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Vo štvrtok, 11. júna sa uskutočnilo riadne IV. za-
sadanie Mestské zastupiteľstva v Pezinku, ktoré
prerokovalo viac ako tridsaťbodový program.
Prvý bodom bolo slávnostné zloženie sľubu
dvoch nových poslancov. Namiesto Petra Witt-
grúbera a Michala Sváteka, ktorí sa minulý me-
siac vzdali poslaneckého mandátu, nastúpili ako
nový poslanci Igor Hianik a Roman Šmahovský.
Obidvaja sú členmi poslaneckého klubu Srdce
Pezinka.

Hlavným bodom rokovania bol Rozbor hospo-
dárenia a záverečného účtu za rok 2014. Ako
sme už v minulom čísle časopisu Pezinčan infor-
movali, mesto hospodárilo v minulom roku s vý-
razným prebytkom, a to vo výške 649 679 €. K to-
muto bodu prislúchali aj rozbory hospodárenia
mestských spoločností a príspevkových organi-
zácií. Niekoľko nasledujúcich bodov sa venovalo

Ako každoročne, aj v tom-
to roku bol slávnost-
ným dňom mesta Pezinok.
Primátor mesta Mgr. Oliver
Solga privítal pri príležitos-
ti udeľovania mestských oce-
není v priestoroch Pezin-
ského kultúrneho centra po-
slancov MsZ, ocenených hos-
tí a ich rodinných príslušní-
kov a ďalších pozvaných hos-
tí. Pripomenul, že uplynulo
už 368. rokov od pamätného
14. júna 1647, kedy Pezinok
získal všetky výsady a prá-
va Slobodného kráľovského
mesta a spomenul ešte aj
iné, rovnako významné jubi-
leum, a to dokonca výročie
vzácne okrúhle. 31. marca
uplynulo práve 400. rokov, čo
získal Pezinok z rúk kráľa
Mateja II. privilégiá slobod-
ného kráľovského mestečka.
Tieto výsady boli posledným
krokom pred dosiahnutím naj-
vyššieho samosprávneho
statusu – slobodného kráľov-
ského mesta a v mnohom
predznamenali práva z roku
1647. Patrilo medzi ne dvad-
saťpäť výsad, napríklad, že
sa vymedzilo územie Pezin-
ka a určilo sa právo užívať
mestské lesy a polia. Najdô-
ležitejšia skupina práv sa tý-
kala samosprávy a súdnej
moci. Každý rok si Pezin-
čania mohli voliť richtára, prí-
sažných a ďalších úradníkov,
medzi nimi špeciálne pre ob-
lasť vinohradníctva a vinár-
stva. Mestská rada mohla
rozhodovať v občianskych a
trestných záležitostiach a
mohla vydávať štatúty. Veľká
pozornosť bola venovaná aj
otázkam obchodu, vyberania
daní a poplatkov a Pezinča-
nia boli oslobodení od plate-
nia mýta na území celého
Uhorska. Nezabúdalo sa ani
na pravidlá týkajúce sa zá-
kladného pezinského výrob-
ného artiklu, a to vína, boli ur-
čené podmienky jeho do-
vozu, vývozu i predaja.

14. jún

Pokračovanie na strane 6.
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Mestské
ocenenia

(Viac o Keramických trhoch na 5. strane)

O dvanástom ročníku Keramických trhov, ktorý sa uskutočnil 12. – 14. júna v centre nášho mesta, už dnes možno povedať, že bol možno najúspešnejším v ce-
lej histórii tohto podujatia. Nebolo to však len ukážkovým letným počasím a rekordnou návštevnosťou, ale najmä krásou a rôznorodosťou keramických výrob-
kov, invenčnosťou a profesionalitou ich tvorcov, a tiež zaujímavými výstavami v Malokarpatskom múzeu. Toto podujatie si získava aj mimo Pezinka každoročne
stále viac návštevníkov a dokáže úspešne konkurovať aj najväčšiemu domácemu podujatiu – Vinobraniu.

Tisíce Pezinčanov a návštevníkov z Bratislavy a okolia odchádzali z tohoročných Keramických trhov nadšení množstvom umeleckých diel a možno aj s ľahšou
peňaženkou.Ale to už patrí k veci, veď išlo o nefalšované umenie, vytvorené ľudskými rukami, s citom a láskou.

Inzercia

www.demistav.sk
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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

Inzercia

Informácie z rokovania Mestského zastupiteľstva

Keramické trhy 2015 – na jednotku!
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Už dlho sa hovorí o sťahovaní Okresného úradu v Pezinku z
mestskej budovy na ul. M. R. Štefánika č. 10. do novej budovy
Panoráma na Moyzesovej ulici. Keďže sťahovanie sa stane
čoskoro realitou, vedenie mesta riešilo problém, čo s prázdnymi
miestnosťami po OÚ, ktoré sú dnes na dvoch poschodiach. Ako
najlepšie riešenie sa javí dlhodobý prenájom nemeckej medicín-
skej spoločnosti B Braun, ktorá na druhom poschodí vybuduje
moderné Dialyzačné stredisko a nefrologickú ambulanciu. Pri-
pravené je už architektonické riešenie a poslanci budú o prenáj-
me mimoriadne rokovať 2. júla. Stredisko by malo začať svoju
činnosť pre obyvateľov Pezinka a celého regiónu začiatkom bu-
dúceho roka. (MsÚ)

Dialyzačné stredisko v Pezinku

Mesto
Pezinok

udeľovalo
ocenenia

zmenám Všeobecne záväzných nariadení mesta.
Poslanci tiež prerokovali činnosť útvaru hlavnej
kontroly a boli schválené návrhy na mestské oce-
nenia. Zmeny sa udiali aj v niektorých komisiách a
v jednom prípade aj v rade školy. Štandardným bo-
dom boli aj prevody, teda nájmy a predaje nehnu-
teľností v majetku mesta, opätovné uzatvorenie
zmlúv o nájme bytov a návrhy na odpisy pohľadá-
vok. Poslanci po dlhšej diskusii vzali na vedomie
správu o plánovaných a vykonaných rekonštruk-
ciách školských budov a zariadení. Tu zaznela aj
informácia o zvýšení počtu miest v mestských
MŠ. Na záver pracovného stretnutia sa poslanci
zaoberali informáciami o činnosti Mestského úra-
du a útvaru HK a interpeláciami poslancov. Pri-
mátor informoval o menovaní pracovnej skupiny
na prípravu projektu generálnej rekonštrukcie
mestského verejného osvetlenia. (MsÚ)

Mestu Pezinok bol 19. júna doručený Rozsudok najvyššieho súdu
SR vo veci nesúladu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Pe-

zinok č. 2/ 97 zo dňa 26. 6. 1997, o vyhlásení záväzných častí územného plánu v znení VZN
č. 15/2000, č.5/2002, č. 15/2004, č.2/2004, č. 2/2005, č. 9/2005 a č. 2/2006 so zákonom, konajúc o od-
volaní odporcu mesta Pezinok proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave. V praxi to znamená, že zá-
väzné časti územného plánu z roku 1996 a jeho nasledujúce zmeny a doplnky v celom rozsahu stratili
účinnosť (ale naďalej zostávajú platné). Podľa vyjadrenia vedenia Mesta sa toto rozhodnutie Najvyš-
šieho súdu SR týka jednej jedinej veci a to skládky odpadov v pezinskej Novej jame. Proti tomuto roz-
sudku opravný prostriedok nie je prípustný. O ďalšom postupe intenzívne rokuje vedenie mesta s práv-
nickou kanceláriou a štátnymi orgánmi. Primátor nevylúčil využitie všetkých dostupných právnych
prostriedkov na dosiahnutie nápravy. Tým najzávažnejším je podanie sťažnosti na Ústavný súd SR.

Po uzávierke...
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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

Rok 2014 je pre Pezinok prelomový v nakladaní s komunálnymi
odpadmi. Po uzavretí zmluvy s firmou ecorec Slovensko s.r.o. na
odber a úpravu odpadov pred energetickým zhodnotením sa zvyš-
ný netriedený odpad z rodinných domov prestal voziť na skládku.
Všetok odpad z rodinných domov – papier, plasty, sklo, biologický
odpad aj netriedený odpad je zhodnotený.

Zber šatstva (47,9 t v r. 2014) zname-
nal zníženie nákladov v odpadovom hospodárstve o 2290 euro a
zároveň príjem 1200 euro za prenájom kontajnerov na šatstvo.

Mesto je týmito opatreniami schopné napriek inflácii udržať po-
platky občanov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od
roku 2009 nezmenené.

Perspektíva Mesta je v budúcnosti zabezpečiť zhodnotenie ne-
triedeného odpadu od obyvateľov sídlisk. Odber na energetické
zhodnotenie stroskotal na vysokom obsahu biologického odpadu,
ktorý sa na sídliskách netriedi.

Odber netriedeného
odpadu do firmy ecorec Slovensko s.r.o., prevádzka Glejovka
15 oproti vozeniu na skládku v Senci znamená pre Mesto
úsporu vyše 40 tisíc euro.

(OŽP, KS a D)

Odpad z rodinných domov sa zhodnocuje

Aj keď počasie tohoročnému VII. Festivalu pouličného di-
vadla príliš neprialo a väčšina predstavení sa odohrala v Do-
me kultúry, predsa len splnilo svoj účel a urobilo radosť najmä
tým menším divákom a školákom. Vypredané predstavenia sú
dôkazom nielen záujmu o divadlo, ale najmä tak nesmierne dô-
ležitej výchovy k divadlu, ktorého návšteva by mala byť súčas-
ťou kultúrneho vyžitia sa každého človeka. Aj tohoročný festi-
val potvrdil, že v Pezinku sa divadlu darí celkom dobre. Deti
potešilo hneď prvé štvrtkové predstavenie pred Zámkom a
dospelých divákov zase piatkové večerné predstavenie di-
vadla zo Zlína s hrou „Pasca na osamelého muža“ s vynika-
júcou pointou. V sobotu sa konečne počasie umúdrilo a hralo
sa pre tých najmenších na pešej zóne pri Starej radnici. Veľkej
pozornosti sa tešila každým rokom lepšia Improliga – teda po-
hotová improvizácia na danú tému. Keďže sedmička je šťast-
né číslo, môžeme to povedať aj o tohoročnom festivale, ktorý
pripravilo mesto Pezinok, Pezinské kultúrne centrum a Cen-
trum voľného času. (infoPKC)

Festival pouličného divadla

Mesto Pezinok sa dňa 12. 6.
2015 už po druhýkrát zapojilo s
projektom „Obnova detských i-
hrísk“ do najväčšieho podujatia
firemného dobrovoľníctva na Slo-
vensku „NAŠE MESTO“. Uve-
dené podujatie organizuje každý
rok Nadácia Pontis aj v iných
slovenských mestách s cieľom
vytvárať krajšie, otvorenejšie a
priateľskejšie miesta pre život.

Do projektu „Obnova det-
ských ihrísk“, sa prostredníc-
tvom Nadácie Pontis zapojili aj
dobrovoľníci z radov firiem, ako
je IBM Slovensko s.r.o., Tomra
Sorting s.r.o. a DELL, ktorí spolu

s pezinskými skautmi odburi-
ňovali a zametali detské pies-
koviská, šmirgľovali a natierali
detské preliezačky, hojdačky a
domčeky na niektorých z det-
ských ihrísk sídliska Juh, Pezi-
nok. Projektu sa zúčastnili aj za-
mestnanci MsÚ Pezinok, ktorí
koordinovali a poskytli potrebné
pracovné pomôcky a materiál
súvisiaci s údržbou detských
ihrísk dobrovoľníkom počas
celej aktivity daného projektu.
Na nákup nevyhnutného ma-
teriálu súvisiaceho s údrž-
bou detských ihrísk Mesto Pe-
zinok získalo od Nadácie Pontis

menší grant vo výške 199 eur .
Okrem očakávaného výsledku

z projektu, ktorým bolo skrášle-
nie vybraných detských ihrísk,

si všetci odnášali dobrú náladu,
za čo všetkým zúčastnením
dobrovoľníkom Mesto Pezinok
ďakuje. Silvia Nestarcová

Realizácia projektu „Obnova detských ihrísk“ v Meste Pezinok

ň

ľ ť

-
“ ť -

ť -

Na jese minulého roka prebehla na sídliskách Juh a Sever
rekonštrukcia teplovodov, ktorá zanechala na oboch sídliskách
ve kú stopu. Spolo nos STABIL, a.s., Žilina preto za ala už v po-
lovici apríla 2015 so spätnými úpravami terénu a spevnených
plôch, ktoré boli spomínanou rekonštrukciou porušené.

Po odstránení nedostatkov zistených pri prvých „prebera
kách sa dá poveda , že práce na spätných úpravách sú vy
konávané na dobrej úrovni.

V sú asnosti je skontrolovaná vä šia as opravených spev
nených plôch (chodníkov, ciest a parkovísk) na sídlisku Sever a
Juh, ako aj na sídlisku Za hradbami. Terénne úpravy v plochách
zelene boli do polovice júna 2015 ukon ené na sídlisku Za hrad-
bami a na ulici 1. mája.
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MsÚ Pezinok – OŽP,KS a D

Stav prác na terénnych úpravách po rekonštrukcii teplovodov

Archeologická spoločnosť SAHI začala na lúke na Malackej
ceste, oproti vstupu na Schaubmarov mlyn, dlho očakávaný ar-
cheologický výskum miesta, na ktorom sa majú nachádzať
obranné zákopy z čias II. svetovej vojny. Odborní pracovníci pro-
sia najmä starších obyvateľov Cajle, ktorí si pamätajú nejaké
podrobnosti z tých čias, aby sa skontaktovali cez našu redakciu
s archeológmi, prípadne ak vlastnia dobové fotografie z tohto
miesta, aby ich láskavo zapožičali redakcii Pezinčana.

S podobnou prosbou sa na občanov obracia aj vedenie mesta
Pezinok, ktoré iniciovalo reštaurovanie neogotického náhrobku
Thomasa Crewe-Prestona na mestskom cintoríne. K úspešnej
realizácii by reštaurátorom na vyhotovenie kópie pomníka po-
mohli staršie fotografie objektu a jeho okolia alebo akékoľvek
bližšie informácie o tejto významnej pamiatke. (OSA)

Výzva na pomoc a spoluprácu

Mesto Pezinok začína v letných mesiacoch s celkovou rekon-
štrukciou dvoch chodníkov a to od svetelného prechodu na Poli-
kliniku, po roh Kollárovej ulice a na druhej strane od rohu Kolláro-
vej a Moyzesovej ulice, po roh bývalej ZŠ na Holubyho ulici. Keď-
že v tejto časti mesta bude niekoľko týždňov skomplikovaný po-
hyb chodcov, prosíme o opatrnosť pri prechádzaní. Práce by mali
byť ukončené do Vinobrania. Ďakujeme za pochopenie. (MsÚ)

Nové chodníky

Na vzácnej historickej budove na Holubyho ulici č. 22 bola v tých-
to dňoch dokončená kompletná výmena strešnej krytiny a klam-
piarske práce. V súčasnosti mesto organizuje súťaž na dodávate-
ľa okien a uličnej fasády. Práce by mali byť ukončené do konca
septembra. (MsÚ)

Nová strecha

Rekonštrukcia Základnej školy Jána Kupeckého z prostriedkov
EÚ použitých v rámci projektu ISRMO akoby bola zakliata. Museli
prebehnúť tri komplikované verejné obstarávania a desiatky roko-
vaní medzi mestom, ministerstvom pôdohospodárstva a firmami.
V januári už bola dokonca podpísaná zmluva, ktorú však vtedy ví-
ťazná firma nakoniec zrušila. Keď už všetko vyzeralo beznádejne
a hrozilo, že rekonštrukcia bude musieť byť hradená z rozpočtu
mesta, podarilo sa „vysúťažiť“ firmu, ktorá sa zaviazala všetky prá-
ce v termíne a požadovanej kvalite realizovať. Tou firmou je ME-
NERT s.r.o. a nás teší, že je to spoločnosť, ktorá už pre mesto v mi-
nulosti pracovala a mesto s ňou má len tie najlepšie skúsenosti.
Podľa vyjadrenia primátora, ktorý sa výraznou mierou zaslúžil o
úspech celého zdĺhavého a komplikovaného procesu, je to „malý
zázrak, ktorý mestu ušetrí sedemsto tisíc euro.“ Práce už začali,
ukončené by mali byť do konca mesiaca august a zahŕňajú rekon-
štrukciu strechy, zateplenie celej budovy a výmenu okien. (MsÚ)

ZŠ Kupeckého – malý zázrak

Mesto Pezinok sa
tento rok taktiež za-
pojilo do 2. ročníka
celonárodnej súťaže
organizovanej Mini-
sterstvom dopravy,
výstavby a regionál-
neho rozvoja SR s ná-
zvom „Do práce na
bicykli 2015“. Vyhla-
sovateľom súťaže
bol národný cyklokoordinátor, organizačným a odborným garan-
tom bola Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica spolu s part-
nermi PBS Kostitras a TBS JUS Martin. Tento rok sa zapojilo cel-
kovo 55 slovenských miest a zapojilo sa takmer 3 tisíc účastníkov.

V rámci nášho mesta sa prihlásilo 7 tímov s 19-mi súťažiaci-
mi (Mesto Pezinok, EGIT TEAM, Cyklokoalícia Pezinok, Vitana,
ecorec, oni a Kobylky). Spomedzi všetkých zúčastnených miest
sme obsadili 21. miesto, keď sa spolu odjazdilo 3 670,4 km, čo
predstavovalo 266 jázd na bicykli. Bicyklisti tým ušetrili 918,2 kg
CO2. Medzi jednotlivými súťažnými družstvami tím mesta Pe-
zinok v trojčlennom zložení najazdil 2 096 km a obsadil celkové
13. miesto. Medzi jednotlivcami skončil Alexander Pravda na
1. mieste, keď najazdil najviac 2 015 km.

Všetkým zúčastneným cyklistom veľmi pekne ďakujeme za
účasť. Viac informácií o celej súťaži a výsledkoch nájdete na
www.dopracenabicykli.eu (pv)

Do práce na bicykli 2015

Organizátorka muzikálovej show Silvia Nemčovičová:

Studený vietor veru najviac potrápil hercov a tanečníkov, v záku-
lisí vo vyhriatom stane sa po celý večer zohrievali teplým čajom aj
medzi jednotlivými výstupmi. Napriek vrtochom počasia pred naj-
väčším publikom, aké kedy na muzikáli mali sa im hralo jednodu-
cho skvelo.

Daniel Hůlka pri záverečnej „ďakovačke“ nezabudol ani na auto-
rov, ktorí kedysi muzikál stvorili, pričom najväčší aplauz sa ušiel
jednoznačne „Béďovi, tam nahoru“. Dracula, ktorý odohral takmer
celé predstavenie na javisku bosý a tak úplne premrzol sa po skon-
čení večera len spokojne usmieval so slovami:

Nadšenie z lokácie muzikálu neskrýval aj producent a český
„kráľ muzikálov“ Oldřich Lichtenberg:

Muzikálový večer v pezinskom kameňolome si aj napriek veľmi
nepríjemnému vetru a chladnému počasiu užili takmer všetci, no
najpríjemnejšiu reakciu ponúkla odchádzajúca trojgeneračná ro-
dinka:

Aorganizátori sa už teraz tešia na ďalšie dve exkluzívne predsta-
venia muzikálu v novembri:

dodala už s úsmevom Silvia
Nemčovičová. A my, za všetkých Pezinčanov i nepezinčanov do-
dáváme obdivné: „Klobúk dolu pred vami, pani Silvia!“

Pezinský kameňolom zažil v sobotu nezabudnuteľný večer
s najslávnejším muzikálom esko-slovenskej histórie. Viac
ako 3500 divákov sa napriek nepriazni počasia prišlo pozrieť
ako vyzerá Dracula po 20-tich rokoch a to dokonca pod holým
nebom. A práve nebo robilo najväčšie vrásky organizátorom
a produkcii muzikálu, na ktorej sa podieľalo vyše 200 ľudí,
pričom len z Prahy pricestoval 96 lenný táb vrátane techni-
kov, hercov, spevákov a tanečníkov.
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„Chcela

by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí merali cestu do kame-

ňolomu napriek počasiu, ktoré nám poriadne zavarilo... Napr. vy-

še 3500 stoličiek sme schovávali v stanoch do poslednej chvíle,

aby nám nezmokli, no keď sa po ich superrýchlom rozložení tesne

pred otvorením areálu prihnali nad nás mraky nebolo nám všetko

jedno... Aj samotná logistika dopravy prebiehala oveľa plynulejšie

ako pred rokom - ľudia boli pripravení a patrične vybavení teplým

oblečením a dekami, myslím, že samotný záverečný niekoľkomin-

útový standing ovation hovorí za všetko. Ten bol pre nás všetkých

no hlavne pre skrehnutých hercov tou najlepšou odmenou.“

„Tak sme to pred-

sa len dali...“

„Máte to tu fakt krásne - po-

časie ovplyvniť nevie nikto a ostatné lapalo ako hodinky! Veľké

poďakovanie za tento krásny večer...“

„Bol to jednoducho zážitok na celý ivot!“

„Na zimných štadiónoch v Bratislave a

Košiciach pripravíme aj skvelé počasie! Už teraz môžem sľúbiť e

nám všetkým bude príjemne teplo!“

š

ž

, ž

Dracula v Pezinskom kameňolome
– zážitok na celý život !

