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PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ
OKNÁ A DVERE

1. poschodie

O

Pezinský zámok
sa opäť stane

klenotom
str. 7

Vo štvrtok 17. marca 2016
na Valnom zhromaždení Ob-
lastnej organizácie cestov-
ného ruchu Malé Karpaty
(OOCR), ktorá je členom
KOCR Bratislava Region
Tourism, jej členovia schválili
vstup pre nových členov,
a to pre Pezinok, Budmerice,
Slovenský Grob a Malokar-
patské múzeum v Pezinku.
Malokarpatský región týmto
posilnil svoju pozíciu a bude
pokračovať v spoločnom bu-
dovaní značky Malé Karpaty
už aj s novými členmi. Spá-
janie miest a obcí do OOCR
je prínosom pre návštevní-
kov, ale aj pre samotné desti-
nácie, ktoré sú tak pod hla-
vičkou KOCR reprezento-
vané na turistických veľtr-
hoch doma i v zahraničí.
Hlavným cieľom je podpora
cestovného ruchu v našom
regióne. (pv)

Inzercia

Inzercia

Malokarpatská
oblasť sa spojila

Najvýznamnejšie svetové ocenenie za prínos v oblasti ochra-
ny životného prostredia – Goldmanovu environmentálnu cenu
získala Pezinčanka – právnička a aktivistka, Mgr. Zuzana Čapu-
tová za dlhoročný boj proti budovaniu skládky odpadov v pezin-
skej Novej jame.

Význam tohto ocenenia, označovaného aj ako „zelená Nobe-
lova cena“ podčiarkuje aj pozornosť, ktorú jej venujú domáce i
zahraničné médiá. K cene, ktorú si prevzala

jej blahoželal aj primátor mes-
ta Pezinok Oliver Solga. Podľa vyjadrenia primátora je toto oce-
nenie nielen významným ohodnotením aktivít, dlhoročného po-
stoja a osobnou satisfakciou pre Zuzanu Čaputovú, ale aj veľkou
inšpiráciou a podporou pre všetkých, ktorí bojujú za právo na
zdravé životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj.

K významnému oceneniu srdečne blahoželáme.

Zuzana Čaputová
osobne 18. apríla v San Franciscu,

(r)

Goldmanova cena do Pezinka
Mimoriadne ocenenie pre Zuzanu Čaputovú

XXI. ročníkXXI. ročník

Víťazi Vínnych trhov v Pezinku

vína biele tiché, suché) -
Rulandské biele, VzH 2015 - GOLGUZ -
FOOD FARM, s.r.o., Hlohovec

(vína biele tiché, poloslad-
ké, polosuché) - Devín, BV 2015 - VÍNO MATY-
ŠÁK, s.r.o., Pezinok

(vína tiché, sladké) - Pálava,
SV 2012 - KARPATSKÁ PERLA, s.r.o., Šen-
kvice

(vína ružové tiché) - Rosé
Cabernet Sauvignon, NZ 2015 - MAVÍN, Pom-
fy Martin, Vinosady

(vína ružové tiché, poloslad-
ké, polosuché) Rosé Cabernet Sauvignon, NZ
2015 - VINS, s.r.o., Vinosady

Na tohtoročnom už XXI. ročníku Vínnych tr-
hov v Pezinku, ktoré sa konali v dňoch 15. a
16. apríla v Dome kultúry, mohla odborná i laic-
ká verejnosť degustovať 596 vín zo Sloven-
ska, Čiech a Moravy. Súťažné vzorky prešli
hodnotením odborných degustátorov, ktorí
17. a 18. marca vyberali šampiónov i držiteľov
zlatých, strieborných a bronzových medailí.
Na fotografii Ladislav Šebo s ocenením Šam-
pión

Cenu si prevzal od predsedníčky ZPVV
Oľgy Bejdákovej, známeho degustátora a eno-
lóga Fedora Malíka a primátora mesta Pe-
zinok Olivera Solgu.

(kat. č. 3 - vína tiché, sladké - Pálava, SV

2012).

Šampión kat. č. 1

Šampión kat. č. 2

Šampión kat. č. 3

Šampión kat. č. 4

Šampión kat. č. 5

(

Šampión kat. č. 6

Šampión kat. č. 7

Ďalšie ocenenia Vínnych trhov v Pezinku

(vína červené tiché, suché,
polosladké, polotiché) - Cuvée Rebel,AOV, bar-
rique 2013 - SYKORA FINE WINES, s.r.o.,
Limbach

(šumivé vína) - Sekt 1933,
brut, AOV 2012 - VZ TOPOĽČIANKY, s.r.o.,
Topoľčianky

(najvyššie hodnotené
víno s chráneným označením pôvodu s dokla-
dom o pôvode hrozna z MVO) - Clef De
Champs (RR), AZV, 2014 - Roman Janoušek,
Pezinok

(najvyššie
hodnotené víno od výrobcu z Pezinka vyrobe-
né z hrozna pezinského vinohradníckeho rajó-
nu) - Alibernet, VZH, barrique, 2013 - VPS
Vinohradníctvo Pavelka a syn, s.r.o., Pezinok

(najvyššie hodnotené víno od
zahraničného producenta) - Rulandské biele,
NZ, 2015 - Vinařství U Kapličky, Zaječí, Česká
republika

(najvyššie hodnotené biele ví-
no z produkcie roku 2015) - Chardonnay, VzH,
2015 - Roman Janoušek, Pezinok

(najlepšia kolekcia 5 vín od jedného výrobcu
z Malokarpatskej vinárskej oblasti a z hrozna
tejto oblasti) - Roman Janoušek, Pezinok

Cena Regionálnej poľnohospodárskej a
potravinárskej komory

Cena Primátora Mesta Pezinok

Cena Združenia Pezinských vinohradní-
kov a vinárov

Cena EVIRS - Európskeho vinárskeho ry-
tierskeho stavu

Cena Združenia Malokarpatská vínna ces-
ta

(r)

ŽENA ZA
VOLANTOM

Základná organizácia Únie
žien Slovenska v Pezinku po-
zýva všetky ženy – vodičky
do súťaže „Žena za volan-
tom“. Súťaž sa uskutoční 22.
mája (v nedeľu) o 15.00 h na
bývalom hádzanárskom ih-
risku v Zámockom parku v
Pezinku. Súťaže sa môže zú-
častniť každá žena, ktorá je
držiteľkou vodičského opráv-
nenia a príde na osobnom
motorovom vozidle, s ktorým
sa aj súťaže zúčastní.

Podmienkou účasti v súťa-
ži je vyplnenie prihlášky, kto-
rú nájdete v kancelárii prvé-
ho kontaktu na Mestskom
úrade v Pezinku, kde vyplne-
nú prihlášku aj odovzdáte.
Uzávierka prihlášok je 12.
mája (štvrtok). Bližšie infor-
mácie na č. 0905/868 039.

predsedníčka ZO ÚŽS
PaedDr. Elena Matuská,

Vínne trhy Pezinok 2016Vínne trhy Pezinok 2016
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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

Možnosti platenia miestnych daní a poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady sú pre Pezinčanov tento rok
viaceré. správcu dane.
Je to jednoduchý spôsob, pri ktorom sa prevedie presná suma
na účet správcu dane, ktorého účet nájdu obyvatelia v rozhod-
nutí. V tomto rozhodnutí sa nachádza aj variabilný symbol,
konštantný či špecifický symbol.

Zaplatiť je možné aj priamo
na pošte. Poštový poukaz bude prílohou k rozhodnutiu, taktiež
si ho môže občan vyzdvihnúť i v kancelárii prvého kontaktu na
Mestskom úrade na Radničnom námestí č. 7.

Treťou možnosťou zaplatenia miestnych daní a poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady je platba priamo

pri platbách do 300 €
a to buď hotovostnou platbou alebo platobnou kartou.

V prípade tohto druhu platby

Všetky
ostatné potrebné informácie sú uvedené v rozhodnutiach.

Vážení občania, oznamujeme vám, že referát daní a po-
platkov od 20. 4. 2016 začal prostredníctvom zamestnan-
cov správcu dane a mestského kuriéra doručovať rozhod-
nutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa, dane
za predajné automaty, dane za nevýherné hracie prístroje a
rozhodnutia o vyrubení poplatku za komunálny odpad.

Prvou možnosťou je prevod na účet

formou poštovného poukazu

v pokladni Mestského úradu v Pezinku

je dôležité priniesť si so sebou
aj rozhodnutie, ktoré bolo občanovi doručené. Platenie v
tomto prípade prebehne plynulejšie a rýchlejšie.

odd. ekonomiky a miestnych daní

Doručovanie rozhodnutia
za miestne dane a poplatok
za komunálny odpad

Obyvatelia bytového domu na Svätoplukovej č. 1 si iste
zaslúžia pochvalu za skrášlenie svojho okolia. No viac
ako chvála je dobrý pocit autora alebo okoloidúceho,
ktorý denne vidí aj iné „diela“, ktoré nás už tak nepo-
tešia. (r)

Na Severe si sami skrášlili okolie

kosenia trávnikov v našom meste 2016.
Trávniky sa kosia v nasledovnom poradí: centrum, Bratislav-

ská ulica, kruhové objazdy, Záhradná ulica, Moyzesova ul., Gri-
nava, sídlisko Juh, ulica 1. mája, sídlisko Za hradbami, sídliská
Muškát I., II.,III., sídlisko Sever, sídlisko Starý Dvor.

kosenia trávnikov sa začne realizovať
2016 v tom istom poradí.

V 18. týždni 2016 sa začnú kosiť buriniská a psie kútiky.

1. okruh

2. okruh

začal 8. apríla

približne od
16. mája

(MsÚ)

Kosenie trávnikov v Pezinku

Význam stromov v mest-
skom prostredí nemožno po-
pierať, stačí pripomenúť, že je-
den dospelý strom vyprodukuje
za deň kyslík pre dvoch ľudí,
stromy čistia ovzdušie v mes-
tách tým, že zachytávajú oxidy
dusíka, síry, amoniak, pevné
častice prachu, zredukujú až 50
percent dopadajúceho UV-B
žiarenia, ochladzujú a zvlhčujú
prostredie... Aj neúplný výpočet
je dosť na to, aby aj občania
miest k týmto živým organiz-
mom pristupovali zodpovedne,
objektívne a predovšetkým eko-
logicky.

Mesto Pezinok sa rozhodlo v
záujme bezpečnosti ľudí a
ochrany majetku dať posúdiť
zdravotný stav a stabilitu 28 stro-
mov, zväčša stĺpovitých topoľov
čiernych na Myslenickej ulici
(vrátane starej Myslenickej
cesty). Z výzvy na predloženie
ponuky v zmysle § 9 ods. 9 záko-
na č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní vyšiel víťazne

ktorý ponúkol najvý-
hodnejšiu cenu na prístrojové
hodnotenie stability stromov
akustickým tomografom Arbor-
Sonic 3D a vypracovanie exper-
tízneho posudku s fotodoku-
mentáciou a návrhom opatrení
na udržanie či zvýšenie stability
drevín.

Začiatkom apríla prišli traja
pracovníci nitrianskej pobočky
Ústavu ekológie lesa SAV Zvo-
len do Pezinka a všetky stromy
„vyšetrili“ akustickým tomogra-
fom. Výhodou tejto metódy je,
že ju možno využívať celoroč-
ne, nedeštruktívnym spôsobom
deteguje veľkosť a polohu hni-
loby a dutín vo vnútri kmeňa

Ústav ekológie lesa SAV
Zvolen, pobočka biológie dre-
vín Nitra,

Prístroje sú objektívnejšie
ako človek

stromu. Prvé informácie o stave
stromu získajú odborníci pria-
mo na mieste, pretože tomogaf
na základe meraní takmer
okamžite spracuje digitálny prie-
rez vnútornej štruktúry kmeňa v
hodnotenej vrstve (2D), v prípa-
de potreby vo viacerých vrs-
tvách (3D tomogram). Násled-
ná expertíza potom zohľadňuje
aj ďalšie parametre dreviny a
prostredia.

„Keď sa hodnotia stromy v
mestskom prostredí alebo ho-
cikde vo verejnej zeleni, najčas-
tejšie robí vizuálne hodnotenie
celkového zdravotného stavu
znalec v odbore. Až keď sa nie-
čo hodnotiteľovi nepozdáva,
zvyknú sa využiť prístrojové me-
tódy, ktoré sú objektívnejšie.
Jeden odborník totiž môže po-
vedať, že strom má nejaké po-
škodenie, ale ešte môže zostať,
kým iný ho odporúča okamžite
vyrúbať. Voľným okom nevi-
dieť, v akom stave je strom
vo vnútri, či má vnútornú duti-
nu alebo hnilobu, ktoré majú
vplyv na jeho celkovú stabilitu.
Akustická tomografia, ktorú ro-
bí náš ústav, je dosť objektívna,
pretože v priečnom reze ukáže

kmeň,“

„Na stabilitu stromu je dôleži-
tý stav kmeňa, tam je najväčšia
záťaž, keď sa oprie vietor . Štan-
dardne sa hovorí, že najmenej
stabilná časť na strome je v
spodnej tretine kmeňa. Vždy si
pri meraní zvolíme miesto, kto-
ré je najpodozrivejšie a dá sa
predpokladať, že vnútri je neja-
ký problém. Keď tomogram zná-
zorní dutinu alebo hnilobu, uro-

predstavuje výhody prí-
stroja Mgr. Marek Kobza PhD.
z Ústavu ekológie lesa SAV vo
Zvolene, pobočky biológie dre-
vín Nitra.

