-
mu, na ktorej sa všetci zhodne-
me. Môj kamarát Igor Kováč dal
do placu námet, že sa dve ško-
láčky za socializmu, teda dve pi-
onierky, prestrieľajú cez školu pl-
nú zombie. Nič viac k tomu nepo-
vedal, ale už sme si to všetci
predstavovali a všetci sme za
tento námet hlasovali.

Zažil som to do svojich trinás-
tich rokov. Samozrejme, v niek-
torých veciach sme sa už nedr-
žali reality. Napríklad sme do fil-
mu potrebovali dostať aj zbrane,
ale tie sa predsa len na bran-
ných cvičeniach v škole nepou-
žívali. Preto sme do filmu dali po-
stavu školníka, bývalého ruské-
ho vojaka zo SPECNAZ, ktorý
ukrýval aj zbrane. Mali sme šťas-
tie, že sa na kasting na túto po-
stavu prihlásil Ukrajinec, ktorý
vedel po rusky a ešte aj celkom
dobre hral.

Pôvodne som vyštudoval sta-
vebnú priemyslovku a robil som
konštruktéra, teda to, čo kedysi
robili kresliči, akurát dnes sa to

robí na počítači. Keď sme išli ro-
biť film, povedal som si, že ne-
chcem do dôchodku sedieť v
kancelárii, že si chcem splniť
svoj sen. Išiel som do toho po
hlave a nejaký čas som venoval
len filmu, ničomu inému.

„Tehlo“, ktorý trval 45 minút,
sme nakrútili za tri mesiace.
Takže sme si tento čas len vyná-
sobili dvomi... Čistá naivita!
Začali sme s Igorom Kováčom
písať scenár, vznikla prvá ver-
zia... Zháňali sme peniaze, na-
koniec sa nám iba z našich
súkromných zdrojov podarilo
dať dokopy nejakých 200-tisíc
korún, teda ešte viac, než sme
si pôvodne mysleli. Keďže sme
potrebovali nakrúcať v škole,
pustili sme sa do toho cez
prázdniny v roku 2006. Ale za
päť týždňov, počas ktorých nám
školu prenajali, sme to nestihli.
Napadlo ma spýtať sa v Tatre
Regene, kde sú obrovské haly
a prázdne priestory. Prenajali
nám ich veľmi výhodne, za treti-
novú cenu. Nasťahovali sme sa
a postavili sme tam kulisy a za
40-tisíc korún sme tam mohli to-
čiť tri mesiace. V roku 2008 sme
mali možno 95 percent filmu
pod strechou.

Museli sme riešiť kopec vecí,
na ktoré sme na začiatku ani ne-
mysleli. Napríklad nám jedna
hlavná hrdinka odišla, a tak sme
jej postavu museli nechať
umrieť, niektoré scény pretočiť
a spolu s Petrom Čermákom a
Zuzanou Paulíni sme pracovali
na novej verzii scenára. Mnohí
ľudia odmietali na filme spo-
lupracovať, lebo sa báli, že to bu-
de stratený čas. Bolo to už aj pre
nás trochu demoralizujúce.
Naučili sme sa robiť zvuk, zvu-
kové efekty, ruchy, dabing...
Tým, že nás bolo málo, museli
sme všetko robiť sériovo – až
keď sa dokončila jedna vec, išlo
sa na druhú. Práce na filme trva-
li napokon do roku 2009 alebo
2010. Odvtedy sme sa venovali
postprodukcii. Chýbali nám na-
príklad autentické zábery z au-
gusta 1968. Slovenský filmový

�

�

Keď ste začali práce na fil-
me, zrejme ste nepredpokla-
dali, že budú trvať tak dlho a
od premiéry vás delí celých
osem rokov...

Čo sa teda dialo počas ďal-
ších dlhých rokov?

ústav by nám ich poskytol, ale
ceny sú vysoké a rovnaké pre
všetkých, bez ohľadu na to, či
dajú zábery komerčnej televízii
alebo partii nadšencov. Museli
sme pretočiť aj túto scénu, čo tr-
valo do roku 2011. Potom sme
riešili organizačné veci, ale mu-
sím povedať, že sme to možno
aj my sami zdržovali, pretože
sme si naozaj chvíľami prestá-
vali veriť. Hľadali sme dobrý ter-
mín na premiéru v kine, a tak
film prvýkrát uvideli diváci v aprí-
li 2014.

Je to tak, keď sa nakrúcanie
začalo prerušovať, už sme vyšli
z tempa. Bolo oveľa ťažšie ľudí
skoordinovať, mnohí sa začali
venovať svojim veciam. Štáb sa
rozpŕchol, mnohí tomu neverili,
povedali, že to boli zle vynalože-
né peniaze, že to nemalo zmy-
sel, niektorí sme sa na chvíľu aj
rozkmotrili. Prestávky nám teda
ešte viac spomaľovali tempo na-
krúcania, ale na druhej strane
nám napríklad pomohli odhaliť
mnohé chyby vo filme.

Herci dostali zaplatený sym-
bolický honorár, ale naozaj sa
väčšina vecí robila zadarmo, ale-
bo len za malé peniaze. Viacerí
ľudia od nás však ostali pri filme.
Zuzana Paulíni robí maskérku,
vypracovala sa cez seriály až k
filmu. Pri remesle som ostal aj ja
a dnes sa profesionálne venu-
jem strihu.

Mali sme napozeraných straš-
ne veľa „ making-of “ filmov, učili
sme sa, inšpirovali... Dnes už
človek veľa vecí nájde aj na in-
ternete. Dokonca sú firmy, ktoré
predávajú celé zranenia hlavy,
jazvy, ruky, nohy, takže keby
chcel človek urobiť profi-zombie
film, nevyjde to draho. Sami
sme si vyrábali napríklad systé-
my na výstreky krvi a veľa ďal-
ších technických detailov.

Neboli sme spokojní s jeho
technickou úrovňou. Človek po-
rovná svoj film s nejakým ame-
rickým, a vidí tam kopec chýb.
Navyše, divák potrebuje zážitok
a nepremýšľa nad tým, koľko
mali tvorcovia peňazí, aké mali
možnosti... To je ako na dnešný
trh s autami priniesť Škodu 105.
Boli sme si toho vedomí, ale veľ-
mi sme chceli film dokončiť aj s
rizikom, že si ideme k divákom
pre facku. Predsa len sme verili,
že náš film má nejaký pôvab,
šarm.Ako keď nejaký človek nie
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Počas filmu sa veľa ľudí v tí-
me vystriedalo, viacerí tvor-
covia poodchádzali.

Zrejme nebolo také jedno-
duché nájsť ľudí, ktorí boli
ochotní do projektu investo-
vať svoj voľný čas. Čo vám tá-
to práca dala? Uchytili sa niek-
torí členovia tvojho tímu vo fil-
me?

V žánri, akému sa venuje-
te, sú dôležité efekty. Ako ste
vôbec dokázali vyriešiť „na
kolene“ také množstvo tech-
nických detailov?

Tušili ste vopred, aké budú
ohlasy na váš film?

je až taký krásny, ale je šar-
mantný a ľudia sú s ním radi.
Jeden novinár to prirovnal k pun-
kovému koncertu – že keď verí-
te kapele a jej prístupu, ste
ochotní jej prepáčiť aj sem-tam
nejaký falošný tón. Navyše sme
zistili jednu vec: keď človek be-
rie ohľad na každého, neurobí
nič. Ako vraví príslovie, ešte sa
nenarodil ten, čo by sa páčil
všem. A ešte sa ani nenatočil
ten, čo by sa páčil všem.

Platiacich divákov v kinách bo-
lo okolo dvetisíc. Štvrtina ľudí
ten film neznáša, vidí na ňom tú
amatérčinu. Ostatní to zas berú
ako recesiu a dobre sa bavia.
Ale obavy, že príde do kina pár
ľudí a budú na plátno hádzať ze-
leninu, sa nenaplnili. A jedno pr-
venstvo sa nám podarilo získať:
Máme najnavštevovanejší film
na jednu kinosálu. Veľmi nám
pomohlo, že nás zavolali na fes-
tivalArt Film. V máji chceme uro-
biť derniéru, ale film sa ešte bu-
de hrať aj ďalej, keď oň niekto
bude mať záujem.

Zaujímam sa o politiku, ale pri
tomto filme sme ju vôbec nerie-
šili. Socializmus sme brali ako
dobrú kulisu. A tiež ako prostre-
die, ktoré hrá dôležitú rolu v prí-
behu. Ak by sa za komunizmu
stalo niečo takéto a ak by unikol
omylom pri brannom cvičení bo-
jový film, ktorý zabil 300 žiakov,
režim by sa to snažil utajiť. Bol
to predsa len despotický režim.
Veď ani pri v Černobyle najprv
nechceli prezradiť, že tam vybu-
chol atómový reaktor, len aby
Sovietsky zväz nevyzeral ako
neschopný. Navyše bola stude-
ná vojna, určite sa vyvíjali rôzne
zbrane, o ktorých sme ani netu-
šili. Možno je doba stále taká,
len s rôznymi výkyvmi k lepšie-
mu a horšiemu.

Máme chuť urobiť nejaké sci-
fi. Budeme robiť nábor ľudí, aby
sme doplnili štáb, možno sa k
nám popridávajú ďalší záujem-
covia. Najdôležitejšie na filme to-
tiž pre nás bolo, že to bola naša
VŠMU. Nás napríklad navnadil
film Nič nekrváca večne, ktorý
sa premietal aj na festivale v
Karlových Varoch. Možno teraz,
keď si niekto pozrie náš film, po-
vie si – nakrútim niečo lepšie
než oni. Oni to robili osem rokov
a ja to urobím rýchlejšie. Možno
sme teda aspoň trochu pomohli
tomu, že sa nájdu ďalší nadšen-
ci, ktorí budú chcieť nakrútiť film
a dosiahnu väčšie úspechy, než
my. Možno začne vznikať viac
filmov. Možno sa Slovensko po-
sunie v kinematografii predsa
len ďalej. Treba niekde zlomiť
ten začarovaný kruh.
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Koľko ľudí videlo SZM?

Film SZM sa odohráva
počas studenej vojny. Počas
ôsmich rokov, keď ste ho
začali tvoriť, sa medzinárod-
ná situácia zmenila k horšie-
mu tak, že sa tento pojem
opäť používa. Čo na to hovo-
ríte?

Aké sú vaše ďalšie plány?

(kam)

SZM: Horor, ktorý môže byť pozitívnou inšpiráciou
Pod skratkou SZM si pamät-

níci vybavia Socialistický zväz
mládeže. Môže to však zna-
menať aj Socialistický zombi
mord. Film s takýmto názvom
za málo peňazí, zato však s
obrovským nasadením nakrú-
tila partia nadšencov. V sobo-
tu 18. apríla ho odvysielala
RTVS a v marci ho uviedli na
Pezinskom amatérskom fil-
movom festivale, kde si ho po-
zrelo aj domáce publikum. Do-
máce preto, že v Pezinku žije
režisér filmu Rasťo Blažek,
ktorý sa s čitateľmi Pezinčana
ochotne podelil o svoje po-
strehy a skúsenosti.