FOTO (pb)

FOTO (pb)

FOTO:(MsÚ)
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Dipl. Ing. Milan Čech, poslanec za vo-
lebný obvod č. 2

V prvom rade chcem využiť túto príleži-
tosť a poďakovať sa všetkým voličom za
vyjadrenú dôveru v komunálnych voľ-
bách, ktorú si vážim. Ako rodenému
Pezinčanovi mi je cťou podieľať sa
prostredníctvom poslaneckého mandátu
na rozvoji nášho mesta.

S úctou a hrdosťou na výsledky práce
minulých generácií Pezinčanov cítim po-

vinnosť ako podpredseda komisie Vinohradníctva a vinárstva
pri MsZ pokračovať v snahe predchodcov o zachovanie charak-
teru a tradícií v tomto vinohradmi obklopenom meste. Verím, že
sa nám prijatím správnych opatrení a spoločným úsilím podarí
rozšíriť nielen rady mladých menších vinárov a vinohradníkov,
ale aj zamedziť zvyšovaniu plôch neobrobených vinohradov,
vzniku čiernych stavieb a skládok, ktoré vo vinohradoch, bohu-
žiaľ, vznikajú.

Citlivo vnímam problémy, ktoré sú v celom Pezinku a nie iba v
mojom volebnom obvode. Nepáčia sa mi, rovnako ako iným oby-
vateľom, ulice bez kvalitnej vozovky, bez chodníkov, nedostatok
miest v materských školách, problematické stravovanie detí s ce-
liakiou, diabetom a inými diétnymi problémami, chýbajúca ob-
čianska vybavenosť na sídliskách... Zmysel výkonu poslanca si
nepredstavujem v tom, že budem iba chodiť po volebnom obvo-
de, poukazovať na nedostatky, bezhlavo kritizovať či len sľubo-
vať spoluobčanom nesplniteľné veci. Svoje postavenie nevidím
len v aktívnom prístupe k nachádzaniu a schvaľovaniu čo najlep-
ších a najefektívnejších riešení nielen každodenných problémov,
ale aj v dialógu o otázkach smerujúcich k prijímaniu takých roz-
hodnutí, za ktoré na nás budú v dobrom spomínať naši potomko-
via tak, ako my spomíname na tých pred nami.

Som presvedčený o tom, že súčasné vedenie mesta s podpo-
rou združenia Spoločne pre Pezinok vykonáva veľa veľmi dobrej
práce. Tak, ako všade inde, aj tu sú veci, ktoré by mohli fungovať
podstatne lepšie. Maximálna transparentnosť, jasné pravidlá či
podmienky musia platiť rovnako pre všetkých, a to nielen na pa-
pieri. Zmeny k lepšiemu nedosiahneme iba kritikou z jednej stra-
ny a jej negovaním z druhej, nezmyselným hašterením a uráža-
ním sa. Dosiahneme ich tým, že si spoločne vyhrnieme rukávy,
problém spoločne a slušne prediskutujeme a nájdeme najvhod-
nejšie riešenie. Spoločne poslanci za SPPK, ale aj zo Srdca Pe-
zinka a nezávislí poslanci.

Nedá mi, aby som na záver nespomenul prácu členov Dobro-
voľného hasičského zboru Pezinok – mesto, ktorého som pred-
sedom. V posledných rokoch a za významnej podpory vedenia
mesta sme začali oveľa intenzívnejšie pracovať s deťmi a mláde-
žou či obnovovať a rozširovať techniku. Dúfam, že v krátkej dobe
budeme mať zodpovedajúci vlastný priestor, vhodný pre zabez-
pečenie úloh, ktoré v prospech mesta Pezinok a jeho obyvateľov
vykonávame (preventívne prehliadky, organizujeme a zúčastňu-
jeme sa súťaží, organizujeme rôzne iné spoločenské akcie).
Bolo by pre nás aj pre Pezinok prínosné, keby sme sa mohli vrá-
tiť do priestorov starej, historicky cennej a unikátnej hasičskej sta-
nice pri parku, ktorú postavili v minulosti naši predchodcovia.
Tam by sme mohli moderným a pútavým spôsobom približovať
históriu hasičov v Pezinku, počínajúc dobovou technikou a pod.
Získali by sme atraktívny priestor pre vzdelávanie a prácu s naši-
mi budúcimi nasledovníkmi ako aj kvalitný priestor pre našu tech-
niku a servisné zázemie. Verím, že ako aj v iných oblastiach, aj
pri riešení tejto záležitosti nájdeme s vedením mesta čoskoro
spoločný názor. Milan Čech

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:

Júlové číslo Pezinčana vyjde . V čase
(vrátane) bude redakcia Pezinčan pre

čerpanie dovolenky. Z tohto dôvodu sme posunuli termín uzá-
vierky na stredu 2015. Ďakujeme za pochopenie.

v piatok 31. júla od
10.7. do 17. 7.

8. 7. (r)

zatvorená

majú vodiči
možnosť úhrady parkovného

v zónach plateného parkovania
v meste Pezinok. Zaslaním jed-
noduchej SMS-ky si okrem úhra-
dy poplatku za parkovanie môžu
predĺžiť čas parkovania a záro-
veň budú včas informovaní o
konci platnosti parkovania.

Možnosť úhrady parkovného
formou SMS správ poskytuje
prevádzkovateľ ako alternatívu k
úhrade parkovného, pričom vodi-
čom naďalej zostane možnosť
zakúpenia parkovacieho lístka v
parkovacích automatoch, ako aj
časových (mesačných, polroč-
ných a ročných ) parkovacích ka-
riet. Cieľom služby je poskytnúť
vodičom využívajúcim parkova-
nie v Pezinku možnosť zakúpiť
si parkovné cez mobilný telefón,
a to

spoločné pre všetkých ope-
rátorov. Služba je prístupná pre
všetkých zákazníkov, ktorí vyu-
žívajú ako paušálne, tak aj kre-
ditné – predplatené služby ope-
rátorov Orange Slovensko, Slo-
vak Telekom a O2 Slovakia.

SMS parkovanie v meste
Pezinok

Od 1. júla 2015 no-
vú

zaslaním jednoduchej
SMS na krátke telefónne číslo
2200

Ce-
na parkovného zakúpeného
formou SMS je 0,60 Eur/hod.

Spôsob úhrady parkovného
cez SMS
- Zaslaním SMS na číslo 2200 v
tvare PK (medzera) A1 (me-
dzera) EČV uhradíte parkovné
na 1 hodinu – príklad: text SMS
bude: na číslo:
2200 vysvetlenie: je para-
meter (kód) miesta = parkovacia
zóna v Pezinku, je označenie
parkovacej zóny, je doba par-
kovania 1 hodina, je
evidenčné číslo vozidla.
- Zaslaním SMS na číslo 2200 v
tvare PK (medzera) A2 (me-
dzera) EČV uhradíte parkovné
na 2 hodiny – príklad: text SMS
bude: na číslo:
2200 vysvetlenie: je para-
meter (kód) miesta = parkovacia
zóna v Pezinku, je označenie
parkovacej zóny, je doba par-
kovania 2 hodiny, je
evidenčné číslo vozidla

- Do 30 sekúnd od odoslania
SMS bude doručená potvrdzu-
júca SMS s uvedenými infor-
máciami o uhradenom parkov-
nom. Bez potvrdzujúcej SMS
parkovné nebolo uhradené.

- 10 minút pred uplynutím plat-

PK A1 PK123XY
PK

A
1

PK123XY

PK A2 PK123XY
PK

A
2
PK123XY

Parkovné je možné jednou
SMS správou zaplatiť najviac
na 4 hodiny!

nosti parkovného bude zaslaná
upozorňujúca SMS, ktorá upo-
zorní na blížiaci sa koniec plat-
nosti zaplateného parkovného.

- Predĺženie parkovacieho času
je možné opätovným odosla-
ním SMS.

- Všetky odchádzajúce a pri-
chádzajúce SMS zahŕňa cena
parkovného.

- Služba je prístupná všetkým
užívateľom služieb mobilných
operátorov na území SR.

- Záujemca o využitie platby par-
kovného cez SMS (ďalej len
užívateľ), musí byť zákazníkom
mobilného telekomunikačného
operátora Slovenskej republiky
a na základe zmluvy s operáto-
rom využíva alebo môže vyu-
žívať systém SMS platba.

- Užívateľ sa nesmie nachádzať
na black liste telekomunikačné-
ho operátora, v stave suspend,
deactiv, soft suspend, pričom o
zaradení užívateľa do tej ktorej
skupiny rozhoduje operátor pod-
ľa svojich interných pravidiel.

- Konečnú cenu uhradí užívateľ
prostredníctvom telekomuni-
kačného operátora, ktorý cel-
kový súčet konečných cien uží-

Podmienky pre možnosť
úhrady parkovného cez SMS:

vateľa uvedie na faktúre, ktorou
vyúčtováva svoje služby ako
osobitnú službu za nemobilný
obsah.

- Daňový doklad za predané
elektronické parkovanie si vodič
môže vytlačiť na web stránke
mesta Pezinok
a na web stránke prevádzko-
vateľa . v
časti SMS parkovanie.

1. telefónne číslo, z ktorého bola
zaslaná SMS,

2. overovací kód, ktorý je uvede-
ný v potvrdzujúcej SMS o
úhrade parkovného.

Dňa 11. 6. 2015 schválilo mest-
ské zastupiteľstvo VZN č. 5/
2015, ktorým sa dopĺňa VZN č.
3/2014 a ktorým sa schvaľuje
Prevádzkový poriadok platené-
ho parkovania v meste Pezinok
s účinnosťou od 1. 7. 2015 .

PMS, s.r.o.

www.pezinok.sk

www.pmspezinok.sk

Pri vyžiadaní daňového dokla-
du stačí zadať:

https://-
www.smslistky.sk/parking

Daňový doklad za úhradu
parkovného zaslaním SMS

Upozornenie:

V priloženom odkaze si mô-
žete vyžiadať daňový doklad
k zakúpenému parkovaciemu
lístku formou SMS.

Ing. Juraj Pátek,

Uzávierka júlového čísla Pezinčana už 8. júla

Oznam pre občanov mesta Pezinok a obyvateľov blízkeho okolia

Uvedený článok je reakciou
na článok. uverejnený v aprílo-
vom čísle Srdca Pezinka na s. 7
s názvom „Sociálna komisia u
bezdomovcov“, ktorého sme au-
torkami. Predmetný článok má
informačný a motivačný charak-
ter pomáhať ľudom v núdzi a v
ťažkých rodinných situáciách.

Do článku bola neúmyselne vlo-
žená nevhodná fotografia, ktorá
sa dotkla zainteresovaných pra-
covníkov a motivovala k napísa-
niu článku v májovom čísle Pe-
zinčana na s. 3 pod názvom
„Keď nie slovom, aspoň obra-
zom“. Ospravedlňujeme sa pra-
covníkom sociálnej starostlivosti

i čitateľom oboch časopisov za
vloženú fotografiu, ktorá neza-
chytáva obraz nocľahárne, ale
bola vybraná z archívu. Prácu ľu-
dí, ktorí sa starajú a pomáhajú v
pezinskej nocľahárni ako aj všet-
kých tých, ktorí pracujú a nezišt-
ne pomáhajú osobám sociálne
ohrozeným a znevýhodneným si

veľmi vážime. Bola to naša pr-
votná motivácia vybrať si práve
prácu v Komisii pre sociálnu sta-
rostlivosť a zdravotníctvo MsZ,
ktorej sme členkami a máme
úprimnú snahu pomáhať pri rie-
šení zložitých sociálnych si-
tuácií. Elena Žárska,

Zlatica Herdová

Ad: Keď nie slovom, aspoň obrazom – vyjadrenie autoriek(Pezinčan 5/2015)

Z pracovných dôvodov prišlo k zmene termínu poslaneckého
dňa v miestnej časti Grinava nasledovne: Pravidelne

v Integrovanom klube Orešie.
prvá streda

v mesiaci od 19.00-20.00 hod.
Drahomír a Roman Šmahovskí

Zmena termínu poslaneckého dňa

Letné kúpalisko v Pezinku na Novomeského ulici (sídlisko Sever)
bude

Celodenné vstupné pre deti od 2 do 6 rokov je 1,00 €, pre deti
nad 6 rokov, dospelých a dôchodcov 2,00 €; po 16:00 hod. pre deti
od 2 do 6 rokov 0,50 €, pre deti nad 6 rokov, dospelých a dôchod-
cov 1,00 €.

v prípade priaznivého počasia otvorené od 1. 7. 2015 do
1. 9. 2015 denne od 10.00 do 18.00 hod.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Letné kúpalisko na Severe

V predchádzajúcom mesiaci
sa uskutočnilo pravidelné roko-
vanie zástupcov mesta a spo-
ločnosti Cofely – Termming, a. s.
pre centrálne zásobovanie
teplom. V programe rokovania
bolo ako najdôležitejšie prijať
stanovisko k skutočne dosiah-
nutej a fakturovanej ceny tepla
za rok 2014) a k návrhu ceny
tepla pre rok 2015. Členovia vy-
slovili spokojnosť s dosiahnutý-
mi výsledkami, keďže dodáva-
teľ tepla vyúčtoval a vrátil svojim
odberateľom v preplatkoch za
rok 2014 viac ako 110 tis. eur.
Ďalšia pozitívna správa pre ob-
čanov je schválená cena na rok

2015, ktorá je nižšia oproti sku-
točnosti z roku 2014 o 0,9%. To
je jednoznačne výsledok kľúčo-
vého rozhodnutia primátora a
poslancov, keď sa zverila pre-
vádzka výroby a dodávky tepla
spoločnosti Termming, a. s. Ne-
menej dôležitým bodom rokova-
nia bolo vyhodnotenie zrealizo-
vaných investícií na primárnych
a sekundárnych rozvodoch na
sídliskách Juh, Za hradbami a
Sever. Práce spojené s ich re-
konštrukciou budú definitívne
ukončené v mesiaci jún, kedy
prebehne prepojenie medzi pô-
vodnými a novými rozvodmi na
vybraných miestach. Všetci od-

beratelia boli o tomto kroku vo-
pred informovaní. Pri tejto od-
stávke sa súčasne zrealizovali
aj povinné revízie technických
zariadení.

Dôležitým bodom programu
bolo vyhodnotenie momentálne
prebiehajúcich terénnych úprav
po rozkopávkach rozvodov. Bo-
la vyslovená nespokojnosť zo
strany mesta na priebeh prác od
marca až do 13. mája. Na zákla-
de toho bol prijatý záväzok spo-
ločnosti Termming, že úpravy
budú ukončené najneskôr do
31. 7. 2015. Tie sa týkajú nielen
spevnených plôch (chodníky a
cesty), ale aj parkov a zelených

plôch. Následne v mesiacoch
august a september 2015 je
naplánovaná kolaudácia celej
rekonštrukcie rozvodov tepel-
ného hospodárstva. Členovia
komisie zhodnotili celkovú re-
konštrukciu rozvodov ako ús-
pešnú a ešte raz ďakujú obča-
nom za pochopenie a trpezli-
vosť počas výkonu rekonštruk-
čných prác. Veríme, že s odstu-
pom času aj občania vyhodno-
tia, že rekonštrukcia bola nevy-
hnutná a hlavne, že výsledok sa
im vráti nielen vo zvýšenej poho-
de bývania, ale aj v rodinných
rozpočtoch na bývanie.

člen komisieMiloš Andel,

Rokovanie stálej komisie pre tepelné hospodárstvo

Parkovné sa bude dať zaplatiť aj esemskou

Bola to zvláštna, v čomsi až ab-
surdná situácia. Poslanec M.
Grell prežil na ostatnom zastupi-
teľstve zdrvujúcu kritiku. Odo
mňa ako primátora, viceprimáto-
ra M. Andela, aj poslanca prof.
R. Bílika.

Podľa nás bolo klamstvom a
ohováraním viceprimátora M.
Andela, na ktorého si vymyslel
(alebo mu azda niekto iný vy-
myslel?) fiktívne prepojenie na
firmu Stavoimpex s náznakom
korupcie. Keď bol Grell vyzvaný,
aby obvinenia verejne vysvetlil,
zmohol sa, rovno pred kamera-
mi TV Pezinok a tvárou v tvár
tým, ktorých obviňuje, akurát
arogantne odpovedať, že dá pí-
somnú odpoveď.

Namiesto prednesenia dôka-
zov o svojich tvrdeniach, alebo
chlapského uznania chyby a
ospravedlnenia viceprimátorovi
Andelovi, nastalo trápne vypiso-
vanie v Srdci Pezinka s titulkom
„Humoristický Pezinčan“, ktorým
vraj „pokračujeme v humoristic-

kých tvrdeniach pána primáto-
ra“ (cit. Srdce Pezinka).

„Srdciari“ tiež napísali v ich ča-
sopise, v č. 5, že poslanci za OZ
Spoločne pre Pezinok rozpredá-
vajú majetok mesta develope-
rom. Na žiadosť primátora, aby
uviedol aspoň jeden jediný prí-
klad takéhoto rozpredaja majet-
ku, Grell opäť nevedel odpove-
dať. Čo z toho vyplýva? Podľa
mňa len skutočnosť, že si vy-
mýšľal, pretože nič také sa nikdy
nestalo. Ak mesto za posledné
roky predalo majetok, vždy len
taký, ktorý sa stal nepotrebným,
nevyužitým. A peniaze nepreje-
dalo, ale ďalej investovalo do
zhodnocovania vlastného (teda
mestského) majetku.

Dnes je temer každému, azda
aj členom OZ Srdce Pezinka a
ich priaznivcom, nad slnko jas-
nejšie, že Grell so svojimi „ ideo-
lógmi “ za chrbtom opäť zavá-
dzal. Šancu postaviť sa k veci
chlapsky mal a nevyužil. Teraz
mu už zostáva len ďalej zahmlie-

vať a prostredníctvom Srdca Pe-
zinka (najradšej však anonym-
ne) podsúvať ľuďom hlúposti ty-
pu, že viceprimátor Andel, ktorý
žiadal od redakcie Srdca Pezin-
ka opravu a od Grella ospravedl-
nenie, list nechal Grellovi v jeho
predajni a nie v redakcii, a že list
nebol v znení tlačového zákona,
a že nemal byť adresovaný Grel-
lovi, a on nie je vydavateľ me-
sačníka Srdce Pezinka, atď.Ako-
si ale zabúda, že je ústrednou po-
stavou Srdca Pezinka, členom
redakčnej rady časopisu a pred-
sedom poslaneckého klubu.

Neviem ako vám, ale mne je
jasné, že sa len zúfalo vyhovára
a pritom kydá špinu na mňa, mo-
jich kolegov, na poslancov zo
Spoločne pre Pezinok a na re-
dakciu Pezinčana. Tak, ako to
bolo aj v prípade kanalizácie Za
dráhou. Srdce Pezinka síce uve-
rejnilo rukopis dnes už bývalého
predsedu spoločenstva vlastní-
kov bytov (na druhý či tretí deň
už predsedom nebol, konal svoj-
voľne a obyvatelia sa mi za ne-
ho ospravedlnili), ale akosi zabu-
dol povedať, že tlak na Mesto vy-

víjajú nie občania, ale hlavne
osem súkromných firiem, ktoré
sú v Tehelni a kanalizáciu potre-
bujú. Pritom môžem doložiť, a
potvrdia to zrejme aj zástupco-
via firiem, že Mesto opakovane
koná, a to i napriek tomu, že s ka-
nalizáciou nemá prakticky nič
spoločné.

M. Grell sa ale už nemusí niko-
mu ospravedlňovať. Viceprimá-
tor Andel mu jasne povedal, že s
ním si už ruku nepodá. R. Bílik
ho, ako kamarát, vyzval aby pre-
stal s osočovaním a špinavosťa-
mi, ktoré za dvadsať rokov v pe-
zinskej samospráve on osobne
ani nikto z nás nezažil.

Aby neprišlo k nedorozume-
niu, tu nejde o vybavovanie si úč-
tov medzi politickými rivalmi, ale
(z mojej, resp. našej strany) o jas-
né a jednoznačné odmietnutie
praktík, ktoré smerujú k naplne-
niu poučky o stokrát opakovanej
lži. Chcem veriť, že v OZ Srdce
Pezinka i medzi jeho poslanca-
mi, sú aj slušní ľudia. Byť však
na ich mieste, s takýmto predse-
dom a lídrom nechcem mať nič
spoločného. Oliver Solga

Klamal? Vyjadrí sa písomne!
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DEMISTAV, Pezinok
Holubyho 28, 1. poschodie

0903 710 390, demistav@demistav.sk

www.demistav.sk

AKCIA -50%AKCIA -50%
platí do 31. 7. 2015

Chcela by som opatrovať otca, ktoré-
mu sa veľmi zhoršil zdravotný stav.
Momentálne som však evidovaná na
úrade práce. Môžem aj v takomto prípa-
de žiadať o opatrovanie? Ako mám
postupovať?