Metóda akustickej tomografie
je založená na princípe mera-
nia rýchlosti šírenia zvukových
vĺn medzi viacerými senzormi
po obvode kmeňa stromu.
Rýchlosť šírenia zvukových vĺn
je charakteristická pre každý
strom, ale v zdravom dreve je
vyššia, ako v poškodenom.
Hniloba alebo nejaká dutina
zvukovú vlnu spomalí. Rých-
losť šírenia vĺn je zaznamená-
vaná s mikrosekundovou pres-
nosťou.

Akustický tomograf
„počúva“ stromy

bíme ďalšie merania, inštalu-
jeme senzory nad alebo pod
miestom prvého merania, aby
sme mali predstavu, či je po-
škodenie lokalizované len v tom
jednom mieste alebo pokračuje
ďalej,“

„Na základe ďalších vstup-
ných dát, ktoré my dávame do
programu (výška stromu, plo-
cha koruny, sklon kmeňa, maxi-
málna rýchlosť vetra a ďalších
parametrov), dokáže softvér vy-
rátať tzv. bezpečnostný faktor v
percentách, ktorý nám povie, či
je strom stabilný alebo nie.“

hovorí Marek Kobza.

vy-
svetľuje postup spracovania
expertízy Marek Kobza.

Stromy by mali vydržať nápor
vetra 33 metrov za sekundu, čo
je približne 120 km za hodinu,
ak vyjde bezpečnostný faktor
nad 150 percent v mieste mera-
nia. Či sa zlomí konár niekde v
korune stromu, to žiaden prí-
stroj na svete nepovie.

Odborníci posudzujú stromy
individuálne. Ak ide o vzácny
alebo starý strom a je v záujme
majiteľov či verejnosti zachovať
ho, snažia sa odporučiť ochran-
né opatrenia. Tie urobia arbo-
risti.Ak je strom na frekventova-
nom mieste, v škôlke, v ško-
lách, v parkoch, kde ľudia okolo
neho bežne prechádzajú, rad-
šej odporúčajú z hľadiska bez-
pečnosti odstrániť málo stabil-
ný strom, pri ktorom hrozí, že by
mohlo dôjsť k vyvráteniu alebo
zlomeniu.

Už v polovici apríla mesto
Pezinok dostalo expertízny po-
sudok z Ústavu ekológie lesa
SAV, pobočky biológie drevín
Nitra. Merania odborníkov uká-
zali, že z 28 stromov je potreb-
né vyrúbať šesť rizikových stro-
mov.

Výsledky expertízy
sú známe

Marta Svítková

Akustický tomograf odhalil zdravotný stav stromov

Pracovníci Marek Kobza a Radovan Ostrovský inštalujú sen-
zory akustického tomografu na strom.

Z dôvodu havarijnej poruchy na zastaranom vzduchotech-
nickom zariadení a pre opotrebovanie plaveckého bazéna v
Mestskej krytej plavárni, Komenského 43 v Pezinku bolo nutné
počnúc dňom 16. 4. 2016 z technických príčin uzatvoriť pries-
tory pre verejnosť až do odvolania.

Po spustení technológie na vzduchotechnike a oprave veľké-
ho bazéna bude o otvorení verejnosť včas informovaná. Mesto
Pezinok malo rekonštrukčné práce riadne naplánované na let-
né mesiace tohto roku.

Predpokladaná doba rekonštrukcie je podmienená dodávkou
technológie, čo znamená odhadovanú dobu uzatvorenia cca 10
– 12 týždňov. Ďakujeme za pochopenie. (MsÚ)

Uzatvorenie Mestskej krytej plavárne

Goldmanova cena je azda
najvyšším medzinárodným
ocenením v oblasti životného
prostredia. Nie náhodou ju na-
zývajú aj „zelenou Nobelovou
cenou“. Čerstvou držiteľkou
ceny je aj pezinská právnička
Zuzana Čaputová, ktorá sa an-
gažovala spoločne so združe-
ním Via Iuris v známom prípa-
de pezinskej skládky. O svoje
bezprostredné dojmy sa s čita-
teľmi Pezinčana podelila hneď
po prílete spoza veľkej mláky.

Ako ste zareagovali, keď
ste sa dozvedeli o svojom
ocenení? Čo pre vás táto ce-
na znamená?

�

Telefonicky som sa o cene
dozvedela ešte v novembri, ale
bolo to tajomstvo, o ktorom som
celé mesiace nemohla hovoriť.
Pre mňa to bolo veľké prekvape-
nie a zároveň veľká pocta. V sú-
vislosti s kauzou skládky v Pe-
zinku si pripadám už beztak ob-
darená, pretože som sa vďaka
nej veľa naučila, spoznala som
zaujímavých ľudí a najmä som
vďačná za jej výsledok. Gold-
manova cena je teda akousi če-
rešničkou na torte, pričom ju
nevnímam ako ocenenie len pre
mňa, lebo bez mnohých ďalších
kamarátov z iniciatívy, bez zdru-

ženia Via Iuris, bez spolupráce s
mestom Pezinok na čele s pri-
mátorom Oliverom Solgom a bez
občanov Pezinka by takýto vý-
sledok nebol možný.

Kauza skládky naozaj prekro-
čila slovenské hranice minimál-
ne v okamihu, keď o nej rozho-
dol Súdny dvor Európskej únie.
Na základe našej kauzy sa totiž
spresnili pravidlá, ktoré zaväzu-
jú všetky členské štáty EÚ. Prí-
pad si potom zrejme i vďaka to-
mu všimli viaceré medzinárodné
organizácie, ktoré majú právo

� Kauza skládky podľa všet-
kého zaznamenala ohlas aj
vo svete. Dá sa povedať, že
jej rozmer prekročil sloven-
ské hranice?

nominovať jednotlivých ľudí na
Goldmanovu cenu.

Prežila som veľmi intenzívne
dva týždne, predovšetkým sa-
motný ceremoniál odovzdávania
cien v San Franciscu, na ktorom
sa zúčastnilo tritisíc dvesto ľudí.
Bolo to veľmi pôsobivé, rovnako
aj ďalšie stretnutia s poradcami
prezidenta Obamu v Bielom do-
me, stretnutie so šéfkou demo-
kratov v Snemovni reprezentan-
tov na pôde Kongresu, a tiež s
ďalšími vládnymi predstaviteľmi,
napríklad so šéfkou inšpekcie ži-
votného prostredia, ktorá dozerá
na ochranu životného prostredia
v Spojených štátoch.

� Čo na vás najviac zapôso-
bilo počas pobytu v USA?

� Môže mať ocenenie, ktoré
ste získali, dopad aj na sa-
motnú kauzu skládky?

(kam)

Ocenenie je veľkou motivá-
ciou a verím, že ak by sa snaha
o nové povoľovanie skládky oži-
vila, Pezinčania by mali rovnaký
postoj. Rada by som ešte pove-
dala, že mi bolo veľkou cťou slú-
žiť úžasnej komunite obyvateľov
Pezinka, ktorí môžu byť vzorom
pre ďalšie mestá na Slovensku.
Ocenenie je odkazom, že ak sa
ľudia snažia, prejavia svoj názor
a zabojujú za svoje práva, môže
to prinesť výsledky tak, ako to bo-
lo v prípade našej kauzy.
Dlhší rozhovor so Zuzanou Ča-

putovou prinesieme v májovom

čísle Pezinčana.

Bolo pre mňa cťou zastupovať Pezinčanov

FOTO: Goldman Environmental Prize
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Rokovanie organizácie č. 52
Únie slabozrakých a nevidiacich

Dňa 2. 4. 2016 sa v dennom centre v historickej časti Grinava,
uskutočnila výročná schôdza organizácie č. 52 Únie slabozra-
kých a nevidiacich s pôsobnosťou v okresoch Pezinok, Senec a
Malacky. Na rokovaní výročnej schôdze za účasti viceprimátora
mesta Pezinok Ing. Jána Čecha a predsedu krajskej rady únie
Ing. Jána Cesneka bola vyhodnotená činnosť organizácie za rok
2015. Následne prebehla voľba nového výboru organizácie. Do
funkcie predsedu organizácie bol opätovne zvolený doterajší
predseda pán Milan Košík z Pezinka. (r)

V uplynulých dňoch sa v mé-
diách znovu objavila zmienka,
že Bratislava možno zakáže na
celom svojom území hazardné
hry. Petičný výbor minulý týž-
deň informoval, že pod petí-
ciou, ktorá je nevyhnutná pre
takýto krok, je už dostatok pod-
pisov a po ich preverení bu-
de odovzdaná orgánom samo-
správy.

Medzi organizátormi a iniciá-
tormi petície sú popri občian-
skych aktivistoch aj starostovia
jednotlivých mestských častí
hlavného mesta, predsedom
petičného výboru je primátor
Bratislavy Ivo Nesrovnal. Veria,

že spoločne sa im podarí docie-
liť zákaz už od januára 2017.

Pre nedávne zmeny v záko-
ne nemôžu mestá a obce o ta-
komto zákaze rozhodnúť bez
petície. Pod tú bratislavskú sa
údajne podpísalo zhruba 126
tisíc ľudí. V Bratislave zároveň
veria, že petícia bude slúžiť aj
ako podklad pre poslancov
Národnej rady Slovenskej re-
publiky, aby urýchlene zmenili
zákon v prospech obcí.

Herne v Pezinku dosiaľ ne-
predstavovali výraznejší prob-
lém, hoci ich počet v ostat-
ných rokoch vzrástol a s ich
klientelou sa nepopierateľne

spájajú aj rôzne negatívne javy.
Situácia by sa mohla dramatic-
ky zmeniť, ak príde k zákazu ha-
zardu v hlavnom meste. Exis-
tujú totiž opodstatnené obavy,
že zákaz hazardu v Bratislave
by časť prevádzkovateľov herní
aj ich klientely mohol za urči-
tých okolností vytlačiť do okoli-
tých miest a obcí, naše mesto
nevynímajúc.

Vedenie mesta Pezinok ne-
podceňuje ani takúto možnosť.
Podľa primátora Olivera Solgu
prichádza do úvahy aj včasné
zorganizovanie podobnej petí-
cie ako v Bratislave: „Môžem
ubezpečiť občanov, že situá-

ciu pozorne sledujeme a nepod-
ceňujeme možné dopady na na-
še mesto. Zároveň však nech-
ceme ani zbytočne šíriť paniku.
Sme pripravení rýchlo konať.
K tejto otázke sa, aj vzhľadom
na platnú legislatívu budú mu-
sieť vyjadriť samotní občania
Pezinka. “

Mesto tiež deklaruje, že je pri-
pravené ponúknuť platformu
pre širšiu spoločenskú diskusiu
na tému zákazu hazardu v Pe-
zinku a sprostredkovať obča-
nom celé spektrum argumen-
tov.

Toto stanovisko bolo prijaté ve-
dením mesta 23. marca 2016.

Zákaz hazardu v Bratislave sa nesmie dotknúť Pezinka

Slávnostné prija-
tie účastníkov me-
dzinárodnej kon-
ferencie „Literatú-
ra a dejiny slavisti-
ky“ sa uskutočnilo
13. apríla. Uspo-
riadateľom konfe-
rencie bola Filo-
zofická fakulta UK
v Bratislave. Za-
hraniční návštev-
níci si prezreli na-
še mesto, navštívili Malokarpatské múzeum a Mestskú vinotéku.
V priestoroch Starej radnice ich prijal aj primátor nášho mesta
Oliver Solga, ktorý ich informoval o minulosti i súčasnosti nášho
mesta. (r)

Navštívili nás

Mesto Pezi-
nok si v piatok
1. apríla uctilo
7 1 . v ý r o č i e
oslobodenia
pietnou spo-
mienkou pri pa-
mätníku na-
M l a d o b o l e -
slavskej ulici.
Súčasťou piet-
neho aktu bolo
aj položenie venca k hrobu neznámeho vojaka pred pa-
mätníkom. (r)

71. výročie oslobodenia Pezinka

Dobrovoľní aktivisti a členo-
via OZ Srdce Pezinka začali v
polovici apríla zbierať podpisy
pod petíciu, ktorej výsledkom
by mal byť zakáz hazardných
hier na území nášho mesta.
Zbierať podpisy pod petície po-

dobného druhu začalo už kon-
com minulého roka niekoľko sa-
mospráv, okrem iného aj Brati-
slava a bratislavské mestské
časti. V Pezinku oznámil vznik
podobného petičného výboru
poslanec Milan Grell až po roko-

vaní MsZ dňa 14. 4. 2016.
Vedenie mesta Pezinok na če-

le s primátorom mesta sa aktivi-
tám vedúcim k zákazu hazard-
ných hier venovalo v čase od
21. do 23. marca, pretože veľmi
citlivo vníma tento celospolo-

čenský problém, preto pripra-
vilo vyhlásenie a zaoberalo sa
možnými riešeniami.