Odkaz Karla Čapka,
ktorý sme sa snažili
cez tohtoročné pašio-
vé divadlo prepaš(i)o-
vať, v prvom rade nám
samým, a potom všet-
kým ostatným, hovoril
o nás. Na pozadí bib-
lického príbehu o Ježi-
šovi, ktorý postavil zá-
kladný kameň kresťanstva, sme hovorili o našich malicherných
a obmedzených pravdách, o našej slabej viere a silnej pýche. O
našom egu, ktoré má stále pocit, že musí niekoho súdiť a hod-
notiť, o zbabelosti a tragikomickosti našej duše, ale aj o hľadaní
pravdy a ľudskosti.

Nezištná pomoc a zapálenie pre vec nás sprevádzali po celý
čas príprav zo strany bratov kapucínov, účinkujúcich, rodičov a
členov Centra pre rodinu – Pezinok. Pri realizácii nám veľmi po-
mohol grant
ktorý nám poskytla .

Kapucínsky kostol sa v sobotu 28. 3. 2015 ako každý rok
naplnil divadelnou atmosférou. Poslednou otázkou ostávalo,
ako prijmú Pezinčania tento netradičný pohľad na pašie. Keď
sme započuli prvé reakcie, pochopili sme, že nebol dôvod sa
obávať.

Zúčastnili sme sa aj na ktoré sa
uskutočnili 11. 4. 2015 v Pezinku, kde sme sa umiestnili na 2.
mieste v kategórii

Každý z nás čerpal a hľadal postavu v sebe samom. A verím,
že ak si aspoň jeden človiečik z tohto diela odniesol niečo do-
mov a možno aj vyhodil tú svoju starú stoličku...stálo to za to.

jedna z 3GEDI
za CPR - PEZINOK

3GEDI alebo My, vy, oni, spolu si divadlujeme,
Poštová banka

Marína Horváthová ,
Andrea Bertová,

Divadelných konfrontáciách,

Divadlo mladých.

Netradičné pašiové hry

Aj v tomto roku sa klub Denného cen-
tra na Cajle zapojil do maľovania vají-
čok, z ktorých pripravil veľmi zaujímavú
výstavu. Neboli to len tradične maľova-
né vajíčka, ale šikovné ruky cajlanských
žien vytvorili nové pozoruhodné tva-
ry veľkých vajíčok z bavlniek na vyší-
vanie namočených vo vodnom skle. To
je len jedna z viacerých techník, ktoré
použili pri výrobe symbolov jari a Veľkej
noci.

Do veľkonočnej pohody prispeli rozvoniavajúce drobné koláče,
ktoré pripravili ďalšie členky klubu.

Pri otvorení výstavy pre verejnosť ocenil úsilie a šikovnosť
žien aj primátor Oliver Solga a viceprimátor MilošAndel.

Klub denného centra Cajla

Teší nás uchovávanie tradícií

Záverom roku 2014 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie že-
lezničiarov z odvetvia rušňového hospodárstva z celého Slo-
venska a boli na ňom i Pezinčania. Pri tejto príležitosti sa do-
hodlo jarné stretnutie roku 2015 v našom meste. Pri príchode
do Pezinka (samozrejme vlakom) privítal hostí z Bratislavského
i Trnavského kraja predseda Klubu sprievodcov mesta Pezinok
P. Ronec a oboznámil ich s históriu železnice v Pezinku. Nasle-
dovala komentovaná prechádzka mestom, kde sa naši hostia
dozvedeli nielen dôležité údaje z histórie mesta, ale boli im pred-
stavené jednotlivé historické objekty spadajúce pod ochranu pa-
miatkárov.

V mestskom múzeu privítala hostí riaditeľka PhDr. P. Pospe-
chová a predstavila expozíciu i desaťročnú históriu múzea. Ná-
sledne boli hostia v historickej sále starej radnice privítaní v me-
ne vedenia mesta viceprimátorom Ing. M.Andelom, ktorý ich in-
formoval o súčasnom rozvoji mesta i mnohých podujatiach, kto-
ré mesto Pezinok ponúka svojim návštevníkom. Nasledovala
exkurzia do mestskej pivnice, kde Ing. Hanusková predstavila
činnosť Združenia vinohradníkov a vinárov mesta Pezinok, pre-
zentovala typické odrody vín. Následne našich hostí pozdravil
i primátor Mgr. O. Solga, s ktorým sa hovorilo i o spolupráci mes-
ta so železnicou. (PR)

Návšteva železničiarov v Pezinku

Malokarpatské múzeum v Pezinku pozýva do Rodného do-
mu Jána Kupeckého na Pohár vína o piatej. Podujatie sa
uskutoční a výtvarná teoretička Eva
Trilecová návštevníkov zoznámi so životom a dielom tohto
významného barokového maliara.

30. apríla o 17.00 h

Pohár vína o piatej

15. ročník jarnej medzinárodnej súťažnej výstavy vín sa začal
odbornou degustáciou 26. februára v Modre. Verejná degustá-
cia ocenených vín bola 27. a 28. marca v Hoteli Sebastián.
Medzi ocenenými šampiónmi (celkovo v piatich kategóriách)
síce chýbali pezinskí vinári, ale úspešne, a to dokonca dvakrát,
zabodovala Karpatská perla, ktorej majiteľ Ladislav Šebo je pô-
vodom Pezinčan. Blahoželáme. (ra)

VITIS AUREA Modra
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Dňa 27. marca 2015 v nesko-
rých nočných hodinách vyko-
nala mestská polícia policajno
bezpečnostnú akciu. Bola za-
meraná na kontrolu dodržiava-
nia príslušných právnych pred-
pisov, ktoré upravujú ochranu
pred alkoholizmom a inými toxi-
komániami.

Mestská polícia vykonala kon-
trolu prevádzok reštauračného
a pohostinského charakteru s
predajom alkoholických nápo-
jov so sídlom v katastrálnom
území mesta Pezinok. Skon-
trolovaných bolo spolu 18 pre-
vádzok. Mestskí policajti zame-
riavali svoju pozornosť na mlá-
dež. Či nedochádza k porušo-
vaniu zákazu podávania, pre-
dávania alebo umožnenia poží-

vania alkoholických nápojov
osobám mladším ako 18 rokov.
Súbežne bola vykonaná kontro-
la týchto osôb aj na verejných
priestranstvách v blízkosti reš-
tauračných a pohostinských za-
riadení s predpokladom konzu-
mácie alkoholických nápojov.

U 21 osôb bola vykonaná dy-
chová skúška na zistenie alko-
holu v dychu, pričom u piatich
mladistvých osôb bola zistená
konzumácia alkoholu. Vo všet-
kých zistených prípadoch bolo
zahájené objasňovanie pries-
tupku na úseku ochrany pred al-

koholizmom a inými toxikomá-
niami. Mladistvé osoby si na
útvare mestskej polície prevzali
rodičia. Najvyššia nameraná
hodnota alkoholu v dychu bola
zistená u 17 ročnej B. K. bytom
v Bratislave, ktorá mala v čase
kontroly v dychu nameranú hod-
notu 0,57 mg/l, t.j.

Jedna osoba – agresívny muž,
bol na útvar mestskej polície
predvedený za použitia donu-
covacích prostriedkov. Za hrubé
správanie a neuposlúchnutie
výzvy verejného činiteľa pri vý-
kone jeho právomoci, ktorého sa
dopustil tým, že hrubým spôso-
bom zasahoval do priebehu poli-
cajnej akcie, bol doriešený poku-
tou v blokovom konaní.

1,19 promile
alkoholu v krvi.

(MsP)

Policajno bezpečnostná akcia
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Dňa 19. februára 2015 prí
slušníci mestskej polície z
referátu objasňovania priestup-
kov zahájili objasňovanie pries-
tupku a to porušením zákona o
odpadoch, ktorého sa dňa 18.
februára 2015 dopustil 25 roč
ný M. T., bytom Limbach .
Skutková podstata priestupku
spočívala v tom, že dňa 17.
2015 v čase o cca 21 00 h
nerešpektoval všeobecné pra
vidlá nakladania s drobným
stavebným odpadom. Odpad v
množtve 6 m3 ložil a nechal
vo vinici, v lokalite Dubový
vŕšok v Pezinku. Uvedený
drobný stavebný odpad M. T. vy-
viezol do vinice nákladným vo-
zidlom. Pri požadovaní vysvet-
lenia podozrivý z priestupku
uviedol, že drobný stavebný
materiál vyviezol dňa 18. 2.
2015 o 8 00 do Rudných baní
v Pezinku. Na základe tejto
informácie bolo požadované
vysvetlenie k priestupku aj od
prevádzkovateľa firmy Metal-
Eco s.r.o, stredisko Rudné ba-
ne Pezinok. Na mieste bolo
zistené, že podozrivý z pries-

tupku M. T., drobný stavebný
material dňa 18. 2. 2015 o
8 00 h do uvedeného strediska
nevyviezol. Prevádzkovateľ fir-
my Metal-Eco hliadke MsP
uviedol, že doklad o vývoze od-
padu do firmy Metal-Eco vysta-
vil na žiadosť podozrivého z
priestupku M. T., pričom sku
točnosti uvedené vo vážiacom
protokole sa nezaklajadú na
pravde. Na základe ťarchy
dôkazov sa d a 19. 2. 2015
o 15 30 h na útvare MsP Pe

.

-

ň
. -

zinok podozrivý z priestupku
M. T., ku spáchaniu priestupku
priznal.

Pri vykonávaní procesných
úkonov súvisiacich s objasňo
vaním uvedeného priestupku
sa 25 ročný M. T. priznal aj k
ďalšiemu priestupku na úseku
nakladania s odpadmi a to kon-
krétne zo dňa 1. decembra
2014. Podozrivý z priestupku
uviedol, že v tom čase vo vinici
v časti za Strapákovým mlynom
v miestnej časti Grinava
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drobný stavebný odpad v
množstve cca 10 m3.

alej uviedol, že tento odpad
do týždňa z uvedenej vinice
odstráni. Referát objasňovania
priestupkov podozrivého M. T.
poučil, že v obidvoch prípadoch
musí odpad odstrániť na miesto
na to určené a v súlade s prí
slušnými právnymi predpismi na
úseku nakladania s odpa mi.

Nakoľko sa v uvedených prí-
padoch jednalo o opakované a
spoloč skou nebezpečnos
ťou závažné priestupky na úse-
ku nakladania s odpadmi, oso-
ba M. T. už bola v minulosti za
obdobné protiprávne konanie
riešená útvarom objasňovania
priestupkov MsP Pezinok v blo-
kovom konaní, bloková pokuta
nesplnila výchovný účel, boli
Správy o výsledku objasňova
nia priestupku odovzdané za
účelom prejednania a rozhod-
nutia priestupku, teda k ďalšie
mu konaniu vo veci, vecne prí
slušnému oddeleniu životného
prostredia, komunálnych slu
žieb a dopravy MsÚ Pezinok.