PhDr. et Mgr. Oľga Jarošová

Najprv je potrebné, aby bol váš otec posú-
dený na takúto službu. Ak úrad vydá po-
trebné rozhodnutie, vy môžete požiadať o
príspevok na opatrovanie. Všetko vybavíte
na príslušnom ÚPSVaR, ktorým je úrad podľa trvalého bydliska.
V takomto prípade nemusíte zostávať v evidencii nezamestna-
ných, lebo úrad bude za vás platiť zdravotné poistenie a tiež sa
vám započítavajú roky do dôchodku. Takéto opatrovanie nie je
podmienené vaším vzdelaním a nepotrebujete na to ani špe-
ciálny kurz.

Sociálna poradňa

Inzercia

RIADKOVÁ INZERCIARIADKOVÁ INZERCIA

� Glazúrovanie vaní. Tel: 0905 983 602

Počas teplých letných dní sa v utorok dňa 9. 6. 2015 v Zariadení
opatrovateľskej služby na Komenského ul. 23 konalo na záhrade
posedenie pri opekaní špekáčkov. Bolo zabezpečené bohaté ob-
čerstvenie, sladké ovocné koláče a pitný režim. Klienti si spoločne
zaspievali a pospomínali na časy minulé.

Tešíme sa na ďalšie spoločné posedenie... Vedúca ZOS

Privítanie letnej sezóny v ZOS

Inzercia

Dovoľte mi, aby som sa mohla
vyjadriť svojim článkom ku vzťa-
hu človek – pes. Kedysi bol pes
ochranca príbytku, dnes je pes
miláčik rodiny a aj rasa nad člo-
vekom. V jednu sobotu som va-
rovala svojho 5 ročného vnuka.
Dala som ho spať o pol deviatej
večer a o deviatej začal suse-
dov 50 kg pes nad nami zavýjať
a brechať, pretože majitelia si
išli vyhodiť z kopýtka – však je
sobota. Psa zavreli doma a
nech si robí čo chce. Tak zavýjal
a štekal – od deviatej do druhej
nadránom, kedy sa majitelia vrá-
tili domov. Medzitým som sa
obrátila na Mestskú políciu, kde
som sa sťažovala na psa.
Príslušný policajt mi dal pred-
nášku o tom. že: „ psík je podľa
zákona vec a oni nie sú kompe-
tentní psíkovi – veci zabrániť za-
výjať a štekať. A že majitelia nie
sú doma a koho vlastne majú
osloviť. Či majú vyvaliť dvere,
alebo čo? Oponovala som, však

je nočný kľud, že sa chceme vy-
spať, policajt povedal, že pes
môže aj do rána zavýjať, že s
tým nič neurobia. Hovorila som,
že aj vŕtať sa nesmie po 22 hod.
– vŕtačka je tiež vec – odpoveď
– vŕtačku ovláda človek a toho
možno napomenúť. Podľa mňa
aj psa-vec, ovláda človek, a to-
ho tiež možno napomenúť, aby
ho utíšil a vychoval.Akeď išli žú-
rovať, mali si ho vziať so sebou
alebo zabezpečiť varovanie.
Nebolo to prvýkrát, čo tento pes
zavýjal v bytovke.

Takže sme trpeli ďalšie hodi-
ny. Vnuk nespal – bál sa a pla-
kal, že by už spal, ale nemohol.
Lebo pes – nadčlovek mu nedal
spať. Druhýkrát mi povolili nervy
o pol jednej v noci, keď som zno-
vu volala políciu, ale odpoveď
bola tá istá – „ my s tým psíkom
– vecou nemôžeme nič robiť. “
Žiadala som od nich, aby aspoň
ranná hliadka išla poučiť majite-
ľov o nočnom kľude, ale dodnes

mi ani nezavolali stanovisko, či
ich vôbec navštívili. Ráno o pol
šiestej mi majiteľ psa cez balkón
hrubo vynadal. Takže nakoniec
som bola ešte ja tá najhoršia.

Nemám nič proti malým psom
v bytovke, ktorí robia spoločnosť
starým ľuďom alebo deťom, ale
veľký pes do bytovky nepatrí.
Mal by byť v rodinnom dome, vo
výbehu. A ešte, keď už píšem
tento článok, vyjadrím svoj názor
na psa, ktorý býva v bytovke.

Za psa by sa malo platiť ako
za 1 člena rodiny a to preto, že:
- využíva výťah viackrát ako na-
pr. ja – venčenie ráno, naobed,
podvečer a večer

- býva v byte, ktorý je vykurova-
ný tak pre človeka, ako aj pre
psa

- vytvára smeti ako človek – kon-
zervy, sáčky od jedla...

- používa spoločnú elektrinu –
výťahy, svetlá na chodbách

- používa teplú a studenú vodu
Kedysi mesto mohlo vytvárať

zákony a nariadenia, aby sa ne-
komplikovali medziľudské vzťa-
hy. Viem, že keď niekto chcel
mať v bytovke psa, museli s tým
súhlasiť najbližší susedia. Dnes
si každý robí čo chce. Psy nám
„značkujú“ výťahy, pieskoviská,
trávu, zanechávajú exkrementy
a všetci nad tým zatvárajú oči.
A keď sa človek ozve, nemá
žiadne práva. (nehádžem všet-
kých majiteľov do jedného vreca
– je mnoho slušných ľudí, ktorí
svojou láskou k psovi neobťa-
žujú okolie)

Ešte by som chcela vyzvať ľu-
dí, ktorí majú podobné skúse-
nosti so psami, aby neostali ti-
cho a dožadovali sa vlastných
práv. Zároveň oslovujem aj po-
slancov, aby sa zaoberali situá-
ciou v bytovkách, kde je pomer-
ne veľa psov. Máte možnosť vy-
tvárať mestské nariadenia.

obyvateľka bytovky
v Pezinku

Pes – priateľ človeka, nepriateľ medziľudských vzťahov?

Seniori si precvičili pamäť

Od 22. 4. do 9. 6. 2015 seniori z Pezinka a okolia v príjemnej at-
mosfére absolvovali 15 lekcií vzdelávacieho kurzu „Tréning pamä-
ti a koncentrácie“.

Za možnosť získavania nových vedomostí a cvičenia si pamäti
„ako zabudnúť na zábudlivosť“, ďakujeme PhDr. Kataríne Ben-
ciovej a riaditeľke knižnice Mgr. Daniele Tóthovej. (EP)

Štekanie a zavýjanie psa v by-
tovke sa čoraz častejšie stáva
bežnou realitou, ktorá vážnym
spôsobom narúša občianske
spolunažívanie. Na území mes-
ta Pezinok je evidovaných 2060
psov, z ktorých väčšina žije v
mieste trvalého pobytu držiteľa
psa, najmä v bytových domoch.
Je preto nevyhnutné, aby držiteľ
psa, žijúci v takomto objekte,
bral ohľad na svojich susedov.
Aby neznepríjemňoval pokojné
bývanie obyvateľov bytovky hlu-
kom. Najčastejšie sú to spory
kvôli hluku a to

.
Netreba hneď každý problém

so susedom riešiť súdnou ces-
tou. Ak je to možné a sused je
ústretový, štekaním psa unave-
ný občan by sa mal snažiť nájsť
riešenie v záujme zachovania
dobrých vzťahov. Najskôr by sa
mali susedia pokúsiť pomeriť, či
už ústne alebo písomne listom
(výzvou na upustenie od zasa-
hovania do práv suseda) adre-
sovaným priamo susedovi. Po-
kiaľ zostane takáto výzva bez
účinku, je potrebné trvať na uro-
bení záznamu o tejto skutoč-
nosti. Tento záznam sa potom
použije i v prípadnom súdnom
konaní a môže byť dôležitým dô-
kazom.

štekaniu a zavý-
janiu psa

Mesto Pezinok v rámci svojej
normotvornej činnosti nemohlo
zakázať chov psov v bytových
domoch, ale právnou regulá-
ciou ustanovilo pravidlá správa-
nia obyvateľov, ktoré prispievajú
k zdravým a pokojným pod-
mienkam života v našom meste.
V zmysle § 7 (Nočný kľud) Vše-
obecne záväzného nariadenia
mesta Pezinok č. 1/2002 o ve-
rejnom poriadku, sa doba noč-
ného kľudu na území Mesta ur-
čuje od 22.00 do 6.00 h v kaž-
dom kalendárnom dni. Dobou
určenou na odpočinok a rege-
neráciu síl, teda dobou odpočin-
ku sa rozumie –
doba od 0.00 do 6.00 h a od
22.00 do 24.00 h. – do-
ba od 0.00 do 6.00 hodiny a od
20.00 do 24.00 hodiny.

– doba od 0.00 do 24.00 h. Na
dni, ktoré sú štátom uznanými
sviatkami, sa vzťahuje určenie
doby odpočinku ako na nedeľu.

Zákaz sa nevzťahuje
na činnosti, ktoré si vyžadujú na-
liehavý alebo významný záujem
mesta.

To znamená, že v prípade, ak

v pracovné dni

V sobotu

V nede-
ľu

Výkon činností, ktoré narušujú
možnosť odpočinku, najmä prá-
ce a činnosti obťažujúce hlukom
alebo inými obdobne účinným
spôsobom, je v dobe odpočinku
zakázaný.

štekanie alebo zavýjanie psa ne-
ustane napríklad ani cez noc, v
nedeľu alebo vo sviatok, dochá-
dza k porušeniu nočného kľudu,
respektíve k porušovaniu práv
občanov na odpočinok. Sused –
držiteľ psa sa dopustí priestup-
ku proti verenému poriadku a
dotknutá osoba sa môže obrátiť
o pomoc na príslušný policajný
zbor alebo na mestskú políciu.
Polícia sa môže najskôr snažiť
vyriešiť vec napomenutím. Ak
by sa aj tento pokus minul účin-
ku, môže páchateľovi priestup-
ku uložiť pokutu do 33 eur. Mno-
hé narušenia spolunažívania sa
riešia v priestupkovom konaní.

Ďalším krokom občana môže
byť obrátenie sa na Mesto
(mestský úrad) o pomoc. Mesto
je povinné zaoberať sa touto ve-
cou. V rámci svojich právomocí
zabezpečuje verejný poriadok,
pričom niektoré problémy môže
prerokovať tak, aby bola zabez-
pečená ochrana práv a opráv-
nených záujmov oboch strán. V
zmysle paragrafu 3 Občian-
skeho zákonníka platí, že aj or-
gány miestnej samosprávy dba-
jú o to, aby nedochádzalo k ohro-
zovaniu a porušovaniu práv z
občianskoprávnych vzťahov a
aby sa prípadné rozpory medzi
účastníkmi odstránili predovšet-

kým ich dohodou. Ak mesto vy-
hodnotí podnet občana ako
opodstatnený, môže suseda na-
pomenúť, aby sa zdržal činností
poškodzujúcich práva občana
alebo aby pristúpil k primera-
ným opatreniam.

Ak ani po vyčerpaní vyššie
uvedených dostupných pros-
triedkov nedôjde k náprave, je
konečnou možnosťou podanie
tzv. susedskej žaloby podľa
Občianskeho zákonníka. Na to,
aby súd žalobe vyhovel, bude
ale potrebné získať čo najviac
dôkazov – výpovede susedov,
výzvy doručené susedovi, pod-
nety na Mesto, záznamy polície,
ale aj záznam o meraní hladiny
hluku. Ak by súd žalobe vyhovel
a nariadil, aby sa sused zdržal
neprimeraných zásahov do
vlastníckeho práva suseda, kto-
rý podal žalobu, v praxi by to mo-
hlo znamenať, že by bol sused
povinný psa z bytu odstrániť.

Čo sa týka udalosti, ktorú popi-
suje pisateľka v článku, mest-
ská polícia vo veci podozrenia
zo spáchania priestupku proti
verejnému poriadku započala
objasňovanie priestupku. O spô-
sobe doriešenia prípadu bude
oznamovateľka – pisateľka
mestskou políciou informovaná.

Mestská polícia Pezinok

Vyjadrenie Mestskej polície Pezinok

Futbalisti pezinského PŠC vy-
bojovali postup do III. ligy, keď
triumfovali v IV. lige sk. B. Keďže
istotu postupu si Pezinčania za-
bezpečili už s predstihom, zá-
pas záverečného 26. kola proti
Zohoru sa v prvú júnovú nedeľu
niesol v uvoľnenej atmosfére.
Na výsledku už príliš nezáleža-
lo, a tak príliš neprekvapuje, že
sa v ňom zrodila remíza 1:1. Po
záverečnom hvizde však vypuk-
li spontánne oslavy.

Mladý káder pod vedením tré-
nera Daniela Federla dokázal na
jar nadviazať na vydarenú je-
sennú časť. Prezentoval sa
atraktívnym herným prejavom a

druhým najúdernejším útokom v
lige. Zároveň mal najlepšiu de-
fenzívu v súťaži, keď sa zvlášť
na jar mohol spoľahnúť na skú-
seného brankára Jána Belicu.
Najlepším strelcom Pezinčanov
bol s 11 gólmi Marek Tábora.
Miroslav Varga dal o jednej me-
nej, Matúš Heriban pridal 9 a
Michal Janotík 8. Celkovo sa do
streleckej listiny zapísalo až tri-
násť hráčov PŠC.

Za zmienku stojí, že o postup
sa zaslúžilo mužstvo vyskladané
prevažne z Pezinčanov, odcho-
vancov PŠC. V kádri figurovali
Ján Belica, Martin Belko, Matúš
Benčúrik, Juraj Berzedi, David

Bulava, Jakub Gavorník, Matúš
Heriban, Marek Janotík, Michal
Janotík, Patrik Jureník, Matej
Klokner, Ivan Kolembus, Juraj
Miškovský, Jakub Rajníc, Peter
Rajníc, Jakub Slezák, Rastislav
Srnánek, Marek Tábora, Miroslav
Varga a Filip Zmij. Počas ročníka
do hry vo farbách pezinského klu-
bu zasiahli aj Jozef Cighard, Ma-
tej Čajkovič, Miroslav Frič, Matej
Miškovský a Dominik Slezák.

V stredu 10. júna oslavy po-
kračovali, keď sa futbalisti zú-
častnili slávnostného prijatia na
pôde mestského úradu, z ktoré-
ho si každý odniesol menší dar-
ček. Primátor Oliver Solga vo
svojom príhovore vyzdvihol vý-
borné výkony a atraktívny herný
prejav mladého kolektívu, hrá-

čom zaželal, aby sa im predo-
všetkým vyhýbali zranenia a pri-
sľúbil, že mesto bude pokračo-
vať v podpore športu. Primátor
tiež vyzdvihol prácu súčasného
Výboru PŠC na čele s predse-
dom Igorom Andelom a pod-
predsedom Jánom Čechom,
ktorému sa podarilo odvrátiť hro-
ziaci zánik klubu, nastoliť v ňom
poriadok a nasmerovať ho k lep-
ším výsledkom. Tie nakoniec vy-
ústili do zaslúženého úspechu.

Teraz, počas krátkej letnej
prestávky, treba spraviť maxi-
mum, aby sa pezinskí futbalisti v
silnejšej konkurencii (napríklad
aj bratislavského Interu) nestra-
tili a naďalej robili dobré meno to-
muto tradičnému klubu i nášmu
mestu. (pšc)

Futbalisti nepustili šancu z rúk!
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Príjemná atmosféra, krásne
počasie, 149 stánkov s kerami-
kou – tak by sa dali v krátkosti
charakterizovať tohtoročné Ke-
ramické trhy 2015. Fakt, že nej-
de len o stánkový predaj s mož-
nosťou občerstvenia potvrdzu-
jú sprievodné podujatia. Už tra-
dičné zapálenie pece pred Ma-
lokarpatským múzeom priláka-
lo iste množstvo návštevníkov
a že záujem o keramiku bol váž-
ny, dokazuje aj množstvo náv-
števníkov výstavných priesto-
rov múzea.

Počas trhov totiž boli otvore-
né dve výstavy prezentujúce
tvorbu študentov dvoch škôl.
Zaniknutej a Pezinčanom dob-

Keramické trhy dali priestor aj mladým výtvarníkom

re známej SOU Štefánikova a
súčasnej ŠÚV Josefa Vydru v
Bratislave. Prvá výstava pod ná-
zvom v jednej miest-
nosti prezentuje fragmenty za-
chovaných prác študentov od-
boru Keramik.

Ďalšie výstavné priestory Ma-
lokarpatské múzeum poskytlo

Zo školy...

na výstavu – vý-
ber z tvorby Oddelenia kera-
mický dizajn ŠÚV Bratislava. V
štyroch miestnostiach je výber
z prác študentov a na chodbe
sú čiernobiele fotografie z his-
tórie najstaršieho odboru ŠÚV
Josefa Vydru v Bratislave.

Výstavy otvorili za prítomnos-

PÁLI NÁM TO

ti primátora Olivera Solgu, župa-
na Pavla Freša, riaditeľ múzea
Martin Hrubala, bývalá zástup-
kyňa SOU Štefánikova pani
Guštafíková, ktorá zaspomína-
la na odbor Keramik, riaditeľ
ŠÚV Josefa Vydru Milan Pa-
gáč, vedúci odboru keramický
dizajn Milan Hanko, študenti aj
bývalí študenti oboch škôl.

Obe výstavy budú verejnosti
prístupné 2015.

Víťazmi súťažnej výstavy
počas Keramických tr-

hov 2015 sa stali: 1. Ing. Ľubica
Litecká – Švedová (Bratislava)
2. Mgr. art. Katarína Vargová
(Marianka) 3. Marcela Palíško-
vá (Myslejovice, ČR)

do 23. 8.

(ET)

Svietnik

Inzercia

Otvorené pezinské viechy
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Aj v tomto roku sa realizuje projekt
Pezinské viechy, ktorý začal otvorením
jednej z nich už 17. mája v rodinnom vi-
nárstve HACAJ. Viechy sú otvorené v

dňoch STREDA - SOBOTA v mesiacoch MÁJ - AUGUST od
17.00-21.00 h a v mesiacoch SEPTEMBER - OKTÓBER od
17.00 do 20.00 h. VSTUPDO VIECH JE BEZPLATNÝ. Pozývame všetkých milovníkov vína a prírody na jedinečné

putovanie za vínom do malebnej vinohradníckej lokality Stará

hora pod svahmi Malých Karpát. V tom najprirodzenejšom

prostredí miestnych viníc budú na vás čakať vína z Pezinského

vinohradníckeho rajóna. Putovanie vinicami a ochutnávanie

vína môžete zavŕšiť prehliadkou unikátnej záhrady. Snúbi sa tu

odrodovo pestrý vinohrad, vysadený na kamenných terasách,

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

dovšetkým levandule.

Termín:

Miesto: Lokalita nad Rozálkou (za rybní-

kom nad Kejdou)

- na nákup vína; v cel-

kovej hodnote a degustačný pohár s taštičkou a map-

kou podujatia

Pezinok, Stará hora

4 € bonus 30 degustačných lístkov

6 €

Vstupenka v hodnote zahrňuje:15 €

Sobota 4. Júl 2015 od 13.00 h – 21.00 h

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

„VÍNO A LEVANDUĽA“

Inzercia

Po niekoľkých rokoch odml-
ky budú opäť na pezinskej
Babe legendárne a populár-
ne preteky automobilov do
vrchu. Majstrovstvá Sloven-
ska spolu s ešte ďalšími nie-
koľkými pretekmi sľubujú sil-
ný motoristický zážitok a ob-
novenie dlhoročnej tradície.
Na preteky, ktoré organizuje
STW Motosport Slovakia,
vás pozývame v dňoch

2015. Uskutočnia sa
na trati vedúcej z Mestského
kameňolomu na horský prie-
chod na Babe.

Upozorňujeme motoristic-
kú verejnosť, že v týchto
dňoch bude na mieste prete-
kov obmedzená a regulova-
ná doprava.

3. -
5. júla

(MsÚ)

Slovakia BABA 2015

V termíne 2015 sa
uskutoční na Fajgalskej ces-
te (Dubový vŕšok) MON-
STER TRUCK SHOW. Pri vy-
stúpeniach divákom jazdci
predvedú svoje schopnosti
na jazde na dvoch kolesách,
rýchlej jazde, či monster
truck. Obe predstavenia sa
uskutočnia vždy o 17.00 h.

4.-5.7.

MONSTER
TRUCK SHOW
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Inzercia

Zaujímavou výstavou, ktorú odporúčame do pozornosti kul-

túrnej verejnosti je nevšedná výstava textilnej výtvarníčky

Blanky Cepkovej, vedúcej

na VŠVU v Bratislave, ktorej diela nájdete v Literárnom a vlasti-

vednom múzeu vo Svätom Jure .

