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Na tomto prebytku sa podieľal
lepší výber z miestnych daní, prí-
jem z prenájmu majetku mesta, z
administratívnych poplatkov, vy-
možená pokuta od spoločnosti
D.I.S.I. (v sume 165 970 €) a ďal-
šie. Významnou súčasťou bež-
ných príjmov boli aj podielové da-
ne v sume 2 546 695 €, čo bolo o
15 720 € viac oproti prognóze
zverejnenej na stránke MF SR
na rok 2014.

Celkové príjmy Mesta Pezi-
nok v roku 2014 (vrátane škôl)
predstavovali sumu vo výške
13 920 539 € a výdavky sumu
vo výške 13 231 185 €. Z výsled-
ku hospodárenia boli vylúčené
účelovo určené finančné pros-
triedky vo výške 39 288 €. Vý-

Podľa niektorých ľudí nemá zmysel reagovať na články, kto-
ré sa objavujú v Srdci Pezinka. V duchu príslovia: „Psi štekajú
– karavána ide ďalej“. Iní však hovoria, že reagovať treba a ar-
gumentujú iným citátom: „Na to, aby zlo zvíťazilo, stačí, aby
slušní ľudia boli ticho“. Vybral som si tú druhú možnosť.

Nové májové číslo Srdca Pezinka sa opäť nesie v konfron-
tačnom duchu a autori článkov sú skrytí pod nič nehovoriacou
skratkou „redakcia“. Nie je ťažké domyslieť si, prečo. Z anony-
mity vystupuje len Milan Grell, ktorý svoje články podpísal.
Ešteže tak! Aspoň vieme, kto je autor takého nehorázneho
klamstva, ako je to o viceprimátorovi Milošovi Andelovi a jeho
údajnom prepojení na firmu Stavoimpex. Píšeme o tom v sta-
novisku mesta na strane 2.

To by ale nebolo všetko. M. Grell sa napríklad sťažuje na ne-
možnosť publikovať v Pezinčanovi, hoci v tomto čísle má člá-
nok on i K. Štrbová. Redakcia neuverejnila len článok M. Bar-
toňa „Čo sa stane o tri mesiace“, ktorý je však uverejnený v
Srdci Pezinka. Keďže s autorom článku sa roky poznáme,
prekvapene som sa ho spýtal, ako to myslel. Povedal mi do te-
lefónu, že on článok v tejto podobe nepísal, dal k nemu len pod-
klady a svoje meno. Opýtal som sa ho, či chce článok uverejniť
aj v Pezinčanovi, keďže hrubo skresľuje realitu a Mesto bude
musieť na to reagovať. Článok sa týkal kanalizácie Za dráhou
a hovorí o tom, že mesto sa o kanalizáciu (podotýkam súkrom-
nú!) nestará, primátor len sľubuje a pod. Je to kanalizácia
Tehelní a všetkých okolitých podnikov a tiež dvoch bytových
domov. V roku 2009 mesto zaplatilo monitoring a čistenie a od-
vtedy nikto zo spomenutých vo veci nekonal. Kanalizácia je te-
da „nikoho“. BVS tvrdí, že kanalizáciu preberie až po rekon-
štrukcii. Neexistuje žiaden zákon ani predpis, ktorý by hovoril,
že túto rekonštrukciu má zaplatiť mesto.

Napriek tomu sme opakovane rokovali so všetkými dotknu-
tými a hľadali riešenia. Pritom by sme to vôbec nemuseli robiť,
ide nám len o občanov, obyvateľov dvoch bytoviek. Stretnutie
bolo aj 19. 5. (na ňom bol aj M. Bartoň), ďalšie bude 25. 5.
Z článku som sa však dozvedel, že len sľubujem, nekonám a
podobne. Keď sme si veci vyjasnili a p. Bartoň uznal, že Mesto
aj primátor konajú, požiadal, aby redakcia článok stiahla.
V Srdci Pezinka to však už nešlo, článok „dopísali“ a uverejnili.

V inom článku M. Grell poukazuje, aká je redakcia Pezinča-
na nedemokratická a nedáva jemu a jeho „srdciarom“ priestor.
O demokracii a profesionalite Srdca Pezinka svedčí to, že žia-
dosť o opravu, o ktorú požiadal M.Andel, pretože považoval za
potrebné reagovať na obvinenia z aprílového čísla, ktoré sa
dotkli jeho cti, redakcia odmietla opravu uverejniť! Uverejnila
však Grellov článok „Neospravedlnenie“ kde píše, že osprave-
dlniť sa má skôr pán Andel, ktorý podľa neho priznal spojenie
so Stavoimpexom. Promptná „reakcia“ na žiadosť adresovanú
redakcii Srdca Pezinka sa ešte predtým ocitla aj na stránkach
V. Mizeráka. Aspoň vidno, kto za koho kope. V tomto prípade
do viceprimátora.

Pýtam sa však, prečo sa M. Grell bojí a nedovolí uverejniť
fakty, ktoré M.Andel uviedol a svedčia o tom, že M. Grell čitate-
ľov zavádza? Prečo Grellovi v tomto prípade neprekáža cen-
zúra? Prečo v tomto prípade nevolá on a ostatní „Srdciari“ po
pluralite? Jednoznačne preto, že by sa ukázalo, že si všetko vy-
myslel a teraz nevie, ako z toho vycúvať.

Ana záver si redakcia po roku opäť spomenula aj na plat pri-
mátora. Opäť zahrala na najnižšie pudy, teda závisť. Vraj M.
Grell, keby bol primátor, nárokoval by si len základný plat a
mestu by ušetril tisíce. Tomu verím, veď možno ostatné by si
pán Grell vykompenzoval svojimi „podnikateľskými“ aktivitami.
Príkladov je po Slovensku dostatok.

Takže ešte raz pripomeniem to príslovie: „Psi štekajú – kara-
vána ide ďalej“. A ja dodávam, že ide úspešne ďalej a žiadna
zlomyseľnosť, klamstvá a výmysly ju nezastavia! Aj keď pri-
chádzajú od Srdca... Oliver Solga

Z histórie
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železničnej
stanice

Str. 9

Bez komentára...

sledok hospodárenia upravený
o tieto prostriedky dosiahol pre-
bytok vo výške 613 320 €. Zo-
statok finančných operácií vo
výške 36 360 € bude vrátený do
rezervného fondu Mesta Pezi-
nok. Prebytkový rozpočet bude
zaradený do rezervného finanč-
ného balíka mesta.

Príjem kapitálových prostried-
kov bol podstatne nižší, nakoľ-
ko nebol zrealizovaný rozpočto-
vaný predaj majetku mesta.
Plnenie predstavovalo sumu
570 687 €. Prevažnú časť tvoril
príjem z predaja pozemkov v
hodnote 224 598 €, ďalej z pre-
daja budovy na ul. Obrancov
mieru 51 v sume 103 000 € a do-
mu na ul. Senecká 10 v sume

147 000 €. Mesto predalo aj cha-
tu v Slnečnom údolí za 55 100 €.
Mestu Pezinok boli poskytnuté
granty a transfery z prostriedkov
ERDF a ŠR na projekt „ISRMO“
Revitalizácia vychádzkovo – od-
dychovej zóny L. Novomeského
vo výške 33 215 € a na revitali-
záciu vychádzkovo – oddycho-
vej zóny Na bielenisku vo výške
3 713,97 €.

MsZ schválilo úverové pod-
mienky na rekonštrukciu strechy
budovy Mestského domu na
Holubyho ulici č. 22. V roku 2014
sa zatiaľ z úveru čerpalo 9 793 €.
Zvyšných 313 000 € bude vyčer-
paných v tomto roku.

Pokračovanie na 3. strane

Nadnárodná spoločnosť Lyreco, európ-
ska jednotka v dodávkach kancelárskych
potrieb rozširuje svoje distribučné a admi-
nistratívne centrum pre strednú Európu a
plánuje sa presťahovať z Bratislavy do Pe-
zinka.

Prípravné stavebné práce sa začali v
apríli 2015 a slávnostné položenie základ-
ného kameňa sa uskutočnilo 13. mája
2015. Do nových priestorov sa spoloč-
nosť plánuje presťahovať už koncom toh-
to roka.

„V prvej decembrovej fáze to bude
distribučné centrum a vo februári 2016 aj
administratívna časť spoločnosti. Nové

priestory prinesú inovatívne procesy v ria-
dení zásob, a tým aj kvalitnejšie a nové
služby zákazníkom. Zároveň dôjde k zväč-
šeniu skladových kapacít na 15 000 m2.
Slovensko aj naďalej zostáva hlavným
distribučným a administratívnym centrom
pre štyri trhy vrátane Slovenska, Česka,
Rakúska a Maďarska.“ uviedol marketin-
gový riaditeľ firmyAlexandr Gaži.

Z celkového počtu 250 zamestnancov,
ktoré firma aktuálne zamestnáva v stred-
nej Európe, sa okrem obchodného odde-
lenia novej distribučnej a administratívnej
centrály v Pezinku zamestná100 pracov-
níkov.

Nové väčšie priestory umožnia spoloč-
nosti Lyreco pokračovať v expanzii, v zvy-
šovaní trhového podielu a aj vo vytváraní
nových pracovných príležitostí v regióne
Pezinok.

Spoločnosť Lyreco bola založená v roku
1926 v severnom Francúzsku a v súčas-
nosti pôsobí v 45 krajinách po celom svete
s viac ako 10 000 zamestnancami. V sú-
časnosti sortiment zahŕňa široké portfólio
kancelárskych produktov a zariadení,
ochranných pracovných pomôcok, občer-
stvenia a hygieny pre každodenné použí-
vanie v kanceláriách a na iných pracov-
ných miestach. (r)

Významná investícia pre Pezinok a okolie

Inzercia

www.demistav.sk

AKCIA -50%

PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Pezinok v roku 2014 hospodáril opäť s prebytkom
Prebytok v rozpočte za minulý rok dosiahol 649 679 €

Ako každoročne, i tento rok si v nedeľu 3. mája pezinskí profesionálni i dobrovoľní hasiči slávnostným sprievodom
a množstvom podujatí pripomenuli sviatok svojho patróna sv. Floriána. Členovia dobrovoľného hasičského zboru Pezinok –
Mesto prevzali 19. 5. z rúk ministra vnútra SR R. Kaliňáka novú protipovodňovú techniku. (fotografie vľavo)

Vpravo hore je slávnostné poklepanie základného kameňa spoločnosti LYRECO (viď článok pod fotografiou), ktorého sa
s najvyššími predstaviteľmi spoločnosti zúčastnil aj primátor Oliver Solga. Vpravo dolu je fotografia zo slávnosti pezinských
vinohradníkov a vinárov, ktorí sviatok ich patróna sv. Urbana, oslávili 25. mája v Malokarpatskom múzeu. FOTO: EvaAmzler
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Účet Pro Bozen
Účet Pro Bozen, slúži na záchranu historických pamiatok,

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

Víťaz bude vyhlásený 14. júna
počas odovzdávania mestských ocenení a ocenení Športovec
mesta Pezinok za rok 2014. Komisia športu pri MsZ v hlasovaní
nominovala nasledujúcich športovcov a športovkyne:

, silový trojboj. V roku 2014 držiteľ viacerých
slovenských rekordov, majster Slovenska.

, motošport. V roku 2014 sa v pretekoch automo-
bilov do vrchu stal majstrom Slovenska v triede NP-2000.

, horská cyklistika. V roku 2014 sa stal celkovým víťa-
zom medzinárodnej série City Downhill Tour.

, karate a kickbox. V roku 2014 vybojo-
vala 2. miesto na majstrovstvách sveta v kickboxe v Prahe v dis-
ciplíne K-1 a 2. miesto na majstrovstvách sveta v disciplíne low-
kick, majsterka Slovenska v disciplíne K-1.

, naturálna kulturistika. V roku 2014 získala
1. miesto na majstrovstvách sveta v Nitre, 3. miesto na majstrov-
stvách Európy, 1. miesto na medzinárodných majstrovstvách SR,
1. miesto na medzinárodných majstrovstvách ČR a ďalšie po-
predné umiestnenia na domácich aj zahraničných súťažiach.

, plážový volejbal. V roku 2014 do-
siahla vo dvojici s Natáliou Dubovcovou viacero popredných
umiestnení na najprestížnejších medzinárodných turnajoch,
okrem iného 3. miesto na CEV Masters v Bieli, na GS v Long
Beach a na GS v Stavangeri.

Hlasovať môžete do 5. júna.

Tomáš HARŠÁNY

Pavol JAJCAY

Filip POLC

Alexandra HORÁKOVÁ

Martina POIZLOVÁ

Dominika NESTARCOVÁ

Hlasujte za najobľúbenejšieho športovca!

Výsledky jarného upratovania
V dňoch 23. až 25. apríla 2015 boli otvorené brány Technické-

ho a skladového areálu MPS na Fajgalskej ceste pre Pezinča-
nov, ktorí sem vozili bezplatne objemný odpad zo svojich do-
mácností. Odpad sa pod dozorom pracovníkov Mestského pod-
niku služieb roztriedil podľa druhu a následne sa časť odpadu
zhodnotila, uložila ako inertný odpad a časť skončila na skládke.
Na zhodnotenie sa odviezlo:

48,43 t suchého komunálneho odpadu (plasty, textil, drevo, pa-
pier...) do firmy ecorec Slovensko s.r.o, ktorá Mestu poskytla
bezplatne dva kontajnery
6 t skla, zhodnotenie zabezpečila fa Marius Pedersen
1,62 t železného šrotu – odvoz a zhodnotenie zabezpečila fir-
ma Baďura s. r. o.
kontajner elektroodpadu, chladničiek a práčiek, zhodnotenie
zabezpečí Združenie ENVIDOM
vytriedené konáre zadarmo poštiepkovala a odobrala fa HER-
MET, spol. s r.o. Senica
vytriedené pneumatiky sa neodovzdali na zhodnotenie, využi-
jú sa v kameňolome pri športových podujatiach.
Inertný odpad (betóny, suť, dlažba, tehly...) v množstve

157,25 t sa odviezol do lomu býv. Rudných baní, ktorý zabezpe-
čuje firma Metal-eco Servis spol. s r.o.

Odpad, ktorý sa nedal zatriediť k uvedeným odpadom, bol
odvezený ako netriedený odpad na skládku do Senca v množ-
stve 55,37 ton.
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(OM-OŽP, KS a D) Počas letnej sezóny v mesiacoch jún až august budú brány
Zámockého parku otvorené o hodinu dlhšie, t. j. do 21.00 hod..

Pripomíname, že naďalej platí prísny zákaz vstupu psov
a ďalších zvierat do areálu ako aj zákaz vstupu pre moto-
cyklistov a cyklistov.

Letná sezóna v Zámockom parku

Počas letnej sezóny sa o hodinu dlhšie posúva aj doba otvára-
cích hodín nášho Mestského informačného centra (MIC) na ul.
M.R. Štefánika 1.

9.00 - 18.00 h., 9.00 - 12.00 h.
zatvorené

Otváracie hodiny Počas letnej sezóny (1. 6. - 30. 8.):
pondelok - piatok: sobota:
nedeľa:

Otváracie hodiny v informačnom centre

Ponuka brigády na kúpalisku
Mestský podnik služieb, Trnavská 10, 902 01 Pezinok

na letné kú-
palisko v Pezinku na Novomeského ulici – sídlisko Sever.
Podmienky: plavčícky preukaz, spoľahlivosť, zodpovednosť,
plat 2,80 €/ hod. brutto. Bližšie informácie na recepcii plavár-
ne alebo na tel. č. 033/ 6901 804.

hľa-
dá brigádnikov na miesto plavčíka – strojníka

Prvé kolo kosenia trávnikov v našom meste začalo 20. apríla
2015, do polovice mája boli pokosené lokality: Záhradná ul., cen-
trum, Bratislavská ulica, kruhové objazdy, sídlisko Muškát I., II., III.
a sídlisko Starý dvor. V druhej polovici mája sa začalo kosiť sídlisko
Sever a po ňom prišli na rad sídliská Za hradbami, 1. mája, Juh a
okrajové časti mesta. Druhé kolo kosenia trávnikov sa začne reali-
zovať približne od 1. júna 2015 v tom istom poradí.

V 21. týždni 2015 sme začali kosiť buriniská a psie kútiky. Har-
monogram prác v jednotlivých častiach mesta sa každoročne mení
podľa počasia a ním spôsobeného rýchleho rastu tráv a rovnako
sa menia aj lokality, kde sa kosenie začína. (ra)

Kosenie v Pezinku

Ústav pamäti náro-
da a mesto Pezinok
usporiadali 22. apríla
v Obradnej sieni sláv-
nostné stretnutie ve-
teránov protikomu-
nistického odboja.
Súčasťou stretnutia
bolo aj odovzdáva-
nie dekrétov ešte žijú-
cim občanom nášho
regiónu alebo ich ro-

dinným príslušníkom. Vo svojich príhovoroch predseda správnej
rady ÚPN Ondrej Krajňák a primátor mesta Oliver Solga zdôraznili
svoju hlbokú úctu a úprimné uznanie tým, ktorí vzdorovali násiliu a
odmietli spolupracovať pri presadzovaní komunistického režimu.
Vyznamenali sa v zápase o slobodu, demokraciu a právo v našej
vlasti najmä v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Na záver
stretnutia prítomní predstavitelia ÚPN, mesta a politickí väzni polo-
žili vence k pamätným tabuliam na Krušičovej kúrii, v ktorej bol v
tom období súd a väzenie. (ra)

Ocenenie politickým väzňom

Posledné dve etapy rekonštrukcie a revitalizácie dolnej časti Zá-
hradnej ulice č.1 -9 budú ukončené na budúci mesiac. V plnom na-
sadení pracovníkov pezinskej firmy Duvystav tu prebieha budova-
nie cesty, chodníkov, parkovísk a zelených plôch. V tejto časti mes-
ta bude použitý na žiadosť obyvateľov tejto lokality aj prvý experi-
ment s uzavretím zóny a možnosťou parkovania len pre obyvate-
ľov s trvalým pobytom, zásobovanie a technickú obsluhu. Dosiah-
ne sa tak v centre mesta prvá pokojná zóna s tlmenou a bezpečnej-
šou dopravou a príjemnejšie miesto pre život obyvateľov tejto časti
mesta. Investícia, ktorú hradí mesto z vlastných finančných pros-
triedkov, dosiahne sumu 141 058 €. Ukončením týchto prác bude
Záhradná ulica od Sládkovičovej až po Moyzesovu príkladom toho,
ako by v budúcnosti mali vyzerať aj ostatné ulice v meste. (ra)

Práce na Záhradnej úspešne pokračujú

Vychádzkovo - oddychová zóna na sídlisku Sever, ktorá je reali-
zovaná v rámci projektov ISRMO – OPBK Pezinok, je pred kolau-
dáciou. Pozostáva z dvoch častí, a to Na Bielenisku a na ulici L. No-
vomeského (pri obchode CBA). Nové chodníky a parkovacie
plochy doplnili detské ihriská a pre staršiu mládež aj posilňovacie
stroje. Pri amfiteátri pribudol aj malý amfiteáter, nové sú lavičky,
smetné nádoby a hlavne zeleň – stromy, kríky a trávniky. Nasledo-
vať bude ešte úprava okolia a prístupových komunikácií, ktoré ne-
mohli byť zahrnuté do projektu, ktorého autorom je Ing. Martin Ke-
rák. Obyvatelia Severu privítali tento projekt ako vzorový a iste by
ich potešilo, keby v budúcnosti celé sídlisko získalo takýto vzhľad.
Zostáva len veriť, že celé toto estetické a príjemné prostredie vydr-
ží v dnešnej podobe čo najdlhšie a nebude atakované vandal-
mi. Projekt v sume 430 299 euro bol financovaný z peňazí EÚ a
22 647 eur bolo použitých z rozpočtu mesta. (ra)

Relaxačná zóna na Severe

V utorok 19. mája sa pod devínskym hradom uskutočnilo sláv-
nostné odovzdávanie protipovodňovej techniky pre vybrané
dobrovoľné hasičské zbory. Medzi jedenástimi mestami, ktoré v pr-
vom kole získali balík protipovodňovej techniky bol aj Pezinok.
Techniku prevzalo družstvo pezinských hasičov – dobrovoľníkov z
DHZ - Mesto. Prítomní boli aj primátor Oliver Solga, viceprimátor
Ján Čech a poslanec MsZ Gabriel Guštafík. Kľúče z rúk ministra
vnútra SR Róberta Kaliňáka a ministra životného prostredia SR
Petra Žigu prevzal veliteľ DHZ RudolfAdamčík. Kompaktný príves-
ný vozík obsahuje okrem dvoch čerpadiel a elektrocentrály aj proti-
povodňové zábrany, ktoré sa v prípade potreby napĺňajú vodou,
a množstvo iných užitočných pomôcok a náradia. Technika bola
hradená z peňazí EÚ. Celkovo získa balíky protipovodňovej tech-
niky v budúcnosti 621 miest a obcí. (ra)

Technika pre dobrovoľníkov

Už v minulom čísle Pezinčana sme informovali o významnom
vinárskom podujatí, o Vínnych trhoch 2015, ktoré oslávili dve de-
saťročia úspešnej práce a príjemných stretnutí vinárov a milov-
níkov vína. Na slávnostnom otvorení v piatok 17. apríla bola odo-
vzdaná Veľká zlatá medaila, ktorú získala pezinská firma Víno
Matyšák a bolo tiež odovzdaných sedem šampiónov v rôznych
kategóriách. Z Pezinčanov zabodoval v tejto kategórii len vinár
Roman Janoušek v kategórii červené vína. Mimoriadnu cenu
„Za výnimočný prínos pre rozvoj vinárstva na Slovensku“ získal
prof. Fedor Malík, neúnavný znalec a propagátor vína, ktorý
predsedal odbornej porote osemnásťkrát. Cenu primátora mes-
ta Pezinok získal Milan Skovajsa za víno Neronet, vyrobené z
hrozna z pezinského vinohradníckeho rajónu. Mesto Pezinok po
prvýkrát udelilo osobitnú cenu za umelecké spracovanie etikety.
Získal ju jeden z najlepších vinárov malokarpatského regiónu
Ladislav Šebo.