(MsP)

Zakladateľ čiernych skládok odhalený

Chvíľu po voľbách sa zdalo,
že členovia OZ Srdce Pezinka
zvolení do MsZ, keď už nechceli
priložiť ruku k spoločnému dielu,
aspoň budú konštruktívnou opo-
zíciou. Napokon však zostali ver-
ní svojmu „programu“, teda kriti-
ke všetkého, čo vedenie mesta
urobí. Sem-tam to prešpikujú de-
magógiou a nejakým tým klam-
stvom.

Tak ako v ostatnom (škoda, že
nemôžem napísať poslednom)
čísle časopisu Srdce Pezinka.
Tam rovno v titulke zahoreli hne-
vom spravodlivých proti Etické-
mu kódexu volených predstavi-
teľov samosprávy, ktorý poslan-
ci prijali na zasadaní MsZ 16. 4.
Už pri uvádzaní tohto bodu na
rokovanie som deklaroval, že je
to materiál otvorený a možno o
ňom diskutovať, či ho doplniť. To
isté som jasne vyhlásil už o týž-
deň skôr na pracovnom zasad-
nutí MsZ, ktorého sa zúčastnili
aj poslanci za Srdce Pezinka.
Takže priestor na diskusiu, dopl-

nenie či úpravu Etického kóde-
xu tu bol. Chýbal záujem tých,
ktorí ho dnes kritizujú.

Jedinú pripomienku vzniesol
práve „Srdciar“ Jozef Mikláš a tá
bola prijatá. A zapracovaná. Pri
konečnom hlasovaní však Srd-
ce Pezinka Etický kódex nepod-
porilo. Prečo? To nevedia dosta-
točne jasne vysvetliť kolegom
poslancom ani svojim voličom.
Za to cieľom celého ich násled-
ného cirkusu okolo Kódexu sa
stalo údajné neetické správanie
poslanca Adama Solgu pri hla-
sovaní o plate primátora a rov-
nako tak návrh viceprimátora
Miloša Andela pri inom hlasova-
ní údajne poškodzujúci mesto a
občanov. V oboch prípadoch sta-
vajú autori pamfletu svoje záve-
ry na dezinterpretácii Kódexu a
faktov.

Pre čistotu verejného života v
Pezinku by bolo lepšie, keby sa
v budúcnosti Srdce Pezinka za-
oberalo v prvom rade prešľapmi
svojich členov, napr. rovno pred-

sedu poslaneckého klubu Mila-
na Grella. Ten na spoločnom ro-
kovaní 24. 3. bol tvárou v tvár
konfrontovaný a usvedčený z
klamstva. Jednoznačné a doká-
zané klamstvo, miesto férového
ospravedlnenia, komentoval slo-
vami: „K tomuto sa momentálne
neviem vyjadriť.“

Išlo o jeho článok „Dôležitý je
uhoľ pohľadu“, ktorý uverejnil v
minulom čísle Srdca Pezinka a
písal v ňom o tom, že som ako
primátor „nemal pekné slovo a
nevedel prísť na meno“ primáto-
rovi Nového Mesta nad Váhom
Trstenskému, mimochodom je-
ho priateľovi. Žiadny taký článok
však neexistuje, pretože som
ho nikdy nenapísal. Grell teda
buď nevie o čom píše, alebo ve-
dome klame, alebo, a to je ešte
horšie, to možno píše niekto za
neho a on tieto výmysly len pod-
píše a potom sa k ním „nevie vy-
jadriť “ .

Takže, ak bude „redakcia“
Srdca Pezinka v budúcnosti pí-

sať o etike, najprv nech si poza-
metá pred vlastným prahom,
pretože o neetickom správaní
jej členov môžeme hovoriť a pí-
sať donekonečna. Možno hneď
na prvom mieste by mohli obča-
nom konečne oznámiť, koľko
stála ich predvolebná mega-
kampaň, kto všetko ju finan-
coval a prečo? Alebo kto píše
články do ich novín a podpisu-
je ich nič nehovoriacim „red“?
Veď toto sami v minulosti kriti-
zovali...

Alebo by sme sa mohli koneč-
ne zo stránok spomínaného
pamfletu dočítať, ako to bolo s
parkoviskom v parčíku pri Ko-
níčkovi, kde práve buduje Grell
osem parkovacích miest? A tak
ďalej, donekonečna.

Ak je toto tá nová politická kul-
túra a politika pre občanov, kto-
rú nám sľubovali pred voľbami,
potom nech Pán Boh ochraňu-
je Pezinok, ak by v budúcnosti
mali možnosť vládnuť v tomto
meste! Oliver Solga

Psie výkaly na verejných
priestranstvách

V médiách najmä v tomto období tak často spomínaný prob-

lém psích exkrementov, ktoré sa objavujú na trávnatých plo-

chách a chodníkoch, sa žiaľ, dotýka aj nášho mesta. Jar v nás

evokuje nový život, novú energiu. Častejšie je vidieť ľudí vonku,

v prírode. Tento príjemný pocit z príchodu jari nám ale často po-

kazí nechcený slalom medzi psími výkalmi. Ak sa nám podarí

na psí exkrement stúpiť, radosť z pekne prežitého dňa je preč.

Nasledujú otázky: kto je zodpovedný za tento stav, kde sa vy-

tratilo to, čomu sa hovorí ľudská ohľaduplnosť, slušnosť, tole-

rancia? Predovšetkým je to občan, obyvateľ nášho mesta, ktorý

by sa mal správať tak, aby neobťažoval svojím správaním iných

spoluobčanov. Sú to totiž práve a opäť obyvatelia nášho mesta,

ktorí často a oprávnene poukazujú na nedisciplinovanosť tzv.

„psíčkarov“, ktorí svojím bezohľadným správaním dokážu vý-

razným spôsobom narúšať občianske spolunažívanie a kvalitu

života (životného prostredia) v našom meste. S problémom

psích exkrementov, presnejšie s nedisciplinovanými majiteľ-

mi psov, mestská polícia zápasí už niekoľko rokov. Vedie zá-

pas s majiteľmi resp. držiteľmi psov, ktoré si, prirodzene, bio-

logickú potrebu vykonať musia, ale pre mnohých majiteľov

psov je problém to, čo zo psa vyjde, zdvihnúť a hodiť do smetnej

nádoby.

Legislatívne je takéto konanie majiteľa psa protiprávne a po-

stihnuteľné. Problém pre mestskú políciu v mnohých prípadoch

je byť očitým svedkom nesplnenia zákonnej povinnosti občana

– psíčkara –

Veľakrát je takýmto svedkom iný obyvateľ mesta, ale ten

odmieta vo veci spáchania priestupku svedčiť – spolupracovať

s mestskou políciou. Napriek uvedeným problémom pri odhaľo-

vaní priestupkov na tomto úseku sa mestská polícia nezbavuje

zodpovednosti a už v tomto období vykonáva opatrenia na zlep-

šenie danej situácie.

Mestská polícia už v mesiaci marec 2015 začala realizovať po-

licajné opatrenia, ktorých cieľom je znížiť resp. eliminovať ne-

žiadúci stav spojený s nedisciplinovanosťou niektorých majite-

ľov psov žijúcich v našom meste. Mestská polícia v súčasnosti

zabezpečuje a až do odvolania bude zabezpečovať zvýšený vý-

kon kontroly dodržiavania zákona, ktorým sa upravujú niektoré

podmienky držania psov, pričom osobitnú, zvýšenú pozornosť

zameria práve na tých spoluobčanov, ktorí nezabezpečia po

psovi odpratanie exkrementu. Hliadky mestskej polície v rámci

výkonu pešej hliadkovej služby oslovujú psíčkarov a odovzdá-

vajú im letáky, v ktorých sú všetky informácie potrebné k tomu,

aby sa majiteľ psíka nedostal do konfliktu so zákonom, so spo-

luobčanmi a samozrejme ani s mestskou políciou. Napriek uve-

deným opatreniam zo strany mestskej polície, ktoré majú viesť

k znižovaniu napätia už aj tak polarizovanej skupiny obyvateľov

v našom meste, k zlepšovaniu právneho vedomia obyvateľov,

k výchove obyvateľov k plneniu povinností, bola mestská polí-

cia upozornená na diskusiu na facebooku. „Odborníci“ na danú

problematiku, „tiežpezinčania“, majú zaručené informácie o pri-

jatých opatreniach mestskej polície, o jej nekompetentných po-

stupoch. Akékoľvek snahy o riešenie tohto problému bezdu-

chým sarkazmom zľahčujú, zosmiešňujú. Smutné ale je, keď aj

tie najlepšie snahy Pezinčanov o zlepšenie života v našom mes-

te paradoxne dehonestujú iní, „lepší“ Pezinčania. Mestská polí-

cia je zriadená ako poriadkový útvar mesta, teda pre všetkých

jeho obyvateľov. Poriadok, žiaľ, v našej spoločnosti nie je veľmi

populárny, rovnako ako tí, ktorí dohliadajú na jeho dodržiava-

nie. Preto aj v tomto prípade zrejme platí to staré pravdivé pore-

kadlo, že „kto chce psa biť, palicu si nájde“.

odstrániť z verejného priestranstva po psovi exkre-

ment.

(MsP)

Zvieratá majú svoje práva a ľudia aj povinnosti.Aj tým sa na-
vzájom odlišujeme, alebo nie?

FOTO: (MsP)

FOTO: (MsP)

Pokrytectvo a klamstvá na prvej strane

FOTO: (MsP)
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Inzercia

Pozvanie za poznaním

4.
ročník prechodu po Banskom náučnom chodníku.

Druhá májová sobota je pevne zakotvená v kalendári
Malokarpatského baníckeho spolku v Pezinku. Aj v
tomto roku spolok organizuje

S čím sa možno na BNCH oboznámiť?
Turisticko-poznávacia trasa začína na Zumbergu,

kde v stredoveku stála banícka osada. Ďalej pokraču-
je areálom nemocnice so stopami po kedysi význam-
ných železitých kúpeľoch. V banskom poli Ferdi-
nand- Karolína pripomenie ťažbu pyritových rúd.
Potom sa okrajovo dotkne ťažby zlata (18. stor.) a
podrobnejšie priblíži prieskum a dobývanie antimó-
novej rudy, jej dopravu do úpravne a následné spra-
covanie po finálny výrobok. V závere oboznámi
účastníkov s geologickým prieskumom v najmlad-
šom banskom diele revíru.

Zraz účastníkov bude na parkovisku
pred Pinelovou nemocnicou. Jozef Mišuta, MBS

v sobotu 9. mája 2015

o 9.00 hod.

Udalosti vhodné na zazname-
nanie do pamätnej knihy za rok
1958 bezprostredne naväzujú
na udalosti roku 1957. Z hľadis-
ka miestnych pomerov najväčší
záujem bol sústredený na novú
prístavbu prijímacej budovy.
Ako vyplýva zo záznamov za
rok 1957 počiatočné práce tejto
prístavby mali začať v druhom
štvrťroku 1958, ale v dôsledku
vyskytnuvších sa administratív-
nych nedostatkov s jej vý-
stavbou sa začalo až v štvrtom
štvrťroku 1958. Práce týkajúce
sa prístavby pokračovali pomer-
ne dobre.