Oficiálne stanovisko vedenia
mesta Pezinok k aktivitám sme-
rujúcim k zákazu hazardných
hier v meste:

Petícia „Pezinok proti hazardu“

1. Vedenie mesta citlivo vníma
negatívne dôsledky všetkých
závislostí na zdravie obča-
nov a život mestskej komuni-
ty. Možným zákazom ha-
zardných hier na území mes-
ta sa zaoberalo už v minulom
roku a opakovane aj tento
rok, 23. marca 2016 prijalo
vyššie uvedené stanovisko.
Zároveň sa vec konzultovala
s právnikmi a zástupcami bra-
tislavských mestských častí
a pripravuje sa na ďalší po-
stup.

Na podrobnosti sme sa in-
formovali u primátora mesta
Olivera Solgu a tu je jeho od-
poveď zhrnutá do najdôleži-
tejších bodov:

2. Vedenie mesta dlhodobo sle-
duje počet herní, stav dodr-
žiavania prevádzkových ho-
dín a prípadné porušovanie
verejného poriadku v ich oko-
lí. Faktom je, že ani na jednu
prevádzku v meste nebola v
sledovanom období zare-
gistrovaná sťažnosť obča-
nov alebo polície, čo je zá-
konným predpokladom na
prijatie predmetného VZN.

3. K dnešnému dňu je v Pezinku
desať prevádzok tohto typu.
V minulom a v tomto roku ich
počet klesol o tri.

4. Ani jedna prevádzka nie je
v budove, ktorá by bola vo
vlastníctve alebo správe
mesta. Všetkých desať

prevádzok je v budovách-
súkromných právnických ale-
bo fyzických osôb.

Zbierať podpisy pod petíciu je
právo občanov a vedenie mesta
bude po doručení konať tak, ako
mu ukladá zákon. Zároveň ale
odmietame tvrdenia predstavi-
teľov petície, že mesto začalo
konať až po podnete organizá-
torov petície – je to účelová lož.
Predstavitelia mesta konali už
dávno predtým, než s touto in-
formáciou vystúpil 14. 4. na roko-
vaní MsZ poslanec Grell. Sta-
novisko vedenia mesta bolo vy-
pracované 21. - 23. marca, teda
po uzávierke časopisu Pezin-
čan (vyšiel už 18. 3.), preto ne-
mohlo byť v marcovom čísle uve-

rejnené. Že ale existovalo, o tom
sú dôkazy, ktoré nemožno ani
spochybniť, ani antedatovať.

Zároveň považujeme za po-
krytecké angažovanie sa Mi-
lana Grella v tejto veci, pretože
ako významný predstaviteľ Klu-
bu podnikateľov mesta Pezi-
nok mohol už dávno vyzvať svo-
jich kolegov-podnikateľov a na-
koniec všetkých podnikateľov v
Pezinku, aby neprenajímali svo-
je nehnuteľnosti na hazardné
hry. Bolo by to najjednoduchšie
riešenie, ktoré však poslanca
Grella buď nenapadlo, alebo si
bol vedomý, že takéto riešenie
by sa nestretlo s pochopením
podnikateľov – majiteľov pre-
najímaných nehnuteľností. (r)

Skorý príchod jari spojený s pekným počasím umožnil vede-
niu a pracovníkom mesta Pezinok realizovať niekoľko tohoroč-
ných projektov už v marci a apríli. Rekonštrukcia chodníkov za-
čala na ulici Komenského a Obrancov mieru (pri ZŠ Fándlyho).
Na Komenského pri futbalovom štadióne bolo vybudované 81
metrov chodníka a na Obrancov mieru 155 bežných metrov
chodníka, spolu v hodnote vyše 26 000 eur.

V súčasnosti sú pripravené stavebné povolenia a vybrané fir-
my na realizáciu dvoch dôležitých chodníkov z Cajle na No-
vomeského ulicu a Svätoplukovu ulicu. Chodníky mesto buduje
najmä pre veľký počet chodcov ale tiež rodičov s detskými ko-
číkmi, ktorí tieto chodníky využívajú ako spojenie s Cajlou.

Ďalší chodník, ktorý sa bude realizovať už čoskoro, sa nachá-
dza na Moyzesovej ulici (oproti Panoráme). Tu mesto pristúpilo
aj k parkovej úprave a bude tu tiež osadená pamätná tabuľa na
mieste, kde stál rodný dom hrdinu SNP gen. Karola Peknika.
Na tomto mieste už boli vysadené mladé lipy.

V súčasnosti sa buduje už štvrtý bezpečný svetelný prechod
na Bratislavskej ulici (pri Koníčkovi). Súčasťou projektu nazva-
ného „Bezpečný priechod pre chodcov“ bude aj nový prístupo-
vý chodník a zábradlie chrániace chodcov. Prechod budujú
Regionálne cesty Bratislava spolu s mestom Pezinok.

Najväčšou doterajšou investíciou v tejto oblasti však bude roz-
širovanie chodníkov na štyroch miestach na Myslenickej ulici.
Poslanci už dávnejšie na túto rekonštrukciu schválili z rozpočtu
30 000 eur. (MsÚ)

Mesto už začalo s rekonštrukciou chodníkov

Od 1. mája platí nový dodatok k organizačnej štruktúre Mest-
ského úradu v Pezinku. Rušia sa doterajšie dve oddelenia
a vzniká nové Oddelenie výstavby a životného prostredia.
Toto oddelenie bude naďalej zahŕňať referáty investičnej vý-
stavby, realizácie a územného plánovania ako aj životného
prostredia, komunálnych služieb a dopravy. Vedením nového
oddelenia bola poverená Ing. Renáta Klimentová. Výberové
konanie na vedúceho tohto oddelenia sa uskutoční v záko-
nom stanovenej lehote. Týmto dodatkom sa dosiahne väčšia
operatívnosť dvoch svojou činnosťou blízkych oddelení a
ušetria sa finančné prostriedky na jedno miesto vedúceho
pracovníka. Zároveň primátor vymenoval dve zastupujúce
pracovníčky vedúcej oddelenia a vedúce dvoch referátov
Ing. Oľgu Moťovskú a Ing. Zuzanu Virgovičovú. (MsÚ)

Organizačná zmena na MsÚ

Za osobnej účasti primátora Mladej Boleslavi pána
sa uskutočnili 14. - 15. apríla tradičné Dni Mladej

Boleslavi v Pezinku. Ich súčasťou bolo otvorenie výstavy české-
ho architekta v službách rumunského kráľovstva Karla Zdeňka
Límana a dve vystúpenie country skupiny KTP v Pezinskom kul-
túrnom centre. Vedenie mesta a PKC sa stretli tiež s riaditeľkami
dvoch mladoboleslavských galérií, aby dohodli výstavný pro-
gram na budúci rok. Primátor partnerského mesta sa zúčastnil
aj na otvorení 21. ročníka Vínnych trhov. Obidvaja primátori
vyhodnotili partnerskú spoluprácu Mladej Boleslavi a Pezinka,
a vyjadrili podporu jej rozšíreniu najmä v oblasti školstva
a športu.

Raduana
Nwelatiho

(MsÚ)

Na otázky týkajúce sa problé-
mov spojených s budovaním ka-
nalizácie v grinavskej časti mes-
ta odpovedal primátor mesta
Oliver Solga 6. apríla v tamoj-
šom Integrovanom klube. Asi
sto obyvateľov tejto časti mesta
bolo informovaných o termí-
noch začatia realizácie kanali-
zácie, ktoré vedenie Bratislav-

skej vodárenskej spoločnosti
stanovilo listom zo dňa 14. 3.
2016 na budúci rok (2017). Nie-
ktorí občania sa sťažovali, že na
kanalizáciu čakajú už dlho. Pri-
mátor im doložil presné časové
postupy, ktoré Mesto urobilo a
upozornil, že Mesto muselo dať
BVS súhlasné stanoviská obča-
nov, čo trvalo vinou niektorých

obyvateľov i viac ako dva roky.
Až potom mohlo Mesto vydať
stavebné povolenie a odovzdať
ho spolu s projektovou doku-
mentáciou BVS. Pozitívnym kro-
kom, ktorý môže výstavbe po-
môcť, je podporná petícia, na
ktorej sa dohodli občania, po-
slanci a vedenie Mesta a ktorá
začne v najbližšom čase v ce-
lom Pezinku.

Druhým problémom, ktorým
sa zaoberali občania a primátor,

je nelegálne vypúšťanie splaš-
kových odpadových vôd do daž-
ďovej kanalizácie popri ceste do
Bratislavy a na pozemok pri tzv.
starej ceste. Na tento problém
sa sťažovali samotní občania,
ktorí tam bývajú, a tak Mesto
odovzdalo dotazníky, v ktorých
musia obyvatelia tejto časti Gri-
navy deklarovať oddeleniu život-
ného prostredia MsÚ, ako majú
zabezpečenú likvidáciu splaško-
vých vôd zo svojich domov. (r)

Grinavská kanalizácia

Dni Mladej Boleslavi v Pezinku

Na mesiace máj - jún pripravuje Mestské múzeum v Pezinku vý-
stavu modranského výtvarníka Pavla Šimu-Jurička. Pavol Šima-
-Juriček sa vo svojej tvorbe venuje kresbe, maľbe, grafike, so-
chárstvu, šperku, dizajnu i kreslenému humoru. Časť z nej pred-
staví všestranný umelec v Mestskom múzeu po prvýkrát. (pp)

Pavol-Šima Juriček v Mestskom múzeu

FOTO: (pb)

FOTO: (pb)
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Inzercia

Veľká noc našich seniorov
Týždeň pred Veľkou

nocou sme privítali v
našom v DSS a ZPS
na Hrnčiarskej ul. v Pe-
zinku Mgr. Hanku Sed-
láčkovú z Malokarpat-
ského múzea v Pezin-
ku, ktorá nám poroz-
právala o Veľkonoč-
ných tradíciách v na-
šom regióne. K rozprávaniu pridala pútavé obrázky Veľko-
nočných zvykov, varenie a pečenie jedál aj obrázky z oblievač-
ky a šibačky na Veľkonočný pondelok. Naši obyvatelia sa so zá-
ujmom do besedy zapojili. Na záver sme si zaspievali ľudové
piesne a zarecitovali básne o jari. Stretnutie s pani Sedláč-
kovou bolo veľmi milé, naši obyvatelia sa tešia na ďalšie stret-
nutie a spoluprácu s Malokarpatským múzeom v Pezinku.

O dva dni na to sme pripravili pre našich seniorov ďalšie
Veľkonočné posedenie. Kultúrny program si pripravili naši oby-
vatelia, žiaci zo Základnej školy na Fándlyho ulici v Pezinku pod
vedením p. uč. Rozbeskej a folklórny súbor „Radosť“. Na úvod
p. Mária Gavenčiaková a Emília Topková zarecitovali báseň o
jari. Nasledovalo vystúpenie súboru Radosť. Pásmom ľudo-
vých piesní rozveselili našich seniorov. Žiaci zo základnej ško-
ly zaspievali pekné ľudové piesne a zatancovali s hudobným do-
provodom pani učiteľky Rozbeskej. Všetkých prítomných pote-
šili deti veľkonočnými výrobkami, ktoré vlastnoručne zhotovili.
Na záver podujatia popriala pani riaditeľka všetkým prítomným
krásne veľkonočné sviatky. Na toto milé stretnutie budeme
všetci dlho spomínať. Dana Hreusová

V Zariadení opa-
trovateľskej služby
na Komenského 23
v Pezinku sa dňa
9. 3. 2016 konala
oslava narodením
našej 93 ročnej
klientky pani Joze-
fíny Lackovičovej z
Pezinka. Nechýba-
la narodeninová tor-
ta, kytica kvetov, prí-
pitok, občerstve-
nie a dobrá nálada.
Spolu s ostatnými klientmi sme si zaspievali a zaželali „našej
babi“, ako ju všetci voláme, veľa zdravíčka do ďalších rokov.

Krásne životné jubileum 90 rokov oslávila 14. 3. aj naša ďal-
šia klientka pani Vilhelmína Drinková z Pezinka. Oslávenkyni
sme pripravili posedenie pri hudbe. Spoločne s klientmi sme jej
zaželali pevné zdravie a spokojnosť medzi nami.