Tohoročný jubilejný 2. ročník bol rekordný čo do počtu
návštevníkov v piatok i sobotu a prekvapila aj vysoká kvalita
vín, hoci minulý rok vinárom vyslovene neprial. Hlavní organi-
zátori na čele s Oľgou Bejdákovou a Ankou Hanúskovou (Milan
a David Bejdákovi, Ľubomír Janečka, Ján Hacaj a ďalší...), mô-
žu byť spokojní a patrí im naša vďaka a obdiv, veď dokázali pred
dvadsiatimi rokmi skoro „na kolene“ zorganizovať podujatie, kto-
ré je dnes v súťažnej oblasti najvýznamnejšie na Slovensku a
zároveň sa každoročne teší veľkej popularite stoviek návštev-
níkov. (ra)

Vínne trhy jubilejné

Podujatie s týmto názvom pripravila Bratislavská kynologická zá-
chranárska brigáda (BKZB) v spolupráci s mestom Pezinok v sobo-
tu 25. apríla pred Zámockým parkom. Bolo to nezabudnuteľné do-
poludnie pre tých najmenších i odrastenejších s bohatým progra-
mom, súťažami a ukážkami z činnosti BKZB. Túto organizáciu tvo-
rí skupina dobrovoľných záchranárov, ktorej poslaním je hľadanie
stratených či zavalených osôb za pomoci vycvičených záchranár-
skych psov. Súčasťou podujatia bola aj ukážka techniky pezin-
ských dobrovoľných hasičov. Výťažok z aukcie predmetov bol pou-
kázaný DSS Hestia, SŠ Pezinok – Modra a DD Harmónia. (ra)

„Budem záchranárom“

Poslanec Milan Grell v Srdci
Pezinka č. 4 na str. 8 v svojom
článku „Morálny kódex? V Pe-
zinku?“ nevyberaným spôsobom
napadol viceprimátora Miloša
Andela, keď uviedol nepravdivé
údaje o predaji pozemkov a zavá-
dzajúce tvrdenia o prepojení vice-
primátora a spoločnosti Stavoim-
pex. Preto uverejňujeme fakty o
ktorých sa každý, kto chce ve-
dieť pravdu môže presvedčiť:

1. Dňa 12. 2. 2015 bol predlo-
žený na rokovanie a schválenie
Zastupiteľstvu návrh na predaj
pozemkov Stavoimpexu Holíč
na Muškáte. Znalecký posudok
bol na sumu 22,09 € za m2 a jed-
nalo sa celkom o 552 m2. Takto
to prerokovala aj Ekonomická
komisia (sú v nej aj poslanci za
Srdce Pezinka!). Viceprimátor
Andel na rokovaní Zastupiteľ-
stva predložil návrh, aby bola su-
ma zvýšená na 25 € za m2. Nik-

to z poslancov, ani M. Grell, ani
nikto zo Srdca Pezinka, nena-
vrhol vyššiu cenu, hoci má na to
právo. Pozemok bol teda pre-
daný za 25 € m2, spolu za
13 800 €. Jednalo sa o bez-
významných desať pozemkov
vo veľkosti od 1 metra po 161
m2 (v jednom prípade), teda nie
o ucelený pozemok. (M. Grell
pre istotu neuviedol cenu zna-
leckého posudku, pretože by
musel priznať, že M. Andel ako
jediný navrhol vyššiu cenu.)

2. M. Grell zamlčal, že za cca
50 € (vtedy 1500 Sk) sa predá-
vali v roku 2008 ucelené po-
zemky, ktoré prirodzene mali
väčšie využitie, a tým aj hodno-
tu. Boli to štyri pozemky, z toho
2 bezprostredne susediace, o
výmere 187, 240 a 437 m2.

3. M. Grell textom: „Má pánAn-
del s touto právnickou osobou
súkromné či obchodné vzťahy?

Na túto otázku pán Andel odpo-
vedal svojím návrhom na roko-
vaní MsZ. Prečo by inak tento
návrh podával?“ vedome pod-
súva čitateľovi korupčné prepo-
jenie Stavoimpexu a M. Ande-
la. Jeho výmysel je nielen klam-
stvom, ale nemá ani logiku. Ak
by totiž bol M. Andel prepojený
so Stavoimpexom, prečo by
navrhol za pozemky vyššiu su-
mu, ako bol znalecký posudok?

Poslanec Grell teda svojím
článkom o porušení Etického kó-
dexu viceprimátorom M. Ande-
lom naznačuje prepojenie vice-
primátora Andela so Stavoimpe-
xom. Je to nehorázna drzosť z
úst človeka, ktorého firmu Grafit
Stav riešil Stavebný úrad v Pe-
zinku, ktorý mu za „čiernu“ stavbu
udelil pokutu 4 000 €. Bolo to v ro-
ku 2011, v čase, keď bol M. Grell
poslancom mestského zastupi-
teľstva! Týkalo sa to bytovky na

Holubyho ulici a mimochodom,
iba nedávno doriešil povinnosť vy-
budovať k tejto budove 8 parko-
vísk. S veľkorysým pochopením
mesta ich po rokoch konečne te-
raz vybudoval pri Koníčkovi.

Vedenie mesta si za všetkým,
čo je tu napísané, stojí a ponúka
k dispozícii ktorémukoľvek obča-
novi listinné dôkazy, aby si kaž-
dý mohol vytvoriť názor o tom,
ako pán Grell manipuluje s fak-
tami. Z celého článku Milana
Grella opäť vyplýva, že buď ne-
vie, čo píše, alebo to píše na-
miesto neho niekto druhý.

P.S. O demokratickosti a novej
politickej kultúre, ktorú M. Grell
hlásal pred voľbami, svedčí aj to,
že redakcia Srdca Pezinka od-
mietla viceprimátorovi M. Ande-
lovi uverejniť opravu. Možno na
túto cenzúru myslela redakcia na
titulnej strane svojho aprílového
čísla. Vedenie mesta Pezinok

Stanovisko vedenia mesta Pezinok

FOTO: (pb)

FOTO: (ra)
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Ing. Ján ČECH, poslanec za volebný
obvod č. 4

Ing. Ján Čech

Som rodený Pezinčan a celý svoj dote-
rajší život som prežil v tomto našom
meste. Veľmi dobre si pamätám prvé
školské roky, pamätám si, ako naše mes-
to vyzeralo vtedy, ako sa postupne celé
roky rozvíjalo, ako krásnelo a dospelo až
k dnešnej podobe. Do komunálnej politi-
ky som vstúpil zvolením za poslanca
mestského zastupiteľstva v roku 1998 za

volebný obvod číslo 4, do ktorého patria sídlisko Juh, Starý dvor
a ulice Bratislavská, SNP a všetky priľahlé až po Saulak. Od tej
doby je to už piate volebné obdobie môjho pôsobenia ako po-
slanca mestského zastupiteľstva. Pre úplnosť od roku 2006 až
doteraz som viceprimátorom mesta Pezinok.

Za roky pôsobenia v mestskom zastupiteľstve sa toho v na-
šom meste udialo veľa. Mnohé z vecí sa nám v rámci kompeten-
cií a finančných možností podarilo uskutočniť v prospech obča-
nov nášho mesta , niektoré aspoň posunúť dopredu. Sú však aj
také, ktoré napriek enormnej snahe vyžadujú dlhodobejšie rieše-
nie. Práve tento moment ma viedol k tomu, aby som opätovne
vo voľbách v roku 2014 kandidoval za poslanca. Myslím si, že
mám stále svojim spoluobčanom čo ponúknuť, pomôcť posunúť
veci dopredu v záujme občanov nielen môjho volebného ob-
vodu, ale celého mesta. Som presvedčený, že v tomto volebnom
období popri všetkom, čo máme dnes už rozrobené, musíme na-
ďalej pracovať na vybudovaní lávky cez Saulak pre deti a oby-
vateľov v novej výstavbe na tzv .Sahare. Nie je mysliteľné, aby
celá stavba stála na nesúhlase jedného majiteľa pár metrov
štvorcových pozemku potrebného k jej vybudovaniu. Chcem pod-
porovať ďalšie rekonštrukcie takmer štyridsať rokov starých
chodníkov v našom obvode hlavne na ulici 1. mája až po sídlisko
Juh, na Komenského ulici, parkovisko pred futbalovým štadió-
nom a úpravu fasády na hlavnej budove štadióna. Viac rokov rie-
šime problém parkovania na sídlisku Starý dvor. Verím, že v tom-
to volebnom období pokročíme s riešením tohto pálčivého prob-
lému a že dokážeme skvalitniť život našich spoluobčanov v tejto
časti mesta. V neposlednom rade sa chcem s plnou silou zasadiť
o rekonštrukciu základnej školy na Fándlyho ulici, hlavne čo sa
týka výmeny pätdesiatročných okien. Jednou z hlavných úloh,
ktoré chcem riešiť, je budovanie a rozširovanie kapacít v mater-
ských škôlkach. Pre mňa však po rokoch pôsobenia v mestskom
zastupiteľstve vystupuje i problém, ktorý je nastolovaný vždy
pred koncom každého volebného obdobia. Je to problém počtu
a nerovnomerného rozdelenia volebných obvodov v meste. Sú-
časný stav je podľa môjho názoru dávno prežitý a nevystihuje
súčasné pomery, nezabezpečuje vyvážené podmienky pre kan-
didátov na to, aby mohli byť zvolení za poslanca mestského za-
stupiteľstva. Nie je možné, aby v jednom obvode kandidát, ktorý
získa 653 hlasov nebol zvolený za poslanca a kandidátovi v inom
obvode stačí len 211 hlasov na to, aby bol poslancom. Myslím si,
že na mesto s takým počtom obyvateľov, ako má naše mesto,
úplne postačujú dva vyvážené a rovnocenné volebné obvody na-
miesto v súčastnosti platných päť volebných obvodov. Preto
chcem v najbližšej dobe vyzvať poslancov mestského zastupi-
teľstva, ktorí kandidovali za politické strany, politické zoskupenia,
nezávislých poslancov zaradených i poslancov nezávislých,
aby sa problémom vytvorenia rovnakých podmienok pre všet-
kých kandidátov zaoberali už teraz a nie až na konci volebného
obdobia. Verím, že vyriešením tejto malej časti úloh z volebného
programu prispejem k skvalitneniu života všetkých občanov náš-
ho mesta.

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

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

V polovici mája sa uskutočnila brigáda, ktorú zorganizovali čle-
novia Cyklokoalície v Pezinku. Dobrovoľnou činnosťou sa obno-
vilo značenie cestno-poľnej cyklotrasy, ktorá spája mesto Pezi-
nok, Viničné a Senec. Tejto brigádnickej aktivite predchádzala
dohoda vyššie uvedených miest a obce so združením Cyklokoa-
lície. Obce financovali nákup všetkého potrebného materiálu od
nákupu smeroviek, betónu, farieb atď. Smerové a orientačné ta-
buľky sú umiestnené na vopred určených miestach tak, aby cyk-
listi nezablúdili a dostali sa bezpečne do cieľa cesty. V Pezinku je
prvá značka umiestnená na železničnej stanici. Odtiaľ sú cyklisti
nasmerovaní na Moyzesovu, podjazd na Tehelnú a ul. Za drá-
hou. Tam sa zíde z asfaltovej cesty a pokračuje sa existujúcou
poľnou vyjazdenou cestou do Viničného ku Galbovmu Mlynu a
odtiaľ až do centra Senca. Zástupcovia Cyklokoalície prispeli k
tomuto spoločnému dielu brigádnickou činnosťou, umiestnením
a osadením jednotlivých značení v celej dĺžke trasy. Brigády sa
zúčastnil aj viceprimátor M. Andel, ktorý je koordinátorom týchto
aktivít za Mesto. Podrobne si cyklotrasu môžete pozrieť na webo-
vej stránke mesta.

V oblasti cyklo projektov bude v mesiaci jún zhotovený projekt
na vybudovanie nového cyklochodníka z Pezinka do Limbachu,
ktorý bude trasovaný súbežne s Fajgalskou cestou. O pokračova-
ní prác na tomto novom projekte vás budeme priebežne informo-
vať na našich stránkach. (r)

Mesto Pezinok dlhodobo sle-
duje demografický vývoj obyva-
teľstva a počet detí v predškol-
skom a školskom veku. V minu-
lých rokoch, keď prevyšovala ka-
pacita materských škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mesta nad
dopytom, sme na rozdiel od
iných miest materské školy ne-
rušili. Situáciu s nízkym počtom
detí v MŠ sme riešili organizač-
nými opatreniami.

Po zvýšení dopytu po mater-
ských školách, ktorý nastal jed-
nak v dôsledku účinnosti vyhláš-
ky č. 527/2007 Zb. (ktorá znížila
kapacitu v materských školách),
ako aj nárastom počtu detí (zvý-
šenie pôrodnosti a prisťahova-
nie mladých rodín do mesta) vy-
budovalo Mesto Pezinok až 155
nových miest v materských ško-
lách (v rokoch 2010-2013).
Náklady na výstavbu a vybave-

nie týchto miest, vo výške viac
ako 434 tisíc €, hradilo mesto
Pezinok v plnom rozsahu zo svo-
jich zdrojov. Zvýšenie kapacity v
MŠ výrazne pomohlo v týchto a
nasledujúcom roku pri umiest-
ňovaní detí do MŠ.

Kritériom k udeleniu dotácie
bol aj údaj o počte neumiestne-
ných detí, ktoré MŠ uviedla v šta-
tistickom výkaze k 15. 9. 2014.
Naše MŠ nevykazovali stovky
neumiestnených detí, ako ma-
terské školy z iných miest, a pre-
to nebola veľká šanca uspieť a
získať dotáciu. Mesto Pezinok aj
napriek tomu, vzhľadom na za-
danie projektu, vytypovalo MŠ
gen. Pekníka, elokované praco-
visko Na Bielenisku, ako vhodnú
na tento projekt. Na ministerstvo
školstva sme podali návrh na
zvýšenie kapacity nadstavbou
MŠ Za hradbami a vytvorenie

3 nových tried s kapacitou cca
72 až 75 miest. Pritom bude po-
trebné zvýšiť aj kapacitu kuchy-
ne a dokúpiť technológiu.

Na Ministerstvo školstva bolo
doručených 426 žiadostí o po-
skytnutie dotácie. Dotáciu získalo
113 žiadateľov. Medzi nich bola
prerozdelená suma 9 500 000 €;
t.j. v priemere pre 84 0000 € pre
jedného uchádzača. Mesto Pe-
zinok žiadalo dotáciu vo výške
300 000 € na 3 triedy. Dotácia bo-
la schválená na 2 triedy - vo výš-
ke 110 000 €. Projekt je realizo-
vateľný do konca roka 2016.

Počet detí prijatých do MŠ na
šk. rok 2015/2016 je k 30. 4.
2015 244. Neprijatých je zatiaľ
85 detí, ktoré splnili podmienky.
Napriek podanej žiadosti na mi-
nisterstvo školstva, Mesto zača-
lo pracovať aj na vybudovaní
ďalších 2 tried materskej školy

na elokovanom pracovisku Na
Bielenisku. Tento projekt chce
Mesto ukončiť do začiatku škol-
ského roka, aby do nových tried
mohli deti nastúpiť už od 1. 9.
2015.

BSK vyhlásil aj v tomto roku
projekt „Naša škôlka – Náš kraj“.
Žiadosti majú byť určené na zvý-
šenie kapacít, rekonštrukciu, prí-
stavbu, dovybavenie škôlok ma-
teriálno-technickým vybavením,
revitalizáciu ihrísk a podobne.
O získanie dotácie vo výške
max. 20 000 € na jedného žiada-
teľa sa z Pezinka uchádzajú dve
materské školy a to MŠ gen.
Pekníka a MŠ Vajanského. (V mi-
nulom roku získali dotácie z BSK
štyri naše materské školy vo výš-
ke 19 000 €). Mesto Pezinok a
vedenia MŠ sústavne pracujú
na možnostiach prijať čo najviac
detí. (OŠaSS)

Mesto Pezinok získalo dotácie z MŠVVaŠ SR na projekt „Zvýšenie kapacity v materskej škole“
Nové značenie cyklotrasy do Senca

V roku 2014 sa zrekonštruovali
časti ulice Záhradná a Potočná,
chodník na ul. Za hradbami,
miestna komunikácia L. Novo-
meského (pri kúpalisku), vybu-
doval sa chodník na Panskom
chodníku, vyasfaltovala sa ko-
munikácia na ul. D. Sandtnera.
Bola spevnená plocha na ul. L.
Novomeského a Na bielenisku.
Rozšíril sa kamerový systém na
ihrisku na Cajle, vo Fortni a na
sídlisku Sever. Boli vybudované
kontajnerové stanovištia.

Mesto nezabudlo ani na školy
a školské zariadenia, ktoré sú dl-
hodobou prioritou mesta. V roku
2014 boli na školy a školské za-
riadenia čerpané kapitálové vý-
davky v sume 137 865 €.

Na MŠ gen. Pekníka boli na-
montované plastové okná, nové

Pokračovanie z 1. strany kotle, v MŠ Vajanského boli zmo-
dernizované kotle ÚK, na MŠ Za
hradbami boli namontované
plastové okná a dvere.

V telocvični ZŠ Fándlyho boli
zrekonštruované šatne. Bola
tiež vypracovaná projektová do-
kumentácia na projekt z Recy-
klačného fondu. Na ZŠ Na biele-
nisku bola dokončená rekon-
štrukcia strechy. Technické vyba-
venie bolo zakúpené aj pre ŠJ
ZŠ Na bielenisku a v ŠJ ZŠ Ku-
peckého. V ZUŠ bola zrekon-
štruovaná pavlač.

V spoločenskej sále Domu kul-
túry boli zrekonštruované okná
na čelnej fasáde, predĺžilo a re-
konštruovalo sa verejné osvetle-
nie na amiteátri.

Koncom roka 2014 sa začala
realizácia projektu ISRMO, a to
Revitalizáciou vychádzkovo –

oddychovej zóny L. Novomes-
kého a Na bielenisku.

Mesto Pezinok splácalo aj v ro-
ku 2014 dva úvery zo ŠFRB (na
výstavbu sociálnych bytov na
Zumberskej ulici a na výstavbu
bytov Za hradbami) a dva ko-
merčné úvery – úver na rekon-
štrukciu budovy Radničné ná-
mestie 9 a úver na kúpu a rekon-
štrukciu budovy na ul. M. R. Šte-
fánika 9. Úver na rekonštrukciu
strechy budovy Mestského do-
mu na Holubyho ulici sa začne
splácať až v roku 2015. Konečný
stav dlhovej služby k 31. 12.
2014 je 2 583 760 eur. Mesto
úvery, ktoré sú vo výške cca
18 % bez problémov spláca.
Mestu Pezinok sa aj v roku

2014 darilo hospodáriť tak, aby
zabezpečovalo všetky úlohy, kto-
ré mu vyplývajú zo zákona o

obecnom zriadení a z prenese-
ných kompetencií. Vďaka tomu je
mesto vo veľmi dobrej finančnej a
ekonomickej kondícii a na rozdiel
od iných slovenských miest bez
problémov spláca svoje dlhy a
ostatné záväzky a dokáže každo-
ročne vyčleniť nemalé finančné
prostriedky na svoj trvalo udrža-
teľný rozvoj, údržbu školských bu-
dov, komunikácií, šport a kultúru.
Každoročný prebytkový rozpočet
je výsledkom dlhodobej kvalitnej
práce vedenia mesta, mestského
zastupiteľstva, ktoré rozpočet
schvaľuje, a jednotlivých oddele-
ní mestského úradu.

Záverečný účet Mesta Pezi-
nok za rok 2014 bude predlože-
ný na schválenie na zasadnutie
MsZ dňa 11. 6. 2015.

vedúca OE a MD
Ing. Alena Gusejnova,

Pezinok v roku 2014 hospodáril opäť s prebytkom

Mesto získalo 110 000 eur

Metódu, ako vystrihnutú z čias
totality, si zvolila redakcia Srdca
Pezinka vo svojom aprílovom
čísle pri článku „Sociálna komi-
sia u bezdomovcov“. Podpísali
ho Elena Žárska a Zlatica Her-
dová. V článku sa popisuje stav
Nocľahárne – mestského centra
pre bezdomovcov na Bratislav-
skej ulici.

Predchádzala mu návšteva
Komisie sociálnej starostlivosti,
ktorej členkou je aj poslankyňa
Žárska. Všetci prítomní konšta-
tovali, že podmienky v našej
Nocľahárni sú viac ako štan-

dardné, a že ani mnohí dôchod-
covia, ktorí celý život poctivo pra-
covali, žiaľ, dnes nebývajú v ta-
kýchto podmienkach.

Až potiaľto by bolo všetko v po-
riadku, keby redakcia Srdca Pe-
zinka k tomuto vcelku pozitívne-
mu článku nepridala fotografiu
(akože ilustračné foto) nie z Noc-
ľahárne, ale z anonymného brlo-
hu bez okien, s posprejovanými
stenami a matracmi na zemi.

Fotografia, uverejnená spolu s
článkom, u mnohých čitateľov
navodzovala na prvý pohľad do-
jem, že takto to vyzerá aj v na-

šom mestskom „azyláku“. Pri-
tom si mohli autorky článku ale-
bo redakcia urobiť vlastnú fo-
tografiu alebo o ňu požiadať
Mesto.