Ateliéru textilnej tvorby v priestore

do 27. augusta (r)

Výstava

Jedny i druhé práva a privilé-
giá v mnohom predznamenali
dnešné samosprávne inštitúty
a model riadenia mesta volený-
mi občanmi. Udelenie výsad sa
tak stalo dôležitým impulzom
pre formovanie a fungovanie
mestskej komunity na občian-
skych princípoch, v ktorých boli
zadefinované nielen základné
práva a slobody, ale aj povin-
nosti a zodpovednosť občanov
za svoje mesto.

Primátor pripomenul, že si
každoročne slávnostným zasa-
daním mestského zastupiteľ-
stva pripomíname tieto pre
mesto také dôležité udalosti a
s hrdosťou sa k nim hlásime. A
rovnako si s patričnou hrdosťou
pripomíname aj iné významné
udalosti, ale aj osobnosti, ktoré
sa nezmazateľne zapísali do
histórie nášho mesta. V priebe-
hu celého roka nezabúdame na
ľudí, ktorí sa v našom meste na-
rodili, žili tu, tvorili a v koneč-
nom dôsledku sa významnou
mierou pričinili o slávu a dobré
meno Pezinka, pretože ich
význam a výsledky ich práce
presiahli hranice mesta, regió-
nu i Slovenska. Informoval, že o
krátky čas mesto vyhlási „Rok
Jána Kupeckého“, slávneho ba-
rokového maliara, pezinského
rodáka, pretože 16. júla si pri-
pomenieme 275. rokov od jeho
úmrtia a na budúci rok 350. ro-
kov od jeho narodenia. Počas
celého viac ako ročného obdo-
bia usporiada mesto množstvo
podujatí, na ktorých si tohto veľ-
kého umelca pripomenie.

V ďalšej časti slávnostného
príhovoru hovoril primátor o po-
zitívnych výsledkoch, ktoré
mesto dlhodobo dosahuje. Pri-
pomenul však aj množstvo
problémov, ktoré musí vedenie
mesta spolu s občanmi riešiť.

Primátor vyzdvihol mimoriad-
ne výsledky, ktoré v rôznych ob-
lastiach dosiahli ocenení obča-
nia a poďakoval im za ne i za re-
prezentáciu nášho mesta.

Na záver povedal:

Pokračovanie z 1. strany.

„Pezinok

dal Slovensku nielen umelcov,

ale aj vedeckých pracovníkov,

vynikajúcich lekárov, učiteľov,

inžinierov a množstvo odborní-

kov v rôznych profesiách, na

ktorých môžeme byť právom hr-

dí. Je veľkým šťastím Pezinka,

že v celej svojej histórii takýchto

ľudí mal a má ich aj dnes. Má v

nich nezaplatiteľný ľudský i od-

borný potenciál. Vďaka nim pa-

trí Pezinok dlhodobo medzi vý-

znamné a všestranne sa rozví-

jajúce mestá. Sú to občania

Pezinka a nášho regiónu, ktorí

vďaka svojim mimoriadnym

schopnostiam, vzdelaniu a pra-

covitosti posúvajú naše mesto

dopredu. Až tak, že sa stávajú

pre nás ostatných pozitívnymi

vzormi. A práve preto chceme

dnes niektorých z nich za ich mi-

moriadne výkony oceniť. Sú to

všetko ľudia, ktorých cesty k

dnešným pozíciám, úspechom

a vyznamenaniam boli lemova-

né systematickým štúdiom ale

aj talentom a tvorivosťou, rov-

nako ako vytrvalosťou a odrie-

kaním. K dnešnému oceneniu

im preto, v mene všetkých Pe-

zinčanov srdečne blahože-

lám.“

Cena Jozefa Ľudovíta Holu-
byho

Frank Jalšovský

Vladimír Baričič –

Zdeno Ivičič

Mestské ocenenia

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

sa udeľuje občanom mes-
ta, ktorí sa mimoriadnym spôso-
bom zaslúžili o reprezentáciu a
dobré meno Pezinka v oblasti ve-
dy, vzdelávania, kultúry a špor-
tu. V roku 2015 Cenu Jozefa Ľu-
dovíta Holubyho získal:

– akademic-
ký maliar a grafik, významný slo-
venský výtvarník za dlhoročnú
kvalitnú výtvarnú tvorbu, ktorá
sa teší veľkej pozornosti a uzna-
niu na Slovensku i v zahraničí.

sa udeľuje
občanom Pezinka ale aj iných
miest, cudzím štátnym prísluš-
níkom a výnimočne aj právnic-
kým osobám, ktoré sa mimo-
riadnym spôsobom zaslúžili o
rozvoj mesta Pezinok a budova-
nie jeho demokratickej samo-
správy. Medailu so stužkou „Za
zásluhy o rozvoj mesta“ v roku
2015 získali:

predseda
Vinohradníckeho a vinárskeho
družstva podieľnikov v grinav-
skej časti mesta, za dlhoročnú
poctivú prácu a úspechy do-
siahnuté v oblasti vinohradníc-
tva a vinárstva,

– za dlhoročnú
úspešnú a vysoko profesionál-
nu činnosť v oblasti gastronó-
mie, hoteliérstva a cestovného
ruchu, pri príležitosti životného
jubilea.

Ceny primátora

mesta Pezi-
nok sa udeľuje občanom mesta,
občanom iných miest a cudzím
štátnym príslušníkom a právnic-
kým osobám, ktoré vo svojom
odbore prispeli výnimočným
spôsobom k rozvoju mesta Pe-
zinok. Cenu udeľuje primátor
mesta podľa vlastného uváže-
nia a nepodlieha schváleniu v
Mestskom zastupiteľstve. Cenu
primátora za rok 2015 získali:

– lekár – veteri-
nár a dnes občiansky aktivista a
tlmočník, za dlhoročnú dobro-
voľnícku prácu v prospech mes-
ta, ktorú vykonával ako aktívny
člen Klubu sprievodcov mesta
Pezinok,

– hu-
dobníčka, divadelníčka a spiso-
vateľka, za vynikajúce divadel-
né predstavenie „Sivý holub“,
ktoré obsahuje silné humanis-
tické posolstvo a nekonvenčné
výtvarné i hudobné spracova-
nie,

– mladí vedeckí
pracovníci, ale aj popularizátori
histórie, za objavnú knihu „Zlo-
čin v meste“ v ktorej sa zaobera-
jú históriou kriminality a každo-
denným životom v ranonovove-
kom Pezinku,

– jeden z naj-
lepších slovenských basketba-
listov, dlhoročný vynikajúci hráč
pezinského basketbalového klu-
bu, pri príležitosti získania toho-
ročného titulu majstra SR,

– dlhoročný
hráč, tréner a funkcionár pezin-
ského hokejbalového klubu,
dnešný jeho predseda, za trid-
saťročné úspešné pôsobenie a
propagáciu hokejbalu v Pe-
zinku,

Cena primátora

Peter WEISS

Sisa MICHALIDESOVÁ

Manželia Diana a Michal DU-
CHOŇOVCI

Marek KOZLÍK

Robert MIKES st.

Ľuboš JURÍK

Michal LOŠONSKÝ

Mária MARKEOVÁ

1. Filip Polc
2. Tomáš HARŠÁNY,

3. Pavol JAJCAY,

1. Dominika NESTARCOVÁ,

2. Martina POIZLOVÁ,

3. Alexandra HORÁKOVÁ,

– spisovateľ a no-
vinár, za knižné, filmové a dra-
matické dielo „Smrť ministra“,
v ktorom vykreslil obludnosť to-
talitného režimu na pozadí ži-
votného príbehu Vladimíra Cle-
mentisa,

– architekt
a scénograf, za doterajšiu scé-
nografickú tvorbu, s prihliadnu-
tím na kvalitné a oceňované vý-
sledky dosiahnuté v nitrianskom
divadle Andreja Bagara, ale aj v
iných slovenských divadlách.

– za dlho-
ročnú obetavú prácu v pezin-
skej Základnej organizácii Zvä-
zu protifašistických bojovníkov,
za prácu s mládežou a propagá-
ciu významných historických
udalostí, akými sú Oslobodenie
a SNP.

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

Najlepší športo-
vec - senior

, horská cyklistika
silový troj-

boj
motošport

plážový volejbal
naturál-

na kulturistika
ka-

rate a kickbox

Najlepší mládež-
nícky športovec/športovkyňa

Pamätný list mesta Pezinok

Kategória 2:

Športovec roka 2015

Kategória 1:

Kategória 3:

Najlepšia športov-
kyňa - seniorka

Mesto ocenilo osobnosti za mimoriadne zásluhy

1. Simona Mičudová,
2. Ema HAVLÍKOVÁ,

3. Lujza HAŠKOVÁ,

1. ŠKH Agrokarpaty Pezinok,

2. PŠC Pezinok,
3. Haliganda Pezinok,

1. BK Pezinok,

2. ŠVK Pezinok, mladšie žiač-
ky „A“
3. KOB SOKOL Pezinok,

1. Milan ČERNICKÝ,

1. Vladimír KUZNECOV,

2. Ladislav POPELÁŠ
3. Patrik LESCHINGER,

1. Iveta PAULOVÁ,

Martina POIZLOVÁ

plávanie
orientač-

ný beh
zjazdové

lyžovanie

Najlepší kolektív

hádzaná muži
futbal muži

hokej-
bal muži

kadeti basket-
bal

volejbal
žiaci

a žiačky orientačný beh

Najlepší tréner
basketbal

Najlepší tréner mlá-
deže

bas-
ketbal

, volejbal
karate

a kickbox

Najlepší športo-
vec/športovkyňa so zdravotným
hendikepom

orientačný
beh

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

- naturálna
kulturistika.

Kategória 4:

Kategória 5:

Kategória 6:

Kategória 7:

Kategória 8:

Kategória 9:

Najlepší mládež-
nícky kolektív

stolný
tenis
2. Maroš POLKORÁB,

Nominovaní boli športovci:

Tomáš Haršány 26,54 %

Pavol Jajcay 3,95 %

Folip Polc 12,48 %

Alexandra Horáková – 4,11 %

Martina Poizlová – 33,49 %

–

–

–

Dominika Nestarcová – 19,43 %

Spolu hlasovalo 633 ľudí.

(udelené dve 3. miesta)

(udelené dve 3. miesta)

Literárna súťaž žiakov a štu-
dentov o Cenu primátora mes-
ta Pezinok 2015

Žiacke práce: POÉZIA– II. stu-
peň ZŠ

Žiacke práce: PRÓZA – I. stu-
peň ZŠ

Žiacke práce: PRÓZA - II. stu-
peň ZŠ

Žiacke práce: PRÓZA – stred-
né školy

XXIII. ročník
Do XXIII. ročníka Literárnej sú-

ťaže žiakov a študentov O ce-
nu primátora mesta Pezinok
2015 bolo prihlásených 41 sú-
ťažných prác. Kvalitu prác posu-
dzovala odborná porota tento
rok v zložení: Ing. Martina Mo-
nošová (predsedníčka poroty),
Mgr. Božena Jánošová, Mgr.
Mária Mesárošová a za PKC
Daniela Debnárová. Na zasad-
nutí v Dome kultúry Pezinok 22.
mája 2015 sa porota rozhodla
oceniť tieto práce:

(5.B, ZŠ Fándlyho) – „Škola“

(5.A, ZŠ Na Bielenisku) – „ Na
Bojnickom zámku “

(2. A sekunda, Gymnázium
Pezinok) – „Pravda“

(4.A, ZŠ Na Bielenisku) –
„Vyrábajú mačky mačacie ja-
zýčky?“

(4.A, ZŠ Na Bielenisku) – „Zim-
ná príroda“

(4.A, ZŠ Na Bielenisku)
– „Morská panna“

(8. B, ZŠ Kupeckého) –
„Nový začiatok“

(9.C, ZŠ Kupeckého) – „Stra-
tené meno“

(5. A, ZŠ Orešie) – „Teo“ a
(8. B, ZŠ Ku-

peckého) – „Prázdniny v Be-
neluxe“

(2.B, Gymnázium Pezinok) –
„Nezablúdiš, ak máš v srdci pev-
ný bod“

1. miesto: Dominika Fufaľová

3. miesto: Romana Halgašová

3. miesto: Nina Pavlišinová

1. miesto: Veronika Trubačo-
vá

2. miesto: Lenka Černáková

3. miesto: Alexandra Warho-
láková

1. miesto: Kristína Červenko-
vá

2. miesto: Barbora Duffalová

3. miesto: Patrik Strezenický
Se-

bastián Bobáľ

2. miesto: Ema Počubayová

(udelené jedno 2. mies-

to) Úryvky víťazných textov bu-

dú zverejnené v nasledujúcom

čísle Pezinčana. (MsÚ)

MESTSKÉ OCENENIA

Ocenenia sa slávnostne preberali v Dome kultúry 14. júna 2015. FOTO: TV PEZINOK

Výnimočnú knihu, svojim obsahom i formou, nazvanú
vydal sochár Martin Dzurek.

V kongeniálnej symbióze vládnu v tejto knihe slovo a obraz,
presnejšie fotografie Martinových sôch a inštalácií a pätnásť tex-
tov od deviatich autorov. Medzi nimi sú aj texty dvoch Pezin-
čanov – Petra Pavlaca a Patrika Lančariča. Keby súčasťou in-
formácií o knihách v časopise Pezinčan bolo aj bodovanie či
udeľovanie hviezdičiek, tak by knihe nestačil ani ten najvyšší po-
čet. Možno si ju však kúpiť, okrem iného, aj v pezinskomArtfóre
na Kollárovej ulici. Informáciou navyše je potom to, že Mestské
múzeum chystá v decembri tohto roku výstavu Dzurekovcov,
Martina a jeho otca Dušana, tiež sochára.

V Artfóre si môžete v tomto čase kúpiť aj novú publikáciu pe-
zinského autora Petra Ronca nazvanú .

, dlhoročný hasič z povolania, je aj vášnivý zbera-
teľ všetkého, čo sa týka hasičov a ich histórie. Výsledky jeho ak-
tivity v podobe bohatej zbierky predmetov, tlačovín a fotografií
je obdivuhodný. Je dobré, že sa vďaka knihe, bude môcť s cen-
nými a zaujímavými materiálmi zoznámiť aj širšia verejnosť.

„Slová
o sochách Martina Dzureka“

„Hasičské hobby“
Peter Ronec

(r)

Nové knihy
Dňa 22. mája 2015 sa

družstvo Mestskej polície
Pezinok v zložení Mgr. Igor
Schwarz, Roman Tóth,
Ing. Peter Marček a Bc.
Róbert Mikulovič zúčastnili
už 18. ročníka streleckej sú-
ťaže „O putovný pohár pri-
mátora mesta Komárna v
streľbe mestských policaj-
tov zo služobných zbraní“.
Tejto najstaršej streleckej
súťaže mestských polícií na Slovensku sa zúčastnilo 16 družstiev
zo Slovenska, Česka a Maďarska. Mestskí policajti súťažili v
dvoch disciplínach, a to v mierenej streľbe a combat streľbe na
vzdialenosť 25 m. Družstvo mestskej polície Pezinok obsadilo v
celkovom poradí pekné 4. miesto. V súťaži jednotlivcov sa naj-
lepšie umiestnil príslušník mestskej polície Pezinok Mgr. Igor
Schwarz. Zo 61 strelcov skončil na 11 mieste. Všetci súťažiaci si
z vynikajúco zorganizovaného podujatia odniesli silný športový zá-
žitok, ktorý bol znásobený prehliadkou Komárňanskej vojenskej
pevnosti. (MsP)

Na streleckej súťaži v Komárne
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Pred nami je leto a s ním
pestrá paleta kultúrnych akcií v
Pezinku. Neodmysliteľnou sú-
časťou leta v našom meste je
festival .

Spolok dychová hudba Caj-
lané, Pezinské kultúrne centru-
m, Fanklub DH Cajlané pripra-
vili aj tento rok štvordňový mara-
tón hudby a piesní ktorý sa
uskutoční

Hlavné koncerty pätnásteho
ročníka súťaže budú opäť

za jazerom.
Ako po minulé ročníky, i tento-
krát sa dychové orchestre
prihlásili do súťaže a aj do
sprievodných koncertov, ktoré
budú znieť v uliciach a námes-
tiach Pezinka.

Pätnásteho ročníka sa zú-
častnia DH z Česka, Rakúska,
Švajčiarska a zo Slovenska.

O hlavnú cenu festivalu budú
súťažiť tieto dychové hudby:

Dychovky v Preši

6., 7., 8., 9. augusta
2015.

v
Zámockom parku

Lutilka SK, Schill es muzik
CH, Trnkovjanka CZ, For Bra-
tislava SK, Záhořané CZ.

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

Štvordňový festival začne už
vo štvrtok 6. augusta o 19.00 h
sv. omšou za zomrelých a žijú-
cich členov dychovej hudby v
našom meste. Tento rok sv.
omša bude v kostole Preme-
nenia Pána (Dolný kostol) s dy-
chovou hudbou Grinavanka.

Prvé sprievodné koncertova-
nie začne po sv. omši o 19.45 h
na Radničnom námestí.

Druhé sprievodné koncerto-
vanie bude v piatok 7. augusta
v Krušičovej kúrii o 17.00 h a tre-
tie sprievodné koncertovanie
už tradične v sobotu 8. augusta
od 9.00 h na Trhovisku na Ku-
peckého ulici.

Prvý tohtoročný zahraničný
hosť festivalu DH Lidečanka

CZ víťaz „Polka festu 1998“ a
„Majster Českej republiky“ vy-
stúpi v sobotu podvečer od
17.00 h do 18.30 h svojím kon-
certom v Zámockom parku a
potom od 19.00 h do 23.00 h bu-
de ľudová veselica s DH Li-
dečanka.

Novinkou festivalu bude pria-
my prenos vysielania nedeľ-

ných „Pozdravov jubilantom“ v
čase od 13.00 do 15.00 h
prostredníctvom RTVS rádia
Regina zo Zámockého parku.

Prvým nedeľňajším hosťom
festivalu bude štvornásobný
majster Európy 2012 mažoret-
ky TINA z Bratislavy. Druhým
hosťom je dámska kapela
Járinky CZ.

Pezinok bude opäť hlavným mestom dychoviek

Stalo sa už tradíciou, že
Krajská prehliadka speváckych
súborov Bratislavského kraja
sa už tradične uskutočňuje v
Pezinskom centre kultúry, pod
záštitou primátora mesta Mgr.
Olivera Solgu, s finančným prí-
spevkom Bratislavského sa-
mosprávneho kraja.

V tomto roku to bol 12. ročník,
na ktorom sa prezentovalo 8
speváckych súborov. Po úvod-
nom slove a privítaní všetkých
hostí, obecenstva a samozrej-
me spevákov predsedníčka KO
JDS Žofia Lomnická, otvorila
12. ročník KPSS.

Prvý vystúpil domáci súbor
Radosť z Pezinka, ktorého ve-
dúcou je Mgr. Mária Miškerí-
ková a súbor spolupracuje s hu-
dobným pedagógom, čo posu-
nulo FSS Radosť výkonnostne
na vyššiu úroveň. Svojimi
prekrásnymi slovenskými ľudo-
vými piesňami rozdávajú ra-
dosť i mimo svojho bydliska.
Majú na svojom konte i nahraté
CD-čko, čím oslávili 10.narode-
niny založenia súboru.

Druhý súbor z Čataja, Ča-
tajan vedie vedúca Mária Póšo-
vá. V roku 2012 sa na nich
usmialo šťastie v podobe prí-

chodu harmo-
nikára, textára
a hudobného
skladateľa Já-
na Filipa, ktorý
ich repertoár
obohatil i o svo-
je vlastné pies-
ne. Tým kvalita
ich spevu stále
stúpa. V roku
2014 nahrali
svoje prvé CD-
čko, z ktorého sa tešia ich priaz-
nivci v Čechách, vo Fran-
cúzsku, Írsku, Taliansku i v Ja-
ponsku.

Tretím súborom bol súbor
Mikulášanka z Plaveckého Mi-
kuláša. Ako oznámila ich vedú-
ca Lýdia Bednáriková, ich re-
pertoár je zostavený zo zná-
mych piesní, ktorými tešia pub-
likum vo svojej obci i v sused-
ných obciach.

Štvrtým súborom bol spe-
vácky súbor Melódia z Bra-
tislavy-Petržalky. Je to 19
členný súbor, ktorý vznikol v ro-
ku 2004 a vedie ho Mária
Winkláreková. Súbor za obdo-
bie od svojho vzniku absolvoval
mnoho koncertov a nahral už
2 CD-čka

Piatym súborom bol súbor
Senioranka z Bratislavy-Karlo-
vej Vsi. Jeho vedúcou je Eva
Kráľovičová a súbor pôsobí už
15 rokov. Tento súbor si svoji-
mi piesňami získal srdcia oby-
vateľov Karlovej Vsi.

Ďalší súbor sa predstavil svo-
jimi piesňami v nárečí, súbor
Vajnorský okrášľovací spolok z
Bratislavy – Vajnor. Svojím re-
pertoárom stále udržiavajú a
rozvíjajú vajnorské kultúrne de-
dičstvo .