Zavedením nového cestovné-
ho poriadku t.j. dňom 1. júna
1958 bola zrušená miestna ob-
sluha dispečerským manipulač-
ným vlakom a znovu sa prevá-
dza prístavba a odvoz miestnej
záťaže v stanici Pezinok pravi-
delnými Mn vlakmi. Zo začiatku
práca týchto vlakov viazla, po-
kiaľ si prax nevynútila určitý tech-
nologický postup práce v prí-
stavbe prázdnych vozňov na
vlečky. K zlepšeniu práce pri
pristavovaní vozňov prispela v
nemalej miere skutočnosť, že
Západoslovenské tehelne vybu-
dovali k starej už jestvujúcej vleč-
ky, ďalšiu vetev novej vlečky,
čím sa dosiahlo urýchlenie posu-
nu a to tým, spôsobom, že posu-
nujúci diel doteraz musel radiť
vozne, ktoré mali byť pristavené
do vlečky Západoslov. tehelne
obsadením dopravnej koľaje a
ako výťažnú to koľaj musel pou-
žívať hlavnú prechodovú koľaj v
dôsledku čoho posun bol zdĺha-
vý a mohol sa prevádzať len vo
vlakových prestávkach. V da-
nom prípade posun nie je ruše-

1958 ný vlakovou dopravou, čo pod-
statne prispieva k urýchleniu prí-
pravy vozňov.

Bývalé Oddelenie dráhy v
Bratislave pri svojej likvidácii pri-
delili na žiadosť vedenia stanice
pre žel. stanicu Pezinok akvá-
rium a televízor. Akvárium je
umiestnené v dopravnej kance-
lárii a o jeho údržbu sa stará za-
tiaľ návestný majster s. Kačák
Bernard. Televízor je zatiaľ u-
miestnený v miestnosti náklad-
nej pokladne do tých čias, kým
nebude upravená kultúrna
miestnosť „ Červený kútik “ kde
bude potom definitívne umiest-
nený.

Dňa 13. VII 1959 bol poverený
vedením stanice Václav Miku-
láš, od Barana Gejzu,

Dňa 1.X. 1959 začalo sa s a-
daptácoiu a prestavbou stanice.

Rok 1960 bol rokom bohatším
na udalosti, ktoré bezprostred-
ne tangovali samotnú stanicu.
Bolo to obdobie rekonštrukcie
stanice a to v dvoch smeroch.
Staré mechanické návestidlá bo-
li nahradené svetelnou signali-
záciou, pri čom bolo postavené
aj zriaďovacie návestidlo na ko-
ľaji číslo 5. Svetelné návestidlá,
ktoré boli postavené pre každú
koľaj dopravnú sú napájané
elektrickým prúdom zo siete a
pritom je zaistený aj náhradný
zdroj batériový, umiestnený v
miestnosti k tomu účelu uprave-
nej vedľa dopravnej kancelárie.
V súvislosti s uvedenou rekon-
štrukciou boli zariadené na elek-
trický pohon aj závory, obsluho-
vané zo stavadla číslo 1.

1959

1960

Ďalšou udalosťou hodnou za-
znamenanie je, že bola dokon-
čená generálna oprava prijíma-
cej budovi a bola daná do použí-
vania. Nová prijímacia budova
po prístavbe a generálnej opra-
ve pozostáva: z dopravnej kan-
celárie, kanc. náčelníka stanice,
kancelárií nákladnej a osobnej
pokladní, vestibule, čakárne a
detskej čakárne, červeného kúti-
ka pre zamestnancov, zácho-
dov a prístavku pre staničných
robotníkov a miestnosti pre spe-
šiny a batožiny. Upravené boli aj
naturálne byty nad prijímacou
budovou a bolo zavedené v ce-
lej budove ústredné kúrenie.

V uvedenom roku bola zalo-
žená telovýchovná jednota
„Lokomotíva Pezinok“ ktorá v
sebe združuje tieto oddiely: fut-
balový, basketbalový hádzanár-
sky, turistický, Šachový, stolný
tenis, základná telovýchova
a ľahká atletika. Vytvorením te-
lovýchovnej jednoty prakticky
prešiel celý šport z bývalého
„Slovan Pezinok“, ktorý týmto
zanikol.

Iných významnejších udalostí
sa neprihodilo vhodných na za-
znamenanie ani v samotnej sta-
nici Pezinok, ani v priľahlom úse-
ku Myslenice.

V roku 1961 dňom 1. VII. 1961
v snahe zvýšiť kultúru cestova-
nia po železnici bol otvorený „
Kultúrny kútik “ pre cestujúcich v
miestnosti pri osobných poklad-
niciach. K zlepšeniu estetického
vzhľadu stanice boli vytvorené
pre perónom pri zábradlí betó-
nové kruhy a zasadené okrasné
stromky, taktiež pred naturálny-
mi bytmi v ľavo prijímacej budo-
vy a pri záchodoch boli utvorené
kvetinové záhony s umiesteným
lavičiek, všetko bolo prevedené
v dobro.

Iné zvláštnosti hodné zazna-
menať nevznikly.

1961

Mgr. Stanislav Horváth

1962
V roku 1962 nevznikly vážnej-

šie udalosti k zaznamenaniu do
pamätnej knihy. Objem osobnej
a nákladnej prepravy sa zvýšil
len nepatrne oproti roku 1961. V
stanici sa začalo v IV. štvrťroku s
generálnou opravou manipulač-
ných priestranstiev vedľa 6 koľa-
ji, pričom bolo toto priestranstvo
rozšírené do šírky asi o 20 m. a
do dĺžky smerom na Jur pri
Bratislave len o 18 metrov, hoci
vzhľadom na rozsah nakládky a
vykládky v našej stanici bolo žia-
dané a potrebné rozšíriť toto
priestranstvo až k Vk 4.

Zimné podmienky na zvládnu-
tie dopravy boli sťažované nad-
merne dlhou a silnou zimou kto-
rá v tomto roku začala už výni-
močne v októbri a trvala dlho do
jarných mesiacov v roku 1963.

Po stránke športovej činnosti
založená tel. výchova jednota
TJ Lokomotíva Pezinok veľmi
dobre prosperuje, zvlášť oddiel
turistický, basketbalový a lyžiar-
sky, ktoré oddiely okrem odboru
ZTV vykazujú stále vzostupnú
formu aj v prílive nových členov
hlavne z radov dorastúcej mlá-
deže. V roku 1962 sa aj započa-
lo z výstavbou velkej Športovej
haly v hodnote 760. 000 Kčs kto-
rá je vlastníctvom TJ Lokomotí-
va (pri ľudovej škole). Predse-
dom TJ Lokomotívy Pezinok od
jej založenia t.j. od r. 1960 je stá-
le náčelník žel. stanice Václav
Mikuláš, ktorý ma dobrých po-
mocníkov v organizácií športu v
zamestnancoch: Wittgruber Ján
(hl. pokladník), Ján Najšel (vý-
pravca), Kačák Bernát(náv. maj-
ster) a iní.

Roky 1963, 1964,1965 bez zá-
znamu.

Texty z pamätnej knihy
neprešli redakčnou úpravou.

zdroj: Archív ŽSR,
Zbierka pamätných kníh

Rekonštrukcia a modernizácia priniesli aj televízor a akvárium
Predchádzajúca časť série o histórii pezinskej železničnej

stanice „Červené roky peťdesiate...“ bola skôr o zmene poli-
tického zmýšľania. V duchu týchto zmien nasledovala aj re-
konštrukcia a modernizácia stanice ako opisujú nasledujúce
riadky z konca 50. a začiatku 60. rokov 20. storočia.

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM
Podujatia:

Výstavy:
História predmetu – príbeh človeka

Stále expozície:
Príbeh vína a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými
Karpatmi

Otváracie hodiny

Sviatok sv. Floriána

Memoriál Richarda Rétiho

Noc múzeí a galérií

Pohár vína o piatej

Deň sv. Urbana

Pohár vína o piatej

Pondelok: Utorok - piatok:
Sobota: Nedeľa:

– 3. máj. Slávnosť patróna hasičov, na ktorej
uvidíte ukážky hasičskej a záchranárskej techniky.
Radničné námestie, MMvPK

– 9. máj od 9.00 hod. Medzinárodný ša-
chový turnaj (9.ročník), ktorý pripravujeme v spolupráci s Klubom
šachu Pezinok a Pezinských kultúrnym centrom.

– 16. máj, od 18.00 do 22.00 hod. Špeciálny
program vo večerných hodinách pre deti aj dospelých ukáže mú-
zeum v inom šate. Vstupné: 1 €

– 21. máj, 17.00 hod. Historička Lucia Burdová
vám predstaví unikátny prísažný kríž ale aj súdnictvo a trestanie v
Pezinku. Prezrieme si výstavu História predmetu – príbeh človeka,
ktorá ponúka unikátne predmety zo zbierok múzea. Vstupné: 1 €

– 25. máj, od 18.00 hod. Stretnutie priateľov vína,
vinohradníkov a vinárov pri príležitosti sviatku ich patróna.

– 28. máj, 17.00 hod. Archeológ Július Vavák
vie pútavo rozprávať o výskumoch opevnených sídlisk a nále-
zoch, ktoré ponúka výstava História predmetu – príbeh človeka.
Príďte sa o tom presvedčiť a isto vás prekvapí, čo všetko zahŕňa
práca archeológa. Vstupné: 1 €

20. marec – 31. máj 2015 –
55 rokov Malokarpatského múzea v Pezinku a príbehy ľudí pred-
stavené prostredníctvom predmetov

– expozície prezentujúce význam a dejiny vinohradníc-
tva a vinárstva v Malokarpatskom regióne.

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

Vidieť takmer jedenásť miliónov ro-
kov starý nález – túto príležitosť ponú-
ka svojim návštevníkom Malokarpat-
ské múzeum v Pezinku do konca má-
ja. Ide o fosílny zub pravekého zviera-
ťa, pričom je to jeden zo šiestich ta-
kýchto objavov na území celého Slo-
venska.

Zub chobotnatca – príbuzného slo-
nov – objavili robotníci na pozemkoch
pezinskej tehelne v r. 1906. Vzácny nález sa dostal do rúk aj
významnému vedcovi, polyhistorovi a kňazovi Jozefovi Ľudovíto-
vi Holubymu. Ten ho spomína vo svojom denníku z r. 1913, do kto-
rého môžete nahliadnuť na výstave

Ak chcete vedieť, aké boli osudy zubu, prečítajte si prí-
spevok J. Vaváka v časopise Historika 2/2013 (zakúpite ho aj v
Malokarpatskom múzeu v Pezinku) alebo si ho príďte pozrieť pria-
mo na výstavu. Okrem neho vám predstavíme i unikátne truhlice,
ktoré sa spolu s cínovými kanvicami podarilo zachrániť F. Meis-
slovi počas prvej svetovej vojny. Sú dôkazom významu cechov,
ich bohatého života a záväzkov, ktoré pre členov cechov vyplýva-
li. Výstava História predmetu – príbeh človeka predstavuje

zo zbierok múzea, pričom mnohé z nich
máte možnosť vidieť po . Je odkazom na 55 rokov exis-
tencie Malokarpatského múzea v Pezinku a navštíviť ju môžete
do konca mája od utorka do nedele.