Domnievame sa však, že ten-
denčné a cielené poškodenie
mesta redakcii vyhovovalo viac.
Podobne ako minulý mesiac,
keď tento pamflet uverejnil abso-
lútne tendenčný článok „Bág-
rom na bezdomovcov“.

Je nám jasné, že redakcia
Srdca Pezinka sa opäť bude vy-
hovárať, že to tak nie je, že len
nemali inú fotku a podobne.

Odmietame takéto metódy, kto-
ré hrubým spôsobom poškodzu-
jú prácu mesta a dlhoročnú sna-
hu integrovať bezdomovcov –
tých, ktorí o to prejavia záujem –
do mestskej komunity. Zároveň
žiadame redakciu Srdca Pe-
zinka, aby sa za uverejnenie ne-
pravdivej fotografie verejne
ospravedlnila. Dočkáme sa nie-
kedy?

Pre porovnanie uverejňujeme
vľavo manipulatívnu fotografiu
zo Srdca Pezinka. Vpravo je sku-
točný stav mestskej Nocľahár-
ne. (OŠaSS)

Keď nie slovom, aspoň obrazom
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Pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov sa uskutočnilo
dňa 15. 4 .2015 v Zariadení opatrovateľskej služby na Komen-
ského 23 vystúpenie žiakov zo ZŠ Fándlyho. Pod vedením p. uč.
Rozbeskej žiaci vystúpili v krojoch s folklórnym repertoárom, ktorý
sprevádzala p. učiteľka na hudobnom nástroji.

Vystúpenie sa konalo na nádvorí zariadenia. Slávnostnú at-
mosféru dopĺňalo slnečné počasie a radosť našich klientov.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie seniorov a mládeže.....

Deň starých rodičov ...

K 31. marcu 2015 väčšina
spoločností Skupiny COFELY
pripravila pre svojich odberate-
ľov vyúčtovanie cien tepla.
Uplynulú vykurovaciu sezónu
výrazne ovplyvnila teplá zima,
ktorá patrila k najmiernejším
za ostatných 10 rokov. Okrem
počasia náklady na teplo
ovplyvnila aj cena zemného ply-
nu, ktorá bola v medziročnom
porovnaní nižšia.

Obyvatelia v mestách,
v ktorých teplo dodávajú spo-
ločnosti Skupiny COFELY,
zaplatia tento rok za teplo me-
nej. Cenu tepla okrem mier-
nejšej zimy ovplyvnila aj niž-
šia cena zemného plynu
a investície do rozvoja a mo-
dernizácie tepelných hos-
podárstiev, ktoré Skupina
COFELY prevádzkuje.

„S dodávate-
ľom plynu sa nám pre uplynulú,
ale aj budúcu vykurovaciu se-

zónu podarilo dohodnúť vý-
hodnejšie podmienky, čo je urči-
te dobrá správa pre našich
zákazníkov. Maximálne ceny
plynu sú pre rok 2015 nižšie
v porovnaní s rokom 2014
približne o 5 %.,“

„Pokles nákladov na teplo po-
zitívne ovplyvnilo aj mierne zní-
ženie variabilnej zložky ceny
tepla. Cofely sa darí vďaka in-
vestíciám do rozvoja a moder-
nizácie tepelných hospodár-
stiev zvyšovať účinnosť a zni-
žovať straty pri výrobe tepla, čo
má samozrejme pozitívny vplyv
aj na konečnú cenu tepla pre
našich odberateľov,“

hovorí Martin
Žigo, riaditeľ Divízie výroby
a distribúcie energií v Cofely.

dopĺňa
Martin Žigo.

Konkrétnym príkladom je re-
konštrukcia tepelného hospo-
dárstva v Pezinku. Termming,
spoločnosť Skupiny COFELY,

plánuje v Pezinku celkovo pre-
investovať 5,3 milióna eur. V pr-
vej etape rekonštrukcie, ktorá
bola ukončená minulý rok,
Termming vymenil teplovodné
rozvody a nainštaloval 60 odo-
vzdávacích staníc tepla priamo
v domoch. Vplyv investície, kto-
rý sa na cene tepla naplno pre-
javí budúci rok, pozitívne
ovplyvnil cenu už aj počas toh-
toročnej vykurovacej sezóny.

„V mestách, v ktorých pre-
vádzkujeme tepelné hospodár-
stvo, sa nám darí pripájať nové
objekty a budovať nové zdroje
tepla. Zvyšuje sa tak regulač-
ný príkon, fixná zložka sa
rozrátava na väčšie množstvo
odberateľov, čo v konečnom dô-
sledku znižuje celkovú cenu
za teplo. Okrem toho plánuje-
me v tepelných hospodár-
stvach v Bratislave a v Malac-
kách vybudovať kogeneračné

jednotky, vďaka ktorým sa zvý-
ši energetická efektívnosť,“

Teší nás, že našim zákazní-
kom môžeme ponúkať kvalitné
služby za stabilné a konkuren-
cieschopné ceny. Moderni-
zácia a investície do rozvoja
tepelných hospodárstiev, ktoré
majú významný vplyv na výšku
ceny tepla, patria medzi priorit-
né ciele našej spoločnosti,“

ho-
vorí Martin Žigo.

Všetky spomenuté pozitívne
vplyvy sa premietajú do nižších
nákladov za teplo pre konco-
vých odberateľov spoločností
Skupiny COFELY. Skutočná ce-
na tepla za rok 2014 dodáva-
ného spoločnosťami Skupiny
COFELY je v priemere vo varia-
bilnej zložke približne o 3 % niž-
šia a vo fixnej zložke o približne
6 % nižšia, ako schválená maxi-
málna cena pre rok 2014.

„

uza-
tvára Martin Žigo.

Zákazníci spoločností Skupiny
COFELY zaplatia za teplo menej

Ku dňu dňa matiek sa
uskutočnilo dňa 13.05
posedenie klientov v
ZOS na Komenského
23 v Pezinku. Pose-
denie im spríjemnilo vy-
stúpenie detí zo špe-
ciálnej základnej školy
v sprievode pani učiteľ-
ky. Deti obdarovali na-
šich klientov vlastno-

ručne vyrobenými darčekmi a za vystúpenie boli odmenené slad-
kosťami. vedúca ZOSMgr. Alena Černáková,

... a Deň matiek v ZOS

Inzercia

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna hasičov 6. mája 2015
prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal delegáciu dobro-
voľných hasičov, ktorí sa svojou aktívnou prácou zúčastňujú na
rozvoji humánnej činnosti Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Dele-
gáciu viedol prezident DPO SR Ladislav Pethó, členom delegácie
bol aj Pezinčan, čestný predseda DHZ Pezinok Gabriel Guštafík.
Prezident poďakoval dobrovoľným hasičom, ocenil ich spoločenskú
angažovanosť, ktorú dal za príklad aj ostatným obyvateľom Slo-
venska. Pozdravil všetkých viac ako 90 tisíc členov DPO SR. Po sláv-
nostnom prípitku zotrval s prítomnými v príjemnom neformálnom roz-
hovore. Pred dvomi rokmi sa tejto cti dostalo členovi DHZ Pezinok
Jánovi Slanému, ktorého prijal vtedajší prezident Gašparovič.

Dobrovoľní hasiči u prezidenta SR

Čestný predseda DHZ Pezinok Gabriel Guštafík
v rozhovore s prezidentom SR Andrejom Kiskom.

Určite ste si všimli nanovo vymaľovaný
podchod na železničnej stanici v Pezinku.
Je to začiatok realizácie projektu „Pekná sta-
nica“, ktorý vymysleli mladí pezinskí „street
artisti“. S touto myšlienkou oslovilo OZ
Srdce Pezinka Železnice Slovenskej repub-

liky (ŽSR). Po niekoľkých mesiacoch rokovania v týchto dňoch
OZ Srdce Pezinka podpísalo zmluvu so ŽSR, predmetom ktorej
je realizácia tohto projektu. Dolaďujú sa už len vykonávacie de-
taily, aby sa splnili všetky zákonné podmienky na realizáciu.
Potešila nás ústretovosť a záujem o tento projekt zo strany
ŽSR, ktoré prejavili záujem aj o ďalšiu spoluprácu s nami pri
realizácii ďalších podobných projektov na objektoch vo vlast-
níctve ŽSR, napríklad v Trnave. Už teraz sa tešíme na vyno-
vené prostredie podchodu na pezinskej železničnej stanici
a dúfame, že také aj dlho zostane.

poslanec MsZ v PezinkuMilan Grell,

Pilotný projekt pripravený

Mestské zastupiteľstvo sotva
stihlo v apríli prijať Etický kódex
volených predstaviteľov a už sa
strhla búrka, aký je zlý. Najhlas-
nejšie kritizovali, samozrejme, tí,
ktorí s ničím lepším dosiaľ akosi
„nevedeli“, či „nestihli“ prísť. V po-
riadku, Srdce Pezinka má na
takúto stratégiu nárok. Hoci väč-
šine sa môže zdať smiešna a de-
tinská, má svoje skryté dôvody.

Čo však smiešne nie je ani ná-
hodou, sú osobné ataky, ktorými
„ srdciari “ svoju „ logiku “ podpo-
rili. V článku

sa mierou vrchovatou
ušlo aj mne ako poslancovi MsZ.
Vraj keby platil etický kódex už
skôr, isto by som sa dopustil jeho
porušenia, keď som nehlasoval
pri určení platu primátora za
Grellov návrh, ale za predložený
návrh v pôvodnom znení. A vraj
by som porušil aj iné ustanove-
nia. Zdôrazňujem slovíčko „by“ a
absurdnosť tejto konštrukcie.
Priestor na vyjadrenie mi redak-
cia, samozrejme, nepovažovala
za potrebné či vhodné poskyt-
núť.

Keby preto niekto pochyboval,
čo je skutočným účelom článku,
napovie mu to konštatovanie v
závere:

„Etika a čestnosť?
Pche!“

„Dúfajme, že si pán po-
slanec vstúpi do svedomia a
začne sa riadiť novoprija-
tým etickým kódexom, za kto-
rý sám hlasoval. Doteraz
sa nemusel správať čestne,

keďže ho to doma asi nenau-
čili. “

„súkromný záu-
jem zahŕňa možnú výhodu pre
voleného predstaviteľa, jeho
rodinu, priateľov, blízke osoby
a právnické alebo fyzické oso-
by, s ktorými má volený pred-
staviteľ súkromné, obchodné
alebo politické vzťahy.“

Dá sa podobný neférový a neo-
podstatnený podpásový útok,
ktorý nemieri len na mňa, ale i
moju rodinu, považovať za čosi
iné než za zlomyseľnú jedovatú
slinu? Nečudo, že sa autor ne-
chcel podpísať. Nedávny prípad
viceprimátora Andela, ktorý sa
na stránkach uvedeného plátku
dočkal ešte zákernejšieho ata-
ku, ukázal, že apelovať na etiku,
morálku či nebodaj domáhať sa
odpovede alebo opravy zrejme
nemá zmysel.

Ťažko povedať, či niektorým
popredným „srdciarom“ viac va-
dí môj nekompromisný prístup,
keď sa ani počas zasadnutí MsZ
nezdráham nazývať veci pra-
vým menom, alebo fakt, že som
syn človeka, ktorého opakovane
nedokážu zdolať v demokratic-
kých voľbách, a to ani s vypätím
všetkých síl a nasadením znač-
ných prostriedkov.

Ale k veci: autor správne cituje
z kódexu, že:

V sú-
vislosti s týmto ustanovením etic-
kého kódexu je však dôležité pri-
pomenúť, že platové pomery

primátorov a starostov obcí sú
upravené osobitným zákonom.
A najmä, že plat je odmenou za
prácu a nemožno ho považovať
za nenáležitú výhodu! V rovna-
kej situácii by som rovnako po-
stupoval aj v prípade, že by som
hlasoval o plate inej osoby. Teda
v prvom rade bral do úvahy do-
siahnuté výsledky práce a kvali-
tu jej výkonu.

Obvinenia teda stoja na vode.
Anonymný pisateľ s ľahkosťou
chrobáka Truhlíka navyše „za-
búda“, že ak by mal pravdu, po-
tom je jedno, či by som hlasoval
za predložený návrh alebo za
Grellov neodôvodnený „trucná-
vrh“, teda navýšenie mzdy o
30%. Rozdiel v percentách je to-
tiž z tohto pohľadu irelevantný.

Nuž, ale moje rodinné pomery
sú dobre známe. Nepochybu-
jem o tom, že zrejme každý zo
691 Pezinčanov, ktorí mi odo-
vzdali svoj hlas, vedel, čí som
syn a teda vedel aj o to, že v is-
tom momente budem musieť hla-
sovať nielen o návrhoch, ktoré
predkladá môj otec, ale aj o tých,
ktoré sa nejakým spôsobom do-
týkajú jeho osoby. Ďakujem, že
mi verili, že budem hlasovať pod-
ľa najlepšieho vedomia a svedo-
mia, tak ako v iných prípadoch.

Tragikomicky však vyznieva,
že o etike a čestnosti by ma rád
poúčal autor, ktorý nemá ani toľ-
ko cti a osobnej statočnosti, aby
sa pod tú kôpku nezmyslov pod-
písal.Azaujímavé, že sa tak opa-
kovane deje na stránkach pe-

riodika prepojeného s občian-
skym združením, ktorého kandi-
dáti sa dodnes neunúvali svojim
voličom, no ani nám ostatným
dostatočne objasniť, z akých
zdrojov financovali svoju masív-
nu volebnú kampaň.

Na záver si preto dovolím jed-
nu úvahu, komu môže vadiť etic-
ký kódex tak veľmi, že zaň od-
mietol zahlasovať a teraz musí
vypúšťať dymovú clonu, aby ne-
stratil tvár pred svojimi voličmi.
Vo vyššie citovanom ustanovení
etického kódexu sa okrem iného
uvádza, že

Keby platil etický kódex už
skôr, ťažko by sa „Srdciarom“ hla-
sovalo napríklad za Grellove par-
kovacie miesta na Jesenského
ulici, keďže má so „svojimi“ po-
slancami popri priateľských aj
úzke politické vzťahy. Takisto by
sa im ťažko hlasovalo za miesta
pre spoločnosť, ktorá je perso-
nálne prepojená so zadávate-
ľom inzercie v časopise Srdce
Pezinka (viď aprílové číslo, s.
11), keďže okrem iných vzťahov

(M. G. a jeho spoločnosť
Grafitstav s dotyčnou firmou)
spájajú vzťahy obchodné. A tak-
to by sa dalo pokračovať ešte
veľmi dlho. Ale o tom azda nie-
kedy nabudúce...

poslanec MsZ

„súkromný záujem
zahŕňa možnú výhodu pre...
fyzické osoby, s ktorými má
volený predstaviteľ súkrom-
né, obchodné alebo politické
vzťahy.“

Adam Solga,

ich

Dymová clona
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Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku vás aj tento rok pozýva v
mene všetkých organizátorov,
partnerov a mediálnych partne-
rov na medzinárodné podujatie
Keramické trhy.

Dvanásty ročník, ktorý sa bu-
de konať v termíne

venujeme keramic-
kým odborom na Škole úžitko-
vého výtvarníctva Josefa Vydru
v Bratislave a Strednom odbor-
nom učilišti Komenského. Sú-
časťou ich prezentácie budú
výstavy v priestoroch múzea –
pod názvom ukáže
50 rokov existencie dnes už za-
niknutého odboru Keramika
na SOU Komenského (1951 –
2001). ŠUV Josefa Vydru sa
predstaví aj sobotným výpa-
lom pece pred budovou Malo-
karpatského múzea. Predmety

od 12. do
14. júna,

Zo školy...

Keramické trhy ponúknu to najlepšie zo škôl

z nočného výpalu uvidíte od ne-
dele 14.6. ako súčasť výstavy

Keramické trhy sú známe kva-
litnými produktmi, ktoré každo-
ročne ponúka takmer 150 vý-
robcov zo Slovenska, Čiech,

Páli nám to.

Poľska, Maďarska, Bulharska
či Slovinska. Chýbať medzi ni-
mi nebude nevidiaca kerami-
kárka Soňa Zelisková, ktorá do
točenia hliny na kruhu zapojí aj
detských návštevníkov. Pre
tých bude pripravený program

v detských dielňach

aj hudobné vystúpenia pre
dospelých

Ráčte vstúpiť
– obchody a služby na sta-
rých fotografiách.

Miroslava Kišoňová

na Rad-
ničnom námestí. Súčasťou po-
dujatia sú okrem aktivít pre deti

– napr. Kuštárovci,
Banda, Arion, Šenkvická muzi-
ka, Bukasový masív alebo pás-
mo detí zo ZUŠ Pezinok.
Radničné námestie tiež ponúk-
ne možnosť vyjadriť svoj názor
v súťaži – tentokrát je témou
„svietnik“. Za jednotlivé svietni-
ky budete môcť hlasovať – tie,
ktoré získajú najviac hlasov, bu-
dú umiestnené v Malokarpat-
skom múzeu.

Bohatý sprievodný program
doplní výstava Mestského mú-
zea v Pezinku –

Mesto Pezinok a jeho história sú nerozlučne späté s vínom.
Hoci v súčasnosti sa vinohrady rozprestierajú na menšej rozlohe
ako v minulosti, vínu to na kvalite nijako neuberá. Do nástupu so-
cializmu mohli vinári ponúkať svoje produkty nielen na predaj, ale
v období od Michala do Juraja mali aj možnosť výčapu pod vie-
chou. Najmä pre menších producentov to bola jediná možnosť
ako vďaka vínu zarobiť.

V Pezinku sme v r. 2014 ako prví na Slovensku oživili tradíciu
viech a vytvorili tak produkt, ktorý podporuje nielen domácich vino-
hradníkov a vinárov, ale tiež cestovný ruch. V tomto roku sa môžu
návštevníci opäť tešiť, pretože 11 pezinských vinárstiev bude

nalievať vína vo svojich priesto-
roch. V termínoch máj až august navštívte vinárov od stredy do so-
boty v čase počas septembra a októbra
vás radi pohostia v rovnaké dni od Projekt
Pezinské viechy zastrešuje Malokarpatské múzeum v Pezinku
v spolupráci so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov
spolu s Mestom Pezinok.

od 27.mája do konca októbra

od 17.00 do 21.00 hod,
17.00 do 20.00 hod.

Miroslava Kišoňová

Pezinské viechy
budú aj v tomto roku

PIATOK 12. 6.

SOBOTA13. 6.

14.00 h
14.00 h

14.00 – 18.00 h
14.00 – 18.00 h
15.30 h
18.30 h
21.00 h

9.00 h
9.30 – 18.00 h

Začiatok predaja
Slávnostné otvorenie Keramických trhov za účasti pred-
sedu BSK Pavla Freša a primátora mesta Pezinok
Olivera Solgu

začiatok súťažnej výstavy „Svietnik“
Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí

ZUŠ Pezinok
KUŠTÁROVCI
Ukončenie prvého dňa trhov

začiatok predaja
Pokračovanie súťažnej výstavy „Svietnik“

10.00 – 18.00 h
11.00 h
14.30 h
18.00 h
21.00 h

9.00 h
9.30 – 13.00 h
10.00 – 18.00 h
14.00 h
15.00 h
18.00 h

Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí
BANDA
KUŠTÁROVCI
ŠENKVICKÁ MUZIKA
Ukončenie druhého dňa trhov

začiatok predaja
Pokračovanie súťažnej výstavy „ Svietnik “
Tvorivé detské dielne na Radničnom námestí

Vyhodnotenie súťaže „ Svietnik “
BUKASOVÝ MASÍV
Ukončenie trhov

NEDEĽA14. 6.

Zmena programu vyhradená

Program Keramických trhov 2015

Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža v Pezinku po-
zýva dobrovoľných darcov krvi
na spoločný odber, ktorý sa

uskutoční dňa (pondelok)
v salóniku Domu kultúry na Holubyho ul. č. 42. Darcovia si pri-
nesú so sebou občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz
darcu krvi.

22. júna 2015 od 8.00 do 11.00 h

(r)

Pezinská kvapka krvi

Možno sa vám zdá, že teraz,
keď sú v plnom prúde „zelené
roboty “ vo vinohrade, je prípra-
va na Vinobranie ešte v nedo-
hľadne. Ale opak je pravdou.
Okrem kolotočov, stánkov s ob-
čerstvením a tovarom, čo je v
náplni našich kolegov z MsÚ,
pripravuje Pezinské kultúrne
centrum v spolupráci s komi-
siou Vinobrania kultúrny prog-

Čo sa chystá na Vinobranie 2015
ram na tomto najväčšom podu-
jatí v meste Pezinok.

Ako každoročne, i v tomto ro-
ku sa uskutočnia koncerty,
hovorené slovo, šermovanie a
humor na dvoch scénach, teda
na Radničnom námestí a v
Zámockom parku. Okrem pe-
zinských súborov a skupín
dostanú príležitosť nielen naši
tradiční hostia – napr. FUNNY

FELLOWS,

KANDRÁ-
ČOVCOV,

GIZKA OŇOVÁ

KORBEN
DALLAS MILO KRÁĽ
BAND.

ale aj niečo nové:
milovníci ľudovky a dobrej zába-
vy sa môžu tešiť na

v repete bloku vám
zaspieva a
viac priestoru tento rok dostanú
slovenské kapely s pôvodnou
tvorbou, ako napr.

či
Samozrejme, nebudú

chýbať obľúbené folk a country

i dychová hudba. A čerešnič-
kou na torte bude dáma, ktorej
účinkovanie nám v minulom
roku prekazila búrka a vietor
–

Veríme, že tentoraz
bude počasie krásne a všetky
koncerty si vychutnáme my
Pezinčania i návštevníci zblíz-
ka aj zďaleka.