Sviatočnú atmosféru zažili aj ostatní obyvatelia Komen-
ského 23 v pondelok 21. marca. Nastávajúce Veľkonočné
sviatky priblížilo vystúpenie detí z MŠ na Bystrickej. Deti pod
vedením pani učiteľky seniorom zaspievali, zatancovali a na
oplátku boli obdarené sladkou odmenou. Tešíme sa na ďalšie
spoločné stretnutia našich seniorov a detí. Alena Černáková

Oslava narodenín v ZOS

Podľa ust. § 5 ods. 14 písm. a)
zákona č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, v spo-
jitosti s ust. § 3 ods. 1 Vyhlášky
MŠ SR č.306/2008 Z. z. o ma-
terských školách s odkazom na
ust. § 59 zákona č. 245/ 2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých zá-
konov

v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Mesta
Pezinok

Radničné námestie č. 7,
Pezinok, na I. posch, č. dv. 12.

prihlášky na prijatie de-
tí do materských škôl

na šk. r. 2016/17 sa bu-
dú prijímať dňa 11. mája 2016,
v čase 8.00 h. –11.00 h. a
14.00 h. 17.00 h. na Mestskom
úrade,

Zákonný zástupca dieťaťa
pri zápise predloží nasledov-
né dokumenty:

1. Vyplnenú

na ktorej

2. (originál
k nahliadnutiu).

3.

(platný
občiansky preukaz, kópiu
OP, potvrdenie o TP) k na-
hliadnutiu - v zmysle ust. § 2
ods. 2 VZN Mesta Pezinok
č. 8/2012.

4. Ak má dieťa

„ Žiadosť na pri-
jatie dieťaťa na predpri-
márne vzdelávanie do ma-
terskej školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta
Pezinok na šk. rok 2016/
2017“,

Rodný list dieťaťa

Zákonní zástupcovia dieťa-
ťa predložia doklad o svo-
jom trvalom pobyte

špeciálne vý-

lekár po-
tvrdí zdravotný stav die-
ťaťa a jeho spôsobilosť
navštevovať MŠ; prosíme
predložiť dvojmo (originál a
1 kópiu).

chovno-vzdelávacie po-
treby,

vyjadrenie prí-
slušného zariadenia vý-
chovného poradenstva a
prevencie.

o prednost-
né prijatie dieťaťa zo soci-
álnych dôvodov,

stanovisko
Oddelenia školstva a so-
ciálnej starostlivosti.

Prevzatá môže byť iba

prednostne

predloží zákonný zá-
stupca aj

5. Ak rodič žiada

predloží
pri zápise aj

Formuláre „žiadosti“ sú k dis-
pozícii v materských školách,
na MsÚ v Kancelárii prvého kon-
taktu a na .

Podľa ust. § 3 ods. 2 Vy-
hlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z.
o materskej škole

www.pezinok.sk
kom-

pletne vyplnená „žiadosť“
vrátane potvrdenia od pedia-
tra!

sa prijímajú deti, ktoré dovŕ-
šili piaty rok veku (k 31. 8.
2016), deti s odloženou po-
vinnou školskou dochádz-
kou a deti s dodatočne odlo-
ženou povinnou školskou
dochádzkou. Ostatné pod-
mienky prijímania detí určí
riaditeľka materskej školy.

Voľná kapacita na jednotli-
vých materských školách

spolu s ostatnými
podmienkami na prijatie die-
ťaťa do materských škôl

Mgr. Oliver Solga,

k
začiatku školského roku 2016/
2017 bude

v jed-
notlivých materských školách
a ich webových stránkach, ZŠ
s MŠ, vývesných tabuliach
mesta a na .

V Pezinku, 22. 2. 2016

primátor mesta

zve-
rejnená pred zápisom

www.pezinok.sk

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Pezinok na školský rok 2016/2017

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku na svojom zasadaní 14.
apríla schválilo prevod časti po-
zemku – tzv. zelený pás oproti
prevádzkam Lidl, Tesco a Mólo.
Časť pozemku bola predaná
dvom záujemcom – jednému z
Pezinka a druhému z Trnavy vo
výmere 995 a 988 m2 (z celko-
vej výmery vyše 5000 m2) na
vybudovanie klasickej samoob-
služnej umývačky áut a tzv. bez-
dotykovej umývačky. Ide o po-
zemok medzi kruhovým objaz-
dom a odbočkou k benzínovej
čerpacej stanici, teda asi o 200
metrový úsek. Tento pozemok
mesto už dvakrát neúspešne
predávalo aj v minulosti. Jediné
čo sa podarilo, bol prenájom
reklamnej spoločnosti na bil-
bordy, aby sa zaplatilo aspoň
kosenie a čistenie pozemku.

Týždeň po schválení prevodu
žiadali poslanci z OZ Srdce Pe-
zinka, aby primátor prevod po-
zastavil, z dôvodu: „výraznej e-
konomickej a strategickej nevý-
hody pre mesto s vážnymi ná-

sledkami do budúcnosti“ Dô-
vodom mal byť zámer vybu-
dovať na tomto pozemku dva
jazdné pruhy. Vznikli by tak štyri
jazdné pruhy, v strede ktorých
by rástli dnešné topole.

Ako nás informoval primátor
mesta Oliver Solga, žiadosti
časti poslancov nevyhovel, pre-
tože, ako povedal, na to nemal
najmenší dôvod. V prvom rade
je, podľa neho návrh nezmysel-
ný a nič nerieši. Pred a za týmto
štvorpruhom sú opäť len užšie
cesty (dokonca kruhový ob-
jazd, ktorý sa nedá zväčšiť) a vy-
tváral by sa tu „lievik“, ktorý by
dopravu neurýchlil, ale ešte
viac skomplikoval. Autori návr-
hu, navyše nekonzultovali svoj
zámer s majiteľom cesty – Bra-
tislavským samosprávnym kra-
jom ani správcom – Regio-
nálnymi cestami Bratislava ani
s dopravným inžinierom. Za-
tajili, že na nimi určenom po-
zemku (a podľa nich súcom) na
vybudovanie ďalších dvoch
jazdných pruhov sa nachádza-

jú dôležité inžinierske siete a
ich ochranné pásmo. Tiež zata-
jili fakt, že BSK nikdy nemalo a
nemá v úmysle cestu rozširo-
vať. Klamali, že to tak rieši aj
dnes platný územný plán. Pe-
zinčania tiež nevedia, že práve
poslanci za Grinavu a obyvate-
lia tejto časti mesta pred pár
rokmi žiadali zúženie cesty na
Myslenickej ulici na dva jazdné
pruhy po celej dĺžke, čo BSK re-
zolútne odmietlo.

Jediné reálne dopravné rieše-
nie v tejto časti mesta súvisí s
budovaním OC Kaufland. Tu
bol už schválený dopravným in-
žinierom jeden jazdný – odbo-
čujúci pruh od čerpacej stani-
ce OMV, smerom na Limbach a
križovatka so semaforom (Bra-
tislavská, Glejovka, Myslenic-
ká, Limbašská), pretože tam
nemožno vybudovať kruhový
objazd. Okolo Kauflandu bude
tiež cestný okruh napojený na
Obchodnú a Okružnú ulicu.

Primátor toto riešenie, ktoré-
ho autor je neznámy „urbanis-

ta“ považuje za nezmyselné.
Je to podľa neho len zúfalý po-
kus predkladať občanom nové
a nové problémy, ktoré Srdce
Pezinka prináša z nedostatku
inej, zmysluplnejšej činnosti,
absencie kvalitného programu
a vízie rozvoja mesta. Čo má
potvrdzovať aj výzva Srdca
Pezinka, ktorú „srdciari“ poslali
ostatným poslancom, kde ich
žiadali, aby pred „svojimi osob-
nými záujmami“ uprednostnili
záujmy mesta. Aké a čie záuj-
my sledovali poslanci OZ Srdce
Pezinka pri ich nezmyselnom a
absurdnom návrhu štvorpruhu
sme sa však z ich výzvy ne-
dozvedeli. Vraví sa, že papier
znesie všetko, lenže o úprim-
nosti tejto najnovšej snahy
„srdciarov“ nevypovedajú slo-
vá, ale skutky: V roku 2013,
keď mesto vypísalo na tento
pozemok verejnú obchodnú
súťaž, Milan Grell a ďalší jeho
„parťáci“ hlasovali za jeho od-
predaj. Čo dodať? Azda len „no
comment! “ (MsÚ)

Štvorpruh – chiméra z dielne Srdciarov

Vedenie mesta Pezinok v spo-
lupráci s oddelením školstva a
sociálnej starostlivosti a Kultúr-
nym centrom zorganizovali pri
príležitosti výročia narodenia J.
A. Komenského tradičnú oslavu
Dňa učiteľov. V Dome kultúry bo-
lo pre všetkých pezinských uči-
teľov pripravené predstavenie v
naštudovaní hercov Divadla
Aréna – BOH MASAKRA. Účin-
kujúci herci Anna Šišková, Oľga

Učitelia oslávili svoj sviatok

FOTO: TV Pezinok

Vedenie mesta Pezinok sa už
od decembra minulého roka
opakovane pokúša získať roz-
hodnutie o preskúmaní súladu
návrhu územného plánu mesta
Pezinok v zmysle §25 odsek 5
stavebného zákona, od Okres-
ného úradu v Bratislava I., ktorý
by mu umožnil schváliť nový
územný plán. Primátor mesta
sa obrátil na poslancov, aby sa
pridali k oprávnenej výzve mes-

ta a mesto mohlo nový územný
plán schváliť.

Text výzvy: Vážený pán Mgr.
Tomáš Mateička, vedúci odboru
výstavby a bytovej politiky
Okresný úrad, Bratislava I, my,
poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Pezinku Vás vyzývame,
aby ste bez zbytočného odkladu
preskúmali súlad návrhu územ-
ného plánu mesta Pezinok
(v zmysle § 25, odsek 5, sta-

vebného zákona). Ignorovanie
našej požiadavky Vaším úra-
dom od decembra minulého
roka je bezprecedentným počí-
naním, ktoré je proti duchu pro-
klamovanej spolupráce štátnej
správy a samosprávy.

Tvorbu nášho nového územ-
ného plánu už viac ako päť ro-
kov pripravovala renomovaná
spoločnosť AUREX a odborne
spôsobilá externá pracovníčka.
Odstránili sme všetky prekážky,
ktoré bránili schváliť územný
plán v riadnom čase a doroko-

vali sme všetky pripomienky de-
finované Vaším úradom.

Vážený pán vedúci odboru,
sme presvedčení aj po konzul-
tácii s pracovníkmi Bratislav-
ského samosprávneho kraja, že
nič nebráni tomu, aby Váš úrad
vyhovel našej žiadosti.

Uznesenie prijali poslanci
Mestského zastupiteľstva v
Pezinku na svojom riadnom za-
sadaní 14. apríla t.r.

Za uznesenie hlasovali všetci
prítomní poslanci, okrem B. Mi-
zerovej, M. Šipoša a I. Hianika.

Belešová, Richard Stanke a
Martin Horňák divákov zaujali,
pobavili aj primäli k zamysleniu.
Po skončení predstavenia boli
učitelia pozvaní na tradičnú ča-
šu vína spojenú s ocenením
pedagogických zamestnan-
cov, kde sa primátor Mgr. Oliver
Solga prihovoril prítomným a vy-
jadril svoje uznanie za ich ná-
ročnú, obetavú a nenahraditeľ-
nú prácu s našimi deťmi.

Ocenenia z rúk
Mgr. Solgu prevzali
ocenení pedagógo-
via: Mgr. Alena Go-
lianová, Annamárie
Fleischhackerová,
Katarína Andelová
(na fotografii), Eva
Rosenberger, Da-
niela Zelinková a Iva Šimonovi-
čová.Oslava pokračovala v prí-
jemnom duchu rozhovorov prí-

tomných hostí, učiteľov a tiež
učiteľov seniorov, ktorí prijali po-
zvanie na túto akciu. (OŠaSS)

Boj o územný plán pokračuje
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Pezinskí hasiči si vás dovoľu-
jú pozvať na Radničné námes-
tie v Pezinku na oslavy patróna
hasičov – Sv. Floriána.

Oslavy sa uskutočnia dňa
(v nedeľu)

Podujatie organizuje Dobro-
voľný hasičský zbor Pezinok -
mesto Pezinok a Okresné ria-
diteľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Pezinku s

8. 5. 2016 od 15.00 h.

nasledovným programom:
– sprievod hasičskej

techniky (súčasnej a historic-
kej) z parkoviska pred zámoc-
kým parkom v Pezinku, spoje-
ný s kladením vencov pri so-
che sv. Floriána na starej Ha-
sičskej zbrojnici.

na Radnič-
nom námestí budú ukážky zá-
chranných prác hasičov a zá-

14. 30 h

15.00 - 17.00 h

chranárov, ukážky kynológie a
rôzne atrakcie pre deti. Uvidíte
ukážky Mestskej polície Pe-
zinok a Okresného riaditeľstva
Policajného zboru. Popoludnie
vám spríjemní hudobná skupi-
na Funny Fellows s Romanom
Féderom a vystúpenie mažo-
retiek Laskonky. Na oslavách
uvidíte aj najmenších drobcov
– hasičov. Oslavy sa uskutoč-

nia v spolupráci s dobrovoľný-
mi hasičskými zbormi okresov
Pezinok a Senec a Malokar-
patským múzeom v Pezinku.