Z Bratislavy – Petržalky sa zú-
častnil súbor Petržalčanka, kto-
rý vznikol spojením dvoch súbo-
rov. Vedúca súboru Alžbeta
Korbelová získala dirigentku –
speváčku Vieru Hrdličkovú a
Dr. Dášu Pavlíkovú. Pod ich ve-

Prehliadka speváckych súborov

Jubilejný koncert FSS RADOSŤ
Aj takto by sa dal nazvať koncert folklórneho súboru Ra-

dosť, ktorý sa uskutočnil 31.mája 2015 v spoločenskej sále
Kultúrneho centra v Pezinku. Milovníci ľudových piesní, ktorí sa
na koncerte zúčastnili, mi dajú určite za pravdu. Tento súbor pre-
šiel za dlhých desať rokov pestrou cestou hľadania. Na všet-
kých programoch, ktoré pre svoje publikum pripravovali, bola cí-
tiť ich obrovská láska a cit pre naše národné kultúrne dedičstvo,
ukryté v klenotnici folklóru. Na jeseň minulého roku sa na čle-
nov súboru usmialo šťastie - do spolupráce s nimi vstúpili reno-
movaní hudobníci z Cimbalovej muziky Miroslava Rajta. Prvý
spoločný koncert súboru Radosť s týmito skvelými hudobníkmi
sa verejnosti predstavil 28.11.2014 v KC v Pezinku. Bol to úžas-
ný koncert a rozospieval celú sálu. Bohatý repertoár osviežili só-
lové skladby virtuózneho huslistu Mareka Rajta. Tento koncert
dal priaznivcom súboru Radosť nádej na ďalšie úspechy, kto-
rých sme sa dočkali práve na ich Jubilejnom koncerte. Zazneli
nádherné, v tomto kraji neznáme piesne, speváci s muzikan-
tami nás previedli naprieč celým Slovenskom! Prvoradý obdiv
a vďaka patrí nepochybne pánu Miroslavovi Rajtovi, ktorý
je nielen virtuózny muzikant a znalec folklóru,ale aj výborný
pedagóg.Objavil medzi spevákmi celý rad talentov. Pod jeho ve-
dením ich hlasy zneli prirodzene, čisto a s ľahkosťou prenikali
do sŕdc poslucháčov. Obdiv divákov patril aj synom p.M.Rajta.
Husľový virtuóz Marek Rajt, primáš cimbalovej muziky opäť po-
tvrdil, že patrí medzi hviezdy.Apopri ňom si cupkal s husličkami
jeho malý synček, ďalšia nádejná ratolesť muzikantského rodu
Rajtovcov. Milí speváci a muzikanti, za všetkých vašich obdivo-
vateľov želám veľa úspechov vo vašej plodnej spolupráci.

Mgr. Silvia Vitková

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

Tradičný sprievod zúčastne-
ných dychových orchestrov je
naplánovaný na 13.30 h od
Domu kultúry do Zámockého
parku, kde o 14.15 h začne sú-
ťažná časť Medzinárodného sú-
ťažného festivalu malých dy-
chových hudieb „Dychovky v
Preši“.

Vážení spoluobčania a náv-
števníci Zámockého parku, už
teraz vás upozorňujeme, že
Zámocký park bude od 6.00 h
8. augusta až do 6.00 h 10. au-
gusta 2015 zatvorený pre ve-
rejnosť. Vstup bude umožnený
iba pre návštevníkov festivalu.
Toto opatrenie je nutné z dôvo-
du zabezpečenia tribúny, za-
strešenia, ozvučenia, sede-
nia pre návštevníkov, bufetu
na občerstvenie a ďalšieho

technického zabezpečenia fes-
tivalu.

Ďakujem vám za pochopenie
a verím, že úspech tohto kultúr-
neho podujatia je spoločným
želaním.

Nie je treba pripomenúť, že i
tohto roku sa opäť snúbi krása
hudby, piesní a krojov.

Takže, priatelia, uvidíme sa
druhý augustový víkend v
Krušičovej kúrii, na Trhovisku, v
centre mesta a v Zámockom
parku na XV. ročníku Medzi-
národného súťažného festiva-
lu malých dychových hudieb
„Dychovky v Preši 2015“.

Podrobný program festivalu
uverejníme v júlovom čísle Pe-
zinčana.

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

Do dychovky, priatelia!

Roztomilým koncertom na-
zvaným „Kvietok pre mamu“ sa
11. mája 2015 prihovorili pezin-
skej verejnosti najmenší žiaci
hudobného a tanečného odbo-
ru ZUŠ E.Suchoňa. Javisko hý-
rilo farbami, veselou hudbou a
šťastné úsmevy na tváričkách
detí sa zrkadlili v očiach všet-
kých mamičiek...

Už o pár dní, 20.mája, Pezin-
čania tlieskali žiakom Literárno-

dramatického odboru, ktorí sa
predstavili dvomi veľmi pekný-
mi pútavými divadelnými hrami
„Ako vyliečiť hračkoneodkla-
dajnitídu“ a „Dáždnik“.

Niekoľko z najlepších žiakov
hudobného odboru sa prezento-
valo na verejnom koncerte 29.
mája. Zazneli diela štyroch sto-
ročí – od barokových skladiebA.
Vivaldiho, J. S. Bacha, cez klasi-
cizmus v dielach L. Mozarta, W.

A. Mozarta, romantické skladby
F. Chopina, P. I. Čajkovského
až po diela 20. storočia B. Marti-
nů, P. Bagina, M. Kořínka... Sú-
časťou májového koncertu boli
aj vystúpenia štyroch absolven-
tov ZUŠ E. Suchoňa, spomedzi
ktorých vynikol mladý talentova-
ný gitarista Marek Hrašna.

V máji nezaháľali ani naši vý-
tvarníci. V Minigalérii PKC po-
núkli verejnosti dve veľmi pek-

né výstavy prác žiakov – „In-
fantka“ a už tradičnú výstavu
prác absolventov, ktorá aj tento
rok potvrdila vysokú kvalitu náš-
ho výtvarného odboru.

Májovou „čerešničkou na tor-
te“ bol úspech našej speváčky
Ley Valachovej z triedy Mgr.
Evy Rosenberger, ktorá si na
celoslovenskej súťaži ZUŠ vy-
spievala krásne strieborné pás-
mo. Blahoželáme (ZA)

dením súbor nacvičil i Petržal-
skú svadbu, ktorá má veľmi
priaznivý ohlas u širokej verej-
nosti.

Ako posledný súbor sa pred-
stavil súbor Dúbravanka, ktorý
svojim spevom rozdáva radosť
v širokom okolí. Vedie ho JUDr.
Hamrlík.

Podpredseda JDS PhDr.
Alojz Luknár vo svojom prího-
vore vysoko ocenil úroveň všet-
kých súborov, zaželal im veľa
krásnych chvíľ pri rozdávaní ra-
dosti svojím spevom.

Každá udalosť má svoj začia-
tok i koniec. Na záver sa pri-
hovorila všetkým prítomným
predsedníčka KO JDS Brati-
slava. Vysoko ocenila spevác-
ku úroveň jednotlivých súborov
a každému súboru bol odo-
vzdaný ďakovný list za účasť
z KO JDS Bratislava, darče-
kové predmety, ktoré posky-
tol primátor mesta Pezinok,
kniha o Pezinku, ktorá bola
zakúpená z finančných pros-
triedkov BSK a prekrásna šípo-
vá ruža. Na záver sa všetci
rozlúčili spoločne zaspieva-
nou piesňou: Slovenské ma-
mičky.

Žofia Lomnická

Májové udalosti v ZUŠ Eugena Suchoňa

Folklórny súbor Radosť s Cimbalovou muzikou Miroslava
Rajta na Jubilejnom koncerte (2005-2015) v pezinskom
Dome kultúry. Foto: (mo)

2015

�

�

Mimoriadne jubileum, 25. rokov úspešnej činnosti doma i v za-
hraničí, si 4. júna pripomenula spoločnosť ZMOP pezinského
podnikateľa Františka Varechu. Firme a jej zakladateľovi, ako i je-
ho rodine želáme veľa zdravia a úspechov a zároveň, aj keď one-
skorene, aj verejne ďakujeme za pomoc a sponzoring cajlan-
ského futbalu a iných dobročinných aktivít.

Známy hudobník a herec Roman Féder a jeho skupina Funny
Fellows získali ocenenie nazvané Jazzová cena „Esprit“, ktoré
udeľujú poslucháči za mimoriadne umelecké výkony v tejto ob-
lasti. K oceneniu blahoželáme.

Blahoželáme
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28. apríla 2015 Dom kultúry
v Pezinku dýchal atmosférou
praktickej časti odbornej zložky
maturitnej skúšky. Žiaci študij-
ného odboru spoločné stravo-
vanie pripravili raut a žiaci študij-
ného odboru vlasová kozmetika
vyhotovili účesy na kvetinové
motívy, a to všetko pri príležitosti
vernisáže maliarky Alenky Ko-
lesárovej-Ličkovej, ktorej obra-
zy sú „plné kvetín“.

Podujatie úprimne očarilo všet-
kých prítomných hostí, najmä ro-
dičov, ktorí mali možnosť vidieť
svoje deti priam v noblesnej at-
mosfére. Ako moderátorov, ku-
chárov, čašníkov, manažerov,
príjemných spoločníkov a prak-
tických ľudí. Z celej akcie bolo
jasné, že SOŠ na Komenského
ulici nie je žiadny „inkubátor“.

Skúška naozaj zodpovedala
pomenovaniu praktická - matu-

ranti plánovali, normovali, komu-
nikovali so sponzormi, hľadali
partnerov na kultúrny program,
na základe stretnutia a dialógov
s pani maliarkou získali vedo-
mosti o jej tvorbe, vytvorili exce-
lentnú pozvánku pre vybraných
hostí a hutné sprievodné slovo.
Pri prípravných prácach im veľ-
mi pomohli nepedagogickí pra-
covníci školy a majsterky odbor-
nej výchovy, ktoré ich viedli v za-
čiatkoch štúdia - v prvých kro-
koch na ceste za získaním prvé-
ho dokladu o vzdelaní na našej
škole, teda výučného listu. Bolo
veľmi príjemné sledovať záujem
a pomoc technického a ekono-
mického personálu, ich tvorivú
spoluprácu s odborným výcvi-
kom v záujme žiaka. V tento deň
boli otvorené školské kaderníc-
tva až do začiatku vernisáže,
aby si mohli hlavní aktéri (príp.

pozvaní hostia) aj na posledný
moment upraviť zovňajšok pod-
ľa svojich predstáv.

Pri zabezpečení akcie vyšli ma-
turantom v ústrety primátor Oli-
ver Solga, riaditeľka DK Ingrid
Noskovičová so svojimi pracov-
níkmi a pri sprievodnom prog-
rame zasa riaditeľka ZUŠ Má-
ria Neuszerová. Pomohli (rada-
mi, materiálom, surovinami)
Linda Heribanová, Mariana
Tomašovičová (Mariana De-
cor), DH Šenkvičanka, KON-
RAD s.r.o., Danas Pezinok, Víno
Matyšák, Mestská vínotéka Pe-
zinok, PSG-PLUS - Miloš Gul-
dan, Gastroslužby Koníček -
Emo Noga, Reštaurácia Zelený
dvor Slovenský Grob, McCain,
BIDVEST, ATC-JR, s.r.o., OVO-
CIT, ÚZ Častá Papiernička, Fra-
mipek s.r.o., Jana Pešková,
Gustáv Krasňanský, Diana Sil-

ná, Ľuba Stankovičová, Martina
Vidová, Martina Cáderová, Pat-
rik Herák, Matilda Uherčíková,
Michal Benčurik, Ryba Košice,
Poľovnícke združenie Leštiny,
Martina Hlavenová, Ivan Koller,
Ľubomír Čeman CDS a ďalší.
Osobitné poďakovanie patrí fir-
me Academy of Coffee zo Sere-
de, ktorá sa venuje vysokej kul-
túre pitia kávy, baristom a, o.i.,
organizuje zaujímavé kurzy pre
školy.

Máj je mesiacom prijímacieho
konania na stredné školy. Mož-
no uvedené podujatia prispeli k
rozhodnutiu deviatakov vybrať
si budúce povolanie v oblasti
gastronómie a služieb a pripra-
viť sa na ne práve u nás, v SOŠ,
Komenského 27, Pezinok.

riaditeľka SOŠ
Elena Jurčíková,

Úspešné podujatia v SOŠ Komenského

Dňa 28. 4. 2015 sa konala v
Dome kultúry Pezinok praktická
časť maturitnej skúšky študen-
tov SOŠ Komenského - triedy II.
vzdelávacieho programu vlaso-
vá kozmetika a spoločné stravo-
vanie. Maturitu študenti skladali
realizovaním vernisáže „Medzi
kvetmi“ maliarky Aleny Kolesá-
rovej - Ličkovej.

Už pri prvých stretnutiach nás,
„dospelákov“ z PKC, veľmi prí-
jemne prekvapili precíznou pri-

Študenti SOŠ Komenského sú ľudia na správnom mieste
pravenosťou, znalosťou odbor-
nej terminológie, kvalifikovaný-
mi otázkami a zameraním na de-
taily, aj tým, že nič nenechali na
náhodu.

Vytvorili si tím, ktorý zvládol pro-
gramovú časť i následný raut.

V kultúrnom programe nám ka-
derníčky ukázali výsledky nápa-
ditej účesovej tvorby, ktorá bola
doladená kvetinovou výzdobou
k téme vernisáže.

A následný raut, ktorí pripravili

maturanti vzdelávacieho pro-
gramu spoločné stravovanie -
kuchári a obsluhovali ich spolu-
žiaci, bol tiež na vysokej úrovni.
Jedlá boli mimoriadne chutné,
nadekorované, výzdoba krásna,
všetko mali takmer dokonale zor-
ganizované. S úľubou sme sa dí-
vali na našu mládež, ktorá má
celý život pred sebou. Veríme,
že títo mladí ľudia sa v živote ne-
stratia a že budú vo svojom po-
volaní na správnom mieste.

Pocta patrí aj pani riaditeľke,
pani zástupkyni, celému peda-
gogickému i nepedagogickému
kolektívu pracovníkov SOŠ
Komenského. Dokázali, že táto
škola vychováva odborne zdat-
nú, ale i ľudsky hodnotnú mladú
generáciu. Zo spolupráce PKC
a maturantov SOŠ nám zostal
veľmi dobrý pocit. A ešte čosi:
sme na vás, milí mladí ľudia, pyš-
ní.

riaditeľka PKC
Ing. Ingrid Noskovičová,

DHZ Pezinok SOU v spo-
lupráci so ZŠ Fándlyho ul.
pripravilo i v tomto roku pre
žiakov ZŠ okresu Pezinok
výtvarnú súťaž na tému, PO
OČAMI DETÍ 2015. Školy
predložili takmer 400 prác,
ktoré hodnotila odborná po-
rota pod vedením Mgr.Aleny
Burdanovej.

Práce boli zoradené podľa veku žiakov. Na školách prebehli
miestne kolá a práce boli posudzované v prvom rade podľa kva-
lity výtvarného prejavu. Následne boli práce posúdené z pohľa-
du vystihnutia hasičskej a záchranárskej činnosti, kde zodpo-
vednosť za výber najlepších prác bola delegovaná hasičom. I v
tomto roku boli tri kategórie 1. cena PO, Cena za záchranu živo-
ta a Cena prevencie pred požiarmi.

Organizátori pripravili tak ako po minulé roky s pomocou ZŠ
Fándlyho výstavu víťazných prác, ktorá bola otvorená v priesto-
roch školy za účasti žiakov, pedagógov, rodinných príslušníkov,
hasičov i vedenia mesta Pezinok. Všetkých hostí, víťazov súťa-
že, pedagógov privítala na pôde školy zástupkyňa riaditeľa ZŠ
Fándlyho Pezinok Mgr. Laláková a následne sa uskutočnil kul-
túrny program, ktorý pripravili pod vedením svojej učiteľkyAleny
Rozbeskej. Kurátor výstavy a organizátor súťaže predseda
DHZ Pezinok SOPU Peter Ronec predstavil výstavu a vyhlásil
výsledky súťaže a spoločne s viceprimátorom mesta Pezinok
Milošom Andelom odovzdali víťazom diplomy i vecné ceny, kto-
ré venovalo mesto Pezinok, DPO SR a ďalší sponzori. Víťazi sú-
ťaže z Pezinka:A. Hajtmánková, J. Jurášová, P. Polkorábová, V.
Uhlárová, S. Sládkovičová, F. Matejovič, Š. Kováčik, A. Var-
holáková, V. Trubačová, K. Štellárová, D. Hrotka, H. Hrúziková,
L. Tománková, L. Javorková, B. Žáčiková, D. Menyhart, P. Kuru-
cová, N. Kupkovičová, L. Kapucianová. Peter Ronec

Požiarna ochrana očami detí 2015

Takmer 150 detí zo základnej školy Na bielenisku strávilo v
máji týždeň v horskom hoteli Remata. Hotel sa nachádza me-
dzi Kremnickým pohorím a pohorím Vtáčnik. Deti 1.-4.ročníka
počas týždňa spoznávali okolie Prievidze, navštívili Bojnický zá-
mok a zoo. Priamo v areáli hotela si vyskúšali, ako sa hrá bow-
ling, relaxovali v hotelovom bazéne a vyskúšali si svoje schop-
nosti v rôznych športových súťažiach a aktivitách. Dobrodruž-
stvo pokračovalo aj po zotmení, kedy si deti opekali špekáčky,
spievali táborové piesne či dokazovali svoju odvahu pri plnení
netradičných úloh v takmer úplnej tme. Celý program sa usku-
točňoval pod vedením skúsených pedagógov a animátorov.
Deti prišli domov plné zážitkov. Zaslúžia si pochvalu, lebo mno-
hé z nich strávili týždeň bez svojich rodičov po prvý raz a zvládli
to výborne. Pochvalu si zaslúžia aj rodičia detí, lebo im umožnili
prežiť týždeň v srdci prírody, čo pre mnohých najmä po finanč-
nej stránke nebolo jednoduché. Deti sa už teraz tešia na nové
zážitky opäť o rok. A keďže je to na našej škole tradíciou, verí-
me, že aj v budúcom školskom roku sa nám podarí takáto krás-
na akcia. Alena Hozová

Žiaci ZŠ Na bielenisku v škole v prírode

Medzinárodný deň detí je
sviatok, ktorý sa oslavuje v mno-
hých krajinách sveta a ktoré-
ho cieľom je upozorniť ľudí, na
práva detí. Mestská polícia
Pezinok spolu so Spojenou
školou Pezinok pri tejto príle-
žitosti strávila jeden pekný spo-
ločný deň s deťmi Spojenej ško-
ly na ul. Komenského v Pe-
zinku. Dňa 29. mája si mohli de-
ti vyskúšať rôzne zaujímavé
športové disciplíny. Na šiestich
stanovištiach boli pre ne na-
chystané hry, ako napríklad hľa-
danie rozprávkových postavi-
čiek, hádzanie krúžkov, zha-
dzovanie kužeľov alebo hod
loptičkou do vedra a rôzne pre-
kážkové dráhy. Nechýbali ani

doplnkové atrakcie ako maľo-
vanie na tvár a možnosť vyskú-
šať si všetky pomôcky a pra-

covné vybavenie mestskej polí-
cie, vrátane majákov na služob-
ných autách. Na záver boli deti

za svoje skvelé výkony odme-
nené, ako inak, sladkosťami a
balónikmi. (MsP)

MDD s Mestskou políciou Pezinok

Vy nám – my
vám je myš-
lienka, ktorou

sa vám prihovárame najmä v ob-
dobí „percenta z dane“. Aj vďa-
ka finančným prostriedkom, kto-
ré takto získame, môžeme už 18
rokov podporovať aktívnych ľu-
dí, aby realizovali svoje skvelé
nápady. Výsledkom ich snaže-
nia sú zaujímavé podujatia, kto-
ré nás nielen obohatia a rozve-
selia, ale pozitívna energia a nad-
šenie sa z týchto skvelých ľudí
prenesie na nás. V prvom polro-
ku 2015 sme podporili 15 projek-
tov v celkovej výške 3 750 eur.
Tým napĺňame naše poslanie a
sľuby – získané financie vracia-
me zhodnotené naspäť vám,
mestu, regiónu.

Päťčlenný tím komisie nadá-
cie REVIA vždy najprv naštudu-
je všetky predkladané žiadosti,
ak potrebuje doplniť informácie,
telefonuje s predkladateľmi, zis-
ťuje viac faktov a potom sa stret-
ne a debatuje, aby nakoniec roz-
hodol. Hlavným kritériom pri vý-
bere projektov, ktoré podporíme,
je to, či projekt zasiahne širokú
komunitu, či vytvorí priestor na
zaujímavé stretnutia, skvalitní
náš život, prostredie, prinesie no-
vý vietor, nové témy. Nasledov-
ných sedem projektov určite spĺ-
ňa tieto kritériá a podporili sme
ich realizáciu sumou 1 500 eur aj
vďaka partnerstvu našej nadácie
s Nadáciou SPP a jej finančné-
mu príspevku.