JANA KIRSCHNER a J.K.
BAND.

(I.N.)

17. apríl 2015 v SOŠ, Komenského 27, Pezinok sa niesol v
znamení 10. ročníka Ceny mesta Pezinok. Táto kadernícka sú-
ťaž vošla do povedomia verejnosti, dôkazom čoho je aj 30
prihlásených súťažiacich z 10 škôl, plne obsadené súťažné dis-
ciplíny a množstvo divákov z „nekaderníckeho sveta“. Príjemnú
atmosféru sympatickej súťaživosti spestrili vystúpenia taneční-
kov, spevákov, recitátorov zo základných škôl, resp. záujmových
krúžkov z Pezinka a okolia.

Najúspešnejšou školou v účesovej tvorbe bola SOŠ, Sväto-
plukova, Bratislava – 6 súťažiacich žiakov, 6 umiestnených v pr-
vej trojke, z toho 2 „zlatí“. Usporiadateľskej pezinskej škole sa po-
darilo získať 2. miesto zásluhou Laury Dančovej (pánsky účes),
Patrícia Poláčková získala 3. miesto (dámsky extravagantný
účes), 3. miesta sa ušli maturantkám Diane Silnej (vrkoče) a
Martine Cáderovej (extravagancia v spoločnosti). Barbora Dani-
helová vybojovala škole 1. miesto vrkočovou kreáciou.

riaditeľka SOŠElena Jurčíková,

Úspešné podujatie v SOŠ Komenského

Prijatie
u prezidenta SR

Anketa „ZlatýAmos“ je urče-
ná najlepším učiteľom, kto-
rých nominujú vysokoškolský
študenti, ich bývalí žiaci stred-
ných škôl. Nie je žiadnym ta-
jomstvom, že študenti na dob-
rého stredoškolského profe-
sora spomínajú celý život a do
istej miery mu vďačia za svoje
budúce profesné smerovanie
a úspechy. Najvýznamnejších
učiteľov ocenených týmto titu-
lom prijal 11. mája prezident
Slovenskej republiky Andrej
Kiska. Medzi tohoročnými oce-
nenými bola aj RNDr.

(na snímke vľa-
vo), zástupkyňa riaditeľky pe-
zinského gymnázia a dlho-
ročná učiteľka matematiky a
informatiky. K významnému
oceneniu jej srdečne blahože-
láme.

Mária
Obselková

(ra)

Inzercia
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Rodný dom Jána Kupeckého v
Pezinku stojí na periférii záujmu,
ale len zdanlivo.

Dôkazom je Deň otvorených
dverí, ktorý sa konal 30. 4. 2015
pod názvom

. Tento jed-
nopodlažný objekt má správe
Malokarpatské múzeum v Pe-
zinku a jeho majiteľom je BSK.
V Deň otvorených dverí sa na
dvore Rodného domu zišlo 22 ľu-
dí, ktorí si vypočuli úvodné slová
riaditeľa múzea PhDr. Martina
Hrubalu, PhD. Tvorbu a život vor-
bu barokového umelca predsta-
vil teoretik umenia a primátor
mesta Pezinok Mgr. Oliver
Solga. S históriou a dianím v do-
me Jána Kupeckého oboznámi-
la prítomných teoretička umenia
Eva Trilecová.

Okrem bohatej dávnej histórie
sú pre budúcnosť domu neme-
nej dôležité aktivity, ktoré sa tu
konali v rozmedzí 70. a 90. ro-
kov minulého storočia Je to
množstvo výstav významných

Pohár vína na dvo-
re Jána Kupeckého

slovenských výtvarníkov, kto-
rých diela sú dnes vyhľadávané
zberateľmi umenia a galériami.
Medzi vystavujúcimi umelcami
boli aj mnohí Pezinčania a napo-
kon aj grafické listy Jána Ku-
peckého vystavené v roku 1972
boli viac ako len zaujímavý vý-
stavný počin.

V roku 1984 bola na dome od-
halená busta J. Kupeckého, kto-
rú zhotovil akad. soch. Alexan-
der Ilečko.

Významným medzníkom bol
však rok 1991, kedy sa za spo-
lupráce s Galériou hlavného mes-
ta Bratislavy podarilo otvoriť stálu
expozíciu Jána Kupeckého v
menšej miestnosti domu. Druhú
väčšiu miestnosť prenajali za úče-
lom umeleckej kaviarne, kde boli
pravidelne poriadavané výstavy
ľudových i profesionálnych umel-
cov z Pezinka a okolia. Ako ku-
rátori výstav tu pôsobili: Bohuš
Bachratý, Ľubomíra Fašangová,

Ľubomíra Slušná, Oliver Solga,
Silvia Ilečková, Ľubomíra Pete-
rajová, Irena Pišútová. Zoznam
vystavujúcich autorov: Hana An-
tošová, Anton Anderle, Jozef Ba-
jus, Ján Baláž, Albín Brunovský,
Milan Dinga, Yuri Dojč, Karol
Drexler, Karol Drexler ml., Andrej
Frič, Peter Geisler, Fero Guldan,
František Hrutús, Dana Holano-
vá, Gustáv Hupka, Alexander
Ilečko, Jozef Ilečko, Jozef Janko-
vič, Tomáš Janovic, Dušan Krá-
lik, Jaroslav Kinl, Ján Korkoš,
Marcela Korkošová, Viktor Ku-
bal, Eva Kyselicová, Jozef Lac-
kovič, Viliam a Marcela Loviška,
Alexander Mlynarčík, Fridrich
Moravčík, Igor Piačka, Júlia Piač-
ková, Štefan Polkoráb, Dávid Po-
povič, Štefan Prokop, Peter Rol-
ler, Agneša Sigetová, Rudolf Si-
kora, Oliver Solga, Ondrej Šte-
berl, Ingrid Šurinová, Marie To-
mašová, Pavol Tóth, Danica Ty-
ková, Augustín Zabadal, Daniela
Zacharová, Jana Želibská, Emil
Venkov, Gottfried Laf Wurm. (ET)

Dom Jána Kupeckého si zaslúži viac

Pre študujúcich mladých ľudí je nesmierne dôležité získať čo
najširší prehľad o svete, budovať vlastnú osobnosť bažiacu po
nových skúsenostiach, vzdelaní, tvorivosti... čo je aj úlohou rodi-
ny, spoločnosti, školy, ale je len jednou stranou mince. Druhou
stranou mince skutočný život, ktorý nie je nalinajkovaný, kde
úspech je relatívny, šťastie môže byť skryté v banalitách, ktoré
znamenajú viac ako si myslíme... Aj o tomto bola beseda v
Malokarpatskej knižnici vo vynikajúcom obsadení. So žiakmi pe-
zinského gymnázia debatovali spisovatelia a finalisti súťaže
AnasofLitera Márius Kopcsay a Veronika Šikulová, ktorá v ne-
formálnom rozhovore zoznámila študentov s tvorbou svojho
hosťa, prozaika i novinára v jednej osobe. Študenti síce neboli
príliš aktívni, no s vysokou pravdepodobnosťou bol výsledok
viac ako pozitívny. (pb)

Študenti a spisovatelia

V roku 2015 si pripomíname 70. výročie od ukončenia II. sve-
tovej vojny, 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra a v Pezinku o
niečo menšie, ale nezanedbateľné 55. výročie opätovného zalo-
ženia Malokarpatského múzea v Pezinku.

Pri príležitosti narodenín sme rozšírili ponuku o nový formát –
Počas posledných štvrtkov v mesiaci (apríl

– jún, október - december) vám od 17.00 hod. prezentujeme rôz-
ne témy – históriu budovy Malokarpatského múzea s príbehom
najstaršieho lisu, dom Jána Kupeckého, unikátny prísažný kríž
a súdne procesy Pezinka, archeologické nálezy i prácu archeo-
lóga v múzeu. Chceme vyberať témy a hostí, ktorí vás zaujmú a
ponúknu vám nové informácie zaujímavým spôsobom. Je to
náš príspevok pre všetkých vás, bez ktorých by toto múzeum ne-
bolo súčasťou Pezinka už viac ako polstoročie.

Pri ďalšom Pohári vína o piatej sa na vás teší historik
múzea Tomáš Klokner.

Pohár vína o piatej.

25. júna
Miroslava Kišoňová

Pohár vína o piatej

FOTO (pb)

30. apríla 2015 sa vo Zvolene konal 5. ročník celoslovenskej spe-
váckej súťaže ZUŠ Pink Song. Na najvyššie ocenenie – zlaté pás-
mo – tentokrát suverénne siahol žiak pezinskej ZUŠ

. Veľmi pekný výkon podala aj ktorá si
priniesla strieborné pásmo. Obaja úspešní žiaci pracujú pod vede-
ním Mgr. Evy Rosenberger.

Už na druhý deň – 1. mája – sme držali palce našej flautistke
Po úspechu na vlaňajšej celoslovenskej súťaži

sa tentokrát zúčastnila medzinárodnej súťaže „Flautiáda“, ktorá
sa už po piaty raz konala na Konzervatóriu v Bratislave. Dominka
podala technicky aj umelecky kvalitný výkon a porota jej udelila
bronzové pásmo. Súťaž s medzinárodným zastúpením (Sloven-
sko, Česko, Rakúsko, Poľsko, Rusko, Maďarsko, Chorvátsko,
Bulharsko) bola určite pre Dominiku a jej pedagogičku Mgr. art.
Andreu Klattovú zaujímavou skúsenosťou a inšpiráciou do ďalšej
tvorivej práce.

Richard
Ciller Zuzana Polašková,

Dominike Forgó.

(ZA)

Žiaci ZUŠ E. Suchoňa opäť úspešní na súťažiach

Z á k l a d n á
umelecká škola
E. Suchoňa v
Pezinku uspo-
riadala 23. aprí-
la v kultúrnom
dome tradičný
koncert „Hrá ce-
lá rodina“. Už
takmer dve de-
saťročia vždy v
apríli v nepár-
nom roku otvára

ZUŠ pódium nielen svojim žiakom, ale aj všetkým rodinným prí-
slušníkom, ktorí vedia a majú chuť zamuzicírovať si na spoloč-
nom koncerte.

Tak sa aj na tohtoročnom koncerte v príjemnej priateľskej at-
mosfére stretlo niekoľko profesionálnych aj amatérskych hu-
dobníckych rodín. Ich želanie peknou hudbou premeniť všedný
deň na sviatočný sa určite splnilo... (ZA)

Hrá celá rodina

Írsky spisovateľ Abraham
„Bram“ Stoker vydal svoj legen-
dárny román o rumunskom gró-
fovi Draculovi v roku 1897. Je
známe, že historickou predlo-
hou strašidelnej postavy kar-
patského krvilačného grófa bo-
lo valašské knieža Vlad III.
Dracula.

Stokerov román však upred-
nostnil pred historickou vernos-
ťou skôr – v tom čase populár-
nu – mystickú atmosféru, pre
ktorú sa toto dielo zaradilo me-
dzi najznámejšie svetové best-
sellery. Niekoľkokrát bolo spra-
cované aj filmovo. A nieto divu,
že sa pred dvadsiatimi rokmi
tento príbeh dočkal aj muziká-
lového spracovania.

Dracula. Strašidelný no i ro-
mantický príbeh, ktorý spre-
vádzal niekoľko generácií v
knižnej či filmovej podobe,
predstavuje už dve desaťro-
čia synonymum úspešného
a priekopníckeho muzikálo-
vého predstavenia. O tom,
že muzikál Dracula za celý
ten čas ani trochu nezosta-
rol, sa môžu Pezinčania už
čoskoro presvedčiť na vlast-
né oči. Neopakovateľná prí-
ležitosť sa im naskytne na
jedinečnom predstavení už
20. júna o 21. hodine v pries-
tore pezinského kameňolo-
mu. Hudbu k nemu zložil legen-

dárny český skladateľ a „hit-
mejkr“ Karel Svoboda, texty na-
písal Zdeněk Borovec a auto-
rom choreografie je Richard
Hes. Réžie sa zhostil Jozef
Bednárik.

V muzikáli, ktorý mal premié-
ru 13. októbra 1995, doslova za-
žiaril spevák Daniel Hůlka.
Predstavenie má za sebou viac
než 1 100 repríz a videlo ho 1,2
milióna divákov.

Už čoskoro k nim pribudnú
ďalší. Dracula po dvadsiatich ro-
koch opäť mieri na slovenské
pódiá, okrem iného aj do areálu
Kameňolomu pod pezinskou
Babou.

Areál zažil viacero úspešných
akcií, medzi nimi napríklad skve-

lé uvedenie muzikálu Kleopat-
ra na sklonku vlaňajšieho leta.
Organizátori, konkrétne spoloč-
nosť Silvi Production a neúnav-
ná organizátorka podujatí Silvia
Nemčovičová už vtedy uvažo-
vali o tom, že by do Pezinka mo-
hol zamieriť aj Dracula.

popisuje zrod tohto ambi-
ciózneho projektu PR manažér
podujatia Ján Kakaščík.

Diváci sa tento raz môžu tešiť
na Draculu v podobe, v akej ho
nevideli ani počas českej pre-
miéry. Do režisérskeho kresla

„Áno, impulz prišiel minulý
rok, len čo sme na pódiu v ka-
meňolome počas generálky
zbadali Daniela Hůlku. A do to-
ho dvadsiate výročie – všetko
do seba jednoznačne zapad-
lo,“

si tento raz sadol Filip Renč.
Samozrejme, určité úpravy si
vyžaduje aj samotný priestor ka-
meňolomu.

hovorí Ján Ka-
kačšík.

Jedinečná atmosféra pezin-
ského kameňolomu uprostred
malokarpatských lesov napo-
kon minulý rok zapôsobila aj
na samotného Dana Hůlku.

hovorí Ján Ka-
kaščík.Av čom podľa neho spo-
číva úspech nestarnúceho mu-
zikálového predstavenia? „

Neopakovateľný umelecký zá-
žitok čaká na obyvateľov a
návštevníkov Pezinka v pezin-
skom kameňolome už

.

„Špeciálne sa budú pripravo-
vať napríklad herci, keďže pó-
dium budú mať trochu väčšie
ako sú zvyknutí z pôvodného
prostredia,“

„Pripravujeme tiež špe-
ciálne nasvietenie areálu kame-
ňolomu, veľkoplošné obrazov-
ky, ktoré budú v tej najvyššej
kvalite prenášať všetky detaily,
a tiež ten najlepší zvuk, aký mo-
mentálne technika v roku 2015
ponúka.“

„Akurát sa teší, že tento raz bu-
de predsa len teplejšie, než
pred rokom“

V ne-
konečne silnej hudbe Karla
Svobodu, v stále aktuálnych tex-
toch Zdeňka Borovca a celko-
vom stvárnení silnej myšlienky,
čo všetko dokáže láska.“

20. júna
o 21. hodine (kam)

Dracula zavíta do pezinského kameňolomu

Ján Kupecký patrí me-
dzi veľkých európskych
barokových portrétis-
tov. Jeho rodný dom si
preto zaslúži adekvátnu
pozornosť.

Vernisáž maliarky Aleny Kolesárovej – Ličkovej nazvaná
„Medzi kvetmi“ sa uskutočnila v Pezinskom kultúrnom centre
28. 4. 2015, ako súčasť odbornej zložky maturitnej skúšky
Strednej odbornej školy z Komenského ulice.

Výstava FOTO (pb)
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Na bratislavskom konzervató-
riu som začala študovať herec-
tvo. Na konci prvého ročníka,
som urobila skúšky na flautu, tak-
že som študovala oba odbory na-
raz. Bolo to veľmi namáhavé a
dnes si myslím, že ma to dosť zni-
čilo a možno aj podlomilo moje
zdravie. Chodila som do školy od
siedmej ráno do deviatej večer.
Mala som hudobnú skupinu, s
ktorou som po večeroch skúšala
a cez víkendy som hrala divadlo.

Od malička som sa pohybovala
na javisku. Moji rodičia založili di-
vadlo Úsmev, ktoré funguje už vy-
še 30 rokov. Veľmi sa vyvinulo.
Milovala som rozprávky, hrala
som napríklad Kýblika v Snehu-
lienke. Bavia ma obe veci, hudba
aj herectvo a neviem robiť jedno
bez druhého. Koncom tretieho
ročníka som na „konzerve“ zisti-
la, že sa nechcem venovať váž-
nej hudbe. Začala ma zaujímať
džezová a improvizovaná hud-
ba. Stretla som sa s Jiřím Stiví-
nom, čo bol môj sen. On mi uká-
zal smer. Bolo to v Čechách, vo
Všenoroch, kde založil tvorivú
dielňu pre muzikantov, výtvarní-
kov aj tanečníkov. Stivín si tam
kúpil mlyn, v ktorom robí hudob-
né kurzy dodnes. Mala som vte-
dy šestnásť rokov, a tak so mnou
išiel aj otec ako pedagogický do-
zor. Vtipné bolo, ako som chcela
pred Stivínom zamachrovať, že
viem po česky. A keď sa ma spý-
tal, na čo hrám, hrdo som odpo-
vedala – na flútnu.

Moja sestra hrala na flautu aj
na klavír.Aj mama aj otec sú mu-
zikanti. Bavia ma atypické veci.
Baví ma ukázať na nástroji jeho
netradičnú polohu. Otec počúval
Šlitra a Suchého, takže som
vždy inklinovala k džezu, nikdy
nie k bigbítu ani k popovej muzi-
ke.

Študovali ste herectvo aj
hudbu, konkrétne flautu. Ako
ste sa k tejto netradičnej kom-
binácii dostali?

Vraj ste ho hrali už od det-
stva.

Prečo ste si vybrali flautu?
Pre džez je to predsa len nety-
pický nástroj, hoci príklad
Jiřího Stivína je inšpirujúci.

Venujete sa džezu aj alter-
natívnemu divadlu, teda ve-
ciam, ktoré vás bavia. Dajú sa
však v slovenských pome-
roch robiť profesionálne?

Alebo, aby sme nechodili oko-
lo horúcej kaše, uživia vás?

Najviac vás asi v tejto chvíli
zamestnáva nové divadelné
predstavenie. Svojrázne na
ňom je, že sa silný príbeh ne-
rozpráva formou textu, ale
prostredníctvom pohybu, ma-
siek a hudby.Ako sa zrodil ten-
to nápad?

Ako ste ho nahovorili na
spoločný projekt?

Áno, ale existenčne je to dosť
napínavé. S manželom Petrom
Preložníkom, takisto džezovým
muzikantom, máme hudobné
štúdio. Pomáhame si celá rodi-
na vrátane mojich rodičov. Je
pre mňa ťažké vybavovať a ma-
nažovať predstavenia a koncer-
ty. Umelca najviac ničí, keď sa
musí venovať administratívnym
veciam, na ktoré tu nie sú vhod-
ní ľudia.

K divadlu s použitím masiek
som sa dostala vďaka reži-
sérovi, pezinčanovi Patrikovi
Lančaričovi. Réžíroval s naším
divadlom Úsmev hru Klauni v
pekle. V hre je aj obraz s maska-
mi a Patrik mi povedal, že mám
na takýto divadelný prejav talent.
Odporučil mi, aby som si vy-
hľadala kurz – konkrétne v Ta-
liansku, ktoré má tradíciu ma-
siek – v ktorom by som viac pre-
nikla do tohto umenia. Prvý, kto-
rý som našla, bol v Benátkach.
Prežila som tam päť dní v pries-
tore, z ktorého sme sa cez dvere
dívali rovno na more a ešte aj rá-
no, pred cestou do školy, som si
chodila zaplávať na ostrov Lido.
Potom som si našla ďalší
kurz.Viedla ho Talianka, ktorá
študovala u francúzskeho diva-
delníka Jacquesa Lecoqua, za-
kladateľa a majstra známej školy
fyzického divadla v Paríži. Učilo
sa tam všetko, artikulácia pohy-
bu, improvizácia... Tu som spo-
znala talianskeho režiséra
Mattea Destra. Očaril ma svojou
prácou. Priniesol tam aj svoje
masky. Matteo má v sebe veľkú
energiu a hravosť. Pracuje s her-
cami tak, aby sa nebáli ísť na ja-
visko, ale tešili sa.

Oslovila som ho a on prišiel.
Najskôr sme veľmi rýchlo naštu-
dovali detskú inscenáciu „Haló,
mimozemšťan?“, ktorá sa hrá na
lodi Adyho Hajdu. Potom mi
Matteo povedal, že by chcel uro-
biť niečo bez textu, iba s hudbou.

�

�

Zaujal ho môj príbeh, písaný v
knihe Sisa a Sivý holub. Môj
dobrý kamarát Michal Denci pre-
ložil celú knihu do taliančiny, aby
si ju Matteo mohol prečítať. Na
Mattea to zapôsobilo veľmi su-
gestívne. Hľadal spôsob, ako pre-
rozprávať dej knihy do diania na
javisku, teda do divadelného jazy-
ka, ktorý sa musí zaobísť bez
slov. Vybral si z príbehu niekoľko
postáv a hlavné dejové situácie.
Ako v knihe, aj v predstavení sa
strieda realita so snom.

Predovšetkým treba povedať,
že nejde o pantomímu, využíva-
me len jej prvky. Masky vytvoril
Matteo pri počúvaní môjho CD
Sisa a Sivý holub. Hudba, ktorú
som tvorila v ťažkom období, ho
inšpirovala. Masky sa rodili veľ-
mi prirodzene priamo pod jeho
rukami. Celé predstavenie mi pri-
padá ako zázrak.

Danka Mackovičová, Tomáš
Zárecký, moja mama a ja. Na kla-
víri hrá Valér Miko, ktorý je ako
stvorený pre moju hudbu.
Matteo mi dal na začiatku pod-
mienku, že nesmiem hrať samu
seba. Neskôr sme robili casting
na postavy. Prekvapivé bolo, že
hlavnú postavu, nazvali sme ju
Chloe, vyhrala moja mama.
Diváci o tom celé predstavenie
nevedia. O to väčšie je ich
prekvapenie na konci, keď vy-
jdeme bez masiek na klaňačku.