Na oslavy patróna hasičov
vás srdečne pozývajú: Ing. Mi-
lan Čech – predseda Dobro-
voľného hasičského zboru Pe-
zinok – mesto a plk. Ing. Emil
Moťovský – riaditeľ Okresného
riaditeľstva HaZZ v Pezinku.

Pozvánka na oslavy svätého Floriána

Len dvakrát do
roka sa môžu ľu-
dia dostať naraz
do viac ako 100
pivníc a vychutnať
si víno priamo zo
suda. V novembri,
čerstvo po obe-
račke a v máji, keď
sú už vína pripra-
vené podať sve-
dectvo o tom, aký
bol uplynulý vinár-
sky rok.

Otvorených
pivníc na sv. Urba-
na vám ponúkne
vína v pivniciach
od Devína cez Ra-
ču, Svätý Jur, Pe-
zinok, Modru až
po Zeleneč. Zároveň spolu oslávime
Združenia Malokarpatská vínna cesta, ktorá pre vás vinárske
podujatia pripravuje už dve desaťročia.

alebo od 10. mája aj v Pezinku: Centrum vína Kar-
paty, Kollárova 3, Po – Pia: 16.00 do 21.00 h, So: 9.00 do 21.00 h.

X. jubilejný roč-
ník

XX. výročie založenia

Vstupenka na tento jedinečný degustačný zážitok stojí
40,- Eur, v nej je však 20,- Eur bonus na nákup vín, ktoré
vám najviac chutili.

Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji na stránke
www.mvc.sk

Otvorené pivnice na sv. Urbana
20. – 21.  máj 2016 Víno patrí k histórii Pezinka.

Privilégiom Michala II. z roku
1615 dostali obyvatelia slobod-
ných kráľovských miest právo vý-
čapu, vďaka čomu mohli svoje
celoročné úsilie speňažiť. Najmä
pre menších producentov to bola
jediná možnosť ako vďaka vínu
zarobiť. Vývesný znak, čiže vie-
cha, bola upevnená na tyči nad
bránou vinohradníckeho domu a
najčastejšie sa robila z viničného
lístia alebo borovicových vetiev.
Tu by vám kedysi naliali dobrého
vínka a ponúkli vás pagáčikom,
hriankami alebo dokonca zabí-
jačkovými špecialitami či husou.
Do viechy sa chodievalo večer
po práci, počas voľných dní skôr
poobede, cez sviatky zvyčajne
cestou z kostola. Táto jedineč-
ná tradícia zanikla spolu so zá-
nikom súkromného hospodáre-

nia v 50. rokoch 20. storočia.

-

-

ť ť

V Pezinku sme v r. 2014 ako
prví na Slovensku oživili tradí
ciu viech a vytvorili tak produkt,
ktorý podporuje nielen domá
cich vinohradníkov a vinárov, ale
tiež cestovný ruch. V tomto roku
sa môžu návštevníci opä teši ,
pretože 11 pezinských vinárstiev

bude od 1. mája do konca ok
tóbra nalieva vína vo svojich
priestoroch. V termínoch máj až
august môžete navštívi vinárov
od stredy do soboty v ase od
17.00 do 21.00 h, po as sep
tembra a októbra ás radi po
hostia v rovnaké dni od 17.00 do
20.00 h. Projekt Pezinské viechy

-
ť

ť

-
v -

č
č

zastrešuje Malokarpatské mú
zeum v Pezinku v spolupráci so
Združením pezinských vino
hradníkov a vinárov spolu s
Mestom Pezinok.

-

-

Ak zbadáte pri večerných po-
tulkách mestom nad bránou za-
vesený veniec, neváhajte a za-
stavte sa na dobré vínko! (RJ)

TRADÍCIA PEZINSKÝCH VIECH POKRAČUJE

Pozývame všetky šikovné amatérske gazdinky, ktoré rady pečú, na 2. ročník súťaže o najlepší
cukrársko – kuchársky výrobok pod názvom ktorý sa uskutoční dňa
14. mája 2016 na Radničnom námestí v Pezinku. Registrácia súťažiacich s hotovými výrob-
kami sa bude realizovať priamo na mieste od 8.00 hod. do 9.00 hod. Súťažné kategórie sú: A. kate-
gória: (koláče, zákusky); B. kategória: (akékoľvek torty); C. kategória:

(rôzne druhy). Do súťaže sa môžete prihlásiť, ale aj ďalšie podrobné informácie môžete
získať na adrese: alebo na tel. 0903 722 922. Veková hranica súťa-
žiacich a ani počet výrobkov, prihlásených do súťaže .
Organizátori podujatia OZ ERUDIO, mesto Pezinok a Sacherka cafe sa tešia na vaše prekrásne
a chutné výrobky.

„Malokarpatský maškrtník“,

čajové pečivo torty slané
pečivo

@ ,
Prihláška je zdarma.

maskrtnik2016 gmail.com
nie je obmedzená

Prihláška na Malokarpatský maškrtník

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska po-
zýva

21. mája 2016 o 10.00 h

na 13. ročník Krajskej prehliadky seniorských spevác-
kych súborov, ktorý sa uskutoční pod záštitou primátora mes-
ta Pezinok Mgr. Olivera Solgu dňa
v Spoločenskej sále Domu kultúry Pezinok.

Pozvanie na krajskú prehliadku
seniorskych speváckych súborov

Oznam
Folklórny spevácky súbor RADOSŤ z Pezinka príjme do

svojich radov mužov-spevákov. Ak rád spievaš a chceš to s
nami skúsiť, príď najbližší možný pondelok medzi 15.-18. h.
do malej sály Pezinského kultúrneho centra alebo zavolaj:
0904 890 456. Tešíme sa na teba!
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Na Jozefa sa uskutočnilo v
našom meste prvé stretnutie
priateľov ľudového rozpráva-
nia. Účastníci si spolu s divák-
mi uctili spomienkou osobnosti
umeleckého života, ktoré nám
v minulosti prostredníctvom te-
levíznych obrazoviek prinášali
humor, smiech a dobrú nála-

du. Na trojhodinovom vystúpe-
ní sa zúčastnili už skúsení ľu-
doví rozprávači ale aj začína-
júci, ktorí, ako veríme, budú po-
kračovať v šľapajach svojich
predchodcov. Diváci v záve-
rečnej „ďakovačke“ mali mož-
nosť zatlieskať zo Záhoria
Jožkovi Benkovičovi, Antónii

Suchej, Pavlovi Sadovskému
s hudobným doprovodom, zo
Šenkvíc sme privítali Máriu
Sklárovú, z Modry Jožka Ši-
mečka, z domácich to boli
Kamila Németová, Božena
Krajčíriková, Ružena Somo-
rovská, manželia Jedličkovi a
Jozef Pták. Svojím hudobným

Milan Mlsna, Jozef Hanúsek, bratia Nosálovci a tí ďalší  (HA-MLS-NOS)
príspevkom podujatie obo-
hatil Mirko Turčan a Michal
Fritzman.

Roman Mács ako moderá-
tor celého večera na záver za-
pálil spomienkový kahanec na
počesť umelcom, ktorí pochá-
dzali z nášho mesta.

Miloš Andel

MALOKARPATSKÉ MÚZEUM

Prestížna hudobná škola Ži-
go Music School u nás v Pe-
zinku spustí pilotný projekt uni-
kátneho muzikantského wok-
-shopu pre širokú verejnosť
pod názvom ŽIGO MUSIC
SCHOOLNAKOLESÁCH.

Tím profesionálnych hu-
dobníkov, učiteľov spevu a hry
na hudobné nástroje zo ŽIGO
Music School vycestuje po ce-
lom Slovensku a v lokálnych
mekkách umeleckého života
bude realizovať cyklické troj-
dňové intenzívne sústredenia
zamerané na rozvoj miest-
nych hudobníckych talentov.

Garant workshopu, reno-
movaný hlasový pedagóg
Jaroslav Žigo, odprezentuje
know-how svojej hudobnej
školy v ucelenom systéme
ako praktickú pomôcku pre
každého, kto chce svoj talent

rozvíjať a cíti v sebe túžbu
stať sa spevákom popmusic
alebo hrať v kapele.

Výučba spevu a kapelové-
ho hrania bude prebiehať v
rozličných žánroch modernej
populárnej hudby (rock, pop,
muzikál).

Bude doplnená aj o množ-
stvo znalostí, skúseností,
dobrých rád a odporúčaní od
profesionálov pre pochopenie
mechanizmov šoubiznisu, te-
da prostredia, v ktorom bude
nádejný intrepret svoje spe-
vácke ambície realizovať.

Zámerom vo výučbe bude
objasniť spevákom, ako sa
stať hviezdou popmusic, aké
k tomu potrebujú vzdelanie,
čo všetko a aké mimohudob-
né odbory musia ovládať.

ŽIGO MUSIC SCHOOL NA
KOLESÁCH vyráža do Pezin-

ka už v piatok 20. mája 2016.
Dopoludnia prinesie do vy-

braných škôl výchovné kon-
certy a pokračovať bude od
14.00 h zahájením work-sho-
pu pre prihlásených účastní-
kov v priestoroch Kultúrneho
domu.

Počas víkendu 21.- 22. 5.
2016 budú prebiehať prednáš-
ky a intenzívna praktická prí-
prava. Na záverečnom nedeľ-
nom koncerte, ktorý bude vyvr-
cholením každého worksho-
pu, budú mať účastníci mož-
nosť predviesť svoje umenie
aj na pódiu a pred publikom.

Prihlasovanie je možné cez
stránku

. Viac informácií o projekte a
programe worskhopu nájdete
na Facebookovej stránke „ŽI-
GO MUSIC SCHOOL NA KO-
LESÁCH“.

www.zigomusicschoo-
l.sk

(jz)

Mladý violončelista Sloven-
ska, tak znie názov celosloven-
skej interpretačnej súťaže ZUŠ v
hre na violončele, ktorá sa usku-
točnila 19. marca v Kežmarku.

Pezinská Základná umelec-
ká škola E. Suchoňa mala v tej-
to súťaži veľmi silné zastúpe-
nie. Zúčastnili sa jej štyria ši-
kovní žiaci z triedy pani učiteľky
Mgr. art. Magdalény Milčíkovej
za klavírnej spolupráce pani ria-
diteľky Márie Neuszerovej a pa-
ni učiteľky Zuzany Bereníkovej.
Naši violončelisti už viackrát po-
tvrdili na celoslovenských súťa-
žiach svoje kvality, ale tento rok
všetci štyria súťažiaci siahli vo
svojich kategóriách na najvyš-
šie priečky a priniesli do Pe-
zinka štvornásobné zlato. Ús-
pešnými žiakmi sú:

a
ktorá získala aj ti-

tul laureáta súťaže.
Milí violončelisti, bravo! Bla-

hoželáme, tešíme sa spolu s
vami ....

Katka
Klučárová, Ella Dočoloman-
ská, Kristián Mrva Hanka
Bereníková,

Tento výnimočný úspech vio-
lončelistov pezinskej ZUŠ urči-
te nie je náhodou. Okrem talen-
tu žiakov, ako prvého predpo-
kladu, stojí za ich úspechom aj
usilovná práca a kvalitná škola
Mgr. art. Magdalény Milčíkovej.
Už veľa rokov s láskou odo-

vzdáva svojim žiakom poctivý
hudobný kumšt, ktorému sa
naučila od svojej učiteľky – vyni-
kajúcej pedagogičky Margity
Procházkovej – samozrejme,
dnes už obohatený vlastnými
skúsenosťami a pedagogickou
intuíciou.

Na počesť Margity Procház-
kovej usporiadali jej žiaci 6. aprí-
la v Bratislave v Pálffyho paláci
spomienkový koncert a na tejto
výnimočnej udalosti nechýbali
ani naši čelisti.

Kúsok z krásnej atmosféry
tohto koncertu priniesol do Pe-
zinka violončelový súbor – uči-
telia a žiaci z pezinskej a bra-
tislavskej ZUŠ Eugena Su-
choňa, ktorý vystúpil aj na na-
šom Jarnom koncerte v PKC
7. apríla.

Ambíciou učiteľov a účinkujú-
cich žiakov na Jarnom koncer-
te ZUŠ E. Suchoňa bolo, aby
peknou hudbou a slovom – sym-
bolickým jarným lúčom zohriali
poslucháčov pri srdiečku a
upriamili ich pozornosť na všet-
ky pekné a pozitívne hodnoty v
živote – dobro, lásku, priateľ-
stvo..., ktoré jediné vedia pre-
tvárať svet k lepšiemu.

Žiaci predviedli hodnotný a
náročný repertoár a ich výkony
si skutočne zaslúžia uznanie.

Zuzana Andelová

Pezinskí mladí violončelisti získali štvornásobné zlato

Podujatia:

Stále expozície:

Otváracie hodiny:

Pohár vína o piatej: Madagaskar – veľká láska –

Memoriál Richarda Rétiho

Deň sv. Urbana

Pohár vína o piatej:

5. mája. Ostrov Madagaskar, je spätý s cestovateľom Móricom
Beňovským. Porozprávame sa o jeho životnej ceste, o krásach
Madagaskaru a pozrieme si aj cestopisný dokument Mada-
gaskar – veľká láska.