Letný tábor pre rodiny pripraví

Centrum pre rodinu v Pezinku.
Tradičnú Alternatívu v Drevone
zažijeme už koncom leta.
Cestou necestou sa vydáme na
Snowfilmfest. S OZ Školák si
zmeriame sily v sudoku na Štú-
rovskom turnaji. Vo svojej hú-
ževnatej práci pokračujú aj v OZ
Záchrany cirkevných pamiatok v
Modre na obnove Kostola sv.
Jána Krstiteľa. Majú náš obdiv a
pravidelnú podporu už niekoľko
rokov. Deti zo súkromného CVČ
v Modre sa môžu tešiť na novú
hrnčiarsku dielňu. A naša pezin-
ská historička, pani Františka Če-
chová už pripravuje knihu o so-
chárovi Žigmundovi Šlomovi

: Sochy –
Sculptures.

Všetkým aktívnym priateľom

ro-
dákovi z Pezinka

držíme palce v ich snažení.
Motivovali sme vás? Ak áno,

nezabudnite, že 20. septembra
2015 bude uzávierka posledné-
ho tohtoročného grantového ko-
la. Nakoľko je rok 2015 aj rokom
osláv 200. výročia narodenia Ľ.
Štúra, podporíme aj aktivity za-
merané na štúrovskú tematiku a
súvisiace s plánom podujatí k
Roku Ľudovíta Štúra. Termín
uzávierky je taktiež 20.9.2015 a
pre žiadosti platia rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatné projekty.
Projekty podporujúce aktivity se-
niorov prijímame priebežne po-
čas celého roka. Bližšie informá-
cie na , fb: Nadácia
Revia alebo na 0905 960 797.

Malokarpatská komunitná nadácia

www.revia.sk

REVIA

Nadácia REVIA: Vy nám, my vám
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V sobotu 13.
júna sa prvýkrát
pod zaštitou ZŠ
Na bie lenisku
uskuto nil STRE
DOVEKÝ DE
OTCOV. Konal sa
na trampskej lúke
pod Pezinskou
Babou, ktorú nám
ochotne na túto príležitos prepoži alo Regionálne tram ské
združenie Pezinok, za o im ve mi pekne akujeme. Hlavnými
organizátormi bol vychovávate pán Pátek a vychovávate ka pani
Vojteková. O originálny program sa postarala trnavská škola
šermu PUGILES. Sprievodným programom po as celej akcie
bola možnos vyskúša si na vlastnej koži lukostre bu a v zbrojnici
možnos obliec si zbroj vyskúša zbrane.

Celý De otcov sa niesol v duchu stredovekých hier, bojov,
histórie a pre mnohých zú astnených bol možnos ou dozvedie
sa nové veci a zárove strávi príjemné sobotné popoludnie v
predprázdninovom období.

č

č
č

č

č

S. Sviteková

Stredoveký Deň otcov
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Inzercia

Počas obdobia jedného roka – od júla 2014 až do júna 2015 –
prebiehal v našom Centre pre rodinu „Mladí dobrovoľníci
v službe deťom 2014/15“ podporený

. V tomto čase prebehlo množstvo
aktivít, formačných víkendov, organizačných stretnutí s mladými
aj vekovo staršími, no duchom mladými dobrovoľníkmi. Do pro-
jektu bolo zapojených 21 mladých dobrovoľníkov, ktorí sa formo-
vali, vzdelávali a napokon sa stali režisérmi, kostymérmi, animá-
tormi, koordinátormi, výtvarníkmi, hudobníkmi, tanečníkmi...kaž-
dý podľa svojho talentu. No stali sa najmä ľuďmi citlivými na potre-
by rodín a vytvorili im veľa nádherných chvíľ, počas ktorých zaží-
vali rodiny radosť, lásku, vzájomnú blízkosť... hodnoty také všed-
né...no pre každé ľudské srdce nenahraditeľné. Ďakujeme všet-
kým ochotným mladým dobrovoľníkom, ktorí s odvahou vstúpili
do tohto projektu a slúžili bez nároku na odmenu či už v mater-
skom centre MaMaTaTaJa alebo aj pri ostatných aktivitách Centra
pre rodinu. Želáme vám, aby vaše veľké srdce malo vždy ten
správny zdroj naplnenia, aby ste mali hojnosť pre seba aj všet-
kých, ktorí budú vo vašej blízkosti. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
do projektu zapojili a najmä Nadácii pre deti Slovenska, ktorá
z Fondu Hodina deťom tento projekt finančne podporila.

štatutár Centra pre rodinu – Pezinok, o.z

projekt
Nadáciou pre deti Sloven-

ska z Fondu Hodina deťom

Martina Šipošová,

Mladí ľudia s veľkým srdcom

V pätnástich rokoch má len
máloktorý chlapec pozitívny
vzťah k vareniu. Ako sa teda
Zdeno Ivičič dostal do kuchyne
a ku gastronómii?

spomína skúsený ku-
chár.

Práve tu sa Zdeno Ivičič zo-
známil so svojou budúcou man-
želkou, vtedy ešte 17-ročnou
dievčinou, ktorá sa učila za čaš-
níčku.

Ako 24-ročný kuchár však
dostal príležitosť získať neoce-
niteľné skúsenosti počas pra-
covného pobytu vo Viedni.
Konkrétne v Laxenburgu, kde
bolo kedysi letné sídlo cisára
Františka Jozefa. V tunajšej reš-
taurácii sa stal špičkovým špe-
cialistom na minútky a získal si
tu veľký rešpekt. Svedčil o ňom

„V roku 1963 som patril k

prvým absolventom učilišťa v

čase, keď ešte sídlilo na Želez-

nej studničke a študovalo tu

150 žiakov. Dnes ich je okolo

1 200,“

„Mama mi povedala, aby

som išiel za cukrára, no akurát

v tom ročníku neotvárali triedu

pre chlapcov. Druhá možnosť

bola profesia čašníka, no nako-

niec ma nahnali do kuchyne s

tým, že mi tam bude lepšie.

Podpísala sa na tom teda náho-

da. Začínal som v reštaurácii

Stein, ktorá vtedy mala veľmi

slušnú úroveň a kde bolo uč-

ňovské stredisko.“

taký detail, že keď za novým ku-
chárom zo Slovenska prišla pr-
výkrát jeho manželka, šéf firmy
ju prišiel osobne privítať. Už tu
hostili celebrity, okrem iného na-
príklad vtedajšieho rakúskeho
prezidenta Franza Jonasa. Vie-
denčania sem radi chodili buď
na večere alebo cez víkendy.
Aj cez pracovné dni sa tu však
už počas dopoludnia uvarilo
osemsto jedál, ktoré sa podá-
vali v okolitých firmách a podni-
koch.

Päťročné pôsobenie vo Vied-
ni manželom Ivičičovcom pro-
fesionálne veľmi pomohlo. Pán
Zdeno potom pôsobil aj v Slo-
venskej reštaurácii a hneď po
otvorení v roku 1975 aj v novom
vládnom hoteli Bôrik.

spomína
Zdeno Ivičič.

Po revolúcii sa manželia Ivi-
čičovci vrátili k pôvodnej profe-
sii. Vydražili priestor, kde bolo
pôvodne kvetinárstvo a otvorili
si tu reštauráciu Korzo, ktorú
dnes prevádzkuje ich dcéra so
zaťom.

„Neskôr si postavil dom v Pe-

zinku, kde sme varili pre Okres-

ný stavebný podnik,“

„Potom sme sa

nejaký čas venovali pestovaniu

kvetov, pretože v minulom reži-

me súkromný majiteľ nemohol

mať vlastnú reštauráciu. Mohol

však mať vlastnú poľnohospo-

dársku výrobu.“

Do rokov 1996 až 2005 sa
datuje zlatá éra, počas ktorej sa
manželia Ivičičovci stali doslo-
va symbolom a dušou Zámoc-
kej reštaurácie v čase jej naj-
väčšej slávy. Dodnes s hrdos-
ťou listujú v kronike, kde sú za-
znamenané všetky prominent-
né návštevy – osobnosti z politi-
ky, kultúry či umenia, ktoré hos-
tili. A väčšinou spolu s nimi aj
menu, ktoré sa podávalo a kto-
ré sa vopred starostlivo doha-
dovalo s diplomatickým proto-
kolom.

spomína Irena Iviči-
čová.

Napríklad indický prezident si
dal vykosteného pstruha, pre
predsedu ruskej štátnej dumy
Selezneva sa robila živánska z
bravčovej panenky a k tomu
lekvárové tašky. Často v po-
hostení zahraničných návštev
figurovali bravčové medailóni-
ky v dubákovej omáčke. Jedno
je však isté: v Zámockej sa nik-
dy nevarilo z polotovarov. Pô-
sobilo tu tridsať zamestnancov
a počas deviatich rokov z tímu

„Spolupracovali sme s prezi-

dentskou kanceláriou, s úra-

dom vlády, takže akákoľvek za-

hraničná delegácia, ktorá prišla

na Slovensko, absolvovala

obed u nás. Našimi hosťami bol

švédsky kráľ Gustaf, japonská

princezná Sayako či indický

prezident,“

odišiel len jeden jediný.

dodáva Irena Ivičičová.

Bohužiaľ je v tejto chvíli sláva
pezinskej Zámockej reštaurá-
cie uzavretou kapitolou. Kom-
plikované vzťahy medzi maji-
teľmi, ale tiež dôchodkový vek
priviedli manželov Ivičičovcov k
rozhodnutiu venovať sa vlast-
nému rodinnému penziónu.
Brány podniku sú dodnes za-
vreté a tým sa skončila aj éra za-
hraničných delegácií, prince-
zien, kráľov, prezidentov, mi-
nistrov či predsedov vlád. V
priestoroch zámku sídli Národ-
ný salón vín. Ale reprezentatív-
na reštaurácia, do ktorej sa
zmestilo vyše 400 ľudí a v ktorej
pulzoval život, Pezinku dodnes
chýba. A spolu s ňou aj inten-
zívny a čulý turistický ruch.

Svoje bohaté skúsenosti však
Ivičičovci zúročujú vo svojom
vlastnom rodinnom penzióne –
a napokon aj pre svoje poteše-
nie. Precestovali kus sveta.
Ameriku, kde sa vraj v gastro-
nómii niet čo učiť, ale aj
Austráliu, ktorá práve naopak,
po tejto stránke bodovala. Pani
Ivičičovej tu veľmi zachutili na-
príklad jahňacie kotlety, celko-
vo sa tu varí z veľmi kvalitného
mäsa.

Slovenská gastronómia býva
často predmetom kritiky, no
podľa skúseností manželov
Ivičičovcov všetko záleží od ľu-
dí – od majiteľov po zamest-

„Som hrdá na to, že sme tých

ľudí dokázali udržať. Keby im

nebolo u nás dobre, tak by nezo-

stali, “

„Pritom bol manžel na kolegov

veľmi prísny, až mi ich niekedy

bolo ľúto. Keď sme sa so Zá-

mockou lúčili, urobili sme veľkú

slávnostnú večeru. O tretej rá-

no, keď sme končili, prišli za

Zdenom dvaja kuchári a pove-

dali mu: ‚Šéfe, ďakujeme vám,

že ste nás naučili variť.‘ Dodnes

ho tak bývalí kolegovia oslovu-

jú, keď ho stretnú.“

Kuchár Zdeno Ivičič prežil
deväť rokov svojho profe-
sionálneho života v Zámoc-
kej vinárni v Pezinku. Keď
príde reč na Cenu Jozefa
Ľudovíta Holubyho – mest-
ské ocenenie, ktoré 14. júna
dostal – nezabudne pripo-
menúť, že na jeho úspe-
choch má obrovskú zásluhu
aj jeho pani. Napokon Zdeno
a Irena Ivičičovci tvoria ro-
dinný aj profesionálny pár
už takmer polstoročie.

nancov. Často sa stáva, že v
reštaurácii podávajú zmrazené
výrobky namiesto čerstvých.
Sklamanie však zažili aj v ra-
kúskom penzióne, kde bol prob-
lém s teplými raňajkami, ktoré
sa im nechcelo pripravovať, ale-
bo na Morave, kde sa dočkali
sviečkovej na smotane – bez
smotany.

hovorí pani Ivičičová.

Pre laika je zaujímavý fakt, že
aj kuchári majú svoje špeciality,
na ktoré sú majstri. Zdeno Ivičič
sa od počiatku profiloval ako od-
borník na minútky:

Minútkár je napokon hlavný a
možno najdôležitejší kuchár v
kuchyni. Pripraví mäso, no prí-
lohu, sladkosti či šalát už robia
ďalší. Nesmierne dôležitá je to-
tiž práca celého tímu. A aká je
obľúbená špecialita Zdena
Ivičiča? Ešte z Viedne si naprí-
klad priniesol recept na teľaciu
ľadvinku:

„Čakala som po revolúcii, že

príde veľký boom v gastronó-

mii. A bola som sklamaná, koľ-

ko sa do tejto sféry dostalo špe-

kulantov, ktorí prebrali reštau-

rácie a hotely, aby ich zdevas-

tovali,“

„Nás ešte učili starí majstri, kto-

rí vyrastali za prvej republiky,

napríklad mňa učil pán Pechal,

ktorý, keď som mala pätnásť,

mal šesťdesiat päť rokov. To bo-

la prísna škola! Nemohli sme si

sadnúť, počas celej zmeny sme

stáli, čelenky sme museli nosiť,

nechty sme nesmeli mať nama-

ľované. Ale inak je u nás základ

gastronómie dobrý, je to rakús-

ko-uhorská kuchyňa, na ktorej

nie je čo pokaziť.“

„Mal som

vzťah k jedlám z mäsa a vedel

som ich dochutiť. Na minútky

sa používa najkvalitnejšie mä-

so – teľacie, karé, panenka,

sviečková či roštenec... A dnes

je už mäso kvalitnejšie než v mi-

nulosti. Je spracované moder-

nou technológiu, ktorá ho robí

oveľa jemnejším.“

„V skutočnosti je to

špeciálna roláda, v ktorej je vy-

kostené karé, pridá sa k nemu

kúsok ľadvinky aj s troškou tu-

ku, špenát, trochu šunky. Pečie

sa to na rozsekaných teľacích

kostiach z toho karé, z ktorých

sa urobí šťava. K tomu zeleni-

nová ryža a uhorkový šalát. Je

to jedlo pre bohov, ktoré dote-

raz rád varím.“

„Veľmi rád mám beef soté.Ale

najradšej mám také, ktoré si

urobím sám, z kvalitnej svieč-

kovej. Musí tam ísť veľa čer-

stvej papriky, veľa paradajok a

keď to zvláčnie, smotana na-

vrch,“

„Ale dobre

sa dá spraviť aj obyčajný guláš.

Často ma volajú hodnotiť gulá-

še na súťaže v ich varení, no

musím sa priznať, že máloktorý

spĺňa nejaké kritériá: jeden doň

dá veľa húb, iný fazuľu či veľa

vína, iný to má riedke, ďalší to

má husté, ďalšiemu to prihorí...

Ale kvalitne sa dá variť aj menu,

aj lacnejšie a rýchlejšie jedlá

pre menej náročných zákazní-

kov.Aaj my si radi urobíme fazu-

ľovú polievku, tvarohové slíže

alebo kurací paprikáš s ha-

luškami.“

„Sme stále spolu a ešte sme sa

nezadrhli,“

Samozrejme, chute zákazní-
kov sa v porovnaní so 70. rokmi
zmenili, dnes sa podáva viac ša-
látov, zeleniny, cestovín... A čo
by si Ivičičovci spravili na veče-
ru pre seba?

hovorí čerstvý sedemde-
siatnik Zdeno Ivičič.

Manželia Ivičovci budú mať o
pár dní, presne 8. júla, už 48. vý-
ročie svojho spoločného života.

dodáva so smie-
chom Zdeno Ivičič. A aký má
šéfkuchár recept na šťastné
manželstvo? Na konflikty nebol
čas, pretože obaja aj s manžel-
kou „pracovali ako draci“. Platí
to aj dnes, pretože sú zvyknutí
na vysokú profesionálnu úro-
veň a snažia sa, aby sa v ich
penzióne každý hosť cítil ako
kráľ alebo princezná. (kam)

Kuchár, ktorý varil pre kráľa aj prezidenta
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Gymnastky zo ZŠ Fándlyho aj
v tomto školskom roku 2014/
2015 žali úspechy v súťaži druž-
stiev ale aj jednotlivcov v gym-
nastickom štvorboji. Po víťaz-
stve v krajskom kole , ktoré sa ko-
nalo v apríli v Šenkviciach, po-
stúpili na Majstrovstvá Sloven-
ska dve družstvá.

Majstrovstvá Slovenska v gym-
nastickom štvorboji družstiev sa
konali v dňoch 14.- 15. 5. 2015
vo Svätom Petri. V kategórii A -
mladšie žiačky (1.-3. ročník)
súťažili:

. Svojou športo-
vou bojovnosťou a podaním vý-
borných výkonov na jednotlivých
náradiach získali krásne 3. mies-
to. Sofia Baňovičová získala 2.
miesto v súťaži jednotlivcov, čo
je obrovský úspech.

V kategórii B- staršie žiačky
(4.-6. ročník) súťažili:

Patrícia Tománková,
Adriana, Stovičková, Sophia
Biznárová, Vanessa Maco, So-
fia Baňovičová

Adela Bal-

cová, Viktória Poko-
rádi, Klára Margita-
nová, Petra Polkorá-
bová, Diana Cinge-
lová. Uspieť na MSR v
tejto kategórii a súperiť
s gymnastkami rôz-
nych gymnastických
klubov je veľmi nároč-
né. Svojím zodpoved-
ným prístupom, hú-
ževnatosťou a obrov-
skou chuťou bojovať
podali perfektné výko-
ny. Precíznym gym-
nastickým prejavom si získali nie-
len rozhodcov, ale aj prítomných
divákov. Ich tvrdá päťročná prá-
ca bola odmenená v podobe

a získaním titulu
. V súťaži jed-

notlivcov získala
nádherné .

Dievčatá trénujú a pripravu-
jú na súťaže

1.
miesta Maj-
sterky Slovenska

Petra Polkorá-
bová 2. miesto

Mgr. Irena Hlin-
kovičová a PaedDr. Mirosla-

va Petrakovičová.

ZŠ Fándlyho

Trénerky ďakujú vedeniu školy
za vytvorenie vhodných podmie-
nok na trénovanie, rodičom za
ústretovosť a pomoc v čase ko-
nania súťaží.

Veríme, že výkony gymnastiek
sa budú stále zlepšovať a robiť
tak dobré meno nielen škole,
mestu, ale aj sebe a svojim rodi-
čom.

,,Zlaté“ gymnastky zo ZŠ Fándlyho Pezinok

30. mája
2 0 1 5 s a
uskutočni l
už XII. roč-
ník Športo-
vých hier se-
niorov Okre-
su Pezinok
na základ-
nej škole v
B u d m e r i -
ciach. Hier
sa zúčastnilo 84 seniorov z Pezinka, Modry, Budmeríc, dolán,
Dubovej, Grinavy, Svätého Jura, Báhoňa a Častej.

Súťažilo sa v rýchlej chôdzi – ženy 1 km, muži 2 km, v streľbe zo
vzduchovky, stolnom tenise, v hode granátom, vrhu guľou aj valče-
kom. Počasie nám tentoraz prialo, bolo pekne, slnečno a k dobrej
nálade nám po celý deň vyhrávala živá muzika, takže niektorí si
aj zatancovali. Pochváliť musíme za výborne zvládnutú organi-
záciu členky Jednoty dôchodcov Budmerice. Na záver bolo odo-
vzdaných 54 diplomov s medailami a cenami pre víťazov jednotli-
vých súťaží.

Pezinskú Jednotu dôchodcov reprezentovalo 20 seniorov a zís-
kali 11 ocenení. 3 x prvé miesto: v chôdzi Soňa Kavecká a Elena
Voleková v strelbe Hilda Strapáková. 5 x druhé miesto: v chôdzi a
stolnom tenise Oľga Herdová, v chôdzi Katka Hulková, v streľbe
Magda Konečná a hod valčekom Inka Budayová. 3 x tretie miesto:
v chôdzi Inka Budayová, v stolnom tenise Soňa Kavecká a v hode
granátomAlena Stojkovičová.

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník Športo-
vých hier seniorov. predseda ZO JDS PezinokEva Zouzalíková,

Seniori športovaliVýbor ZO Jednoty dôchodcov Pezinok zorganizoval pre svo-
jich členov v čase od 18. 5. do 22. 5. 2015 zájazd za spoznáva-
ním hradov, zámkov a prírody na severnej Morave s ubytova-
ním v meste Rýmařov v hoteli Slunce Jeseníky.

Prvou zastávkou bolo mesto Olomouc so svojím krásnym
historickým centrom, zvláštnym Orlojom, nasledoval zámok v
Bruntále, hrad Sovinec, manufaktúrna ručná výroba papiera v
V. Losinách, Kosárna v Karloviciach, kúpele Karlova Studán-
ka, arborétum „Makču Pikču“, Pradedova galéria u Halousku s
najväčším betlehemom na svete ( 250 figúr), kde jednotlivé
sochy sú v životnej veľkosti a nakoniec zámok v Kuníne.