Po rokoch vznikol určitý od-
stup. Možno nám v tomto
zmysle predstavenie aj pomáha
– dokonca sme aj pri skúšaní a
príprave zažili veľa komických si-
tuácií. Bola by chyba, keby som
na javisku plakala. Plakať má di-
vák, nie ja, ani nikto z protago-
nistov.

Sivého holuba. Postavu medzi
človekom a vtákom.Aešte kama-
ráta hlavnej hrdinky, chlapca, kto-
rého sme nazvali Potato, lebo pri-
pomína zemiak. Je to moja obľú-
bená postava. Keď mi Matteo po-
sielal fotku jej masky, zamilovala
som sa do nej. Každý hráme dve

�

�

�

�

Ako vznikali masky k pred-
staveniu?

Koľkí herci v inscenácii účin-
kujú?

Trápenie s ochorením určite
prežila rovnako intenzívne
ako vy, možno aj intenzívnej-
šie. Nie je pre vás náročné to
znovu prežívať na javisku?

Koho hráte vy?

postavy. Meníme si masky za pa-
ravánmi, jedine Chloe si masku
nemení. Výhodou hrania s
maskami je, že sa v nich neroz-
práva. Všetko sa hrá telom. Keď
máte postavu zažitú v tele,
maska ožíva. Samozrejme nás
na to Matteo dlho trénoval.

Mama je moja veľmi dobrá
partnerka. Na javisku ju nebe-
riem ako mamu. Vždy to tak bo-
lo, aj v divadle Úsmev. Už vtedy
sedela pri osvetľovačoch a
osvetlená malou lampičkou na
mňa pôsobila ako boh. Dobre sa
nám spolu hrá.

Asi som po tej chorobe potre-
bovala zmenu. Stretla som sa
vtedy s mojím dnešným manže-
lom Petrom a keďže sme sami
dvaja nemali dosť peňazí, tak
sme do toho išli aj s mojimi rodič-
mi. A aj dom máme rozdelený,
dolu bývajú rodičia a hore my.
Bývame tam už deväť rokov.

Vydali sme už tri časti a máme
dobré ohlasy. Napríklad aj moja
kamarátka z Grécka mi posiela
videá, na ktorých jej deti spievajú
tieto pesničky. Niektoré deti sa
pod vplyvom projektu zapísali do
Rozhlasovej speváckej družiny.
Páči sa mi, že sa postupne stup-
ňuje náročnosť hudby. V treťom
dieli už hrajú všetci muzikanti na-
živo, a zaznie napríklad i rap v po-
daní hercov Lukáša Latináka,
Mariána Miezgu a Róberta Ja-
kaba. V prvom dieli VHMD spo-
lupracovali s nami napríklad Mi-
lan Lasica, Marián Labuda starší
aj mladší, Zuza Tlučková, Zuza-
na Kronerová, Zuzana Haasová,
Maroš Kramár, Ján Galovič, Ivan
Romančík, Miro Noga a Martin
Huba, ktorý úžasne zaspieval
pesničku Papagáj a mnoho ďal-
ších. Niektorých hercov som
chcela doslova zvečniť pre naj-
mladšiu generáciu.

Najbližšie sa hrá 4. júna v
Dome kultúry, v Malej sále, o
19.00. Mnohí diváci mi povedali,
že táto hra je veľmi dôležitá – a
nielen pre ľudí, ktorí prekonali
chorobu. Je v nej silne vykresle-
ný aj vzťah matky a dieťaťa. O
predstavení by mal vzniknúť aj
dokumentárny film, ktorý sa točil
počas skúšania hry. Hudobné
motívy z inscenácie sa vyskytnú
na novom cédečku, ktoré teraz
robím. Hrá tam napríklad vynika-
júci venezuelský klavirista Be-
nito Gonzalez a náš trúbkar
Juraj Bartoš. Bude sa volať
Dream rhapsody.

�

�

�

�

Aký je to pocit, keď hráte s
mamou na javisku?

Ako ste sa dostali do Vinič-
ného?

Vašou známou aktivitou je
charitatívny projekt Veľkí her-
ci malým deťom – cédečko a
knižka s detskými pesnička-
mi, pričom výťažok z predaja
dostanú deti s onkologickými
ochoreniami.Aké máte ohlasy
a koho všetkého ste nahovori-
li na spoluprácu?

Čo plánujete ďalej? Kedy va-
še predstavenie Silent Rhap-
sody uvidíme v Pezinku?

(kam)

Vo štvrtok 16. 4. sa v ŠKD pri ZŠ Na bielenisku konal ďalší roč-
ník speváckej súťaže PUTUJEME ZA ĽUDOVOU PIESŇOU.
Na súťaži sa zúčastnilo 30 detí. Teší nás, že aj vďaka našim de-
ťom sa ľudové piesne dostávajú do povedomia a aj takouto for-
mou sa zachovávajú ľudové tradície. Súťaž moderovala vy-
chovávateľka pani Šimonovičová, pomáhal jej vychovávateľ
pán Pátek a pani Sviteková. Objektivitu výsledkov zabezpečila
porota v zložení troch žiačok II. stupňa a pedagógov. Ťažko bo-
lo určiť víťazov. Všetci boli perfektní a snažili sa čo najlepšie za-
spievať, o čom svedčia aj dve prvé a druhé miesta medzi prvák-
mi. Ceny nakoniec získali: Paulínka Procházková, Sofia Varho-
láková, Paulínka Šemetková, Viktória Barcajová, Gabriela Fi-
lípková, Júlia Brezinová, Simona Michalcová, Andrej Mojžiš,
Lenka Pastýrová, Izabela Feke, Sabrína Nižňanová. Porota
prekvapila udelením špeciálnej ceny za žartovnú pieseň Vy-
soký jalovec, ktorú získal prváčik Lacko Chovanec. Záver súťa-
že spestril vychovávateľ pán Pátek, ktorý zaspieval pieseň

ktorú žiaci spontánne odmenili búr-
livým potleskom. Celoklubová akcia sa vydarila, radi by sme po-
ďakovali za podporu vedeniu školy a pedagógom. Už teraz sa
tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

V pondelok doma nebudem,

Simona Sviteková

Folklórny spevác-
ky súbor RADOSŤ
pozýva všetkých mi-
lovníkov ľudovej
piesne na svoj
JUBILEJNÝ kon-
cert pripravený v
spolupráci s cimba-
lovou muzikou Miroslava Rajta pri príležitosti svojich 10. na-
rodenín. Koncert sa uskutoční dňa v spolo-
čenskej sále Domu kultúry .

Tešíme sa, že spoločne oslávime náš veľký sviatok.

31. mája 2015
o 18.00 h

Vstupné ľubovoľné. www.ozradost.sk

Pozvánka na koncert

Putujeme za ľudovou piesňou

Sisa Michalidesová: Odmalička som na javisku

Folklórny súbor Obstrléze 25. apríla poriadal už ôsmy ročník
prehliadky folklórnych súborov vo veľkej sále Domu kultúry pod
názvom SLNKO V NÁS. Prvý ročník bol prísľubom do budúc-
nosti, že budeme v tejto tradícii pokračovať a bola to pre nás veľ-
ká výzva.

Ľudová pieseň je prameň, ktorý nás dokáže povzbudiť, osvie-
žiťm spôsobiť nám radosť. Nádherné kroje zúčastnených súbo-
rov pôsobili ako krásne rozkvitnutá lúka. Bolo to prostredie spe-
vu, hudby, krásy a pokoja, teda všetkého, čo poteší ľudské srd-
ce. Naše pozvanie prijali súbory: Rošindolčan z Ružindola,
Lusk Modra, Bohdanovčan z Bohdanoviec a Kráľovan z Krá-
ľovej pri Modre.

Dnešné nárečie v Pezinku je tak trochu dedinské, trochu mest-
ské a navzájom sa ovplyvňujú. Všetky naše vystúpenia sú čisto
v pezinskom nárečí, ktoré zachovávame a tak tomu bolo aj, vo
viacerých vystúpeniach, ktoré náš súbor absolvoval ku Dňu
matiek. Darina Kontárová

Stretnutie s folklórom

Za silnými umeleckými diela-
mi často stojí silný osobný záži-
tok. Niekoľkomesačný pobyt v
nemocnici a stretávanie so smr-
ťou, ktorá sa nevyhýba ani det-
skému oddeleniu, spracovala
herečka, skladateľka a hudob-
níčka Sisa Michalidesová vo
svojej knihe Sisa a Sivý holub.
Na ich základe v spolupráci s
talianskym režisérom Matteom
Destrom vzniklo divadelné
predstavenie Silent Rhapsody.
Silný a pôsobivý umelecký záži-
tok sa zrodil v Pezinku, kde mal
aj svoju premiéru.

Lions klub Pezinok Bozin,
člen Lions Club International,
jednej z najväčších medziná-
rodných humanitných organi-
zácií, ktorá združuje vyše je-
den a pol milióna členov z viac
ako dvesto krajín sveta, od svoj-
ho vzniku v roku 2002 každo-
ročne organizuje charitatívny
koncert, ktorého výťažok spolu
s prostriedkami získanými z
ďalších dobročinných klubo-

vých akcií venuje na pomoc
handikepovaným a sociálne od-
kázaným ľuďom – deťom,
dospelým, seniorom, rodinám,
jednotlivcom aj inštitúciám, kto-
ré sa o takýchto spoluobčanov
starajú.

Tohtoročný lionský charitatív-
ny koncert, ktorý organizuje
náš klub s podporou firmy
Gaudium pána Jaroslava Pijá-
ka, sa bude konať 12. júna

2015 o 19.30 hod. na nádvorí
novootvorenej Vinárne u Pijá-
ka v Tureckom dome. Na podu-
jatí vystúpia hudobné skupiny
Wet Floor Experience z Pe-
zinka, Tadeáš Hrozáň Band zo
Senca a Zombie Jung Band z
Pezinka.

Všetkých, ktorí chcú v druž-
nom prostredí, v príjemnej roc-
kovej a bluesovej atmosfére
stráviť letný júnový večer, pri-

spieť podľa vlastného uváže-
nia formou dobrovoľného
vstupného na ušľachtilú vec a
zároveň sa stať svedkami odo-
vzdávania príspevkov z pros-
triedkov získaných z predaja
vianočného lionského punču a
vstupného z koncertu vybra-
ným jednotlivcom a inštitú-
ciám, srdečne pozývame na to-
to tradičné kultúrne podujatie.

Anton Eliáš

Charitatívny koncert Lions klubu Pezinok Bozin

Prvá z piatich knižných búdok
susedskej knižnice v Pezinku bo-
la otvorená 13. mája 2015 v
Zámockom parku v Pezinku me-
dzi budovou Centra voľného ča-
su a detským ihriskom. Knižnú
búdku symbolicky uviedol do ži-
vota lupienkami kvetov primá-
tor mesta Pezinok Mgr. Oliver
Solga.

Ďalšiu knižnú búdku sme otvo-
rili 18. mája 2015 počas podujatia Literatúra v Radnici. Otvoril ju
hosť večera – spisovateľ Michal Hvorecký. Knižná búdka sa na-
chádza na nádvorí budovy Starej radnice.

V súčasnosti pripravujeme knižné búdky pre sídlisko Sever,
Starý dvor a centrum mesta, ktoré chceme osadiť a spravovať v
spolupráci s dobrovoľníkmi – obyvateľmi danej oblasti.

Knižné búdky vznikli v spolupráci, nás z cyklu Literatúra v
Radnici – teda Artfora Pezinok, Malokarpatskej knižnice v Pe-
zinku a reštaurácie Radnica.

Poslaním knižných búdok je pospájať ľudí, ktorí žijú blízko se-
ba, možno aj spoločnými záujmami o knihy a príbehy. V knihách
môžete nechávať poznámky aj krátke recenzie.Aj samotné búd-
ky majú priestor pre nechávanie odkazov. Pri využívaní búdok
platí jediné pravidlo: Vezmi si knihu, po prečítaní ju vráť alebo
vymeň za inú. Stačí otvoriť dvierka, vložiť knižku alebo vybrať si
tú svoju. Daniela Tóthová

Knižné búdky
susedskej knižnice v Pezinku

FOTO: Peter Konečn
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24. apríla 2015 bola v Mestskom múzeu v Pezinku otvorená
Nová výstava s názvom Podtitul obchody a služby
na starých fotografiách má napovedať, čo od nej môže návštevník
očakávať. Dobové fotografie v kombinácii s reklamnými textami z
roku 1924 a faktografiou archívnych prameňov tvoria mozaiku ob-
chodných a živnostenských ponúk prvorepublikového Pezinka.
Najzaujímavejšie a najlukratívnejšie miesta v bezprostrednom
centre, námestie, Štefánikova, Kollárova a Holubyho ulica patrili
cukrárom, pekárom, hodinárom, holičom, obchodníkom s obuvou
a módnym tovarom, pohostinským zariadeniam i obchodom ponú-
kajúcim rôznorodý miešaný a koloniálny tovar. Kde Pezinčania na-
chádzali túto pestrosť tovarov a služieb prezrádzajú desiatky do-
chovaných záberov, na ktorých sa podarilo identifikovať jednotlivé
prevádzky, konkrétne budovy a adresy, do ktorých lákali napríklad
aj takéto reklamy:

Ráčte vstúpiť.

Výstava Ráčte vstúpiť, ktorú pripravila riaditeľka múzea Pet-
ra Pospechová, je prístupná do 30. júna 2015.

Ráčte vstúpiť

Slávnostná  promócia
absolventov ATV v Pezinku

Dňa 11/VII 1927. Nočnú
službu prevzali od 6-9 Ján
Kochan mesto, Samuel Ba
žík ulice, od 9-12 Samuel
Bažík mesto, Ján Kochan uli-
ce, od 12-3 Samuel Vršek mes-
to, Rafael Molnár ulice, od 3-6
Rafael Molnár mesto, Samuel
Vršek ulice,

inše ništ nové.

-

hlása, že Teodor K
bol skrzeva bitku a opilost o
½12 hod do ½7 hod rána zavre-
ti do vitrízvenia na mestský
dom,

.

Dňa 16/VII 1927. Dennú
službu prevzali od 6-1/2 9
Samuel Bažík mesto, od ½ 9-
11 kino, od 11-12 ulice, od 6-
1/2 9 Ján Kochan ulice, od ½
9-11 mesto, od 12-3 Rafael
Molnár mesto Samuel Vršek
ulice, od 3-6 Samuele Vršek
mesto Rafael Molnár ulice,

inše ništ nové.

hlása že o 6 hod. bol privedený
Ján S skrzeva opilost a žebra
nie na mestsky dom, do vitríz-
venia,

. -

-

Dňa 27/VII 1927. Dennú
službu prevzali od 6-12 Ján
Kochan a Samuel Bažík mes-
to, od 12-6 Rafael Molnár
mesto, Samuel Vršek ulice,

inše ništ nové.
Dňa 28/VII 1927. Nočnú

službu prevzali od 6-9 Ján
Kochan mesto, Samuel Ba

hlása že Rud f R o 8 hod.
ráno skočil pod vlak pri čier
nom moste pričom bol na poli
prerezaný, načo bol na cinter
odnesený,

ol .
-

žík ulice, od 9-12 Samuel
Bažík mesto, Ján Kochan uli-
ce, od 12-3 Rafael Molnár
mesto, Samuel Vršek ulice,
od 3-6 Samuel Vršek mesto,
Rafael Molnár ulice hlása

inše
ništ nové.

, že
o ¼ 2 v noci sa neznámi pa-
chatelia pokusili vlámat do ob-
chodu firmi Ba a pri nádraži,
pri vlámaní boli spozorovaní
srážnikem Molnárem načo ti
utekli smerem k nádražiu,

ť

Prípady z denníka policajnej stráže
mestskej polície Mesta Pezinok z roku 1927–

Text neprešiel redakčnou úpravou

obchody a služby na starých fotografiách

V apríli sa v DSS a
ZPS uskutočnilo
stretnutie našich oby-
vateľov s Mirosla-
vom Turčanom a
členkami Matice slo-
venskej – organizá-
cie z Pezinka. Na
podujatí sa zúčastni-
la predsedníčka p.
Helena Slamková a členka p. Mária Kopítková. Na úvod sme pri-
vítali všetkých prítomných a oboznámili ich s témou stretnutia.
Pán Turčan – bývalý predseda Matice slovenskej v Pezinku sa pri-
hovoril piesňou „Óda na radosť“, ktorú sme si všetci spolu za-
spievali. Krásnym prednesom básne „Nitra milá, Nitra“ potešila
všetkých obyvateľka p. Topková. Pán Alojz Sloboda zaspieval
peknú pieseň „Hej, kam ste sa podeli“ a pani Anna Lackovičová
zarecitovala „Smrť Jánošíkovu“. Helenka Slamková porozprávala
o štúrovskej generácii básnikov a ich odkaze. Spolu s Majkou
Kopítkovou zahrali veselú scénku o Uhorčíkovi. Ďalej sa striedali
básne aj piesne, ktoré svojím obsahom rozcítili srdcia našich seni-
orov. Napríklad pieseň o mame a „Javorom, Javorom“. Záver pa-
tril básni „Malý drotár“ od Svetozára Hurbana Vajanského v poda-
ní pani Márie Gavenčiakovej. Toto stretnutie bolo jedno z tých, kto-
ré bude dlho žiť v našich spomienkach. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa podieľali na peknom programe a postarali sa o krásne chvíle,
ktoré zažili naši seniori. Dana Hreusová

Dopoludnie s Miroslavom Turčanom

48. ročníka Vansovej Lomničky v umeleckom prednese poé-
zie a prózy v Banskej Bystrici sa za Základnú organizáciu Únie
žien Slovenska v Pezinku zúčastnili pani a
pani .

Pani Melánia Hájiková v III. kategórii Poézia získala druhé
miesto. V I. kategórii Próza pani Stanislava Koníčková získala
taktiež druhé miesto. Obom súťažiacim blahoželáme a ďakuje-
me za skvelý výkon a úspešnú reprezentáciu našej ZO Únie
žien Slovenska v Pezinku. PaedDr.

predsedníčka ZO ÚŽS v Pezinku

Melánia Hájiková
Stanislava Koníčková

Elena Matuská,

Vansovej Lomnička

Zasadanie Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Pezinku
Folklórny spevácky súbor

RADOSŤ otvoril 24. apríla svo-
jím vystúpením zasadanie X.
snemu Okresnej organizácie
JDS a poskytol účastníkom
energiu na náročné rokovania,
ktorých sa zúčastnilo 47 dele-
gátov z 11 základných organi-
zácií.

Rokovanie snemu otvorila
predsedníčka mestskej organi-
zácie JDS Eva Zouzalíková a
privítala všetkých delegátov
snemu i hostí – predsedníčku

Krajskej organizácie JDS Žofiu
Lomnickú, primátorov, staros-
tov a predsedov Základných or-
ganizácií JDS.

Správu o činnosti za trojročné
obdobie/r.2012-2014/ Okresnej
organizácie JDS predniesla
predsedníčka Mgr. Mária Miš-
keriková, ktorá objektívne zhod-
notila aktívnu prácu v okresnej
organizácii, ako aj kultúrnu,
športovú a dobrovoľnícku čin-
nosť v základných organizáci-
ách JDS.

Vyslovila úprimné poďakova-
nie organizátorom Okresných
športových hier v Budmericiach
a tiež pánu primátorovi Mgr.
Oliverovi Solgovi a riaditeľke
Pezinského kultúrneho centra
Ing. Ingrid Noskovičovej za pod-
poru pri príprave 12. ročníka
Krajskej prehliadky spevác-
kych súborov a poskytnutie
priestorov na jej uskutočnenie.
Krajská prehliadka sa uskutoč-
ní 16. mája 2015 pod názvom
"Seniori spievajú".

Záverom poďakovala Mgr.
Miškeríková predsedom jed-
notlivých výborov a ich členom
za obetavú prácu v prospech
Jednoty dôchodcov a s poteše-
ním konštatovala že všetkých
tých, ktorí sa angažujú pre prá-
cu v Okresnej organizácii JDS
hreje pocit, že sú pre túto spo-
ločnosť ešte užitoční a ich práca
nielen pre seniorov organizova-
ných v Okresnej organizácii ale
pre všetkých seniorov v okrese
má zmysel. Eva Frťalová

V utorok 19. 5. sa
uskutočnila v Dome
kultúry slávnostná
promócia absolven-
tov Akadémie tretie-
ho veku. Štúdium
úspešne ukončilo 66
absolventov dvojroč-
ných študijných od-
borov Vinohradníc-

tvo, vinárstvo a somoliérstvo, Anglický jazyk a Počítače. Najväčší
záujem bol o študijný odbor - Vinohradníctvo, vinárstvo a someliér-
stvo, v ktorom skončilo akademický ročník takmer 40 absolventov.

Na úvod promócie zaznela hymna mesta Pezinok
od Eugena Suchoňa. Absolventom, lektorom a prítom-

ným hosťom sa prihovoril viceprimátor mesta Ing. Miloš Andel,
ktorý odovzdal absolventom diplomy a najstaršej absolventke
paniAlžbete Šrubařovej aj kyticu kvetov.