– 7. máj – 10. ročník medzinárodné-
ho šachového turnaja, ktorý pripravujeme v spolupráci s Klubom
šachu Pezinok a Pezinských kultúrnym centrom.

– 25. máj, od 17.00 hod. Sv. Urban je patrónom
vinohradníkov, vinárov, priateľov dobrého vína, debnárov. Mal
chrániť ľudí pred opilstvom a vinohrady pred mrazom. Kaž-
doročne si preto pripomíname jeho význam nielen ochutnávaním
kvalitného vína, ale aj požehnaním jeho sôch.

Máj lásky čas – 26. máj. Máj sa považuje za
mesiac lásky, kedy nekvitne iba príroda, ale i ľudské city. Za-
meriame sa na magické praktiky, ktoré mali predovšetkým mla-
dým ženám a dievkam zabezpečiť lásku a vernosť ich partnerov.

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

Pondelok: zatvorené, utorok – piatok:
9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 h, sobota: 10.00 - 17.00 h, nedeľa:
14.00 - 17.00 h.

ŽIGO MUSIC SCHOOL NA KOLESÁCH v Pezinku 20.-22. mája

Úspešní účastníci súťaže Mladí violončelisti Slovenska

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa v
Pezinku vás pozýva na ktoré
sa uskutočnia v čase od

Bližšie informácie a prihlášku nájdete na

talentové skúšky,
30. a 31. mája 2016

14.00 do 18.00 hod. do všetkých odborov –
hudobného, literárno-dramatického, výtvarné-
ho a tanečného.

www.zuspezinok.sk Tešíme sa na Vás!

Talentové skúšky v ZUŠ

Inzercia

Výstavu fotografií realizácií
českého architekta Karla Lí-
mana v minigalérii Domu kul-
túry si môžete pozrieť do 14.5.

Výstava

Základná škola Jána Kupec-
kého na Kupeckého ulici v Pe-
zinku, mesto Pezinok a Malo-
karpatské múzeum v Pezinku
vyhlásili tretí ročník výtvarnej sú-
ťaže KUPECKÉHO SVET, ktorá
sa rozšírila z Pezinka do celého
malokarpatského regiónu. Sú-
ťaže sa zúčastnilo 100 detí zo
základných a stredných škôl:
ZŠ s MŠ Orešie, ZŠ Ľ. ŠTÚRA,
Modra, ZŠ Vajanského, Modra,
ZŠ Šenkvice, Gymnázium Pezi-
nok, ZŠ Fándlyho, Pezinok, ZŠ
Bielenisko, Pezinok, ZUŠ E. Su-
choňa Pezinok, ZŠ MŠ Jilem-
nického, Mladá Boleslav. Naj-
viac prác ako každý rok, má za-
stúpených vyhlasovateľ súťaže
ZŠ Jána Kupeckého, pri ktorej
funguje aj „Kupeckého dielňa“ –
krúžok vedený akad. mal. Mi-
lanom Janíkom.

Vernisáž 7. 4. 2016 otvoril ria-
diteľ Malokarpatského múzea v
Pezinku PhDr. Martin Hrubala,
PhD., odborný garant, primátor
mesta Mgr. Oliver Solga, riadi-
teľka ZŠ Jána Kupeckého Mgr.
Katarína Volanková.

Každá škola mohla zaslať do
súťaže maximálne 10 súťaž-
ných prác v každej kategórii.
S výsledkami súťaže KUPEC-

KÉHO SVET budú súťažiaci
oboznámení 20. mája o 16. 00 h
počas dňa s Jánom Kupeckým.

O 16. 30 h bude nasledovať
hudobné vystúpenie detí ZUŠ
Eugena Suchoňa v Pezinku, kto-
ré zahrajú barokové skladby.

Práce študentov výtvarného
odboru pod vedením Mgr. Art.
Danice Tykovej vytvoria v mú-
zeu ilúziu barokového života
zhmotnením fantastickej cesty
Jána Kupeckého krajinami a
mestami, ktoré ho najviac for-
movali.

Naše múzejné pedagogičky
pripravili na 21. mája Noc s
Jánom Kupeckým od 18.00 do
22.00 h tvorivé dielne, kvíz, há-
danky, formy, ktoré umožnia spo-
znávať svet baroka.

Prekvapením bude dobové
kostýmové oblečenie pre ma-
lých aj veľkých návštevníkov s
možnosťou sa v ňom odfotiť na
pamiatku. (ET)

Kupeckého svet v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

FOTO: Eva Amzler
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Pezinský zámok sa opäť stane klenotom

Noc s Andersenom 2016
Malokarpatská

knižnica v Pezinku
bola jedným z 235
miest na Sloven-
sku, kde v piatok 1.
apríla deti nocovali
počas medzinárod-
ného podujatia na
podporu čítania de-
tí Noc s Anderse-
nom. V Pezinku to
boli druháci z Jolly
Home School spolu
s druhákmi zo ZŠ
Jána Kupeckého
v Pezinku. Pretože
sa podujatie konalo 1. apríla, ktorý je aj svetovým dňom vtáctva,
venovali sme sa predovšetkým vtáčikom a rozprávkam a príbe-
hom o nich.

Program Noci s Andersenom, tak ako každý rok, otvoril primá-
tor Pezinka Mgr. Oliver Solga, ktorý prečítal deťom rozprávku Slá-
vik. Deťom knihovníčky predstavili Hansa Christiana Andersena,
jeho život a známe aj menej známe rozprávky, ktoré napísal.

V Malokarpatskom múzeum v Pezinku bol pre deti pripravený
dobrodružno-literárny program založený na pezinskom príbehu
o vinároch a vodníkoch. Deti si zahrali časť príbehu a vypočuli si
aj skutočný príbeh zo súdneho prostredia v Pezinku a v skupi-
nách vymýšľali rozsudok pre obvinenú Pezinčanku Agnešu. V
prestrojení za bubeníkov, zbrojnošov a stráže sa presunuli do
klietky hanby, kde sudcovia prečítali originálne a vtipné rozsudky.

Po návrate do knižnice na deti čakal fotograf Peter Fock, kto-
rý systematicky fotí vtáctvo okolia Pezinka a v priestoroch odde-
lenia pre deti v knižnici je výstava jeho fotografií. Priniesol si
okrem svojho veľkého fotoaparátu a maskovacej siete, ktorou
sa maskuje, aby ho vtáci nezazreli, fotografie a nahrávky spevu
mnohých vtáčikov, niektoré deti poznali, iné nepoznali ani
dospelí. Porozprával o každom vtáčikovi niečo zaujímavé aj
ako ho nalákal, aby zapózoval a zaspieval práve jemu.

Pre deti boli potom pripravené zábavno-motivačné hry a aby
sme ich nenechali zaspať, aj veľká papierová guľovačka. Po-
tom sme sa začali chystať na vtáčí bál, deti si zdobili krídla a
škrabošky a takto vystrojené otvorili úvodným tančekom vtáčiu
slávnosť. Bola už polnoc a mnohým vtáčikom sa už zívalo.
Vytancovali sa do úmoru a pobrali sa medzi knižky do svojich
spacákov spať. Dlho ale nespali, ráno sme ich zobudili, nakŕmi-
li, ešte si mohli čítať, hrať sa, kým prišli rodičia.

Ďakujeme za podporu Mestu Pezinok, Reštaurácii Lalia a
Pekárni Bageta v Pezinku za podporu a sponzoring podujatia.
Vďaka platí aj našim dobrovoľníčkam, ktoré pomáhali pri orga-
nizácii programu. Tešíme sa na ďalších detských knižničných
nocľažníkov. Daniela Tóthová
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Čo vás ako Kysučana pri-
viedlo do Pezinka?

Aké ambície máte v oblasti
vinárskej výroby?

Ako sa z konzumenta a znal-
ca vína stane jeho producent?

Pochádzam síce z Kysúc, ale
v Bratislave som prežil viac ako
štyridsať rokov. Keď sme preda-
li vydavateľstvo, mal som nie-
koľko predstáv o tom, čo by som
chcel ďalej robiť. Pôvodne sme
uvažovali nad kúpou zámku v
Moravanoch nad Váhom, v kto-
rom sme chceli vybudovať SPA
hotel. Mojou dávnou túžbou
však bolo pestovať hrozno a do-
rábať víno. V okolí Pezinka sme
prešli viacero objektov, ktoré sa
nám pozdávali na zriadenie vi-
nárstva. A keďže, ako sa vraví,
kto hľadá, nájde, nakoniec sme
skončili vo vašom zámku, ktorý
bol na predaj a k nemu boli „pri-
balené“ aj vinohrady na juhu
Slovenska v Dubníku a vo Svo-
díne, teda v Strekovskej vino-
hradníckej oblasti. Zámok sa
ukázal ako dobré riešenie, pre-
tože v jeho historických pivni-
ciach sa víno oddávna vyrába-
lo. Severné krídlo, ktoré svojho
času vyhorelo a neskôr tu do-
stavali neatraktívnu budovu, sa
dá prestavať na hotel, ktorý sply-
nie s objektom. A nájde sa tu
priestor aj pre galériu.

Nedávno som si pri podobnej
otázke úsmevne spomenul,
ako sme na Kysuciach vyrábali
v demižónoch šípkové, ríbezľo-
vé a trnkové víno. Tým skôr
dnes viem naozajstné dobré ví-
no oceniť. Ambície máme tie
najvyššie. Som rád, že do toho
so mnou ide aj mladší syn Šte-
fan a za spoločníka vo vinár-
stve sme pribrali Romana
Janouška, jedného z najlepších
vinárov na Slovensku. Nezač-
neme teda na zelenej lúke.

Keď sa človek usiluje o to, aby
mal radosť zo života, občas sa
mu to aj podarí. Párkrát sa to po-
darilo aj mne. Kedysi som ako
novinár obdivoval zahraničné
časopisy spoza vtedajšej že-
leznej opony. Páčilo sa mi nie-
len, aké boli výpravné, ale pre-
dovšetkým na mňa dýchla slo-
boda písania. A keď padol ko-
munistický režim, tento obdiv
sa hneď pretavil do nápadu vy-
skúšať si to. Založili sme časo-
pis Plus 7 Dní a vybudovali
úspešné veľké vydavateľstvo.
Takisto je to s vínom: viem zhod-
notiť, či je dobré alebo zlé, mám
reprezentatívnu zbierku najlep-
ších vín z celého sveta. Snažil
som sa navštíviť najlepších vi-
nárov, na Morave v Taliansku, v
Austrálii, Amerike a popri tom
sa dozvedieť aj niečo zo zákuli-
sia. Treba uznať, že v posled-
ných rokoch sa aj slovenskí vi-
nári naučili vyrábať dobré víno,
využívajú moderné technoló-
gie, nazbierali skúsenosti, na-

brali odvahu aj guráž. Vždy ma
to priťahovalo, chcel som mať
aspoň maličký vinohrad a nako-
niec sa mi podarilo kúpiť dva
veľké vinohrady.

Budeme sa síce volať Zámoc-
ké vinárstvo, ale špičková edí-
cia nášho vína bude niesť ná-
zov Edícia Roman Janoušek.
On je známy asamblážami, te-
da výrobou vín na francúzsky
spôsob, zmeskami. Samozrej-
me budeme robiť aj kvalitné
odrodové vína. Vinohrady, kto-
ré sme kúpili, majú bohatú
skladbu odrôd, v ktorej dominu-
jú Cabernet Sauvignon, Fran-
kovka modrá, Rizling rýnsky či
Rulanské šedé. Vinice v tejto
oblasti sú rozložené na maleb-
ných pahorkoch, orientované
na juh. Sú tu slnečné dni, víno
má príjemné kyselinky aj cukry,
ktoré mu dodávajú sviežosť a
bohatú chuť.

Stretol som sa takýmto názo-
rom, ale konkurencia môže pô-
sobiť aj pozitívne.Ak zámok oži-
je, pritiahne turistov a návštev-
níkov nielen z Bratislavy a napo-
kon to pomôže aj domácim viná-
rom. Pretože ak sem budú cho-
diť ľudia, dnes môžu vyskúšať
jedno vinárstvo a nabudúce za-
sa iné, zvýšená návštevnosť by
mala pomôcť celému mestu.

Mám k vínu veľký rešpekt a po-
važujem za dôležité najmä, aby
bolo poctivo urobené. Aby mu
producent dal všetko vo vino-
hrade aj v ďalších fázach spra-
covania. Odborník František
Lipka mi pred rokmi povedal:
Nie je umenie pre toho, kto má
peniaze, kúpiť najdrahšie víno,
pri ktorom je predpoklad, že bu-
de aj kvalitné. Umenie je nájsť
kvalitné víno za primeranú ce-
nu a pochutiť si na ňom. Také ví-
no by sme chceli vyrábať. Čer-
vené naberá na sile vekom.
Slovenské biele vína mám rad-
šej, keď sú mladé a svieže. Ale
s chuťou je to ako keď sa ráno
obliekate. Raz si dáte svetlejšiu
košeľu, inokedy tmavšiu, a tak
aj chuť na víno závisí od nálady,
počasia, od ročného obdobia,
od jedla aj od príležitosti.