Podnikli sme výstup na najvyššiu horu Hrubého Jeseníku a
celej Moravy – Praděd, avšak pre nepriaznivé počasie sme ne-
boli na rozhľadni, ktorá je na vrchole televíznej veže.

Zájazd sa vydaril po všetkých stránkach, všetci sme boli spo-
kojní s programom zájazdu, za čo ďakujeme predsedkyni MO
JDS p. Zouzalíkovej. Spoznali sme krásny moravsko-sliez-
sky kraj s jeho pamiatkami, oddýchli sme si od každodenných
starostí a načerpali silu do ďalších všedných dní.

Účastníci zájazdu

Poznávací zájazd na Severnú Moravu

Cez prvý jú-
nový víkend sa
uskutočnili v
bratislavskej
športovej hale
Mladosť Maj-
strovstvá Slo-
venskej repub-
liky v show dan-
ce a Sloven-
ský pohár v moderných tancoch 2015. Súťaže sa zúčastnili aj
gymnastky ŠK Juventa Bratislava, ktoré sa okrem modernej
gymnastiky venujú tiež nácviku choreografií show dance.
Medzi gymnastkami, ktoré sa na niekoľko mesiacov zmenili na
tanečníčky, boli aj Pezinčanky (ZŠ Kupec-
kého) a (Gymnázium).

Prvý deň súťažila Timea v kategórii detské sóla s choreogra-
fiou „Dračí bojovník“. Dostala sa až do finále, kde to dotiahla na
bronzový stupienok. Skvele si viedla aj v skupinovej súťaži, kde
spolu s ďalšími šiestimi tanečníčkami s choreografiou „Ach, ten
budík!“ získali prvé miesto a stali sa majsterkami SR. Tereza
účinkovala v juniorskych formáciach, ktoré sú kráľovskou dis-
ciplínou. Ich formácia mala názov „Šach mat“ a vytancovali si
ňou suverénne 1. miesto a stali sa taktiež majsterkami SR.

Súťaž pokračovala aj na druhý deň. Na programe boli detské
duá a choreografie. Timea sa v duách predstavila spolu s Leou
Sabo v choreografii „Pepek námorník“. Porota ich skvelý vý-
kon ocenila zlatými medailami. Poslednou disciplínou v ktorej
Pezinčanky účinkovali boli detské choreografie. Timea bola sú-
časťou skupinovej formácie „Kaleidoskop“, ktorú nacvičovali
od januára. Dievčatá svoju choreografiu zvládli veľmi dobre a
vybojovali si strieborné medaily. Trénerky ŠK Juventa pripravili
svojim zverenkyniam pekné choreografie, ktoré získali i ďalšie
najvyššie ocenenia. Nespomíname ich všetky, keďže dievčatá
nie sú z Pezinka.

Víťazi Majstrovstiev Slovenska v show dance si vybojovali
účasť na Majstrovstvách Európy v Gibraltari a na Majstrov-
stvách sveta, ktoré budú v Nemecku.

Timea Oravcová
Tereza Sluková

(mo)

Majsterky Slovenska v show dance

V dňoch 6. – 7. júna 2015 pripravilo Kysucké kultúrne stredis-
ko v Čadci v spolupráci s obcou Lodno už 18. ročník kultúrneho
podujatia ROZPRÁVAČSKÉ LODNO, ktoré má štatút celoštát-
nej súťažnej prehliadky rozprávačov. Tohto roku sa jej zúčastni-
lo 30 talentov z celého Slovenska. Porota udelila ocenenia aj
trom Pezinčanom, ktorí sa zaradili do účinkovania v nedeľňaj-
šom galaprograme. za vtipné a nápa-
dité rozprávanie. za výbornú gradáciu prí-
behu a za výrazný rečnícky prejav

Antonínovi Jedličkovi
Helene Slamkovej

Jozefovi Ptákovi
Monika Ptáková

‐

‐

‐

Rozprávačské Lodno
ocenilo aj Pezinčanov

– Sloven-
ský pohár 13. 6. 2015.

Jozef Tománek
do 30 kg, Silvia Tománková
do 44 kg, Karol Dubský do 50
kg, Marek Macejka do 22 kg,
Matúš Gašparovič do 50 kg,
Filip Časnocha do 60 kg,
Tomáš Michal do 24 kg

Patrícia Tomán-
ková do 24 kg, Matej Klobuč-
ník do 30 kg, Martin Uhlár do
34 kg; Nikita Gon-
charov do 24 kg

- z
32 klubov a 7 krajín

AUT 14. 6. 2015
Jozef Tománek

do 30 kg, Karol Dubský do 50
kg; 2. miesto: Silvia Tomán-
ková do 44 kg, Matej Klobuč-
ník do 30 kg

Medzinárodná veľká ce-
na Michaloviec

Berger Nachwuchscup –
Krems

1. miesto:

2. miesto:

3.miesto:

Súťaž družstiev 1. miesto

1. miesto:

(SVK, CZE,
AUT, LIT, POL, UKR, HUN)

Výsledky – džudo

V mesiacoch máj a jún 2015
sa fitnesky SPORT FIT PEZI-
NOK úspešne prezentovali na
viacerých súťažiach a majstrov-
stvách jednotlivých krajín. Naj-
skôr sa zúčastnili Majstrovstiev
Slovenska v naturálnej kulturis-
tike v Slovenskom Grobe, kde
obsadila Martina Poizlová 1.
miesto v kategórii Fitnes bikiny
nad 170 cm a získala tak titul
majsterky SR, Mirka Mokošová
- 1. miesto (Figura nad 35), Lu-
cia Flendrovská - 2. miesto (Fi-
gura nad 35), Silvia Karais - 2.
miesto (Bikiny do 164cm) a Jan-
ka Jančaríková - 3. miesto (Biki-
ny do 164cm).

Týždeň na to sa predstavili
na medzinárodných Majstrov-
stvách Českej republiky v Kar-
lových Varoch, kde postupne
skončili Silvia Karais – 1. miesto
(Bikiny do 164cm), Martina
Poizlová – 3. Miesto a Janka
Jančaríková – 4.miesto. Ďalší
úspech si Pezinčanka Martina

Poizlová pripísala začiatkom jú-
na, kedy súťažila na Veľkej cene
Maďarska (GRAND PRIX HUN-
GARY 2015) a znova vystúpila
na stupienok víťazov, tentokrát
na strieborný.

V polovici júna sa fitnesky ve-
dené trénerom Nikom Kvasnov-
ským zúčastnili na Majstrov-
stvách sveta INBAv Dubaji (SA-
E). Celá 4-členná zostava Silvia

Karais, Lucia Flendrovská,
Mirka Mokošová a Martina Poiz-
lová sa prezentovala vo vynika-
júcom svetle a získali popredné
umiestnenia vo svojich kategóri-
ách. Najviac sa darilo Silvii Ka-
rais, ktorá vo svojej kategórii
Bikiny do 165 cm získala titul
majsterky sveta. Martina Poizlo-
vá neobájila zlato z minulého ro-
ku, keď skončila na nepopulár-

nom 4. mieste (hoci bola zara-
dená do inej kategórie). Pezin-
čanke Lucii Flendrovskej patrilo
pekné 5. miesto v kategórii
Figura 35+. Mirka Mokošová
skončila na 6. mieste.

Touto cestou by sme chceli
všetkým fitneskám zablahože-
lať k ich vynikajúcim výsledkom
a popriať veľa šťastia v ich špor-
tovej kariére. (pv)

Úspech fitnesiek doma i v zahraničí

MS INBA v Dubaji a M. Poizlová na MS Slovenska v Slov. Grobe s trénerom Nikom Kvasnovským.

Majstrovstvá Slovenska v karate a to v niekoľkých kategóriách sa
uskutočnili v Športovej hale SOU v sobotu 30. Mája. Na tradične
dobre zorganizovaných pretekoch, ktoré slávnostne otvoril primátor
mesta Pezinok dosiahli úspechy aj domáceho Karate – Kickbox klu-
bu Pezinok. V rôznych kategóriách sa na popredných miesta
umiestnili: 1. miesto - R. Klučár, 1. miesto - D. Šiandorová, 1. miesto
- družstvá – Katka Packová, Katka Klučárová a Radoslav Klučár, 1.
miesto - družstvá: - P. Szabo, T. Šefčík a D. Štrbka, 2. miesto – M.
Sarkocy, 2. miesto - F. Somorovský, 2. miesto - T. Šintalová, 2. mies-
to - M. Tomaškovič, 2. miesto - družstvá - K. Packová, M. Sarkocy, R.
Klučár, 2. Miesto – družstvá - F. Somorovský, T. Čúzy, 3. miesto - K.
Packová, a 3. miesto - L. Špoták. Všetkým domácim pretekárom sr-
dečne blahoželáme a organizátorom ďakujem za záslužnú prácu.

Majstrovstvá Slovenska v karate

Začiatkom marca uspo-
riadal Klub gymnastic-
kých športov Slávia Tr-
nava pod záštitou Slo-
venskej gymnastickej fe-
derácie 19. ročník Festi-
valu pohybových skla-
dieb. Hala v Trnave priví-
tala účastníkov z 23 klu-
bov Slovenska, Čiech a
Maďarska, celkovo viac ako 400 účastníkov, ktorí sa predstavili v
45 pohybových skladbách v 5 vekových kategóriách.

Festivalu sa po prvýkrát zúčastnili aj mladé pezinské gymnastky
zo s choreo-
grafiou Eleny Cingelovej a Daniely Baňovičovej „Happy Feet“.

S novou výzvou sa dievčatá popasovali veľmi dobre. V kategórii
mládež (7-10 rokov) malé skladby sa

umiestnili na 2. mieste a odniesli si tak strieborné medaily.

ZŠ Fándlyho ul. – Panelkár Pezinok - Happy Gym

Diana Cingelová, Sofia Ba-
ňovičová, Adela Balcová, Martina Dorozlová a Eliška Halčíno-
vá (ci)

Festival pohybových skladieb
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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

Jozef Held 5.6.
Štafan Vajda 8.6.
Alojzia Imrišková 8.6.
Ján Pecník 10.6.
Helena Pukančíková 10.6.
Verona Jablonická 13.6.
Ing. Emil Cvíčela 16.6.
Ong. Miroslav Kosa 25.6.
Ing. Eva Dzureková 25.6.
Kvetoslava Kaderjaková 28.6.

Anton Demovič 3.6.
Mária Červeňanská 3.6.
Magdaléna Nosálová 5.6.
Viera Kostková 6.6.
OľgaAndelová 12.6.
Katarína Čapková 17.6.
Akad. sochár Dušan Dzurek 20.6.
Helena Fischerová 24.6.
Gabriela Kokošková 25.6.
Anna Hianiková 29.6.

Marta Tokošová 1.6.

JÚN 2015 PEZIN ANČ

Marta Peťková 4.6.
Ladislav Valček 4.6.
Dominik Kopecký 6.6.
Stanislav Blažíček 9.6.
Ida Nayová 15.6.
Rozalia Kosťová 19.6.
Emília Vittková 20.6.
Anastázia Šiteková 21.6.
Oľga Krausová 25.6.
Anna Hrebíčková 30.6.

Irena Ďurčeková 25.6.

Alžbeta Špániková 2.6.
Margita Danišová 4.6.

Katarína Švelanová 5.6.
Mária Gavenčiaková 7.6.

Ján Beník 19.6.
Ján Vrchota 25.6.

Hedviga Hanúsková 11.6.
Alojz Kokoška 17.6.

Rudolf Ivičič 13.6.

85-ročná

90-ročné

91-ročné

92-roční

94-roční

96-ročný

1.-2. Mad Max ................................................................... USA
3.-5. Macík 2 ..................................................................... USA
6.-7. Sedem zhavranelých bratov .............................. SR,ČR
8. Navždy mladá ...................................................................... USA
9.-10. Mimoni ...................................................................... USA
11.-13. Terminátor Genisys USA
14.-15. Ďaleko od hlučného davu .......................................... USA
16.-17. Andílek na nervy .......................................................... ČR
18.-20. Magic Mike XXL ........................................................ USA
21.-22. Jurský svet ................................................................ USA
23.-24. Ant-Man .................................................................... USA
25.-26. Pixels ........................................................................ USA
27. Lovci a oběti ................................................................ ČR
28.-29. Bojovník .................................................................... USA
30.-31. Papierové mestá ....................................................... USA

Začiatok predstavení je o 21.15 h

....

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

ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

Naš i jub i lant i

► 4.7. KONCERT PRE NÁDEJ.

► 5.7. V RYTME TANCA.

► 6.7. Z HLBÍN DUŠE.

►12.7. – BABINEC NA LI-
TERÁRNOM KOLOTOČI.

► 19.7. THE WET FLOOR
EXPERIENCE.
► 26.7. LETNÉ ROZ-
PRÁVKOVÉ POPOLUDNIE. APAČI PAPÁČI.

►31.7.
WINE&ART. Účinkujú: FESTUM AETERNUM a CHOREA AN-
TICA. Víno a umenie v stredoveku.

V prípade nepriaznivého počasia
sa všetky podujatia presúvajú do Domu kultúry.

( ) v Krušičovej kúrii – 18.00 h
Hudobný večer s Marošom BANGOM, Alexandrou BANGOVOU a
ich hosťom.

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

(pondelok) o 17.00 h v minigalérii DK –
Vernisáž arte a ergoterapeutických prác pacientov PNPP. Trvanie
výstavy: 6. 7. – 5. 8. 2015

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku
Čítanie a beseda s autorkami R. Scher-

hauferovou, B. Pribilincovou, M. Varáčkovou, A. Macháčovou a
S. Koleničovou. Podujatie v spolupráci Malokarpatskej knižnice Pe-
zinok a PKC.

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –
Koncert mladej pezinskej kapely.

(nedeľa) o 17.00 h v Zámockom parku –
Účinkuje: Divadlo

ŽIHADLO
(piatok) o 19.30 h na nádvorí Malokarpatského múzea –

Podujatie v spolupráci
Malokarpatského múzea a Pezinského kultúrneho centra.

Vstup na všetky podujatia je ZDARMA okrem cyklu WINE&ART.

sobota

Jozef Mikláš 67 r.
Ladislav Schisler 78 r.
Anna Lennerová 81 r.
Justína Hvílová 79 r.
Ing. Igor Durec 69 r.
Anna Švecová 74 r.
Anton Brna 72 r.
Viera Šmahovská 75 r.
Milan Macháček 54 r.
Jozef Kvak 87 r.
Ján Liška 62 r.
Marianna Hanusková 84 r.
František Michalička 86 r.
Jozef Mravec 65 r.
Matej Demovič 30 r.
Alžbeta Federlová 87 r.
Ing. Ingrid Mrvová 47 r.
Anna Možná 94 r.

Svetlana Bajanová 6.4.
Krištof Briestenský 8.4.
Lukáš Čupka 8.4.
Marína Demovič 8.4.
Terézia Fajčíková 8.4.
Tomáš Hrdlička 8.4.
Matias Šuplata 8.4.
Sára Štefanovičová 9.4.
Nina Targošová 12.4.
Filip Kučera 13.4.
Adam Vallo 15.4.
Teo Matias Zápražný 21.4.
Viliam Frič 27.4.
Adam Balčák 1.5.
Juraj Rabčan 1.5.
Laura Molnárová 2.5.
Matej Kukumberg 4.5.
Patrik Klenovič 5.5.
Jakub Mesároš 7.5.
Andrej Brngál 8.5.
Anika Sedláková 9.5.
Timea Lačná 10.5.
Nikolas Kopecký 12.5.
Sofia Slaná 12.5.
Martina Burdanová 14.5.
Oliver Dvořák 14.5.
Tibor Šamaj 16.5.
Kiara Zemanová 16.5.
Peter Ábel 17.5.
Lujza Ježíková 17.5.
Filip Řezáč 18.5.
Nikola Kováčová 20.5.
Denis Karlík 21.5.
Ella Fecková 25.5.
Katarína Myjavská 26.5.
Júlia Coufalová 28.5.
Karin Líšková 30.5.

POĎAKOVANIE

PROGRAM PRÍRODNÉHO KINA júl

Andrej Halan a Katarína Hodáko-
vá • Vladimír Ševečka a Petra
Sisková • Rastislav Čistý a Klau-
dia Tretinová • Miroslav Šešera a
Eva Šipošová • Jozef Čermák a
Katarína Hinnerová • Marek Kri-
žan a Mária Hessková • Marián
Mjartan a Michaela Filránová •
Andrej Staňo a Mária Kováčová •
Milan Murárik a Klaudia Doktori-
ková • Ján Holič a Michaela Pom-
purová • Mária Lenhard a Kristína
Černáková • Miroslav Kratochvíl
a Lucia Navarová • Tomáš Ne-
méthy a Adriana Telúchová • Ja-
kub Bohúň a Soňa Melicherová

Dňa 1. 7. 2015 uply-

nie 9 smutných ro-

kov, čo nás náhle

opustil drahý man-

žel, ocko, dedko

S láskou spomí-

najú manželka, synovia a vnuk.

Kto ste ho poznali, venujte u tichú

spomienku.

Jozef NÉMETHY.

Dňa 14. júna 2015
uplynulo 8 rokov,
čo nás navždy o-
pustila naša drahá
mama, babka a
prababka

S láskou spomínajú dcéra a syno-
via s rodinami.

Matilda
MACEKOVÁ.

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Dňa 3. 7. si pripo-
menieme 4. výročie
úmrtia nášho dra-
hého

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

Ing. Jána
ZELENAYA.

Osud ti nedoprial s

nami dlhšie byť, ale

v našich srdciach

budeš stále žiť.

Čas plynie ako

tichej rieky prúd,

kto ťa mal rád, ne-

vie zabudnúť. Zostanú iba spo-

mienky a v srdci žiaľ. Dňa 21. 6.
2015 sme si pripomenuli nedožité
75. narodeniny nášho drahého

S úctou spomína smútiaca man-
želka a deti s rodinami.

Karola LISÉHO.

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

Jaroslavom
ŽENIŠOM.

Ďakujeme za kvetinové dary a
slová útechy. Manželka, synovia,
nevesty, vnuci, vnučka a prav-
nučka.

12. 5.

Dňa 24. 6. 2015
uplynulo 20 rokov,
čo nás navždy a
náhle opustil, náš
milovaný manžel,
otec a dedko

S láskou spomína smútiaca rodi-
na. Ďakujeme všetkým, ktorí mu
spolu s nami venujú tichú spo-
mienku.

Viktor BALÁŽ.

4. mája 3. rok

S láskou spomínajú manželka,
syn, vnúčatá a pravnúčatá.

uply-

nul v žiali čo nám ťa

osud navždy vzal.

Nezabudli však tí,

čo ťa radi mali, aj

keď ťa boh k sebe

povolal.

Ján ORSZÁGH.

Nebo si ťa k sebe

navždy vzalo, 61

rokov osláviť ti ne-

doprialo. Hoc už

naveky budeš tíško

spať, tí čo ťa ľúbili,

budú s láskou spo-

mínať

Mária JAŠŠÁKOVÁ.
25. 6. by naša mama, dcéra,
sestra a babka oslávila 61. rokov.
Tí čo ste ju poznali, venujte jej,
prosím, tichú spomienku.

S bolesťou v srdci
si dňa 22. 6. 2015
pripomíname 3.
výročie, čo nás na-
vždy opustila milo-
vaná manželka,
mamička a babička

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

Magdaléna ŠARMÍROVÁ.

Tento rok si pripomenieme 30.
výročie od úmrtia našich rodičov

z Pezinka. S úctou a láskou spo-
mínajú deti s rodinami.

Jána KOVÁČIKA
a Vilmy KOVÁČIKOVEJ

Dňa 4. 6. 2015 uply-
nuli 4 roky, čo nás
navždy opustil náš
d rahý manže l ,
otec, brat, dedko

S úctou a láskou spomína man-
želka, syn, dcéra s rodinami a
súrodenci. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Ing. František
WAGNER.

Dňa 9. 6. 2015 sme
si pripomenuli ne-
dožité 100. narode-
niny nášho drahé-
ho otecka

S úctou a láskou spomínajú syno-
via Vladimír, Milan, Štefan, dcéra
Viera a ostatná rodina.

Štefana
ZÁMEČNÍKA.

Bol si príliš mladý,

keď si navždy odi-

šiel, osud ti nedo-

prial s nami dlhšie

byť. Zosmutnel náš

život, keď ten okam-

žik prišiel, ver, že

v našich srdciach budeš

navždy žiť.

však

Dňa 18. júla 2015 uply-
nie 10 rokov, čo nás navždy opus-
til náš drahý syn, partner, priateľ

S láskou a úctou spomínajú
všetci najbližší a priatelia.

Mirko MÁLIŠ.