História predmetu – príbeh
človeka.

naj-
vzácnejšie predmety

prvýkrát

Miroslava Kišoňová

Jedenásť miliónov rokov starý nález
v Malokarpatskom múzeu v Pezinku
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
Pre študentov a verejnosť:

Pre deti:

Kontakt:

Stretnutie s Marcelou Laiferovou

Literatúra v Radnici – stretnutie s Michalom Hvoreckým

Otvorenie Letnej čitárne:

Čítanie je IN: O knihách Ferda Mravca od spisovateľa On-
dřeja Sekoru

Rozprávka má krídla pre deti ZŠ

Veľké vítanie prváčikov v knižnici

– 5. máj 2015 o 17.00 h – čitá-
reň, Malokarpatská knižnica v Pezinku

– 18.
máj 2015 o 19.00 h – Radnica – cafe, bar, restaurant v Pezinku

čitáreň symbolicky otvoria slovenské au-
torky Eva Ava Šramková a Zuzana Šedá – 25. máj 2015 o 17.00 h
– Letná čitáreň, Malokarpatská knižnica v Pezinku

– 28. máj 2015 – odd. pre deti a mládež, Malokar-
patská knižnica v Pezinku

– 4., 7., 11., 25. máj 2015 –
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

– 15. máj 2015 o 10.00 h –
odd. pre deti a mládež, Malokarpatská knižnica v Pezinku

Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, 033/6412315,
,

,

dos-
pele.odd@kniznicapezinok.sk detske.odd@kniznicapezinok.sk
www.kniznicapezinok.sk www.facebook.com/kniznicapezinok

Pezinský Deň narcisov 2015
Pezinok, ako všetky mestá na

Slovensku, sa už tradične zapá-
ja do najznámejšej finančnej
zbierky na pomoc onkologickým
pacientom, ktorú organizuje
Liga proti rakovine. I tento rok sa
do zbierky organizačne zapojili
Klub Venuša, ZŠ Fándlyho a 61.
Zbor Modrý oblak pezinských
skautov. Spoločne sa im podari-
lo vyzbierať sumu 10 351,26 €
(Klub Venuša - 6 395,12 €, ZŠ
Fándlyho 2 886 eur, 61. Zbor
Modrý oblak 1 070,14 €), za čo
im patrí veľká vďaka.

O. Z. Pezinská Akčná Kopa v
spolupráci s Centrom voľného
času vás pozývajú už po štvrtý
krát, na akciu dobre známu v na-
šom meste, Zónu Bez Peňazí.

Bude sa konať 16. 5. 2015
od 10.00 – 18.00 h v Centre
voľného času v Pezinskom
zámockom parku.

Tak milí Pezinčania, máte do-
ma pekné veci, ktoré nepotre-
bujete a je vám ich ľúto vyho-
diť? Môžete nimi potešiť nieko-
ho druhého a zároveň si sami
spraviť radosť inými vecami.
A to všetko bez peňazí.

Darovať alebo vymeniť môže-
te hračky, oblečenie, knižky,
domáce a športové potreby, ne-
potrebnú bižutériu a čokoľvek,
čo vám zostalo po jarnom upra-
tovaní.

Veci, ktoré po skončení akcie
ostanú, budeme triediť a hľa-
dať im nových majiteľov v na-
šom meste (Sklad pomoci,
Psychiatrická nemocnica Phi-
llipa Pinela, Nocľaháreň, rodi-
ny v núdzi)

Čo sa týka oblečenia, odpo-
rúčame nosiť sezónne veci, či-
že jarné a letné, aby sme ich
vedeli hneď umiestniť.

Na Zóne sa môžete tešiť na
našu čajovničku s občerstve-

ním a na workshopy pre ma-
lých aj veľkých návštevníkov.

Ak počasie dovolí,worksho-
py a čajovnička budú umiest-
nené vonku v parku, samotná
Zóna bez peňazí bude v prí-
stavbe CVČ.

Aktuálne info o workshopoch
nájdete na stránke: www. face-
book .com/O.Z .pez inská
AKČNÁ KOPA

Janka Kanková

Dobrovoľníčky na stanovisku Klubu Venuša a deti zo 61. Zboru Modrý oblak. FOTO (pb)

V máji budete môcť „nakupovať“ bez peňazí

1.5.- 2.5. Slovanské dni

1.5. Výletovka.

Kvetinka do kvetináča - Mama, ocko poď sa hrať.

10.5. Deň matiek.

14.5. Podmorský svet - Mama, ocko poď sa hrať.

16.5. Zóna bez peňazí + zaujímavé workshopy a zábava.

21.5. Kamaráti z lesa - Mama, ocko poď sa hrať.

28.5. Ovocníčkovia - Mama, ocko poď sa hrať.

30.5. Deň detí.

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

– Festival plný prednášok, workshopov,
koncertov a príjemnej atmosféry. Začiatok 1. 5. o 13.30 h v Zá-
mockom parku, pokračovanie v sobotu od 12.00 h. Viac informá-
cii na:

Výlet pre deti od 6 do 10 rokov spojený s návšte-
vou ZOO Bratislava a Funcity. Prihlasovanie je do 23. 4. v CVČ
7.5. Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

Oslava dňa matiek s vystúpeniami detí z
krúžkov CVČ so začiatkom o 16.00 h.

Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 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
rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h.

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

Deň plný zábavy a súťaží na stanovištiach so za-
čiatkom o 15.00 h v Zámockom parku.

na ale-
bo na telefónnych číslach

https://www.facebook.com/events/796709157049322/

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

6.7 - 10.7.

13.7.-17.7.

20.7.-24.7.

27.7.-31.7.

3.8.-7.8.

10.8.-14.8.

17.8.-21.8.

24.8-28.8.

Čaro Histórie.

Na Šľachtickom dvore.

Potulky po lesoch.

Tanečná akadémia.

Pestrofarebný svet.

Športu zdar!

Miazgovci na cestách.

Mega dance party.

navštevujúce ZŠ od 7 do 13 rokov
60 €

Cez bránu času sa presunieme do
sveta rytierov plného záhad a dobrodružstiev. Vyzbrojíme sa od-
vahou na divotvornú cestu za hrdinami dávnoveku.

Kto chce spoznať čaro mi-
nulosti, nech sa toho s nami zhostí. Hrady, zámky, kaštiele – bu-
de to fakt veselé. O zábavu postarané, časy dávne budú známe.

Všetci nadšenci turistiky pozor!
Je tu pre vás 5 dní plných zábavy, dobrodružstiev a nových zá-
žitkov strávených na čerstvom vzduchu a lone našej krásnej prí-
rody. Tak neváhajte a pridajte sa k nám!

Pozor, pozor! Zvolávame všet-
kých nadšencov tanca a zábavy, aby sa dostavili na letnú ta-
nečnú akadémiu! Naším revírom budú kroky, ich tempo bude
zrýchlené, budeme tanečne nasadení vo dne v noci. Tanečná
akadémia 2015!

Týždeň všetkých farieb a všet-
kých umení. Výtvarné umenie, divadlo, hudba a perfektná zába-
va pre tých, ktorí majú fantáziu a tvorivé nápady.

Chcete sa zabaviť, spoznať nových
kamarátov a užiť si leto plné zábavy, slnka a športu? Tak ste na
správnej adrese! Miška a Barbaro sa na vás tešia.

Každý deň navštíviš jeden
kontinent, na ktorom získaš nevídané zážitky. Budeš sa kúpať,
hľadať stratený poklad, cestovať do Tramtárie... pribaľ si na to
odvahu a dobrú náladu.

Baví ťa tancovať? Miluješ zábavu?
Tak práve na teba čakáme! Týždeň plný rôznach štýlov tanca pre-
pletený workshopmi a zakončený vystúpením. Je to teda MEGA!

Prímestské tábory pre deti .
Cena za každý je . Prihlasovanie: pondelok od 8.00 do
17.30 h, utorky - štvrtky od 8.00 do 15.30 h v Infocentre - Centre
voľného času Pezinok. Tel. č.: 033/6901991, 0948/222117. Pred-
nosť majú deti s trvalým bydliskom v Pezinku.

Dobrodružné leto s CVČ Pezinok

Medzinárodný deň Rómov si v
stredu 8. apríla pripomenula aj
rómska komunita v Pezinku.
Oddelenie školstva a sociálnej
starostlivosti Mestského úradu
Pezinok v spolupráci s mest-
skou políciou pripravili pri tejto
príležitosti v areáli Základnej ško-
ly s materskou školou Orešie
pre rómske deti i dospelých špor-
tovo-spoločenské podujatie.

Deň Rómov v Pezinku patrí k
tradičným aktivitám MsÚ, veď
do svojej histórie si zapísal už
13. ročník. Naše mesto tak patrí
k jedným z mála, ktoré sa pre

vzájomné porozumenie a spo-
znanie s Rómami usiluje aj ne-
formálnymi stretnutiami. Deň
Rómov má každý rok iný prog-
ram. Tohtoročné podujatie ma-
lo program zameraný predo-
všetkým na deti.

V úvode sa prítomným priho-
voril primátor mesta Oliver Solga.
Okrem iného zdôraznil želanie,
aby deti Rómov riadne chodili do
školy a vzdelávali sa. Pripo-
menul, že mesto sa bude snažiť
pomôcť rómskej komunite, ale je
nevyhnutné, aby komunita reš-
pektovala zákony a nariadenia.

Na školskom dvore sa po krát-
kom kultúrnom programe v poda-
ní žiakov Spojenej školy rozbehli
súťaže v rôznych športových a
zábavných disciplínach. Na súťa-
žiace skupiny detí dohliadali čle-
novia mestskej polície. V tom ča-
se sa v priestoroch školy skupina
žien z Glejovky venovala peče-
niu tradičných koláčov – olejovní-
kov. Túto disciplínu mali „na sta-
rosti“ referentky oddelenia škol-
stva a sociálnej starostlivosti.

V súčasnosti žije v európ-
skych krajinách sedem až štr-
násť miliónov Rómov. Medzi-

národný deň Rómov si pripomí-
najú 8. apríla na počesť prvého
Svetového kongresu Rómov,
ktorý sa konal 8.- 12. apríla
1971 pri Londýne. Zástupcovia
zo 14 štátov vtedy deklarovali
svoj spoločný pôvod, etnické
pomenovanie Róm a jazyk. Pri-
hlásili sa ku krajine pôvodu –
Indii. Rómovia majú svoju hym-
nu aj vlajku. Deň Rómov si pri-
pomínajú vo svete od roku
1990, na Slovensku si svoj svia-
tok pripomínajú od roku 2001.