Keď som zakladal noviny,
chcel som dokázať, že doká-
žem konať slobodne a v slo-
bodnej dobe bez toho, že by
som komukoľvek slúžil alebo
prisluhoval. A myslím, že sa
nám to aj podarilo. Nikdy neboli
mojím prvotným cieľom penia-
ze, ale na druhej strane sme ich
museli zarábať, pretože keď ich
nezarobíte, nemôžete rozvíjať
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Na aké odrody sa budete za-
meriavať?

Nestretli ste sa s obava-
mi, že budete pre tunajších
producentov vína konkuren-
ciou?

Aké víno máte rád?

Aké sú vaše plány so zám-
kom?

firmu. Keď sme napokon vyda-
vateľstvo predali, hľadal som
spôsob, ako získané peniaze
investovať a ako podstatnú
časť vrátiť našim čitateľom.
Veľmi si vážim, že ma v tom pod-
porila rodina. Pri využití zámku
musím ale myslieť aj na to, aby
na seba zarobil, aby bolo na pla-
ty pre desiatky ľudí, ktorí tu náj-
du prácu. Na prízemí obnovíme
reštauráciu, ale tvrdím, že
dvakrát sa do tej istej rieky vstú-
piť nedá. V časoch, keď bola ob-
ľúbená reštaurácia na poscho-
dí, neboli ešte desiatky iných a
kvalitných reštaurácii v okolí,
ako je to dnes. Na poschodí pre-
to obnovíme pálfyovské apart-
mány, už sa nám podarilo zís-
kať časti nábytku identické s tý-
mi pôvodnými. Je tam banketo-
vá sála, ktorú začal budovať
František Pálfy, otec posledné-
ho vlastníka Jána Pálfyho, ale
nedokončil ju. Chvíľu tu boli na-
hrávacie štúdiá OPUS-u, po-
tom divadelná sála. Dotvoríme
tento priestor, čo – v spojení s
hotelom, ktorý bude mať okolo
sto lôžok – umožní, aby sa tu ko-
nali konferencie, kongresy, kon-
certy, bály, svadby. Bude tu reš-
taurácia s výhľadom na park, o
ktorý sa mesto vzorne stará.

K zámku patrí len časť bývalej
vodnej priekopy. Ostatné vlast-
ní mesto. Okolie zámku by ma-
lo vyzerať určite inak, než dnes,
keď ako prvé vidíte veľké par-
kovisko. Vedenie mesta aj časť
poslancov sa vyjadrili, že majú
záujem pomôcť pri riešení prob-
lému s parkovaním. Bez súčin-
nosti s mestom to nevyriešime.
Keď sa zámok „vylúpne“ vo svo-
jej plnej kráse, bude to zasa kle-
not ako kedysi.

Veľa závisí od pamiatkarov.
Máme stavebné povolenie na
rekonštrukciu pivníc, ktorá je v
plnom prúde a víno sa tam
začne vyrábať už z tohtoročnej
úrody. Vinárstvo bude teda ho-
tové do jesene. Zároveň do-
končujeme projekt na dostavbu
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Plánujete upraviť aj okolie
zámku tak, aby bola zmena
očividná už na prvý pohľad?

Aký dlhý čas nás delí od tej-
to chvíle? Ako dlho potrvá re-
konštrukcia zámku?

severného krídla. Záleží, ako
dlho bude trvať schvaľovanie a
získanie stavebného povole-
nia. Ak všetko dopadne podľa
predpokladov, do konca budú-
ceho roku by mala byť byť táto
časť prestavaná, obnovíme in-
teriéry aj nádvorie. Zámok mô-
že do dvoch rokov slúžiť verej-
nosti. Väčším sústom budú von-
kajšie fasády.

Málokto na Slovensku vie, že
existuje umelec, ktorý by sa dal
nazvať „sklárskym Picassom“.
Volá sa Dale Chihuly a jeho
predkovia pochádzajú z vý-
chodného Slovenska, z dedin-
ky Koškovce len 40 kilometrov
vzdialenej od rodiska Andyho
Warhola. Je to slávny a skutoč-
ne geniálny sklársky umelec.
Na Slovensku nikdy nebol, ale
pred štrnástimi rokmi sa v
Bratislave konala jeho veľká vý-
stava. Svoje exponáty nechal aj
tunajším galériám a inštitú-
ciám, napríklad prezidentskej
kancelárii. Nebolo by zlé, keby
na Slovensku vznikla galéria
Dalea Chihulyho. V USA sú je-
ho galérie a monumentálne vý-
stavy veľmi vyhľadávané, na
lístky sa stojí v dlhom rade. Ak
by sa tento variant podaril, išlo
by o galériu európskeho alebo
až svetového významu. Dru-
hou možnosťou je medzinárod-
ná galéria umeleckého skla,
kde budú zastúpení najlepší
sklári z celého sveta vrátane
Chihulyho, ale aj Slováci a Česi
v rozsahu, v akom ich väčšina
verejnosti ani nepozná. Keďže
Pálffyovci mali tiež sklárne, da-
lo by sa povedať, že nadviaže-
me na túto tradíciu.

Vidím, že Pezinok Kupeckým
doslova žije, čo je dobre, preto-
že by ním malo žiť celé Slo-
vensko. Je to maliar, ktorý sa v
Pezinku narodil, žil tu istý čas a
má tu korene. V zámku bola pô-
vodne gotická kaplnka, z ktorej
ostal iba fragment, no pravde-
podobne tam bola aj mladšia
kaplnka, ktorú chceme obnoviť.
Keď som videl, aký je v Pezinku
záujem o Kupeckého, bolo mi
jasné, že sa jeho obraz Svätý
František z Assisi bude hodiť
práve do tejto kaplnky. Marke-
tingovo je to dobrý krok, no pre-
dovšetkým je to gesto, signál,
že sa s Pezinkom chceme zžiť,
niečo preň urobiť. Napokon zá-
mok tomuto mestu vždy ostane,
zatiaľ čo my budeme len malou
epizódou v jeho histórii.
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Keďže ste znalec výtvarné-
ho umenia, určite máte pres-
nú predstavu, ako využijete
zámocké priestory po tejto
stránke.

Aj vašou zásluhou sa poda-
rilo do Pezinka priviezť obraz
slávneho pezinského rodáka
Jána Kupeckého. S akou mo-
tiváciou ste išli do dražby?

(kam)

Štefan Šimák založil SPO-
LOČNOSŤ 7 PLUS, vydava-
teľstvo známe mnohými ob-
ľúbenými titulmi vrátane týž-
denníka Plus 7 dní. Po zme-
ne majiteľov sa však rozho-
dol venovať vinárstvu a ces-
tovnému ruchu. Pochádza
z Kysúc, no napokon za-
kotvil v Pezinku. A s čitateľ-
mi Pezinčana sa podelil o
svoje plány na rekonštruk-
ciu pezinského Zámku.

Pre študentov a dospelých:

Prebiehajúce výstavy:

Pre školy a verejnosť:

Literatúra v Radnici: ČeskosLOVEnsko.

Otvorenie letnej čitárne:

Život v záhradke: výstava fotografií Ing. Pavla Stanka.

Kým školský zvonček zazvoní.

Fauna a flóra Malých Karpát:

Čítanie je IN: Beseda o knihe Márie Ďuríčkovej: Danka a
Janka.

Beseda s astronómom a spisovateľom Dušanom Kalman-
čokom.

Maľovanie na sklo na tému Fauna a flóra Malých Karpát.

Ako sa rodí písmenko?

Prázdniny so Šikulovcami.

Účinkujú hudobník Da-
vid Koller (Lucie) a poetka Mirka Ábelová. Termín: 9. mája o 19.00 h
v Radnica – cafe bar restaurant, M. R. Štefánika 1, Pezinok.

Beseda so spisovateľkou Martinou
Monošovou. Termín: 17. mája o 17:00 h v Letnej čitárni, Holuby-
ho 5, Pezinok.

Výsta-
va pokračuje do 13. mája 2016 vo výstavných priestoroch Ma-
lokarpatskej knižnice v Pezinku.

Termíny: 3., 5. 12., 16., 24.,
26., 27., 30., 31. mája 2016, pre deti materských škôl v odd. pre
deti, Holubyho 5, Pezinok.

beseda o rastlinnej a živočíšnej
ríši v Malých Karpatoch, spojená s výstavou fotografií. Termín:
9., 10. mája, so žiakmi základných škôl v odd. pre deti, Holubyho
5, Pezinok.

Termín: 6. mája, so žiakmi CZŠ Narnia v odd. pre deti,
Holubyho 5, Pezinok.

Termín: (zatiaľ) 23. mája 2016 o 11.30 h v odd. pre deti,
Holubyho 5, Pezinok.

Termín: 18. mája, pre žiakov ZŠ Fándlyho v odd. pre deti,
Holubyho 5, Pezinok.

Beseda o tom, ako vzniklo písmo a o je-
ho vývoji a forme. Termín: 20. mája o 11:00 hod., pre deti Jolly
Home School. Miesto konania: odd. pre deti, Holubyho 5,
Pezinok

Beseda o knihe Vincenta Šikulu:
Prázdniny so strýcom Rafaelom s Veronikou Šikulovou. Termín:
23. mája, so žiakmi ZŠ Jána Kupeckého. Miesto konania: odd.
pre deti, Holubyho 5, Pezinok.

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

,

Kontakt:
dos-

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

MALOKARPATSKÁ KNIŽNICA

Inzercia
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Rok oslobodenia, rok bolesti, rok zmien
Jednou z udalostí, ktorú si

svet v tomto roku pripomenul,
bolo 71. výročie ukončenia dru-
hej svetovej vojny. Konfliktu, kto-
rý zasiahol do ľudských životov
a natrvalo poznačil osudy ľudí i
miest. Koniec vojny síce so se-
bou priniesol radosť a úľavu, no
aj následky, s ktorými bolo po-
trebné sa vyrovnať. Pri spo-
mienke na spontánnu radosť z
víťazstva ale aj bolesť a obete,
ktoré si boje vyžiadali, bývajú zá-
ležitosti späté s vysporiadaním
pomerov tesne po ukončení voj-
ny neraz zatlačované do úza-
dia. Avšak dôsledky vojny a bo-
jov zvádzaných pri oslobodzo-
vaní územia Červenou armá-
dou neobišli ani naše mesto. To,
akým ťažkostiam musel Pezi-
nok čeliť, s akými problémami
sa musel vyrovnať a ako prebie-
hal návrat do normálneho živo-
ta, nám popri iných prameňoch
umožňujú odkryť aj zápisy za-
znamenané v kronike mesta.
Napriek tomu, že spomínané zá-
pisy musíme brať s kritickým od-
stupom, berúc do úvahy obdo-
bie, kedy vznikli, ako aj fakt, že
nešlo o úradné dokumenty, sú
pre nás zaujímavým zdrojom po-
znania, približujúcim obraz Pe-
zinka v povojnovom období.
Listy kroniky pred nami odhaľu-
jú príbehy ľudí, problémy a útra-
py, s ktorými v týchto časoch zá-
pasili.

Prvé ťažké chvíle, ktorým bo-
lo obyvateľstvo Pezinka vysta-
vené, súviseli so stopami, kto-
ré po sebe zanechali boje o
mesto, prebiehajúce v prvých
aprílových dňoch roku 1945.
Popri materiálnych škodách to
boli predovšetkým straty na ži-
votoch a telá padlých, s ktorými
bolo potrebné sa rýchlo a v krát-
kom čase vysporiadať. Padlí vo-
jaci boli provizórne pochováva-
ní v miestnom parku alebo vo-
voľných záhradách. Okrem to-
ho mesto zápasilo aj s veľkým
počtom uhynutých zvierat. Veď
len na území Pezinka bolo zabi-
tých okolo 150 koní. Po ustano-
vení Národného výboru preto
patrilo k prvoradým úlohám, kto-
ré si stanovil, vyčistenie mesta
od pozostatkov vojny. Skupiny
pracovníkov tak prechádzali po
uliciach mesta a zbierali uhynu-
té zvieratá, ktoré neskôr zako-
pávali do protitankového prie-
kopu pri ceste vedúcej do
Kučišdorfu. No bol tu ešte ďalší
problém a tým bolo množstvo
nebezpečného vojenského ma-
teriálu, ktorý zostal v meste a
blízkom okolí po prechode ne-
meckej a sovietskej armády.
Rôzne granáty, míny a výbušni-
ny predstavovali totiž závažnú
hrozbu pre bezpečnosť miest-
nych obyvateľov. Pod dozorom
vojakov Červenej armády boli z
tohto dôvodu skupinami miest-
nych pracovníkov prevádzané
očisťovacie práce. Len z mest-
ského parku bolo podľa údajov
v pezinskej kronike odvezených
9 nákladných áut mín, granátov
a výbušnín.Avšak napriek zave-
deným opatreniam si vojna aj v
tomto smere vyžiadala svoju
daň, keď po neopatrnom zaob-

chádzaní s mínou vo vinohrade
prišiel o život miestny obyvateľ
Jozef Mravec. Stalo sa tak 6. jú-
la 1945. Popri úlohách, ktoré
mesto riešilo v súvislosti so stra-
tami na životoch a škodách na
majetku spôsobených bombar-
dovaním a bojmi, nemôžeme
opomenúť starostlivosť o rane-
ných a chorých. Ešte pred za-
čiatkom bojov disponoval Pe-
zinok ošetrovňou Červeného
kríža, ktorá sa nachádzala v
priestoroch Zámku. Tá však bo-
la v prvé dni príchodu frontu zni-
čená. S rastúcim počtom rane-
ných boli v meste následne zria-
dené dve pomocné nemocnice.
Prvá, disponujúca dvadsiatimi
lôžkami, sa nachádzala v dome
lekára dr. Grünna, druhá s ôsmi-
mi lôžkami bola v ordinácii dr.
Krištúfka na Moyzesovej ulici.
Obe nemocnice poskytovali
ošetrenie v prvom rade ľuďom
raneným pri náletoch, ale veno-
vali sa i pacientom s infekčnými
ochoreniami, či dlhodobo cho-
rým, ktorých nebolo možné lie-
čiť v domácom prostredí. Obe
pomocné nemocnice fungovali
do 2. mája roku 1945.