V mene všetkých absolventov ATV sa lektorom a Mestu Pe-
zinok poďakovali PhDr. Zita Joklová a Ing. Miroslav Senka. V zá-
vere slávnostného zhromaždenia zaznela študentská hymna
„Gaudeamus igitur.“

Aká si mi
krásna,

J. Horváthová

Prechádzka náučným chodníkom

Pezinčania vraj čítajú iba Pe-
zinčana. Čo nie je v Pezinčano-
vi, to nebolo a nebude. „Naše no-
vinky “ dňa 14. 5. 2015 na titul-
nej strane ako prvé informovali
o významnom počine Folklórnej
skupiny Obstrléze koncom aprí-
la 2015 v Dome kultúry v Pe-
zinku. Obstrléze pod vedením
Kamily Németovej organizačne
zabezpečili 8. ročník Prehliadky
folklórnych skupín seniorov
Malokarpatského regiónu Slnko
v nás. Päť pozvaných folklór-

nych skupín zo štyroch obcí
predviedlo výbornú prezentáciu
svojej činnosti. Prehliadku otvo-
ril viceprimátor Ing. Miloš Andel.
FS Obstrléze, pod umeleckým
vedením Gabiky Tichej, zahájila
prehliadku emotívnou interpre-
táciou ľudových a zľudovelých
piesní, vrátane dvoch precíte-
ných duet v podaní Aničky Te-
sárovej, Tonka Jedličku a Mirka
Pisárika. Publikum búrlivým po-
tleskom odmenilo vystúpenie
Pezinčanov a naznačilo dobrú

vôľu baviť sa. To sa v plnej miere
potvrdilo reakciami publika na
vystúpenie FS Kraľovan z Mod-
ry. Salvami smiechu a častým
potleskom bola prerušovaná ich
tragikomická scénka, ktorá bo-
la nielen o „šmejdoch“. Vystúpe-
nia folkórných skupín LUSK,
Rošindolčané a Bohdanovčan
odmenilo publikum nadšeným
potleskom. Cenu primátora Pe-
zinka získala FS Bohdanovčan
z Bohdanoviec. Na počudova-
nie, touto cenou nebol demižón
vína, ale sklená váza, ktorá má
zrejme dlhšie trvanie ako ob-

sah demižóna. Na záver sa v
Spoločenskej sále rozpútala
spontánna zábava účastníkov i
publika, so spevmi a tancom, za
sprievodu výborných harmoni-
károv. Dúfajme, že 9. ročník
Slnka v nás v roku 2016 priláka
viac Pezinčanov na toto bezo-
sporu výborné a spektakulárne
podujatie, predovšetkým lepšou
propagáciou, za pomoci Mest-
ského úradu Pezinok a Pezin-
ského kultúrneho centra ako
hlavných partnerov podujatia a
samozrejme nepostrádateľné-
ho Pezinčana. Ladislav Dedík

Búrlivé Slnko v nás

Vďaka aktívnej práci členov Malokarpatského baníckeho spol-
ku v Pezinku sa uskutočnil v poradí už 4. pochod Banským ná-
učným chodníkom. Vyše stovku účastníkov pochodu privítal
predseda MBS Pezinok Jozef Mišuta, ktorý prítomných oboz-
námil s históriu pezinského baníctva. Pre mnohých, ktorí sa toh-
to pochodu zúčastnili po prvý raz, boli prekvapivé informácie o
sírno-železitých kúpeľoch v Pezinku. Pochodu prialo i slnečné
počasie a tak trasu vyše 6700 metrov dlhého chodníka úspeš-
ne zvládli skôr narodení i rodičia s deťmi.

Záver pochodu bol spestrený občerstvením a súťažami, ktoré
pripravili členovia MBS v upravených priestoroch pred štôlňou
Budúcnosť. Peter Ronec
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1966

1967

1968

V roku 1966 neboli udalosti k
záznamu do pamätnej knihy.
Objem osobnej a nákladnej pre-
pravy sa nezmenil a boli prie-
merné poveternostné podmien-
ky takže nedošlo k prerušeniu
dopravy a k snehovým kalami-
tám.

Velmi sa však dotkla všetkých
zamestnancov tragická udalosť
ktorá sa stala dňa 22. januára
1966 keď pri výkone služby
skladníka prepravy bol vlakom
R 313 zachytený a usmrtený
náš dobrý priateľ a zamestna-
nec Štefan Múčka, otec dvoch
detí vo veku 42 rokov, dobrý a
veselý človek nás tak nečakane
opustil.

Dňom 10. VI. 1967 začala sa
výstavba nového závodu „Dre-
vokombinát“ na ľavej strane sta-
nice (smer Bratislava) a prevá-
dza ju Hydrostav Šala. Má to byť
veľký závod v ktorom bude pra-
covať približne asi dvatisíc za-
mestnancov. V roku 1968 sa za-
počne s výstavbou vlečky pre
tento závod zapojením na vleč-
ku Západoslovenských tehelní.
Ako spoluužívateľ vlečky bude
tiež novovybudovaný závod pre
Vinárske závody, ktorý bude po-
stavený vedľa Drevokombinátu.
Objem osobnej a nákladnej pre-
pravy sa nezmenil.

Mesto Pezinok dosahuje v
tomto roku počet 13 000 obyva-
teľov, následkom čoho vzrastá
značne objem nákladnej pre-
pravy. V roku 1968 máme podľa
grafikonu 89 pravidelných vla-
kov a bolo prepravených od nás

45 721 ton tovaru v čom pre-
vyšuje hlavne preprava dreva
a tehliarskych výrobkov a vylo-
žených bolo 80 304 ton rôz-
neho tovaru a celkom bolo pre-
pravených 2 134 806 cestujú-
cich.

Na opačnej strane stanice
rozrastá sa stavba nového
„Drevokombinátu“ a stavba no-
vej vlečky pre tento podnik.

V augustových udalostiach
1968 dňa 21. 8. 1968 z príkazu
komanda Varšavskej zmluvy bo-
la zastavená od 19:20 do 22. 8.
1968 do 1:15 hod. doprava na
oba smery. Po uvoľnení dopra-
vy dňa 22. 8. 1968 od 1:15. hod.
boli kontrolované všetky idúce
smerom do Bratislavy prísluš-
níkmi vojsk Varšavskej zmluvy
za spoluúčasti VB Pezinok a
vojenského pridelenca SVD
(Správa východnej dráhy) po do-
bu 24 hodín.

V roku 1969 objem nákladnej
a osobnej dopravy oproti roku
1968 sa podstatne zmenil, pri-
chádza však rôzny materiál pre
stavbu nového „Drevokombiná-
tu“ a keďže vlečka uvedeného
podniku ešte nie je dokončená,
vozne sú odstavované na 6 ma-
nipulačnú koľaj čo nám značne
sťažuje vykládku žel. vozňov na
tejto koľaji, a v IV. štvrťroku ostá-
va denne 5 až 15 vozňov ne-
pristavených čím sa značne
prekročil pobyt miestneho voz-
ňa. Z týchto dôvodov bola po-
žiadaná SVD Bratislava a vý-
stavbu ešte jednej manipulačnej
koľaji vyúsťujúcej od Vk 4 po
skladište tovaru.

Dňom 1. 4. 1969 bola utvore-
ná v našej stanici SKZ (Stanica

1969

kusových zásielok) v starom dre-
venom skladišti tovaru, ktoré už
nevyhovuje tomuto účelu. Do-
voz a svoz prevádza ČSAD
3 cest. vozidlami. Do nášho ob-
vodu SKZ gravituje 21 obcí a ob-
vod siaha od obce Častá po
Hor. Grob a na juhu patria tiež
obce Senec a Bernolákovo.

V roku 1970 objem nákladnej
dopravy a osobnej dopravy sa o
niečo zvýšil, nakoľko výstavba
nového podniku „Drevoindus-
tria“ sa značne rozširuje a pri-
chádza pre tento podnik rôzny
materiál na dokončenie výstav-
by podniku, ktorý má v roku
1971 už začať s výrobou v I. eta-
pe a má byť tiež dokončená
vlastná vlečka podniku, násled-
kom čoho nám už nestačí do-
terajšia výkladková koľaj číslo
6 a ani manipulačné priestran-
stvo a zostáva nám denne 5- 15
vozňov nepristavených na vý-
kladku. Z týchto dôvodov sme
požiadali SVD Bratislava a vý-
stavbu ešte jednej manipulačnej
koľaje.

Iné závažné údalosti sa v sta-
nici nevyskytli.

V roku 1971 objem nákladnej
dopravy a osobnej prepravy sa
značne zvýšil, nakoľko výstavba
nového podniku „Drevoindus-
tria“ sa značne rozširuje a pri-
chádza pre tento podnik rôzny
material na dokončenie výstav-
by podniku ktorý už dňom 1. 7.
1971 začal už prvú etapu výro-
by a bola otvorená pílnica, do-
chádza pre vlečku Drevoin-
dustrie hodne ložených vozňov
guľatiny, ktoré vozne nemôže-
me všetky umiestniť na 6 manip.
koľaji(odchádza denne 10 až 20
vozňov), preto prikročilo sa so
súhlasom SVD a náč. TD Tr-
nava s. Kysela k čiastočnej ko-
laudácie vlečky, kde od 1. 9.
1971 už pristavujeme všetky lo-

1970

1971

žené vozne na vykládku a na-
kládku priemerne 6 vozňov den-
ne reziva.

Tento rok sa zaznamenáva veľ-
ká športová udalosť TJ Lokomo-
tíva Pezinok, ktorého predse-
dom je nepretržite náčelník sta-
nice Mikuláš Václav od r. 1960
keď bola TJ Lok. Pezinok zalo-
žená, v dňoch 6. - 11. 9. 1971 sú
v športovej hale TJ Lok. Pezinok
usporiadané majstrovstvá euro-
py v basketbale žien- železni-
čiarok v skratke „USIC“, ktoré
majú veľmi dobrý priebeh a ešte
krajší záver za prítomnosti vyše
1000 občanov z ktorého vyšiel
ako víťaz náš celok ČSSR na pr-
vom mieste.

V roku 1971/1972 sa zazna-
menáva veľmi priaznivá zima,
ktorú si ani starši občania nepa-
mätajú, teplota + 10° C až 12° C
takmer bez snehu.

V prvom rade treba pozname-
nať že zimné obdobie r. 1972/73
bolo veľmi priaznivé a za celé to-
to obdobie bol sňah len 24 ho-
dín, teplota v mesiaci október,
november a december bola v
priemere 8-12 ° C +, preto v do-
prave neboli žiadne prekážky.

V roku 1972 objem nákladnej
dopravy a osobnej dopravy sa
zase značne zvýšil, nakoľko na
vlečke Drevoindustria sa zvyšu-
je výroba a dochádza denne
v priemere asi 10 v. j. guľatiny
a nakládka je tiež asi 8 až 10 v. j.
denne.

V septembri 1972 sa vybudo-
vali vedľa 1 a 2 koľaje pevné
peróny s betonovými obrobník-
mi, čim sa veľmi uľahčilo zvlášť
starším ľudom nástup a výstup
z osobných vlakov.

Texty z pamätnej knihy
neprešli redakčnou úpravou.

1972

zdroj: Archív ŽSR,
Zbierka pamätných kníh
Mgr. Stanislav Horváth

V šesťdesiatom ôsmom okupanti zastavili vlakovú dopravu
V predchádzajúcej časti série o histórii pezinskej stanice bo-

la opísaná jej rekonštrukcia a modernizácia. Nasledujúce riad-
ky staničnej kroniky spomínajú celkový rozvoj industrie a ná-
rodného hospodárstva, ktorý sa nevyhol ani Pezinku. Žiaľ, s
pribúdajúcim pracovným nasadením došlo k nešťastiu a uvoľ-
nená politická atmosféra bola zavŕšená zásahom z Moskvy.

V sobotu 16.5.2015 prebiehala v pezinskom Zámockom parku
jarná Zóna Bez Peňazí. Organizovalo ju občianske združenie
PezinskáAkčná Kopa v spolupráci s Centrom voľného času.

So srdca sa chceme poďakovať všetkým návštevníkom, kama-
rátom i známym, že vytvorili úžasnú atmosféru na tomto podujatí,
ale hlavne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli pomá-
hať s triedením vecí, s fotením, s čajovňou alebo pomáhali s prí-
pravami na workshopy. Veľké ďakujeme patrí Centru voľného ča-
su, že opäť poskytlo priestory CVČ a aktívne sa zapojilo do orga-
nizácie Zóny Bez Peňazí.

Detské oblečenie a hračky, ktoré zostali, sme odovzdali Do-
movu sociálnych služieb Hestia a Osobitnej škole v PK, ostatné
oblečenie sa prerozdelí do Psychiatrickej nemocnice Philippa
Pinela, Nocľahárne a sociálne slabším rodinám podľa potreby.

Ak chcete vidieť fotoreport z jarnej Zóny Bez Peňazí, nájdete ho
na stránkach Centra voľného času alebo na stránke Face-
book/O.Z. pezinskáAKČNÁ KOPA Jana Kanková

Jarná Zóna bez peňazí v Pezinku

IV. ročník festivalu bábok
BÁBKY v MLYNE
SNG – Galéria insitného umenia, Cajlanská 255, 902 01 PEZINOK

Program: 20. 6. 2015 (sobota)
Divadlá pre deti a celú rodinu

Divadlo pre dospelých:

10.00 h

11.00 h

12.00 h

14.00 h
15.00 h

16.00 h

17.00 h

18.00 h

(Lucia Arendá-
šová - Barcziová, Ria Benkovská)

(Katarína Bruteni-
čová, Silvia Fabová)

(Oľga
Hincová,Andy Kramárová)

(Kristína Letková)

(Jana Kelemenová – Pokorná)
(Jana Dudá-

šová – Sedláčková, Helena Balážová)
(Mirka Čanec-

ká)

(Jana Dudášová- Sedláčková, Helena Balážová)

19.00 h (Zuzana
Hýllová, Róbert Odler, Daniel Kuchta)

Dramaturgia festivalu: Mgr. art Marica Mikulová. Organizátorka
festivalu: Mgr. Iveta Žáková, Slovenská národná galéria, Brati-
slava

Divadlo BABENA – Škola škriatkov

Divadlo KaSia – Bodkovaná farma

Divadlo VŠMU – Veľký sen malého Floriána

Divadlo MaKiLe – Pirátov syn
Divadlo JaJa – Ako mali psíček a mačička sviatok

Divadlo SEVERKA– Veľké prekvapenie

Divadlo VŠMU – Môj dedko je čerešňa

Divadlo SEVERKA – Ako si Čimo hľadal kamaráta

Divadlo MoKraĎ – V dobrom aj v zlom

Vstupné: 1 € jedno predstavenie, 5 € všetky predstavenia

Pozvánka na Blues na mlyne
– VIII. ročník pezin-

ského bluesového festivalu
Schaubmarov mlyn Pezinok. : Jerguš Oravec Trio,
Staré tiene, Milan Konfráter, The Crazy Girls, Justin Lavash
(GB), Jednofázové kvasenie, Festival Jam Session.

Sobota 13. jún od 16.00 do 20.00 h
BLUES NA MLYNE

Účinkujú

Ako každý rok, aj tento sa rozhodli naše deti v rámci ŠKD
prekvapiť svoje mamičky. Pani vychovávateľky z ŠKD v spoluprá-
ci s deťmi, pripravili krásny program určený mamám. Dôvodom
bol krásny sviatok, ktorý je v kalendári 10. mája, DEŇ MATIEK.
Celé pásmo divadla, básní, spevu a tanca sa konal prvú májovú
stredu na ZŠ Na bielenisku. Pozvané boli všetky mamy našich žia-
čikov, ale aj ich rodinní príslušníci. Celé pásmo malo originálny ná-
zov „Kytička prianí“. A skutočne ňou aj bola. Deti odovzdali zo se-
ba len to naj – potešili všetkých, ktorí sa prišli k nám do školy na vy-
stúpenie pozrieť.

Na záver deti odovzdali mamám darčeky, ktoré boli vyrobené
špeciálne pre ne a pomáhali im s nimi pani vychovávateľky
z ŠKD. Darčekom umocnili tento krásny večer plný zážitkov. Už
teraz sa mnohé deti tešia na ďalší rok, v ktorom si pripravia znova
niečo nové. Simona Sviteková

Oslávili Deň matiek

Inzercia
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Ráčte vstúpiť – obchody a služby na starých fotografiách.

Jozef Franko

Výstava o obchodíkoch, obchodníkoch, tovaroch a službách
v prvorepublikovom Pezinku ako ich zachytili dobové fotografie
a reklamy. Výstava potrvá do 30. júna 2015.

– 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

V sobotu 25. 4. 2015 v reštaurácii GURMÁN sa stretli bývalí
spolužiaci 9. A tr. panelovej školy v Pezinku. Stretnutie sa usku-
točnilo pri príležitosti 50. výročia ukončenia školskej dochádzky
v roku 1965. Bolo to spontánne a príjemné znovupoznávanie po
rokoch, spomínanie na mladosť, pričom sme zabudli na terajšie
starosti a neduhy. Pozvanie prijali aj pani Anna Krupanová (uč.
slovenský jazyk) a Zdenka Koláriková (uč. ruský jazyk). Po-
zvaná bola ajAntonia Janková (uč. matematiky), ktorá sa ospra-
vedlnila, ale poslala list, ktorí prítomných veľmi dojal. Spomenuli
si aj na učiteľky a spolužiakov, ktorí už nikdy neprídu.

Napokon sa ale všetci dobre cítili pri vínečku Dušana Čecha,
torte a zákuskoch, ktoré priniesli Ján Čajkovič a Vladimír Idešic.
Dievčatá priniesli pagáče a všelijaké dobroty.

Družná zábava trvala do neskorých nočných hodín a lúčenie
bolo s príslubom, že sa ešte stretnú. (DČ)

Stretnutie po 50 rokoch

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

4.6. Maľované kamienky - Mama, ocko poď sa hrať.

5.- 6.6. Babinec.

11.6. Strapaté slniečko - Mama, ocko poď sa hrať.

12.6.- 14.6. Detské tvorivé dielne počas Keramických trhov.

18.6. Improliga.

19.6.- 20.6. Festival pouličného divadla.

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

Stretnu-
tia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod.
Deti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Tajuplná noc s kamarátkami v Centre voľného
času. Chvíle plné napätia , hier, súťaží a tvorivosti.

Stretnutia
s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 hod. Deti
so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

14.00-18.00 h 10.00-18.00 h 10.00-17.00 h.
Súťaž v improvizácii v Kultúrnom centre Pezi-

nok so začiatkom o 17.00 h.
CVČ v spolupráci s

Domom kultúry Pezinok organizuje divadelné predstavenie za-
merané predovšetkým pre deti.

na ale-
bo na telefónnych číslach

Piatok: Sobota: Nedeľa:

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

V piatok 15. mája sa stretli bývalí žiaci 9. B Základnej školy na
Fándlyho ulici v Pezinku po 50 rokoch od ukončenia povinnej
školskej dochádzky. Na stretnutie prišlo dvadsať bývalých žia-
kov, niektorí sa ospravedlnili alebo už nežijú. Prítomná bola aj
triedna učiteľkaAnna Krupanová.

Cesty už dnešných seniorov sa pred polstoročím rozišli, niek-
torí pokračovali na stredných školách či nastúpili do učilíšť.
Väčšina z nich býva v Pezinku a v blízkom okolí. Na stretnutí po-
spomínali na školské časy a zároveň sa poinformovali o svojom
živote a svojich rodinách. Čas zmenil v ich živote veľa, po aktív-
nom pracovnom pôsobení a výchove detí prišli roky, ktoré trá-
via už na dôchodku, v kruhu svojich najbližších. (mo)

Spomínali na školské roky

Dňa 22. apríla 2015 navštívil
prezident SR Andrej Kiska
Ústredie ľudovej umeleckej výro-
by (ÚĽUV) na Obchodnej ulici v
Bratislave, kde sa stretol s drži-
teľmi čestného ocenenia majster
ľudovej umeleckej výroby. Stret-
nutie s 80 majstrami a vybraný-
mi výrobcami z celého Sloven-
ska inicioval ÚĽUV ako formu
ich morálneho ocenenia v roku,
kedy si organizácia pripomína
významné jubileum – 70. výro-
čie svojho vzniku.

Ľudovoumeleckí výrobcovia
predviedli prezidentovi viaceré
remeselné zručnosti. Túto príle-
žitosť využila aj keramikárka Má-
ria Hanusková z Pezinka, ktorá v

krásnom kroji prezentovala svo-
ju autorskú figurálnu tvorbu.
Andrej Kiska vo svojom príhovo-

re ocenil kultúrny prínos ta-
lentovaných osobností pre
našu súčasnosť, ich podiel
na vytváraní kultúrnej iden-
tity národa, ich príkladnú od-
danosť remeslu a ručnej vý-
robe. Dlhoročnými nositeľ-
mi čestného titulu majster
ľudovej umeleckej výroby
sú dvaja Pezinčania – Ján
Granec a Drahoslav Cha-
lány. S ich keramickým
umením sa môžeme stret-
núť nielen na domácej pô-
de, ale napríklad aj na festi-
vale Dni majstrov ÚĽUV v

Bratislave. Majster Chalány sa
ho zúčastňuje od prvého ročníka
vždy s veľkým úspechom.

Titul Majster získavajú jednotlivci
za umelecký prínos a dosiahnu-
té výnimočné výsledky pri rozví-
janí konkrétneho druhu výrobné-
ho postupu. Od roku 2013 je
členkou odbornej komisie, ktorá
udeľuje uvedený čestný titul aj
Pezinčanka Mgr. Eva Ševčíko-
vá, etnologička, ktorá pôsobila
ako kurátorka v Malokarpat-
skom múzeu, v súčasnosti pra-
cuje v ÚĽUV-e na pozícii redak-
torky a kurátorky zbierky kera-
miky.

Je potešujúce, že na takýchto
podujatiach majú zastúpenie aj
Pezinčania, ktorí vlastným
umom a zručnosťou robia dob-
ré meno nášmu mestu. (es)

Stretnutie majstrov v ÚĽUV-e

prezentovalo 22 pretekárov. Na súťaži sa zúčastnilo 150 detí.
súťažná disciplína karate agility Z. Asványi, E.