(msa)

Deň Rómov v Pezinku

Medzinárodný deň Rómov bol venovaný najmä deťom, ktoré predviedli svoje schopnosti i nadanie. Mestská polícia pre ne
zorganizovala pohybové súťaže, dievčatá spievali a ženy pripravili dobroty podľa vlastnej receptúry. FOTO (pb)

Predstavujeme vám
deväť výborných
myšlienok, ktoré spo-
ja ľudí, prinesú prí-
jemné zážitky, oboha-

tia komunitu. Za realizáciou kaž-
dej myšlienky je veľa dobrovoľ-
níckej práce, energie a radosti.
Aj preto tieto projekty dostali zele-
nú. Teší nás, že podporené podu-
jatia budete môcť zažiť aj vďaka
príspevkom nadácie REVIA.

Pezinská akčná kopa už tra-
dične netradičným spôsobom
predstaví alternatívnu tvorbu –
street art, z dreva vyrezávané
sochy a priblíži nám históriu Slo-
vanstva. Plavecký klub Polície v
Pezinku vďaka finančnej podpo-
re zakúpi rozmanité pomôcky,
ktoré neplavcom pomôžu ska-

marátiť sa s vodou. A do tretice,
pacienti Psychiatrickej nemocni-
ce Philippa Pinela v Pezinku si
spestria život – vlastnoručne si
vyrobia mega scrable.

Aktívni ľudia sú aj u susedov v
Modre. OZ Otvorené záhrady
predstaví začiatkom júna 23 ro-
mantických modranských zá-
hrad. Príďte sa inšpirovať a vy-
chutnať si krásu rozkvitnutej jar-
nej prírody. Aj záhrada pani
Dugovičovej otvorí svoje brány
počas tohto podujatia. V tieni
stromov si budete môcť prečítať
knižku, posedieť, relaxovať, za-
pojiť sa do pokračovania projek-
tu Kniha-ha-ha-ha. Bachova
spoločnosť uvedie v Modre už
po druhýkrát vynikajúcich orga-
nových virtuózov počas troch

koncertov na prelome júla a au-
gusta.Málo športujete? Pridajte
sa a príďte si zabehať s Muf-
lonkrosákmi Štúrovskú štre-
ku – malí, veľkí, všetci sú vítaní v
rodinnej atmosfére modranské-
ho preteku. Aj v Materskej škôl-
ke v Modre sú kreatívni ľudia,
ktorí majú radi tradície. V spo-
lupráci s chránenou dielňou uši-
jú pre najmenších typické
modranské kroje. Múzeum Ľ.
Štúra dohliadne, aby kroje dôve-
ryhodne vystihli charakter náš-
ho kraja. Na Deň otcov sa pri
modranskom rybníku stretnú
vodníci zo širokého okolia. Ľudo-
vý súbor Kráľová – ĽUSK pripra-
ví zaujímavý program plný tvori-
vých dielní, súťaží, detských
predstavení.

Priatelia, teší nás vaša anga-
žovanosť a aktivita. Vážime si
vašu prácu a oceníme každý
dobrý nápad.

Pripomíname, že

. Nakoľko je rok 2015 aj rokom
osláv 200. výročia narodenia Ľ.
Štúra, podporíme aj aktivity za-
merané na štúrovskú tematiku a
súvisiace s plánom podujatí k
Roku Ľudovíta Štúra. Termín
uzávierky je taktiež 31.5.2015 a
pre žiadosti platia rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatné projekty.
Projekty zamerané na seniorov
prijímame priebežne počas celé-
ho roka. Bližšie informácie na

, fb: Nadácia Revia
alebo č. tel.: 0905 960 797.

31. mája
2015 bude uzávierka druhého
tohtoročného grantového ko-
la

www.revia.sk

Nadácia REVIA: Podporíme 9 projektov v sume 2 250 eur

24. 4. 2015, 17.00 h – otvorenie výstavy Ráčte vstúpiť

Jozef Franko

– ob-
chody a služby na starých fotografiách. Výstava o obchodíkoch,
obchodníkoch, tovaroch a službách v prvorepublikovom Pezinku
ako ich zachytili dobové fotografie a reklamy.

– sakrálna plastika
Zo zeme – expozícia archeológie Pezinka a blízkeho okolia

utorok – piatok: 10.00 – 17.00
sobota: 10.00 – 16.00

Otváracie hodiny:

www.MestskeMuzeumPk.sk

MESTSKÉ MÚZEUM
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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

Miloslav Chromek 1.4.
Anna Šturdíková 2.4.
Eva Tichá 3.4.
Mariana Hankeová 3.4.
Jozef Juráš 5.4.
Dušan Kušnier 10.4.
Júlia Pätoprstá 11.4.
Jaroslav Vavřík 15.4.
Ľubica Klamová 16.4.
Mária Kováčová 18.4.
Vladimír Vagač 20.4.
Ing. Anton Fecko 26.4.
Peter Ifčic 27.4.
Jozef Wittgrúber 28.4.
Jozef Slivka 28.4.
Alexej Schwammel 30.4.

Helena Lovečková 1.4.
Marta Zemková 7.4.
Jozef Caja 9.4.
Rudolf Weinberger 10.4.
Martin Jurina 12.4.
Lýdia Uhlárová 13.4.
Marta Dudová 18.4.
Eulália Mihelová 19.4.

Alojz Kabát 6.4.

APRÍL 2015 PEZIN ANČ

Ľuba Jajcayová 23.4.
Ondrej Chlepčok 27.4.

Irena Pastuchová 5.4.
Ing. Štefan Tarač 8.4.
Marta Vagundová 11.4.
Veronika Klamová 11.4.
Celestína Klamová 13.4.
Mária Guštafíková 19.4.
Sidonia Hasen á 23.4.
Anton Kašiar 25.4.
Alžbeta Skovajsová 30.4.

Irena Hollanová 3.4.
Mária Folvárska 15.4.

Bohumil Federl 20.4.

Emil Barok 11.4.
Anna Kováčiková 22.4.

85-roční

90-ročné

92-ročný

94-roční

öhrlov

2.-3. Popoluška .................................... 17.00 h. ............... USA
2. Avengers 2: Vek Ultrona 3D ..................................... USA
3. Avengers 2: Vek Ultrona ..................................... USA
5. Fk: Proti prírode ....................................................... NOR
6.-7. Dajte mi pokoj! .................................................................. FRA
9.-10. Malý pán ...................................... 17.00 h. ........... ČR,SR
9.-10. Ex Machina USA
12.-13. Neutečieš ................................................................. USA
14.-15. Ladíme 2 ................................................................... USA
16. Cililing a Zver-Nezver ................... 17.00 h. ............... USA
16. Mad Max:Zbesilá cesta 3D ........................................ USA
17. Mad Max:Zbesilá cesta ............................................. USA
19. Fk: Motýle .................................................................... VB
20. Zabijaci ..................................................................... DÁN
21.-22. To dievča musíš milovať ............................................ USA
23.-24. Ovečka Shaun vo filme ............... 17.00 h. .................. VB
23.-24. Život je život ................................................................ ČR
26. Poltergeist 3D ........................................................... USA
27. Poltergeist ................................................................ USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h

....

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Naš i jub i lant i

KINO DOMU KULTÚRY máj

► 6.5. ZAZRAČNÁ
ŠKOLA FANTÁZIA DOSPELÝM NEPRÍSTUPNÉ
TOMU VER !

► 9.5. MEMORÁL RI-
CHARDA RÉTIHO.

► 11.5. KVIETOK
PRE MAMU.
►14.5. – KOMPOZÍCIA
PRE 12 OBJEKTOV A JEDNO PRÁZDNE MIESTO.

► 16.5. SENIORI
SPIEVAJÚ – XII. ročník.

► 17.5. AHOJ ROZ-
PRÁVKA. Dnes: CHLAPČEK A DIVOŠKA.

►19.5. SLÁVNOSTNÁ
PROMÓCIA ABSOLVENTOV.

►23.5. DEŇ DETÍ.

►25.5. RADOŠINSKÉ
NAIVNÉ DIVADLO: SČISTA - JASNA.

► 26.5. REPARÁT
Z POVINNÉHO ČÍTANIA.

►28.5. GRA-
DUATION.

►29.5. MÁJOVÝ
KONCERT VIII.
►31.5. KONCERT K 10.
VÝROČIU FSS RADOSŤ.

11.5.-6.6. VÝSTAVA PRÁC ABSOLVENTOV
VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ E. SUCHOŇAPEZINOK.

( ) v spoločenskej sále DK – 9.00 h
10.30 h 11.45 h

Predstavenia pre žiakov ZŠ a SŠ. Účinkuje: Divadelné
centrum Martin

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK -
IX. ročník medzinárodného šachového tur-

naja.Organizátori: Malokarpatské múzeum, Klub šachu Pezinok,
Pezinské kultúrne centrum, Mesto Pezinok.

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

(štvrtok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK
Gesamt-

kunstwerk. Divadelno-výtvarno-hudobno-dramatické dielo. Autori:
M. Dzurek, P. Lančarič, P. Pavlac,A. Balco, V. Šarišský. Účinkujú: K.
Mikulčík a P. Vajdová

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
Krajská prehliadka speváckych súborov

seniorov pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu
Hlavný garant: Jednota dôchodcov Slovenska – krajská organizá-
cia.

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

JAJA – Jana Pokorná-Kelemenová Pokračovanie cyklu rozprá-
vok s detskou súťažou.

(utorok) o 16.00 h vo veľkej sále DK–
VII. ročníka Akadémie tretieho

veku.
(sobota) o 15.00 h v Zámockom parku – Hry,

súťaže, zábava, detské atrakcie. Organizátori: PKC a CVČ. V prí-
pade nepriaznivého počasia sa uskutoční v Dome kultúry Pezinok

(pondelok) o 19.00 h vo veľkej sále DK
Pokračovanie trpko-

smiešnej komédie o živote v druhej polovici 20. storočia.Autor a v
hlavnej úlohe: Stanislav Štepka. Réžia: Ondrej Spišák

(utorok) o 9.00 h a 10.30 h vo veľkej sále DK –
Celý obsah povinného čítania za 80

minút- adrenalínová komédia v podaní Túlavého divadla. Scenár
a réžia: Jakub Nvota. Divadelné predstavenie pre ZŠ.

(štvrtok) o 17.00 h v spoločenskej sále DK –
Koncoročné vystúpenie detí Súkromnej materskej

školy BENJAMIN.
(piatok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

Koncert absolventov a žiakov ZUŠ E. Suchoňa.
(nedeľa) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

v minigalérii –

streda

–

VÝSTAVY:

Jozef Rácz 71 r.
Ing. Ján Sedláček 91 r.
Pavlina Pavelková 83 r.
Alojz Vozatár 85 r.
Juliana Frívaldská 78 r.
Mária Krasňanská 96 r.
Štefan Hujbert 60 r.
Margita Gabiková 84 r.
Helena Heldová 63 r.
Vladimír Morávek 42 r.
Peter Polkoráb 60 r.
Eva Gašparovičová 60 r.
Peter Brnčík 84 r.
Alžbeta Skovajsová 85 r.