Pre študentov a verejnosť:

Prázdninové utorky pre deti a mládež:

Kontakt:

Literárny kolotoč v Zámockom parku: Babinec na kolotoči –

Literárny utorok: Hráme sa s Malým princom

Tvorivý utorok: Šperkáreň: vytvor si vlastný náramok či ná-
hrdelník –
Hravý utorok: Hľadaj poklad v knižnici:

Kvízový utorok: Knihomoľský kvíz s malým prekvapením –

Ružena Scherhauferová, Barbara Pribylincová, Miroslava Varáč-
ková, Adriana Macháčová, Slávka Koleničová – 12. júla 2015 o
17.00 hod. v Zámockom parku v Pezinku.

(čítanie a papie-
rové dielne) 7. júl 2015 o 10.00 hod. odd. pre deti.

14. júl 2015 o 10.00 hod. odd. pre deti.
po splnení úloh ťa ča-

ká odmena 21. júl 2015 o 10.00 hod. odd. pre deti.

28. júl 2015 o 10.00 hod. odd. pre deti.

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

,

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

Bolesťou unavená,

tíško si zaspala, za-

nechajúc, čo si ra-

da mala. Dňa 5. 7.
2015 uplynie rok,
čo nás navždy opus-
tila naša milovaná

Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou v
srdci spomínajú dcéra Renáta,
syn Igor a ostatná rodina.

Marta RUTTMAROVÁ.

Čas plynie ako

rieky prúd, kto ťa

mal rád, nevie za-

budnúť. Zostanú

iba spomienky a v

srdci žiaľ. Dňa 3. 6.
sme si pripomenuli

nedožité 90. narodeniny a 5. 7.
uplynie 9 rokov, čo nás navždy
opustil

S láskou spomínajú manželka,
deti, vnúčatá a ostatná smútiaca
rodina.

Štefan SULAN.

Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, známym, ako aj spo-
lupracovníkom z Akadémie PZ,
ktorí sa prišli dňa 15. mája 2015
rozlúčiť s naším drahým

Rudolfom ŠTILHAMMEROM
na poslednej ceste života. Ďaku-
jeme za kvetinové dary a slová
útechy. Manželka, syn Rudko,
syn Marián s rodinou.

Dňa 12. 7. by sa
dožila 90. narode-
nín naša matka,
svokra, babka a
prababka

S láskou a úctou si na ňu spomí-
na celá rodina. Ďakujeme všet-
kým, ktorí jej spolu s nami venujú
tichú spomienku. Deti a zať s rodi-
nami.

Paulína
HORVÁTHOVÁ

rod Daitová.

Bolesťou unavený

tíško si zaspal, za-

nechajúc všetkých

a všetko, čo si mal

rád. S tichou spo-

mienkou ku hrobu

chodíme, pri pla-

meni sviečok na teba myslíme.

Osud ti nedoprial s nami dlhšie

byť, no v našich srdciach budeš

navždy žit. Dňa 1.7.2015 uplynú
3 roky, čo nás opustil manžel,
otec a deduško

z Pezinka. S láskou a so smút-
kom v srdci spomína manž. Anna,
syn Miroslav s rod., dcéra Eva,
vnučka Miriam s rodinou a ostatná
rodina.

Ján SLIMÁK

Dňa 3. 7. 2015 si pripomenieme
1. výročie, čo nás navždy opustil
vo veku 56 rokov milovaný man-
žel, otec, krstný otec a dedko

S láskou a so smútkom v srdci
spomínajú manželka Eva, dcéra
Monika s rodinou a syn Dušan.

Dušan BEDNARIČ.

Pozvánka na Pezinok inline

Pozývame Vás na druhú spoločnú jazdu mestom Pezinok
na kolieskových korčuliach. Akcia vypukne

(v prípade nepriaznivého počasia presne
o týždeň neskôr). Trasa bude rovnaká ako minulý rok, dĺžka
asi 11 km, tempo rekreačné, žiadne preteky. Zúčastniť sa mô-
žu všetky vekové a výkonnostné kategórie. Kto nemá korču-
le, môže prísť na kolobežke alebo na bicykli.

Pripravujme aj zaujímavý sprievodný program na námestí
pred začiatkom jazdy. Viac informácii nájdete na našej strán-
ke . Tešíme sa na vás!

v sobotu 25. 7.
2015 o 19. hodine

pezinokinline.sk

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len

láska, úcta a spomienky v srd-

ciach zostávajú.

Dňa 1. 6. 2015 uply-
nulo 18 rokov, čo
nás navždy opus-
tila

a 18. 7. 2015 uply-
nie 10 rokov, čo
nás navždy opustil

.
S úctou, láskou a
vďakou spomína
Eva Kollárová s
rodinou.

Mária
BUČEKOVÁ

Jozef BUČEK
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V Pezinku sa už vrcholový basketbal nehráva od začiatku ro-
ka 2011. Stále sa však nájde zopár nadšencov, ktorí si ho za-
hrajú aspoň pre radosť. Pred pár rokmi vznikol tím pod názvom
Pezinský výber, ktorý sa rozhodol hrať v Bratislavskej mestskej
basketbalovej lige.

V prvých rokoch sa zostava pod vedením Martina Rýdziho
len rozohrávala, ale posledný májový víkend sa jej podarilo po-
merne kvalitnú ligu vyhrať. Do Final Four postúpila cez Ma-
lacky, ktoré vyradila v dvojzápasovom play off.

Sezóna vyvrcholila v bratislavskej hale na Domkárskej ulici.
Pezinčania dostali do semifinále za súpera ambiciózny tím
Real Bratislava, v zostave ktorého je viacero hráčov z prvej li-
gy. Niektorí si zahrali dokonca v minulosti aj extraligu. Po napí-
navom priebehu zvíťazil náš tím tesne 82:81, keď rozhodujúce
trestné hody premenil Maroš Galgóci.

Vo finále čakal na Pezinčanov tím Multichuys Bratislava, kto-
rý mestskú ligu viackrát vyhral. Po vyrovnanom priebehu si
však náš tím ustrážil svoju šancu a po víťazstve 80:74 zaslúže-
ne oslavoval nečakané prvenstvo.

hovoril Martin Rýdzi, ktorého vyhlásili za najlepšie-
ho trénera súťaže.

Výborné výkony podával aj Matúš Mlynek, ktorý sa stal naju-
žitočnejším hráčom Final Four a zaradili ho aj do najlepšej päť-
ky turnaja. Úspech nášho tímu znásobuje aj to, že je zložený
len z Pezinčanov, ktorí tu basketbalovo vyrástli.

Real Bratislava – Pezinský výber 81:82
strelci: Mlynek 24, Galgoci 21, Pulman 15, Hanúsek 12, Pro-
kop 5, Rýdzi 4, Horínek 1, Bednár a Čermák

Pezinský výber – KP Multichuys Bratislava 80:74 –
strelci: Mlynek 24, Galgoci 16, Hanúsek 15, Pulman 14,
Prokop 7, Rýdzi 4, Bednár a Čermák

Zostava Pezinského výberu: Martin Rýdzi (hrajúci tréner),
Matúš Mlynek, Marek Hanúsek, Maroš Galgóci, Rudolf Pul-
man, Tomáš Prokop, Lukáš Horínek, Peter Bednár, Gustáv
Ďurnek, Filip Suchoň, Rudolf Čermák, Stanislav Sobota

„Tím sa nikdy nevzdával, ani keď prehrával v poslednej štvrti-

ne semifinále dvojciferným rozdielom. Boli to skvelé pocity zís-

kať titul. S viacerými chalanmi sme hrávali ešte v mládežníc-

kych kategóriách. Tím sme dali dokopy preto, že stále radi hrá-

me basketbal. Doplnili ho mladšími hráčmi. Som na chalanov

hrdý, na to, ako bojovali a aj keď nehrali najlepšie, vyhrali ťažké

stretnutia,“

Tomáš Prokop

Výsledky: Semifinále:

Finále:

Pezinčania vyhrali
bratislavskú ligu

Dňa 6. 6. 2015 sme odohrali
vôbec náš prvý turnaj PBL (Pe-
zinská bedmintonová liga),
Sport Palace CUP 2015. Na kur-
toch v hale sme strávili 4 hodiny
od 9.00 - 13.00 h. Súťažilo sa v
kategórii ženy (5 hráčok) a muži
(14 hráčov). 1. miesto obsadila

, 2. miesto Jana
Krajčovičová a 3 miesto Zuza-
na Ďurčeková, muži 1 miesto

, 2 miesto Jan Be-
ladič, 3 miesto Radovan Kam-
mer. Dohrávalo sa samozrejme
aj o celkové umiestnenie. Touto
cestou chceme poďakovať na-
šim sponzorom,

Oľga Gáťová

Juraj Pajong

CK GLOB-

TOUR GROUP a.s., Bedminto-

nové potreby.sk, Odpadový

hospodár s.r.o. a XL APETIT, za
poháre pre víťazov (1.-3.m., že-
ny, muži, ako aj za reklamné
pozornosti pre súťažiacich a p.

Ľubomírovi Čemanovi za výro-
bu loga PBL. Verím, že tlmočím
názor väčšiny zúčastnených a
môžem konštatovať, že turnaj
sa vydaril. Všetcia súťažiaci

odišli po svojich (zdraví) a
usmiati. Každý jeden z nich sa
pričinil o príjemú a priateľskú
atmosféru a výkonostne výbor-
nú úroveň turnaja. V prebiehajú-
com ročníku 2014/15 PBL, nám
zostáva odohrať posledné júno-
vé kolo (zúčastní sa ho 39 hrá-
čov, najstarší 53 r., najmladší 14
r.). Po letnej pauze sa budeme
spoločne tešiť na nový ročník
PBL 2015/16 (sept.-jún). Nepre-
tržite počas kalendárneho ro-
ka je možné zaregistrovať sa
(zdarma). Všetko na

a kolektív PBL

http://pez-
inskabedmintonovaliga.webno-
de.sk/ Tešíme sa aj na teba.

Martin Veneni

Prvý turnaj Pezinskej bedmintonovej ligy

FOTO: TV Pezinok

Najlepší strelec
Najlepší nahrávač

Najlepší brankár
Najlepší hráč

do 18 rokov: Najlepší hráč nad 40 ro-
kov: Najproduktívnejší hráč:

– Cena pomenovaná po Miroslavovi Krupanovi:
Róbert Kováč (Watberg Senec) – 77 gólov, –
Cena pomenovaná po Radovanovi Vašíkovi: Mário Šemetka (HC
Chilli) – 51 asistencií, – Cena pomenovaná po Ro-
manovi Sekerešovi: Adrián Nógely (Watberg Senec),

Patrik Vadovič (Draci Pezinok),
Dušan Klúčik st. (HC Chilli), Róbert

Individuálne štatistiky po základnej časti: Kováč (Watberg Senec) 127 bodov (77g+50a),
(zvolený jednotlivými kapitánmi tímov) Denis Markovič.

4. Hali-
ganda Pezinok , 5. Diabli Réca, 6. Vitamíny Pezinok „ B “, 7. Hurons
Budmerice, 8. Hancop Bratislava , 9. HBK Panteri Budmerice, 10.
ŠHbK Račištorf, 11. Jokerit Pezinok , 12. Carpathians Pezinok, 13.
Vitamíny Pezinok „ A “ , 14. Pezbech Petržalka, 15. Obri Grinava, 16.
Buldogs

Najlepší rozhodca:

WATBERG SENEC, DRACI PEZINOK, HC CHILLI,

KONEČNÁ TABUĽKAv ročníku 2014/15

1. 2. 3.

30. mája sa pezinskí džudisti zúčastnili na chorvátskom
Z účasti sied-

mich pretekárov si pezinský klub priniesol päť zlatých medailí a
jedno piate miesto. V hodnotení klubov vďaka tomu obsadili
krásne piate miesto spomedzi 50 klubov. Turnaja sa zúčastnilo
563 pretekárov z 10 krajín (CRO, SVK, CZE, AUT, HUN, SLO,
BIH, ROM, KOS, MNE).

CROATIAN SUPER CUP - SALONAOPEN 2015.

Patrícia Tománková 1. miesto do 22 kg, Jozef Tománek 1.
miesto do 30 kg, Silvia Tománková 1. miesto do 40 kg, Lenka
Tománková 1. miesto do 36 kg, Karol Dubský 1. miesto do 50
kg, Matej Klobučník 5. miesto do 30 kg Martin Tománek

CROATIAN SUPER CUP
– SALONA OPEN 2015

V máji 2015 sa v plavárni na
bratislavských Pasienkoch usku-
točnili dve vrcholné plavecké
podujatia, ORCA Cup 2015 a
Veľká cena Slovenska 2015 za
účasti veľkého počtu plavcov zo
Slovenska a zahraničia.

Na obidvoch pretekoch sa zú-
častnila aj Pezinčanka

. Na prvom z pretekov
– ORCA CUP-e si vybojovala
dve zlaté a jednu striebornú medailu na znakových tratiach a
200m polohové preteky. Druhý menovaný pretek – Veľká cena
Slovenska bola z hľadiska obsadenia najkvalitnejším podujatím
na Slovensku za účasti kompletnej slovenskej plaveckej špičky.

Simona Mičudová sa na Veľkej cene Slovenska prezentovala vý-
borným výkonom a časom 30,04 sek na 50m znak si vytvorila
osobné maximum a zároveň splnila „ A “ limit na 5. Majstrovstvá
sveta juniorov, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25.-30. augusta 2015
Singapure. Najbližšie sa Simona predstaví na Majstrovstvách
Slovenska v termíne 26.-28. 6. 2015. Následne ju čaká príprava
na Majstrovstvá sveta, kde jej spoločne budeme držať palce, aby
úspešne reprezentovala Slovensko a mesto Pezinok.

Simona
Mičudová

(PM)

Simona Mičudová s „A“ limitom
na Majstrovstvá sveta juniorov

Simona Mičudov  vpravo.
FOTO: Peter Suken k

V Belgickom Herstale sa 5. - 7. júna konali Majstrovstvá
Európy detí, kadetov a juniorov v karate. Za Slovenskú repre-
zentáciu nastúpili aj juniori z Karate - kickboxklubu Pezinok
Radoslav Klučár, Peter Szabo, Tomáš Šefčík, Daniel Štrbka a
Alex Buček. uspel v silnej konkurencii a v kate-
górií kata chlapcov 9-10 rokov vybojoval striebro. Bol to súboj
až do úplného konca, keď po zhodnosti bodov musel o držiteľo-
vi striebornej medaily rozhodovať až rozstrel.

Peter Szabo aAlex Buček v kumite jednotlivcov suverénne vy-
hrali prvé kolo zápasov a v druhom kole im chýbalo len málo k
bronzovému umiestneniu. Aj ďalší karatisti Tomáš Šefčík a
Daniel Štrbka bojovali veľmi dobre a len tesne prehrali vo vyrov-
naných zápasoch.

Radko Klučár

(r)

Vyraďovacie boje v Malokar-
patskej hokejbalovej lige v Pe-
zinku priniesli množstvo kvalit-
ných zápasov o víťaza ligy. Me-
dzi 8 najlepších sa dostali víťaz
základnej časti Watberg Senec,
prekvapenie súťaže nováčik pe-
zinskí Draci, minuloročný vice-
majster HC Chilli, Diabli Réca,
majster ligy Haliganda Pezinok,
Vitamíny PezinokB, Hurons Bud-
merice a bratislavský Hancop.
Huroni z Budmeríc a Hancop si
zaistili postup do play off až v po-
slednom kole základnej časti.

Štvrťfinálové zápasy sa hrali
na 2 víťazné zápasy, kde Wat-
berg Senec potvrdil svoju domi-
nanciu nad Hancopom a postú-
pil bez problémov (5:1, 7:0), rov-
nako ako Draci Pezinok, ktorí ne-
dopustili žiadne prekvapenie zo
strany budmerických Huronov a
vyhrali s jasnými výsledkami
8:1, 5:0. Tretí tím HC Chilli nara-
zilo na pezinské Vitamíny B.
Kým v základnej časti s nimi pre-
hrali, tak vo vyraďovacej časti
ich porazili 3:2 a 6:1. V posled-
nom a zároveň aj najdramatic-
kejšom štvrťfinále narazili na
seba minuloročný bronzový tím
Diabli Réca a majster ligy Ha-

liganda Pezinok. V prvom zá-
pase sa tešila Haliganda po vý-
sledku 4:3 a v druhom sa šťastie
na nich usmialo až po trestných
strieľaniach (3:2 sn) a doplnili
tak štvorku semifinalistov.

V semifinále medzi seneckým
Watbergom a pezinskou Hali-
gandou sa v oboch zápasoch te-
šili z výhry hráči Watbergu (6:2,
5:4), ktorí dokázali pezinského
majstra potrestať gólmi hlavne
v presilových hrách a práve tie
rozhodli oba zápasy. Súboje pri-
niesli kvalitný hokejbal z oboch
strán, ale do finále mohol postú-
piť len jeden tím a Haliganda
po štyroch majstrovských titu-

loch sa musela zmieriť len s bo-
jom o bronz. Tam na ňu čakal je-
ho minuloročný finalista pezin-
ské HC Chilli, ktoré trochu pre-
kvapujúco prehralo s nováči-
kom súťaže pezinskými Drakmi
(2:4, 1:3). Ich vzájomné zápasy
boli vyrovnané a rozhodovali ta-
kisto malé detaily, ktoré vyústili
do finálového postupu pre Dra-
kov. Tí využili menšie zaváha-
nia súpera a mohli sa spoľah-
núť na vyrovnané výkony svo-
jich brankárov.

Do finále sa dostali prvý a dru-
hý tím po základnej časti Wat-
berg a Draci, obaja nováčikovia
ligy. Finále sa hralo na tri víťaz-

né zápasy a vo všetkých domi-
novali skúsenejší hráči senec-
kého Watbergu, ktorí po vý-
sledkoch 8:3, 7:1 a 3:1 zaslúže-
ne vyhrali tento ročník MHL Pe-
zinok, keď počas celej sezóny
stratili len 1b a neprehrali žia-
den zápas. V boji o 3. miesto sa
stretli minuloroční finalisti Hali-
ganda Pezinok s HC Chilli. Sú-
boj o bronz bol vyrovnaný a pri-
niesol pekný hokejbal z oboch
strán. Po výsledkoch 4:5 sn, 2:1
a 6:3 sa radovali z bronzových
medailí hokejbalisti HC Chilli.

Po odohratí posledného zápa-
su boli dekorovaní jednotliví ví-
ťazi a jednotlivci v rôznych kate-
góriách. Veríme, že všetci fanú-
šikovia, ktorí chodili povzbu-
dzovať svoje mužstvá, si počas
celej sezóny prišli na svoje a na
hokejbalovom ihrisku si vychut-
návali pohodlie, ktoré im daný
areál ponúkal.

Veľké poďakovanie patrí ve-
deniu Malokarpatskej hokejba-
lovej ligy, Mestu Pezinok, jed-
notlivým nadšencom a sponzo-
rom, ktorí pomáhajú vytvárať
výborné podmienky nielen pre
hráčov a rozhodcov, ale aj divá-
kom. (pv)

PLAY OFF MHL Pezinok 2014/15

F utbalový klub CFK Pezinok – Cajla usporiadal už šiesty ročník
futbalového turnaja „Memoriál Martina Valenta“. Turnaj sa ko-
nal pre hráčov, ktorí patria do kategórie mladších žiakov. Týmto
turnajom si spomíname na nášho kamaráta, ktorého nám zob-
rala zákerná choroba. Tohto roku by mal 16 rokov. Turnaja sa zú-
častnilo päť družstiev. Dve družstvá zostavil náš klub. Jedno
pod starším názvom klubu (TJ Baník Pezinok). CFK
Pezinok – Cajla ,TJ Baník Pezinok, FA Bratislava, TJ Veľké
Leváre, ŠK Svätý Jur. Celkovo za turnaja zúčastnilo 90 mla-
dých futbalistov a futbalistiek.

Výsledky: 1. miesto FA Bratislava , 2. miesto ŠK Svätý Jur, 3.
miesto CFK Pezinok – Cajla, 4. miesto TJ Baník Pezinok a TJ
Veľké Leváre. Piate miesto nikdy neudeľujeme, nakoľko si mys-
líme, že nikto z tých futbalistov nebol posledný. Víťazmi boli
všetci futbalisti, lebo podávali fantastické výkony v extrémne ho-
rúcom počasí. V rámci turnaja sa konala aj súťaž o Kráľa poku-
tových kopov, ktorým sa stal Martin Makúch z futbalového klubu
FA Bratislava. Celkovo sa odohralo 10 veľmi kvalitných zápa-
sov a padlo 21 gólov, z toho 4 vsietil Martin Makúch.

Vo všetkých družstvách, tréneri určili aj najlepších hráčov. FA
Bratislava - Sebastián Polák, ŠK Svätý Jur – Matthias Lehmann,
CFK Pezinok – Cajla - Jakub Rafaj, TJ Baník Pezinok – Petra Be-
ňová, TJ Veľké Leváre - Milan Motál.

Družstvá:

Dušan Tomaškovič

VI. ročník Memoriálu Martina Valenta

Vicemajstrom Európy je Radko Klučár