Zapletalová, J. Novota, M. Fraňová, S. Fraňová, J. Kováčik, L.
Hadvigová, M. Baláž, Š. Hrdlovič, M. Hrdlovič. H. Azim,
A. Zapletal, M. Bielik, L. Vorlíčková, F. Gireth, M. Beladič

E. Bednáriková
M. Hrdlovič, T. Žbodák, Š. Fischer, Š. Hrdlovič, M. Bielik,
F. Iglarčík, J. Kováčik, T. Žbodák,A. Juráš, S. Jarošinec.

V nedeľu 3. 5. sa konala vo Viničnom posledná súťaž v karate
pred Majstrovstami Slovenska, ktoré sa uskutočnia 16. 5. 2015
v Sabinove. Naši chlapci dosiahli krásne výsledky v kumite:

Š. Hrdlovič, M. Hrdlovič, A. Juráš,
3. J. Kováčik , T. Žbodák,
1. Karate Club Pezinok. Gratulujeme. Majstrom Slovenska v ka-
rate sa stal MATÚŠ HRDLOVIČ.

V sobotu 16. 5. 2015 organizoval Slovenský zväz karate Maj-
strovstvá Slovenska detí a žiakov, ktoré sa uskutočnili v Sabi-
nove. Karatisti z 1. Karate Clubu Pezinok si v silnej konkurencii
priniesli domov 1 x zlato a 3 x striebro. Matúš
Hrdlovič - kumite T. Žbodák - kumite kumite
družstvá - M. Hrdlovič, Š. Hrdlovič, Jozef Kováčik,M. Bielik a T.
Žbodák M.Hrdlovič - karate agility. Gratulujeme a ďaku-
jeme trénerovi Jurajovi Gažovi za prípravu.

Vý-
sledky: 1.miesto

2. miesto
3. miesto

súťaž Kata 2. miesto súťaž kumite 1.miesto
2.miesto

3. miesto

1. miesto 1.miesto 2. miesto
3.miesto 1.miesto kumite družstvá

Výsledky: 1. miesto
2. miesto 2. miesto

2. miesto
Svatava Sulanová

Dňa 25.4. sa konal v športovej hale Elán v Bratislave už 26.
ročník Medzinárodného turnaja v karate. Turnaja sa zúčastnilo
7 štátov a viac ako 350 štartujúcich. Mladí pezinskí karatisti sa
na turnaji predviedli vo výbornej forme a prekvapili svojimi víťaz-
stvami nielen trénerov klubových, ale aj reprezentačných.
V takej silnej konkurencii aká v Bratislave bola, si naši zverenci
vybojovali nasledovné krásne umiestnenia.

si 1. miesto vybojovalo naše družstvo v zlo-
žení R. Klúčár, M. Sarkoci, K. Klúčárová. Ďalšie zlato si

10-12 rokov vybojovalo naše druž-
stvo v zložení P. Szabo, T. Šefčík, D. Štrbka. V individuálných ka-
tegóriách si zlaté medaily odniesli:

P. Szabo, goju-ryu štýl R. Klúčár a
ďalšiu zlatú medailu v kata chlapcov si vybojoval M. Sarkoci.
Strieborné medaile si odniesli v

K. Klúčárová, R. v kategórií open a T.
Šefčík v +150 cm. Uvedené výsled-
ky svedčia o tom, že naši mladí pretekári sú dobre pripravení na
M-SR, ktoré sa budú konať
Veríme, že prídete našich pretekárov povzbudiť aj vy svojimi hla-
sivkami.

V sobotu 18. 4. sa vo Viničnom konalo 4. kolo Bratislavského po-
hára v karate - Majstrovstvá Bratislavy. re-

V kategórií kata
chlapcov 7-9 rokov

v kate-
górií kumite družstvá chlapci

kumite chlapci 10-12 rokov -
150 cm kata chlapci 7-9 rokov

kumite dievčatá 7-9 rokov -140
cm kata chlapci 7-9 rokov

kumite chlapci 10-12 rokov

30. 5. 2015 u nás doma v Pezinku.

Miroslav Horák,

1. Karate Club Pezinok

Karate-kickbox klub Pezinok

Výsledky pezinských karate klubov

Aj v tomto roku 26. apríla roz-
tancovali pezinčania Radničné
námestie. Ako to celé začalo?
Pred tromi rokmi vznikol nápad
zapojiť sa do Medzinárodného
dňa tanca. Cieľom podujatia je
dostať z uzatvorených sál a ta-
nečných pódií kolektívy i jed-
notlivcov a odprezentovať rôzne
tanečné štýly, žánre a techniky
na otvorenom priestranstve. Zá-
roveň však ponúknuť širokej
verejnosti možnosť zapojiť sa do
tanečných workshopov. U nás v
Pezinku sme zatiaľ od taneč-
ných workshopov upustili a sna-
žíme sa zapojiť verejnosť do spo-
ločného nácviku tanca. Pred tro-
mi rokmi sme učili BLUES, minu-
lý rok to bol figurálny Viedenský
valčík. Tento rok sme pripravili
krokovú variáciu, v ktorej sme
spojili prvky tancov Bachata a
Chacha.

Príprava trvala približne 6 týž-
dňov. Na školách sme začali s vý-

učbou krokových variácií. Do pro-
jektu sa zapojili ZŠ Kupeckého,
ZŠ Fándlyho, ZŠ Orešie so všet-
kými žiakmi a približne 100 detí
zo ZŠ Na bielenisku. Krokovú va-
riáciu sme nacvičovali aj v Cen-
tre voľného času, v Základnej
umeleckej škole, kde nám veľmi
pomohla pani učiteľka Katka
Korčeková, už tradične sa zapo-
jili ženy z Jednoty dôchodcov
pod vedením pani Zouzalíkovej,
ženy cvičiace v Dome kultúry a
na Obchodnej akadémii s pani
Oľgou Herdovou, ženy cvičiace
na ZŠ Na bielenisku pod vede-
ním Evky Pätoprstej, ženy z
Denného centra na Cajle pod ve-
dením Grétky Hozovej. Lektori a
členovia KST PETAN odučili viac
ako 150 hodín. Nedeľné popo-
ludnie začalo choreografiami čle-
nov Klubu spoločenských tancov
PETAN Pezinok a Tanečného
centra CHARIZMA. Spoločne s
nimi v choreografii Včielka Maja

si zatancovali i maskoti podujatia
Včielka Maja a Vilko, ktorí neskôr
rozdávali radosť nielen najmen-
ším účastníkom a divákom, ale
zapájali sa aj do rôznych choreo-
grafií. V programe vystúpili žiaci
zo ZUŠ v Pezinku, ktorí si pripra-
vili veľmi pekné choreografie od
klasického až po moderný tanec.
Už tradične sme sa tešili na vy-
stúpenia členov CARIBENA a
LATINIKO z Projektu Miguela
Mendeza. Aj tento rok upútali
novými choreografiami, ale aj
pestrými kostýmami. Tieto súbo-
ry počas roka cvičia na ZŠ Ku-
peckého. Svoju premiéru tento
rok mali deti z S3TKidz. Pred-
viedli nám svoje choreografie tan-
cov HIP HOP v podaní detí a lek-
toriek trénujúcich na ZŠ Fándly-
ho a ZŠ Kupeckého. Po ročnej
pauze si vlastné tanečné číslo pri-
pravili i dievčatá z CVČ v Pezin-
ku. Tradične výborné a zaujíma-
vé tanečné čísla si pripravila cho-
reografka a trénerka Broňa Jurá-
šová so svojím kolektívom SUN-
NY DANCE. Deti počas roka tré-
nujú na ZŠ Fándlyho a ZŠ Na
bielenisku.

PETANISTI okrem ukážok
štandardných a latinskoameric-
kých tancov zatancovali choreo-
grafie Country, Disco tancov, Sal-
sy. KST PETAN a TC CHARIZ-
MA pravidelne trénuje v Dome
kultúry a pracuje s deťmi od 5 ro-
kov, pričom horná hranica nie je
obmedzená. Milým vystúpením
bola choreografia „Bez žien ne-

možno žiť“ v podaní seniorov
KST PETAN Pezinok.

Vráťme sa k spoločnému tan-
cu. Kroková variácia mala 32 tak-
tov, pripravili sme ju tak, aby ju
zvládli deti i dospelí, ale aby bola
trošku náročnejšia ako tá minu-
loročná. Na troch školách sme
učili všetkých žiakov a pripome-
nuli sme si časy, keď tanec patril
nielen k základom spoločenskej
výchovy, ale aj k základom všeo-
becného vzdelania. Samotná
účasť na Medzinárodnom dni
tanca je dobrovoľná. O to viac
nás prekvapil počet účinkujú-
cich, ktorých bolo viac ako tisíc.
Vďaka podpore OZ Srdce Pe-
zinka aj tento rok každý účastník
obdržal tričko s logom podujatia.
Do samotného nácviku sa aktív-
ne zapojili členovia OZ Srdce
Pezinka - Elenka Žárska, Jozef
Mikláš, Božka Mizerová, Ľuboš
Hidaši. Mne už tradične zostala
úloha moderátorky podujatia.
Chcem sa poďakovať spoluor-
ganizátorom podujatia, miestnej
organizácii ŽIVENA, PKC Pezi-
nok za technickú podporu, ozvu-
čenie a lavičky, ktoré určite oce-
nili najmä naši diváci. Ďakujem
príslušníkom Mestskej polície za
pomoc a spoluprácu a vedeniu
mesta za poskytnutie šatne pre
účinkujúcich v budove MsÚ. Veľ-
ké ďakujem patrí všetkým divá-
kom, ktorí vytvorili úžasnú at-
mosféru. Verím, že o rok opäť
roztancujeme Pezinok.

Kvetoslava Štrbová

Smiem prosiť?

Trpezlivosť, zmysel pre detail, hodiny precíznej práce, šikov-
né ruky,dobrý nápad a veľa lásky. To všetko je potrebné k vytvo-
reniu diel z paličkovanej čipky. V dňoch 15. -17. mája klub palič-
kovanej čipky v Pezinku-Grinave usporiadal pri príležitosti V. vý-
ročia svojho založenia prezentačnú výstavu,ktorá sa konala v
centre GrinGa v budove ZŠ Orešie. Práce 12 žien zaplnilo útul-
ný priestor a snáď každého očaril jemný dotyk čipkovanej krásy.
Je na škodu veci, že aj napriek pozvaniu pracovníci a funkcio-
nári Ms úradu v Pezinku o túto akciu neprejavili záujem. Možno
v budúcnosti... Angelika Rozkopálová

Paličkovaná čipka z Grinavy
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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

Daniela Rakúsová 4.5.
Mária Kajtárová 5.5.
Anastázia Hajtmanková 5.5.
Ján Sadloň 6.5.
Magdaléna Kondelová 10.5.
Viera Tomanová 12.5.
Ing. Pavlina Burgerová 12.5.
Alžbeta Cedzová 17.5.
Zdenko Ivičič 18.5.
Jozef Zielinski 18.5.
Viliam Mayb hm 18.5.
Pavel Nagy 18.5.
Zita Filová 20.5.
Ignácia Budayová 21.5.
Ing. Ladislav Martinkovič 23.5.

Alojz Královič 6.5.
Božena Boťánska 8.5.
Florian Kujovič 10.5.
Štefan Mlynár 19.5.
František Kuttner 22.5.
Ivan Klamo 22.5.
Viliam Kolárik 25.5.
Emília Cisarová 27.5.
Ľudmila Hricová 27.5.

Oľga Drgoňová 3.5.
Vincent Pekárek 4.5.
Marta Štohlová 10.5.
Veronika Satková 15.5.
Anastázia Brúnnerová 16.5.

ö

MÁJ 2015 PEZIN ANČ

Etela Salaiová 18.5.
Božena Tahotná 18.5.
Irena Marušicová 23.5.

Marta Glváčová 1.5.
Vincent Kanka 19.5.
Karolína Malá 26.5.
Mária Prešinská 31.5.

Mária Šimonovičová 3.5.
Oľga Valachovičová 14.5.
Štefánia Tahotná 25.5.

Martin Krčík 5.5.

85-roční

90-ročné

93-ročný

1. Suri .............................................................................. SR
2.-3. Avengers 2: Vek Ultrona ............................................ USA
4.-5. Špión ..................................................................... USA
6.-7. Hurá na futbal .............................................................. ŠPA
8.-9. Insidious: Kapitola 3 .................................................. USA
10.-11. Divoká dvojka USA
12.-14. Jurský svet ................................................................ USA
15. Dieťa 44 .................................................................... USA
16. Samba ...................................................................... FRA
17.-18. Krajina zajtrajška ...................................................... USA
19.-21. Lokalfilmis ................................................................... SR
22.-23. Vincentov svet .......................................................... USA
24.-25. Temné miesta ........................................................... USA
26.-28. Mimoni ..................................................................... USA
29.-30. Misia: Prezident ........................................................ USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h

....

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Naš i jub i lant i

► 1.6. LÁSKA Z POHĽADU
BUDDHIZMU.

► 4.6. SILENT RHAPSODY.

► 6.6. LETÍME NA
DISKOTÉKU.

►7.6. – TANCUJTE S NAMI.

► 7.6. SMRŤ MINISTRA.

► 8.6. AMFO.

►11.6. LITERÁRNY
VEČER SO J. PRÉVERTOM.
►12.-14.6. KERAMICKÉ TRHY.

►14.6. ODOVZDÁVANIE
MESTSKÝCH OCENENÍ

► 16.6. TEŠÍME SA
NA PRÁZDNINY.

►18.-20.6. FESTIVAL POULIČNÉHO DIVADLA.

►21.6. AHOJ ROZPRÁVKA.
Dnes: ALADINOVA ZÁZRAČNÁ LAMPA.

►22.6. PEZINSKÁ KVAPKA
KRVI.
►23.6. JACKIE AND THE GIANT.
ALIEN GRAMMAR SHOW. THE DETECTIVES.

►25.6. ĎALEJ SA DÁ
ÍSŤ LEN NAĽAHKO: LUCIA KRAMÁROVÁ.

►28.6. POMIENKY –
OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA.

( ) v salóniku DK – 19.00 h
Prednáška Pita a Maike Weigeld (Nemecko) z cyklu

Budhizmus diamantovej cesty.
(štvrtok) o 19.00 h v malej sále DK -

Hra o sile žiť. Réžia: Matteo Destro. Hudba: Sisa Michalidesová.
Účinkuje Divadlo Úsmev.

(sobota) o 13.00 a 15.00 h vo veľkej sále DK –
Koncoročné vystúpenie Tanečnej akadémie SUN-

NY DANCE.
(nedeľa) o 15.00 h vo veľkej sále DK

Záverečný program Tanečného odboru ZUŠ E. Suchoňa a hostí.
(nedeľa) o 19.00 h v malej sále DK – Di-

vadelné predstavenie o poslednej noci v živote významného slo-
venského politika Vladimíra Clementisa. Autorom hry je Pezinčan
Ľuboš Jurík. Účinkujú: Miloš Chrappa a Michal Spišák. Réžia: Mi-
chal Spišák. Predstavenie je pokračovaním cyklu „Malé, ale milé.“

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK – Vernisáž vý-
stavy krajskej postupovej súťaže amatérskej fotografie. Hlavný ga-
rant: Malokarpatské osvetové stredisko. Trvanie výstavy: 8. 6. - 5. 7.

(štvrtok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK–
Hlavný garant: OZ CRESCENDO.

(piatok-nedeľa) Rad. nám. – Hlav-
ný garant: Malokarpatské múzeum Pezinok. PKC sa spolupodieľa
na tvorbe kultúrneho programu a na technických prácach podujatia.

(nedeľa) o 18.00 h vo veľkej sále DK
a ocenenie víťazov 23. ročníka Lite-

rárnej súťaže – Cena primátora mesta Pezinok a Najlepší športo-
vec r. 2014. Slávnostné mestské zastupiteľstvo.

(utorok) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –
Záverečné vystúpenie Hudobného odboru

ZUŠ E. Suchoňa.
(štvrtok-sobota)

VII. ročník. Organizátori: PKC a CVČ pod záštitou Mesta Pezinok.
Podrobný program bude uvedený na samostatných plagátoch.

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

bábkové divadlo. Pokračovanie cyklu rozprávok s detskou súťažou.
(pondelok) o 8.00 h v salóniku DK –

Odber krvi. Organizátor: Slovenský Červený kríž - MO Pezinok.
(utorok) o 8.30 h – 10.00 h –

11.45 h – Diva-
delné predstavenia v jazyku anglickom pre žiakov ZŠ v podaní
Divadla The Bear Educational Theatre z Prahy. (malá sála DK)

(štvrtok) o 19.00 h v spoločenskej sále DK –
Literárny večer.

Hlavný garant: OZ CRESCENDO.
(nedeľa) o 16.00 h v Zámockom parku – S

Dychová hudba Grinavanka
.Podujatie PKC s programom a prezentáciou gastronomických
špecialít malokarpatského regiónu.Regionálne špeciality pripravia
členky Jednoty dôchodcov - MO Pezinok.

pondelok

–

Emília Satková 81 r.
RudolfAdamčík 61 r.
Jozef Rusnák 58 r.
Julia Ondrovičová 81 r.
Jozef Kulička 74 r.
Štefan Maršo 89 r.
Veronika Krištofčáková 91 r.
Ladislav Pivarči 55 r.
Ladislav Šwierk 65 r.
Tomáš Kállay 63 r.
Štefánia Vršková 59 r.
Peter Buday 65 r.
Rudolf Ondrovič 46 r.
Viera Schaubmarová 76 r.
Karol Macko 34 r.
Danuša Dzvoniková 91 r.
Rudolf Štilhammer 72 r.
Jaroslav Ženiš 76 r.

Juraj Budzák 14.4.

Adam Vallo 15.4.

Tereza Kosztolányiová 16.4.

Zuzana Kosztolányiová 16.4.

Šimon Lukačovič 18.4.

Ema Porubská 20.4.

Peter Strapák 23.4.

Žofia Kuliačková 23.4.

Leoš Švorc 24.4.

Adela Hovorková 25.4.

Liliana Faktorová 25.4.

Ema Štaubertová 26.4.

Viliam Frič 27.4.

Patrik Mazúch 27.4.

Timotej Juran 29.4.

Michal Szeidemann 30.4.

Filip Kučera 13.5.

Čas plynie ako
tichej rieky prúd,
kto ťa mal rád, ne-
vie zabudnúť. Zo-
stanú iba spo-
mienky a v srdci
žiaľ. Dňa 12. 5.

2015 uplynulo 15 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá a lás-
kavá mama, svokra, babka a pra-
babka

S láskou, vďačnosťou a úctou si na
teba spomíname a ďakujeme všet-
kým, ktorí nezabudli a venujú jej
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Boženka SITÁROVÁ.

POĎAKOVANIE

Dňa 1. 6. si pripo-
menieme 2 roky od
úmrtia nášho otca a
manžela

Emila LUNÁKA.
S láskou a úctou
spomínajú manžel-
ka, deti, vnučka Karolínka a os-
tatná smútiaca rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu, prosíme,
tichú spomienku.

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA jún

Ing. Pavol Kovačič a Mgr. Zuzana
Vrábelová • Mgr. Martin Gáál a
Mgr. Diana Bittererová • Martin
Minárik a Viktória Vitálošová •
Andrej Jančovič a Eva Farkasová
• Peter Podolský a Veronika Ma-
čáková

Dňa 13. 6. 2015
uplynie 8 rokov, čo
nás navždy opus-
tila drahá

.
S láskou spomína

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

Marta
BLAŽÍČKOVÁ

Dňa 23. 5. sme si
pripomenuli 2. výro-
čie úmrtia našej
drahej mamy, bab-
ky a prababky

.
S láskou spomínajú
synovia Miro a Vlado s rodinami.
Ďakujeme, všetkým, ktorí jej spolu
s nami venujú tichú spomienku.

Evy HUPKOVEJ

V tomto období si
pripomíname 24.
výročie úmrtia a
100. výročie naro-
denia nášho dra-
hého otca a deda

a 25. výročie úmr-
tia našej drahej
mamy a babky

S láskou spomínajú
syn Pavol a dcéra

Ľudmila s rodinami. Ďakujeme,
všetkým, ktorí jej spolu s nami ve-
nujú tichú spomienku.

Jozefa
JABLONOVSKÉHO

Márie
JABLONOVSKEJ.

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

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Manželka Božena a
syn Pavol.

11. 2.

Dňa 1. 5. 2015 uply-
nulo 20 rokov, čo
nás náhle opustil
manžel, otec, brat a
starý otec

Jaroslav
MIHALOVIČ

nar. 9. 8. 1925. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Man-
želka Jozefína, syn a dcéra s rodi-
nou.

Dňa 3. 5. 2015 uply-
nulo 30 rokov čo
nás opustil náš
manžel a otec

Jozef MIKES.
Spomínajú, man-
želka a synovia s

rodinami. Kto ste ho poznali, spo-
mínajte s nami.

Oči zhasli ako pla-
mienok sviece,
srdce prestalo biť,
ale v našich srd-
ciach bude stále
žiť. Dňa 17. 5. 2015
sme si pripomenuli

16. výročie, čo nás navždy opus-
tila naša drahá

Emília VARGOVÁ
rod. Slamková.

S láskou a úctou spomína dcéra s
rodinou.

Čas plynie ako
tichej vody prúd,
len ten kto ju milo-
val, nemôže za-
budnúť- Odišla si
náhle, nečakane,
na rozlúčku nebol

čas, tvoj odchod zabolel všetkých
nás. Človek stále verí, že čas
všetko hojí, ale rana stále bolí,
bolí a čas nezahojí. Tichučko sní-
vaj svoj sen a ver, že my neza-
budneme na ten smutný a tra-
gický deň. Dnes už len kytičku
kvetov na tvoj hrob môžeme dať a
s láskou spomínať. Dňa 6. 6.
2015 uplynie 15 smutných rokov,
čo nás navždy opustila vo veku
nedožitých 30 rokov naša milo-
vaná

Anitka KLAMOVÁ
rod. Bučeková.