Kristína Salaiová 1.3.
Filip Štilhammer 6.3.
Sven Kolenčík 9.3.
Anabelle Líšková 9.3.
Lea Majerčáková 11.3.
Katarína Sujová 11.3.
Alexander Semančík 12.3.
Matúš Sobolič 12.3.
Lucia Halčínová 13.3.
Lea Maťašová 13.3.
Kristína Pastorková 15.3.
Kristína Púčiková 16.3.
Ivan Derzsi 17.3.
Ema Haraščáková 18.3.
Šimon Repa 18.3.
Dorota Noskovičová 20.3.
Sofia Laceková 21.3.
Kucháreková Viktória 22.3.
Erik Gabriel Čavoš 22.3.
Kocsisová Michaela 24.3.
Schmidtová Hana 25.3.
Staňová Miroslava 25.3.
Mária Eva Tichá 30.3.
Lilo Baričičová 1.4.
Földesová Nina 1.4.
Fritzmanová Paulína 2.4.
PáleníkAdam 2.4.

Dňa 6. apríla 2015
uplynul rok, čo nás
navždy opustila
naša drahá a milo-
vaná

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

Ľudmila
TÁBOROVÁ.

Bolesťou
unavená tíško si zaspala, zane-
chajúc, čo si rada mala. Za všetky
trápenia a bolesti nech ti dá pán
Boh večnej milosti. Sestra Marika
Veselá s manž. Jozefom, synovia
Jozef, Janka, nevesta a vnuk Dod-
ko. Vladimír, Peter Tábora.

Dňa 19. 4. 2015 uplynulo 11 ro-
kov, čo nás opustil milovaný otec

a 17. 4. 2015 uplynulo 10 rokov,
čo nás opustila milovaná mama

.
S úctou a láskou spomína syn
Marián.

Imrich ŠIROKÝ

Oľga ŠIROKÁ

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, musela
zomrieť, aj keď tak
veľmi chcela žiť.
Dňa 18. 4. 2015
uplynuli 2 roky, keď
nás navždy opusti-
la, mamička, babička, prababička
a krstná mama

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

Dňa 29. 4. 2015 u-
plynie 6 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a pradedko

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

Július
POLKORÁB

Dňa 28. 4. 2015
uplynie 10 rokov od
úmrtia našej drahej

Justíny
SLIMÁKOVEJ

a dňa 8. 5. 2015 si
pripomenieme 35.
výročia úmrtia nášho drahého

S láskou a úctou
spomínajú syn
Pavol a vnúčatá.
Kto ste ich pozna-
li, venujte im tichú
spomienku.

Jána SLIMÁKA.

Dňa 28. 4. 2015
uplynie rok, čo nás
navždy opustil man-
žel, otec, dedko,
brat

Jozef PAŽITNÝ.
Venujte mu, prosím,
tichú spomienku. Manželka Alica,
synovia Martin a Ľuboš s rodinou,
sestra Elena s rodinou.

Dňa 7. 4. sme si
pripomenuli nedo-
žité 100. narode-
niny nášho otca a
dedka

Jána BARCU
z Pezinka. S láskou
a úctou spomínajú deti, vnúčatá a
ostatná rodina. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.

Tak tíško odišla
duša tvoja, že nesti-
hol si povedať ani
zbohom, rodina mo-
ja. Dňa 3. 5. 2015
uplynú 3 roky, čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko,
krstný otec a strýko

Stanislav SMOLEC.
Kto ste ho poznali, venujte im
tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú manželka, synovia, vnuci,
krstná dcéra, bratia a sestra s
rodinami.

Dňa 21. 4. 2015
bolo 5 rokov, kedy
nás predišiel do
večnosti náš drahý

Jozef SLEZÁK.
So smútkom spo-
mínajú všetci, ktorí

ho mali radi.

Vyjadrujeme úprimnú vďaku všet-
kýn priateľom, známym, suse-
dom, kolegyniam z kaderníctva a
kozmetiky za účasť na rozlúčke s
našou mamou

Margitou GABÍKOVOU.
Ďakujeme za všetky prejavy
sústrasti, kvetinové dary a predo-
všetkým ochotu a pomoc. Dcéra
Magdaléna, syn Peter.

POĎAKOVANIE

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť,
ale v našich srd-
ciach budeš stále
večne žiť. Dňa 20.
4. 2015 sme si pri-
pomenuli 3. výro-
čie úmrtia nášho drahého

Ladislava SCHEIDLA.
S láskou spomínajú manželka
Anna, synovia Ladislav a Ľubo-
mír a dcéra Ivetka s rodinou. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Dňa 18. 4. 2015
sme si pripome-
nuli nedožitých 80
rokov nášho dra-
hého manžela,
otca a dedka

Janka
HREBÍČKA

a zároveň spomíname, čo nás
drahý manžel a otec 15. 5. 1991
navždy opustil. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. Ďakuje manželka a syn.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srciach
budeš stále žiť.
Dňa 12. 5. 2015
uplynie 1. výročie,
čo nás navždy

opustil náš syn a brat
Juraj HREBÍČEK.

S láskou naňho spomína matka a
brat.

V mesiaci apríl si
pripomíname vý-
roč ia bolestnej
straty našich naj-
drahších

Štefana
FISCHERA

7 rokov

1. výročie.
S úctou a láskou
spomíname.

Ireny
FISCHEROVEJ

Dňa 13. 4. 2015
uplynuli 3 roky, čo
ma navždy opus-
tila moja milovaná
manželka

Mgr. Beáta
TEPLANSKÁ.

S láskou a úctou spomína manžel.

Dňa 19. 5. si s bo-
lesťou vsrdci pripo-
menieme 3. výro-
čie úmrtia našej
drahej manželky,
mamičky, svokry a
babičky

Ďakujeme všetkým, ktorí ju po-
znali a spolu s nami jej venujú
tichú spomienku. Manžel a smú-
tiaca rodina.

Márie TROJANOVEJ
rod. Horváthovej.

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priate-
ľom a známym,
ktorí sa prišli 2. 4.
2015 rozlúčiť s na-
ším drahým

Petrom
POLKORÁBOM.

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Sestra Hela a Mária
s rodinami.

Dňa 27. 4. si pripo-
menieme 8. rokov
od úmrtia môjho
manžela
Jozefa SCHÖNA.
S láskou v srdci
si spomíname na
Jožka, manželka Anka a syn Ma-
rián. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku, za čo pekne
ďakujeme.

Dňa 4. 4. 2015 sme si pripome-
nuli nedožité 70. narodeniny

٭ 4. 4. 1945
† 26. 10. 1991

Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú
spomienku. Smú-
tiaca rodina.

Rudolfa
STRAPÁKA

Kto žije v našich
srdciach, neumie-
ra! Dňa 5. 4. 2014
sme si pripomenuli
3. výročie úmrtia
môjho drahého
manžela

.
S láskou a úctou spomína man-
želka Jarmila s rodinou a priateľmi.

Miroslava KOŠÍKA

Dňa 10. 5. by sa
dožil 100 rokov náš
d r a h ý m a n ž e l ,
otec, dedko a pra-
dedko
František KLÁTIL.
S láskou a úctou
spomínajú manželka Jozefína a
deti s rodinami.

Slovenská národná galéria – Galéria insitného umenia v Pezin-
ku pozýva na dňa 2015

, Cajlanská 255, Pezinok

10.00 - 11.30 (detská výtvarná dielňa)
14.00 - 15.00 (divadloAgape)
15.00 - 16.00 (maľovanie na tvár)
16.30 - 18.00 (tvorivá keramická dielňa)
18.00 - 19.30 (koncert Milana Konfrátera)
19.30 - 21.00 (keď sa v mlyne zhasína)

Prehliadka Galérie insitného umenia aj Schaubmarovho mlyna
počas celého dňa zdarma. Každú hodinu prehliadka s odborným
výkladom.

Deň múzeí a galérií 16. 5. do Schaub-
marovho mlyna

Maľujeme s Marcelkou
O princoch a princeznách
Ako Marianka plní sny?
Ježko a lienka od Janka
Májový blues
Posledný vstup do mlyna

Program:

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 5. mája 2015
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý syn, manžel a otec

.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím, tichú spomienku. S lás-
kou spomína celá rodina.

Ing. Peter VIK

8. apríla 2014 odi-
šiel človek, ktorého
sme milovali

preto vás prosíme
o tichú spomienku
a modlitbu. Ďakujeme.

JUDr. Ladislav
ŠAFÁR,

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA máj

29.-30-31. San Andreas ...................................................... USA
Začiatok predstavení je o 21.15 h

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Alan Gradaščevič a Ing. Katarína
Danková • Roman Mikuláš a Mgr.

Silvia Kostková • Vladimír Zelina
a Lucia Chovanová • Mgr. Martin
Gaál a Mgr. Diana Bittererová

Dňa 12. 4. 2015
uplynulo 5 rokov, čo
nás navždy opus-
tila naša drahá ma-
ma, babka a svokra

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

MUDr. Elena
MAREŠOVÁ.
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Hokejbalový VETERÁN CUP 2015
Na Veľkonočný piatok sa ko-

nal VI. ročník

Turnaj sa
uskutočnil na hokejbalovom ih-
risku – Pohotováku v piatok 3.
apríla. Podmienkou bolo, že
hrať mohli hráči, ktorí dovŕšili
resp. dovŕšia tento rok 40 rokov
a viac. Prihlásených bolo 6
družstiev z Pezinka, Modry a
Bratislavy (Hancop Bratislava,
HC Orly Modra, Haliganda Pe-
zinok a v druhej Vitamíny Pe-
zinok, ABC, CSKA), ktoré boli
rozdelené do dvoch skupín po
3 celky.

„O PUTOVNÝ
POHÁR PRIMÁTORA MESTA
PEZINOK v hokejbale – VE-
TERÁN CUP 2015.“

V skupine každý odohral zápa-
sy medzi sebou navzájom a ná-
sledne boli na programe zápa-
sy play off. Hrací čas bol 2x10
min. a v zápasoch o konečné

umiestnenie 2x12 min. Tento
rok sa víťazom turnaja stal ce-
lok domáceho Vitamíny Pezi-
nok „A“, ktorý na turnaji vyhral
všetky svoje zápasy. (pv)

Najlepší hráč turnaja:

Najlepší brankár turnaja:

O 5. miesto

O 3. miesto
Finále

Miroslav Totka st.

Miroslav Fleischacker

- Haliganda Pe-
zinok – CSKA4:1

- Hancop –ABC 6:1
- Vitamíny Pezinok A –

HC Orly Modra 4:1

1. Vitamíny Pezinok „A“
2. HC Orly Modra
3. Hancop Bratislava
4.ABC
5. Haliganda Pezinok
6. CSKA

Výsledky:

Konečné poradie:

Cez Veľkonočné sviatky (3.-5.4. 2015) od piatku do nedele sa v
Pezinku uskutočnil kvalitne obsadený medzinárodný basketbalo-
vý turnaj U 16 chlapcov EASTER CUP za účasti reprezentačných
celkov Anglicka (A-kategória), Poľska (vypadli z A-kategórie)
a Španielska, ktoré patrí do absolútnej špičky TOP 5 na svete.
U nás sa predviedli so svojím najsilnejším výberom.

Turnaj mal výbornú športovú úroveň poskytol mnoho basketba-
lových zážitkov a bol výbornou previerkou pre naše reprezentač-
né družstvo chlapcov. Naši mladí chlapci si na turnaji vybojovali
skvelé druhé miesto, keď dokázali poraziť mimoriadne silných
Španielov ako aj Angličanov, keď museli otáčať výsledok vo svoj
prospech. Menej úspešný bol tím v poslednom zápase proti
Poľsku a prehrali o 9b. Nakoľko spolu so Španielmi a Poliakmi
sme mali po 2 výhry a 1 prehre, rozhodla vzájomná mini tabuľka
medzi týmito tímami. Medzi najlepších hráčov turnajaALLSTARS
sa dostal aj Slovák Hebibi Samir.

(Pezinok)
Slovensko –Anglicko 76 : 69 (29 : 40) 1. miesto Španielsko
Poľsko – Španielsko 53 : 92 (26 : 44) 2. miesto Slovensko
Slovensko – Španielsko 90 : 86 (39 : 38) 3. miesto Poľsko
Poľsko -Anglicko 78 : 72 (37 : 44) 4. miestoAnglicko
Španielsko -Anglicko 108 : 52 (55 : 24)
Slovensko – Poľsko 64 : 73 (37 : 38)

Chrabota Michal - Poľsko, Round Jacob - Anglicko, Mendicotte
Rubio Unai - Španielsko, Hebibi Samir - Slovensko Martinez
Costa Sergi - Španielsko

Výsledky EASTER CUP U16 Konečné umiestnenie:

(pv)

ALL STARS

Basketbalový turnaj v Pezinku:
EASTER CUP U 16 chlapcov

V dňoch 27.-28. marca 2015
sa konal už jubilejný X. ročník
24 hod. NONSTOP plaveckej
štafety v mestskej plavárni.
Oficiálne bolo podujatie otvore-
né v piatok krátko pred obedom
primátorom mesta Oliverom
Solgom. Prvými plávajúcimi šta-
fetovým spôsobom boli členo-
via Plaveckého klubu Pezinok a
po nich postupne nasledovali
jednotlivé pezinské školy, spol-
ky, inštitúcie, športové kluby, zá-
chranárske zložky a hlavne ve-
rejnosť.

Jednou z noviniek bolo pre kaž-
dého plavca po preukázaní sa
tohtoročným pamätným listom 1
VSTUP do bazéna ZDARMA
(možné využiť do 30. 6. 2015).
Druhá odmena sa týkala „vytr-
valých plavcov“ – pri preukázaní
sa všetkých pamätných listov 10
ročníkov Pezinského plavecké-
ho maratónu získa pamätné trič-
ko podujatia.

Ukončenie štafety a slávnost-
né vyhlásenie výsledkov s odo-
vzdávaním cien prebehlo v so-
botu krátko po doplávaní po-
sledného plavca. Boli vyhodno-
tení víťazi v jednotlivých kate-
góriách, ktorých odmenil vice-
primátor mesta Ján Čech.
Spokojnosť môžeme vysloviť s
návštevnosťou, ale hlavne od-
plávaním rekordných dĺžok,
keď sme stanovili nový rekord
podujatia.

Počet účastníkov:

Počet odplávaných dĺžok 25 m
bazéna:

Najmladší účastník:

Najstarší účastník:

Najpočetnejšia rodina:

Najrýchlejší plavec do 15 r.:

526 (štvrtý
najvyšší počet za 10 rokov)

3 624 t.j.

Nina Lisá
(2013)

Miroslav
Havel (1942)

rodina
Lošonských (9 členov rodiny)

- dievča: Ema Podhorná 32,12 s
- chlap.: Sebastián Jajcay 28,68 s

90,60 km –
nový rekord

Najrýchlejší plavec od 15 do 18 r.:

Najrýchlejší plavec do 50 rokov:

Najrýchlejší plavec nad 50 rokov:

- dievča: Sofia Hippová 32,05 s
- chlap.: Marek Hrnčiar 34,49 s

- žena: Gabriela Lalinská 31,32 s
- muž: Jozef Šimo 28,62 s

- žena: Alena Gusejnová
1:07,75 min
- muž: Vladimír Kolárik 38,54 s

Veľké poďakovanie patrí spo-
luorganizátorom, a to celému
Plaveckému klubu Pezinok, pra-

covníkom Mestského podniku
služieb, zdravotníkom Sloven-
ského červeného kríža, ale aj
jednotlivým sponzorom, ktorí
podporili uvedené podujatie:
Vitana Slovensko, Mondelez
Bratislava, Budiš, Vinkova, Ba-
geta - Ing. Gottschall, Pekáreň
Častá, p. Andel, p. Krátky, p.
Krivosudský. p. Koller, p. Mát-
he, Ing. Slováček, p. Veselský.

Všetkým zúčastneným ďaku-
jeme za účasť a tešíme sa spo-
lu s vami na XI. ročník. (pv)

Výsledky z X. ročníka Pezinského plaveckého maratónu

V sobotu 11. apríla začala nová pe-
tangová sezóna prvým turnajom v
Pezinku. Klub Spiders zorganizoval
svoj tradičný turnaj Pezinský demi-
žón, na ktorý prišlo 40 trojčlenných
tímov. Pred začiatkom turnaja sa odo-
vzdávali trofeje pre najlepších hráčov
a kluby minuloročnej sezóny. Turnaj
a sezónu otvoril viceprimátor Ing.
Ján Čech a prezident Slovenskej fe-
derácie pétanque David Mortreaux.

Po úvodných štyroch kolách postupovalo najlepších 16 tímov
do vyraďovacej časti, pre ostatných bol pripravený doplnkový tur-
naj. Prvé miesto si vybojoval tím z klubu Źilpek v zložení Daniel
Hrotek, Dominik Ľudvik a Erik Bodnár, druhé miesto obsadili
Michal Stano (Jewel), Eduard Štarkbauer a Michal Volárik (obaja
Slopak), a ceny za tretie miesto si odniesol tím v zložení Martin
Lampert (Univerzum), Matej Meluš a Daniel Meluš (obaja KPPS).

Ďalší turnaj v Pezinku sa bude konať dňa 23.5.2015 pod ná-
zvom Slovak OPEN. Marek Sobolič

Pezinský demižón putuje do Žiliny

Gymnastky ŠK Juventa Brati-
slava začali tohtoročnú sezónu
pohárovými súťažami v moder-
nej gymnastike. V najagilnej-
šom bratislavskom klube pôso-
bia mladé Pezinčanky – junior-
ka , star-
šia žiačka
(obe Gymnázium) a mladšia
žiačka (ZŠ
Kupeckého ul.).

Prvú marcovú sobotu sa usku-
točnila v Milevsku (ČR) me-
dzinárodná súťaž – 24. ročník
Milevského pohára. V najpo-
četnejšej kategórii mladších žia-
čok, za účasti 22 pretekárok z

Michaela Mozolíková
Tereza Sluková

Timea Oravcová

Českej republiky, Nemecka,
Poľska, Rakúska a Slovenska,
účinkovala Timea Oravcová.
Predstavila sa s dvomi zostava-
mi s obručou a bez náčinia.
Vybojovala si tri strieborné me-
daily, dve za zostavy a jednu za
celkové druhé miesto. V kate-
górii starších žiačok štartovala
Tereza Sluková, ktorá sa pred-
viedla tiež dvomi zostavami
(bez náčinia a obruč). V prvej
disciplíne skončila suverénne
prvá, v druhej s obručou sa jej
darilo menej. Získala za zosta-
vu zlatú a za celkové umiestne-
nie striebornú medailu.

Juniorka Michaela Mozolíko-
vá sa 21. marca zúčastnila po-
hárovej súťaže Veselská pa-
nenka vo Veselí nad Moravou
(ČR), kde obsadila siedme
miesto.

Poslednú marcovú sobotu
Timea Oravcová štartovala v
Jihlave na súťaži Vysočina
Sežev CUP II. Súťažila s 25 pre-
tekárkami z Českej republiky.
Skončila celkove druhá (po-
vinné disciplíny – švihadlo a
obruč) za českou reprezentant-
kou Sabrine Almargni z TJ So-
kol Žižkov.

(mo)

Gymnastky na pohárových súťažiach v ČR

Timea na Milev-
skom pohári.

Oravcová

Pred sezónou si pezinskí šachisti dali cieľ udržať sa vo všetkých
ligách, v ktorých súťažili a to v 2,3 a 4 Lige. V pravidelných trénin-
goch sme sa pripravovali na budúcu sezónu 2015/2016. Akú vý-
konnosť budú mať mladí hráči to preverí až budúca sezóna.
Udržali sme sa vo všetkých ligách:Adružstvo v 2. lige, kapitán bol
Ondrej Gábriš, ktorý pravidelne v piatky viedol aj tréningy. B druž-
stvo sa udržalo v 3. lige kapitán, jozef Pták. V 4. lige sme mali dve
družstvá – C, kapitán Juraj Ščepán a D družstvo, kapitán Štefan
Mikovič. Veľmi ťažké bolo udržať dve družstvá v 4. lige, kde je 14
družstiev a z toho 3 družstvá vypadávajú. Pezinok D skončilo na
7. mieste a C na 10. mieste. V 5. lige máme tiež dve družstvá: F,
kapitán Jozef Pták, ktoré je zložené zo starých aj mladých hráčov
a do posledných zápasov hrali o postup. Nakoniec prehra v
Modre ich odsunula z boja o víťazstvo v 5. lige. Modra nutne chce-
la vyhrať, pretože nemá v 4. lige zastúpenie. E družstvo kapitán
Tibor Lenčucha, kde sú hlavne začiatočníci a hlavne deti – kapi-
tán sa o nich veľmi dobre stará. Každú partiu podrobne s nimi ro-
zoberá. Najviac zápasov za celú sezónu zahral Stanislav Hajt-
mánek – 28 zápasov/11,5 bodov. Ako druhý Vladimír Navara 21
zápasov/10,5 bodov, Pták Jozef 20/11,5 bodov, Kosnáč Patrik
jedna z mladých nádejí, ktorý okúsil aj 2. ligu 20/11 bodov, a
Denis Moravčík 16/9 bodov, tiež mladý Ján Mrkvík 20/10,5 bodov,
Ščepán Juraj 19/7,5 bodov. Z najmladších si zaslúžia pochvalu
Bochnička Vladimír ml. odohral 16 zápasov/8,5 bodov a Martin
Šandor, ktorý hral za nás iba 5. ligu. Čaká nás členská schôdza,
kde rozoberieme minulú sezónu a vytýčime ciele do budúcej sezó-
ny. Pripravujeme ešte detský turnaj a bleskový turnaj pre šachis-
tov nášho klubu. Hlavne však „Memoriál Richarda Rétiho“, ktorý

v Dome kultúry v Pezinku ako medzinárodný Rapid
turnaj. Hrať sa bude na 2x15 minút. Na tento turnaj pozývame
všetkých šachistov z Pezinka a okolia. Príďte podporiť náš klub a
zahrať si aj s medzinárodnými majstrami, lebo to záleží od loso-
vania. Pozývame vás tiež hrať šach za náš klub.

bude 9. mája

Výbor klubu šachu Pezinok

Šachisti Pezinka úspešne ukončili
tohoročnú sezónu
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