Navždy ťa v srdci máme, s láskou
a úctou na teba spomíname. Kto
ste ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku spolu s nami.
Smútiaca rodina.

Dňa 14. V. 2015
uplynulo 10 rokov,
čo nás opustil man-
žel, otec a brat

Ivan PESSEL.
Je máj a smútok tu
leží, na hrob pokla-
dáme kytice ruží a s láskou spo-
míname. Manželka, deti a sestry
s rodinami.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie
byť, ale v našich srdciach budeš

stále žiť. Dňa 30. V.
2015 uplynie 6 ro-
kov, čo nás navždy
opustil brat a šva-
gor

Eduard NEY.
Kto ste ho poznali,

venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. S láskou spomína sestra
Terka z Jozefom.

Dňa 3. 6. 2015 si
p r i p o m e n i e m e
1. výročie, čo nás
navždy a náhle
opustil vo veku 62
rokov môj brat, otec
a dedko

Marián GREGUŠKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu ve-
nujú tichú spomienku. Sestra Má-
ria s rodinou, manželka, synovia
a vnúčatá.

Dňa 4. mája sme si
pripomenuli nedo-
žité 80. narodeni-
ny nášho drahého
manžela, otca a
dedka
Otta DEMOVIČA.
S úctou a láskou spomínajú man-
želka, deti s rodinami.

Dňa 21. mája 2015
uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy
opustil náš drahý
manžel a dedko
Emil CHALÁNY.

S láskou spomína
manželka, deti a vnúčatá.

Dňa 26. V. 2015 si
pripomíname 8.
výročie úmrtia náš-
ho drahého, milo-
vaného
Pavla NESTARCA.
S láskou a úctou

naňho spomína manželka Oľga,
dcéry Silvia a Zlatica s manželom
a vnukmi Nikolaskom a Daniel-
kom.

Dňa 13. 6. 2015
uplynie 10 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá
manželka, mamič-
ka, sestra, svokra a
babička

PaedDr. Mária LIPÁROVÁ.
S láskou a smútkom v srdci často
spomíname a ďakujeme všet-
kým, ktorí ju poznali a spolu s
nami jej venujú tichú spomienku.
Manžel a smútiaca rodina.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 1. 6. 2015 uply-
nie 15 rokov od
úmrtia nášho man-

žela, otca, dedka
Michala KRIŠTOFIČA.

S láskou spomína manželka, deti
s rodinami a ostatná smútiaca
rodina.

Dňa 22. V. 2015
sme si pripomenuli
35. výročie smrti
naše j mamy a
babky

Heleny
SLEZÁKOVEJ

rod. Demovičovej.
Spomínajú deti, nevesty a vnúčatá.

Dňa 13. 5. 2015
sme si pripomenuli
nedožité 30. naro-
deniny nášho dra-
hého syna, brata
Borisa MELIŠÍKA.
S láskou na neho

spomína celá rodina.

B L A H O Ž E L Á M E

Milá BETKA,
všetko najlepšie k Tvojmu krás-
nemu jubilejnému sviatku, hlavne
veľa úprimnej lásky, ktorá vždy
príjemne na srdci zohreje, pevné
zdravie, život plný naplnených
snov a každý deň úsmev žiariaci
na tvári Ti zo srdca želajú tvoji
najbližší: Zuzana, Števko, Vlad-
ko, Linduš, Adamko a Adelka.
Ďakujeme za to, čo pre nás robíš.

Skrytá túžba mučí
nás , my s tá l e
mysliac na teba,
čas nepriniesol
úľavu, nám srdce
puká od žiaľu. Dňa
16. 6. 2015 si pripo-
menieme 4. výročie od úmrtia
nášho drahého tatina

Františka LETANOVSKÉHO.
S láskou spomína manželka Ľub-
ka, syn Fero, dcéra Anička a vnú-
čatá Viktor a Rebeka.

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA
Pre študentov a verejnosť:

Pre deti:

Kontakt:

Pišta Vandal: beseda a autorské čítanie v rámci cyklu Lite-
ratúra v Radnici

Regionálne kvízovanie:

Literárno-výtvarná súťaž na tému: „Kam vezmeš na prázdni-
ny svoju knižku?“
Papierový svet: beseda o dejinách papiera a vzniku kníh

Čítajme si...

Deň detí v knižnici:

Detská kniha leta 2015:

– 22. júna 2015 o 19:00 hod. Radnica - cafe bar
restaurant, ul. M. R. Šteránika 1, Pezinok.

predstavujeme regionálne osobnosti +
kvíz – jún - júl 2015 regionálne odd.

– jún 2015 odd. pre deti.
–

23. júna 2015 o 9.00 hod. odd. pre deti.
2015: pokračujeme v prekonávaní rekordu v najpo-

četnejšom detskom čitateľskom maratóne! – 18. júna 2015 od
9.00 - 15.00 hod. odd. pre deti.

súťažné a hravé aktivity, pre žiakov ZŠ aj ve-
rejnosť – 1. júna 2015 odd. pre deti.

v spolupráci s kníhkupectvom Artforum
Pezinok. Pomôž nám zistiť, ktoré knižky sú najobľúbenejšie a mô-
žeš vyhrať pekné a hodnotné ceny z kníhkupectva Artforum! Hla-
suje sa v kníhkupectve a v knižnici. Podrobnosti na

k od 1. júna do 31. augusta 2015, pre deti do 15 rokov.

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

,

www.knizni-
capezinok.s

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

Dňa 27. 5. 2015
uplynuli 3 roky, čo
nás navždy opustil,
náš milovaný man-
žel, otec a dedko

S láskou a smút-
kom v srdci spomínajú manželka
a dcéry s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu prosím, tichú
spomienku.

Vladimír SLIMÁK.
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Pezinské volejbalistky s klubom VTC Pezinok obsadili v ex-
traligovej sezóne 2014/15 3. miesto. Súperom im boli nitrian-
ske hráčky, ktoré porazili 2-0 na zápasy. Najskôr vyhrali na nit-
rianskej palubovke a v druhom zápase sa tešili na ihrisku v bra-
tislavskom PKO. Po výhre 3:0 na sety sa tak Pezinčanky mohli
radovať z bronzových medailí. Srdečne blahoželáme. (pv)

Bronzové volejbalistky
Veľká sála pezinského Domu

kultúry 9. mája hostila už 9. roč-
ník Memoriálu Richarda Rétiho
v Rapid šachu.

Napriek tomu, že v tom čase
boli Majstrovstvá Slovenska ju-
niorov a 5 ďalších významných
šachových podujatí, bola dobrá
a kvalitná účasť – 98 šachis-
tov zo Slovenska, Chorvátska,
Ukrajiny a Česka. Prišli štyria
Medzinárodní majstri a piati
FIDE majstri. Najmladší účast-
níkom bol iba 8 ročný Patrik Šte-
vik - CVC Junior Banská Bystri-
ca, skončil na 70. mieste. Naj-
starším účastníkom, ktorý nás
každoročne navštevuje bol
František Vykydal z ŠK Loko-
motíva Brno, skončil na 18.
mieste. Z Pezinka sa zúčastnilo
15 šachistov. Za organizátorov
boli prítomní Viceprimátor mes-
ta Pezinok Miloš Andel, ktorý
tento turnaj aj otvoril spoločne s
pani riaditeľkou PKC Ingrid
Noskovičovou a riaditeľom Ma-
lokarpatského múzea Marti-
nom Hrubalom, ktorý privítal
hostí i všetkých účastníkov. Za
KŠ boli prítomní: predseda Ti-
bor Pobuda, podpredseda
Jozef Pták, ktorý bol aj hlavným

rozhodcom turnaja a členovia
Peter Varholák - pokladník a
Tibor Lenčucha, ktorý mal na
starosti celý servis od zapísania
rozlosovania po výsledky tur-
naja. Ešte v piatok 8. mája sa de-
viati pezinskí šachisti v šacho-
vej miestnosti stretli s deviatimi
Chorvátmi, ktorí prišli na tento
turnaj. Tu odohrali 9 bleskových
partií na 5 minút. Takto sa pri-
pravovali v dobrej družobnej ná-
lade na druhý turnajový deň.
Celkovým víťazom 9. ročníka
sa stal Zsolt Rigo, Doprastav
Bratislava, 2. Vladimír Jacko
ŠK Prakovce, 3. Juraj Druska
ŠK Prakovce. Prví traja dostali
krásne poháre a finančné odme-
ny. Nasledujúce umiestenia: 4.

Jozef Federič, ŠK Modra, 5. Ka-
tarína Baňasová, ŠK Modra, 6.
Peter Ábel ŠK Kúpele Piešťany,
7. Ondrej Gábriš, ŠK Pezinok,
8. Ivoslav Ban, CRO Riečina, 9.
Niki Vrbová, TJ Slávia Košice,
10. Milan Pacher, ŠK Slovan
Bratislava. Z nášho klubu ďalej
skončili 17. Silvio Michal, 25.
Jozef Pekař, 30. Anton Žačik,
33. Daniela Petrigáčová, 37.
Denis Moravčík, 48. Juraj Šče-
pán, 52. Patrik Kosnáč, 55. Ján
Mrkvík, 63. Tibor Pobuda, 64. a
Peter Varholák.

1. Dmitry Ne-
storenko Ukrajina, 2. Jakub Su-
chanský, KŠN Bratislava, 3.
Denis Moravčík, KŠ Pezinok
dostali krásne poháre.

Najlepší juniori :

Najlepšie ženy:

Najlepší seniori:

Najlepší do 2000 ELA:

1. Katarína
Baňasová, ŠK Modra, 2. Niki
Vrbová, Košice, 3. Daniela Pe-
trigáčová, KŠ Pezinok

1. Alois Lanč,
ŠK Lokomotíva Trnava, 2. Ka-
rol Ruckschloss, ŠK Slovan
Bratislava, 3. Jozef Veselský,
ŠK Potônska Veža

1. Dmit-
ry Nestorenko UKR 2. Klasan
Elvis, CRO, 3.Anton Mihálik ŠK
Kúpele Piešťany.

Turnaj bol veľmi vydarený bez
reklamácií. Počas turnaja nás
oslovil Mgr. Vladimír Hagara,
ktorý sa zaoberá históriou ša-
chu a priniesol materiál o ša-
chistoch Tatrana Pezinok z roku
1956, ktorí vtedy tiež hrali dru-
hú ligu. Veľmi nás to potešilo.
Boli to Ján Žurek, Arpád Turan-
ský, František Hotový, Dezider
Kormút, Jozef Krivošík, Ignác
Masloviec st. Igor Masloviec ml.
Karol Pták, Dušan Orlický, Ro-
zália Ptáková. Pán Hagara totiž
pracuje na kronike šachu a pri
tejto príležitosti sme si aj zaspo-
mínali. Aj takúto podobu malo
tohtoročné podujatie.Tešíme sa
na ďalší 10. ročník, ktorý by mal
byť 7. mája 2016. Jozef Pták

IX. ročník Memoriálu Richarda Rétiho

Osem detí z
Plaveckého klu-
bu Pk Pezinok
sa dňa 16. - 17.
mája 2015 zú-
častnilo medzi-
národných pre-
tekov

v Paríži.
Preteky za účasti 641 plavcov zo 6 európskych krajín sa konali v
bazéne Georges Vallerey, ktorý bol postavený pri príležitosti olym-
pijských hier v roku 1924. Naši plavci si spolu priniesli 16 medailí.

Najviac sa darilo (2004), priniesla si 6 ko-
vov – 1.miesto 200znak, 2.miesto 50znak a 100znak, 3. miesto
50vol.sp., 200vol.sp, 200 polohový pretek. Ďalší úspešní plavci
sú: (2004) – 1. miesto 200 prsia, 2. mies-
to 100 prsia a 200 polohový pretek, 3. miesto 100 vol. sp.;

(2004) – 1. miesto 200 znak, 3. miesto 100 znak, 50 motý-
lik, 200 vol.sp.; (2004) – 1.miesto 200prsia, 2.miesto
200vol.sp. Po úspešnej reprezentácii mesta Pezinok si naši plavci
vychutnali ďalšie 3 dni spoznávaniu mesta Paríž. Po príchode sa
budú venovať príprave na Letné majstrovstvá SR, ktoré nás čaka-
jú v júni.

8e Euro-

pean Swim

Meet

Simone Časnochovej

Rebeka Gašparovičová
Marek

Dolný
Adam Mičko

Naďa Kúdelová

Pezinskí plavci zažiarili v Paríži

Máj je časom lásky. Posled-
ným trom dňom zamilovaného
mesiaca bude aj v pezinskom
areáli Rozálka kraľovať láska –
ku koňom a jazdeckému špor-
tu. Jazdci a ich štvornohí tátoši
vložia svoje srdcia do pretekov

predvedú svoje jazdecké
majstrovstvo domáci aj zahra-
niční športovci.

Mesiac lásky sa posledným
májovým dňom končí, avšak lás-
ka k jazdectvu bude v Rozálke
prekvitať aj naďalej.18. – 21. jún
sa bude niesť v znamení dvoch
disciplín, kedy si môžete vy-
chutnať dynamický parkúr aj ele-
gantnú voltíž na jednom mieste.

Paragan grand prix. 29. – 31.
mája

Skokové preteky – Rozálka
grand prix, sú zároveň aj tretím
kvalifikačným kolom medziná-

rodného seriálu Central Europe
Jumping Cup. Do seriálu sa za-
pojili tri jazdecké areály troch

stredoeurópskych štátov – ma-
ďarská Bábolna, český Olo-
mouc a slovenská Rozálka v
Pezinku. Milovníkom voltížneho
jazdenia bude patriť jazdecká
hala s medzinárodými voltížny-
mi pretekmi – CVI3*.

Podujatia s rozmanitými jaz-
deckými disciplínami má pre
vás Rozálka pripravené aj v dru-
hej polovici sezóny. Sľubujú ďal-
šie skvelé športové zážitky. Už
teraz sa na ne môžete tešiť,
včas vás budeme o nich infor-
movať.

Viac informácií o pretekoch
nájdete na stránke

Simona Friebertová

www.rozal-
ka.sk

Rozálka štartuje novú jazdeckú sezónu

Dňa 12. 5. 2015 sa v telocvični a stolnoteniso-
vej hale ZŠ Na bielenisku konal záverečný turnaj
10. ročníka Pezinskej školskej ligy v stolnom teni-
se. Desať ročníkov bez prerušenia už tradične
medzi sebou súťažia žiaci základných a stred-
ných škôl. V prvých ročníkoch len pezinských,
neskôr aj okresu Pezinok a v ostatných dvoch
rokoch liga prekročila hranice okresu a stala sa
krajskou súťažou tak v súťaži jednotlivcov ako aj
v súťaži družstiev. Desiaty ročník nebol len jubi-
lejný, ale zároveň aj rekordný. Počet detí, ktoré
sa zapojili do súťaží, prekročil číslo 200, keď v sú-
ťažiach družstiev a jednotlivcov súťažilo za svo-
je školy celkom 203 detí z Pezinka a okolia. Ce-
lých desať ročníkov sa liga koná pod záštitou pri-
mátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu, ktorý pravi-
delne medzi deti chodí. Organizačne ligu po celý
čas jej existencie zabezpečuje Stolnotenisový
klub ZŠ Na bielenisku Pezinok spolu s vedením
ZŠ Na bielenisku. Za to, že liga môže existovať v

stále sa rozširujúcej forme, patrí vďaka nielen or-
ganizátorom, ale aj všetkým trénerom a učite-
ľom na jednotlivých školách, ktorí sa deťom pra-
videlne venujú. V neposlednom rade treba poďa-
kovať aj mestu Pezinok, ktoré prostredníctvom
podpory projektov a činnosti klubov do značnej
miery ligu materiálne zabezpečuje.

Pre veľký záujem aj tých najmenších – „prvo-
stupniarov“ základných škôl sa postupne rozši-
roval počet vekových kategórií, v čom bol opäť
desiaty ročník rekordný a aby si mohli odniesť
pekné ceny aj tí najmenší, bolo vytvorených spo-
lu 8 vekových kategórií chlapcov a dievčat. Tak-
isto súťaž družstiev prebiehala počas celého
školského roka v pravidelných stretnutiach druž-
stiev v 7 kategóriách.

Najúspešnejšie družstvá 10. ročníka sú:
v kategórii najmladší žiaci A,

v kategórii najmladší žiaci B,
v kategórii najmladšie žiačky,

ZŠ Viničné ZŠ
Blatné ZŠ Viničné

ZŠ Na bielenisku

v kategórii mladší žiaci, v kategórii
mladšie žiačky, v kategórii
starší žiaci a dorastenci a takisto

v kategórii staršie žiačky a dorastenky.
Ceny družstvám pred zahájením turnaja najlep-
ších jednotlivcov TOP 16 odovzdali viceprimátor
Pezinka Ing. Ján Čech a riaditeľka ZŠ Na biele-
nisku Mgr. Ingrid Jurčová.

V súťaži jednotlivcov po záverečnom turnaji
TOP 16 a po spočítaní bodov za celý ročník sa
v konečnom poradí na stupne víťazov v jednotli-
vých kategóriách postavili:

1. Matúš Bognár,
Veľký Biel, 2. Michal Heckl, Blatné, 3. Michal
Janík, ZŠ Fándlyho a Lukáš Hanzlík, Blatné.

1. Lenka Ková-
čová, ZŠ Fándlyho, 2. Natália Bégerová, ZŠ
Fándlyho, 3. Andrea Verťalová, Viničné a Iza-
bella Feke, ZŠ Na bielenisku.

1. Dávid Dugovič, Blatné 2. Matúš

ZŠ Fándlyho
ZŠ Na bielenisku

ZŠ Na biele-
nisku

Najmladší žiaci do 8 rokov:

Najmladšie žiačky do 8 rokov:

Najmladší žiaci do
10 rokov:

Žemla, Veľký Biel, 3. Karol Varga, Blatné a Matej
Fukas, Blatné.
1. Barborka Krebsová, ZŠ Na bielenisku, 2. San-
dra Marčišová, Blatné 3. Martinka Zemanová,
Viničné a Vanessa Mrázová, Viničné.

1. Peter Krajčovič, Gymnázium Modra, 2. Ja-
kub Krebs, Gymnázium Modra, 3. Samuel
Dográcia, ZŠ Na bielenisku a Peter Belko, ZŠ
Na bielenisku. 1. Zuzana Ková-
čová, ZŠ Fándlyho 2. Barborka Krebsová, ZŠ
Na bielenisku, 3. Silvia Vargová, Svätý Jur a
Zuzana Lukáčová, ZŠ Fándlyho.

1. Adam Brat, Gymnázium Pezinok,
2. Dávid Jakubec, Gymnázium Modra, 3. Matúš
Sklenár, Gymnázium Pezinok a Marek Jalovec-
ký, Gymnázium Pezinok.

1. Sarah Belianska, ZŠ Na bielenisku,
2. Natália Hagarová, Gymnázium Pezinok,
3. Mária Trochtová, ZŠ Kupeckého a Sandra
Horvat, ZŠ Fándlyho.

Najmladšie žiačky do 10 rokov:

Mladší žia-
ci:

Mladšie žiačky:

Starší žiaci a
dorastenci:

Staršie žiačky a do-
rastenky :

Pavel Alexy

Skončil jubilejný 10. ročník Pezinskej školskej ligy v stolnom tenise

FOTO: TV Pezinok

FOTO: TV Pezinok

Vyraďovacie boje v Malokarpatskej hokejbalovej lige v Pezinku sa
prehupli do bojov o víťaza ligy. Medzi 8 najlepších sa dostali víťaz zá-
kladnej časti Watberg Senec, prekvapenie súťaže nováčik pezinskí
Draci, minuloročný vicemajster HC Chilli, Diabli Réca, majster ligy
Haliganda Pezinok, Vitamíny Pezinok B, Hurons Budmerice a bra-
tislavský Hancop. Huroni z Budmeríc a Hancop si zaistili postup do
Play Off až v poslednom kole základnej časti. Viac na www.hokej-
balpezinok.sk (pv)

PLAY OFF 2014/15 MHL PEZINOK  - F INÁLE

  - F INÁLE

FINÁLE

Watberg Senec – Hancop   5:1 a 7:0
Draci Pezinok - Hurons Budmerice   8:1 a 5:0
HC Chilli - Vitamíny Pezinok B   3:2 a 6:1
Diabli Réca - Haliganda Pezinok   3:4 a 2:3 ts

Watberg Senec – Haliganda Pezinok    6:2 a 5:4
Draci Pezinok – HC Chilli    4:2 a 3:1

(hrá sa na 3 víťazné zápasy) Watberg Senec – Draci Pezinok
(hrá sa na 2 víťazné zápasy) HC Chilli – Haliganda

Pezinok
Zápasy o bronz

V sobotu 2. mája a v nedeľu 3. mája 2015 sa v Budapešti ko-
nal medzinárodný turnaj v džude, na ktorom sa zúčastnilo spolu
1241 pretekárov zo 140 klubov a z 18 krajín. Pezinskí mladí džu-
disti sa umiestnili v nasledovnom poradí: Jozef Tománek - 1.
miesto v kategórii do 30 kg, Silvia Tománková - 3. miesto v kate-
górii do 40 kg, Marko Rosíval - 5. miesto v kategórii do 60 kg,
Matej Klobučník - 7. miesto v kategórii do 30 kg. Gratulujeme.(r)

Budapest cup 2015

FOTO: Desana Dudášová