Situáciu v prvých dňoch po
oslobodení komplikovala aj sa-
motná prítomnosť vojsk Červe-
nej armády. Zo strany niekto-
rých vojakov totiž začalo čosko-
ro dochádzať k prejavom neprí-
stojného a násilného správania.
Nadšenie a prejavy vďačnosti,
ktoré ľudia smerovali k vojakom
vítajúc ich jedlom a vínom tak vy-
striedali obavy.Ako spomína pe-
zinský kronikár Jozef Krivo-
šík....

Nepríjemnostiam sa nevyhol
ani najväčší podnik v meste -
Slovenské vinohradnícke druž-
stvo, ktorého zásoby vína u-
skladnené v pivnici na Čikošni,

„keď niektorí vojaci popí-

jali, dopúšťali sa neprístojností.

Menovite v nasledujúce dni,

keď prechádzali mestom väčšie

a väčšie zbory, ktoré sa nedali

riadne kontrolovať veliteľmi.

Nadšenie, chvále a menovite

hostenie začalo klesať. Ľudia

znovu ukrývali všetko, menovi-

te víno. No, bolo už neskoro!

Vojaci sa dozvedeli, že je tu

dostatok vína a keď ľudia nech-

celi dať víno po dobrote, brali si

ho nasilu. Tak potom dochádza-

lo až k tragickým prípadom, kto-

rým za obeť padol miestny ob-

čan Michal Mlčuch. Taktiež bol

zastrelený v domnení, že ide o

špióna Michal Čulena, úradník,

ktorý súc zvedavý vyšiel večer

na strechu mlyna pri kláštore,

odkiaľ bol zostrelený. “

na Zámku a vo Farskej pivnici,
utrpeli príchodom frontu nema-
lé škody. Najmä pivnica na Či-
košni, ktorá stála priamo v ceste
pochodujúcich vojsk dopadla
najhoršie, čo nám približujú aj
stránky pezinskej kroniky, kde
je zaznamenané, že...

Trochu iný osud čakal
pivnicu družstva, ktorá sa na-
chádzala v Zámku. Tá bola po
príchode Červenej armády vza-
tá pod jej správu ako trofejná.
Každý došlý vojak bol zároveň
obdarovaný litrom vína a po-
hostený. Takýmto spôsobom sa
minulo niečo vyše 200 hektolit-
rov. Asi po troch týždňoch bol
podnik vypustený zo zoznamu
trofejných podnikov a bol daný
pod správu družstva, avšak pod
podmienkou, že bude víno do-
dávať aj nemocniciam ruského
červeného kríža a pre Červenú
armádu. Od 1. mája sa začalo v
podniku pracovať opäť riadne a
v plnom chode ďalej.

Napriek spomenutým neľah-
kým okolnostiam sa život v mes-
te začal postupne dostávať do
normálu, aj keď so špecifi-
kami, ktoré so sebou priniesol
povojnový vývoj a blížiaci ná-
stup nového režimu. Dva týžd-
ne po oslobodení sa v Pezinku
z miestnych vojakov sformoval
tzv. „strážny oddiel“, ktorý vyko-
nával strážnu a poriadkovú služ-
bu. Správy v meste sa ujal už
zmienený dočasný Národný vý-
bor. Okrem toho v meste chvíľu
pôsobil sovietsky vojenský veli-
teľ mesta. V prvé dni po oslo-
bodení začal dokonca vychá-
dzať aj miestny časopis pod ná-
zvom „Občianske zvesti“. Časo-
pis bol tlačený manuálne v Me-
sikovej tlačiarni na Štefánikovej
ulici a prvé číslo vyšlo už 8. aprí-
la. Obyvateľstvu prinášal poli-
tické správy, informácie o vo-
jenskej situácii ako aj vyhlášky
a pokyny Národného výboru.
Redaktori časopisu získavali in-
formácie od miestneho soviet-
skeho veliteľstva a z ruských no-
vín, resp. od pojazdných rus-
kých tlačiarní ktoré prechádzali
mestom. Občianske zvesti vy-
chádzali 2-3 krát do týždňa až
do svojho zastavenia - 1. mája.

Určitým zmenám sa nevyhlo
ani vojnou postihnuté hospo-
dárstvo. Do podnikov boli pride-
ľovaní národní správcovia, ktorí
boli určení i do všetkých tých
podnikov, ktorých majitelia boli

„víno v

tejto pivnici bolo zväčša vy-

pustené, bo tí, čo si víno brali,

nechali zbytok vytiecť. Vypuste-

ného vína bolo 75 centimetrov

vysoko.“

Nemci. A bola to práve nemec-
ká otázka či otázka vyrovna-
nia sa s predchádzajúcim re-
žimom, ktorá rezonovala v čase
po oslobodení aj v uliciach Pe-
zinka. Koncom mája roku 1945
bol v Grinave zriadený sústre-
ďovací tábor pre Nemcov, ktorí
mali byť vyvedení do Nemec-
ka. Ako sa spomína v kronike
mesta...

Z tábora v
Grinave boli Nemci následne po-
sielaní do centrálneho tábora v
Petržalke a odtiaľ do Nemecka.
Pôda a vinohrady po nemec-
kých obyvateľoch boli postupne
prideľované občanom sloven-
skej národnosti. Uprednostňo-
vaní boli partizáni, účastníci
Slovenského národného pov-
stania a osoby politicky a národ-
né spôsobilé. Do prenájmu bol
daný aj opustený domový maje-
tok. No ani obyvateľov sloven-
skej národnosti neobišla po-
vojnová túžba volajúca po odsú-
dení predošlého systému. Už v
prvý deň po príchode Červenej
armády bol za prisluhovanie re-
žimu zastrelený istý Pavel
Buocik. Okresným ľudovým sú-
dom bol zasa k 15 rokom za svo-
ju predchádzajúcu činnosť od-
súdený Pezinčan Klapka. Men-
ších trestov, ktoré novozriadené
ľudové súdy vyniesli, však bolo
vynesených viac.

Pri zavádzaní nového poriad-
ku pristúpilo naše mesto ešte k
radu ďalších opatrení, ku kto-
rým patrilo popri iných i preme-
novanie ulíc. Z Námestia A.
Hlinku sa stalo Námestie slo-
body, UlicaA. Hitlera sa zmenila
na Ulicu generalissima Stalina
a ulica Pod lipou bola premeno-
vaná na Ulicu maršala Malinov-
ského. Značné úsilie vynaložilo
mesto aj na zásobovanie oby-
vateľstva, odstránenie poško-
dených budov, náhradu škôd
spôsobenú prechodom vojsk či
zápas s rozmáhajúcim sa čier-
nym obchodom ako následkom
zvyšovania cien. Zároveň boli
vynakladané nemalé prostried-
ky aj na ubytovanie a zásobo-
vanie Červenej armády, konkr.
časti generálneho štábu 2. ukra-
jinského frontu maršala Mali-
novského. Posledné jednotky
Červenej armády odišli z Pe-
zinka až koncom roku - 27. de-
cembra 1945. Blížil sa záver ro-
ka, vojaci odišli, vojna dávno
skončila, no život išiel ďalej a
Pezinok čakal ďalší vývoj plný
celospoločenských a politic-
kých zmien.

Malokarpatské múzeum
v Pezinku

„zaisťovanie prevádza-

li členovia Národného výboru

za asistencie Národnej bezpeč-

nosti a polície. Zaistiť sa mali

Nemci a ich rodiny boli upozor-

nené, aby sa behom 2-3 hodín

pripravili na odchod do tábora,

Každá rodina si mohla so sebou

vziať šatstvo, potraviny a všetko

to dopravili mestské povozy do

tábora. Členovia Národného vý-

boru po odvedení Nemcov byty

zapečatili, aby bolo zabránené

krádežiam. No napriek tomu sa

prihodilo niekoľko vlámaní do

zatvorených bytov. “

Mgr. Lucia Burdová,

Pohľad na rok 1945 prostredníctvom pezinskej kroniky

FOTO: archív MMvPk
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU máj

5. 5. Mama, ocko - poď sa hrať: Srdiečko pre mamičku.

8.5. Deň matiek.

12.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Včielky.

19.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Podmorský svet.

21.5. Jarná Zóna bez peňazí.

26.5. Mama, ocko - poď sa hrať: Mravčekovia.

28.5. Deň detí.

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

Katarína Kvetková,

Stret-
nutia s rodičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. De-
ti so svojimi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

Oslava Dňa matiek s vystúpeniami detí z krúž-
kov CVČ so začiatkom o 16.00 h.

Stretnutia s rodičmi a
ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svojimi ro-
dičmi strávia tvorivé popoludnie.

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

Pre všetkých, ktorí chcú byť sú-
časťou celoslovenskej myšlienky – darovať a povymieňať si ve-
ci, oblečenie, knižky,.. a zažiť tak atmosféru spolupatričnosti.
Začiatok o 10.00 h.

Stretnutia s ro-
dičmi a ich deťmi každý štvrtok od 10.00 do 12.00 h. Deti so svoji-
mi rodičmi strávia tvorivé popoludnie.

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

na alebo
na telefónnych číslach

CVČ Pezinok

www.cvcpezinok.sk

Zmena programu vyhradená!

21. mája Deň múzeí a galérií.

Malý ateliér s Marcelkou

Nový ateliér + Libuška Buchtová

Odev s príbehom

Kurátorský výklad k výstave – Július
Považan, Dolovanie zlata.

Voľný vstup do expozícií

Aukcia obrazov z dielne Nového ateliéru

Šikovný jarmok

ODEV s PRÍBEHOM – Textilné renesancie Libušky Buchtovej

Slovenská národná galéria, Galéria insitného umenia v Pezinku
pozýva 2016 na

10.00 - 11.30 h (výtvarný ateliér pre
deti)

12.00 - 13.30 h
(výtvarný ateliér pre starších, naučme sa bati-
kovať)

14.00 - 15.00 h
(módna prehliadka spojená s predajom mode-
lov zAteliéru – Libuše v Brne)

15.00 - 17.00 h
(kurátorka insitné-

ho umenia Katarína Čierna) Počas celého dňa.

10.00 - 19.00 h

10.00 - 9.00 h

10.00 - 18.00 h – ukážka a predaj výrobkov
mladých umelcov

Móda je komunikačný prostriedok, ktorý odhalí našu osobnosť.
Pani Libuška z Brna premieňa oblečenie, ktoré ste už nosili a zaži-
li ste v ňom mnoho pekných chvíľ. Jej tvorba vracia tieto kúsky ob-
lečenia, (ktorého sa nechcete vzdať) opäť do života a späť do na-
šich šatníkov. Pridáva k nim lásku a vtip. Preto sú jej modely jedi-
nečné a originálne. Treba túto atmosféru zažiť a vidieť. Ako bonus
ponúka pri kúpe 2 kusov - 3 kus zadarmo.

Cajlanská 255, Pezinok, 0911/334 552,

Program

Kontakt: pezinok@sng.sk

GALÉRIA INSITNÉHO UMENIA
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V Pezinku sa 16. apríla konala spomienka na 10. výročie úmrtia
gvardiána kapucínskeho kláštora v Pezinku pátra Alojza Karola
Horvátha OFMCap. Program sa začal pietnou spomienkou pri ka-
pucínskej hrobke na cintoríne, pokračoval svätou omšou v Kapu-
cínskom kostole, celebrovanou bývalým provinciálom P. Fidelom
Pagáčom a vyvrcholil „Pohodovým večerom“ s dokumentárnym
filmom o pátrovi Alojzovi a svedectvami spolubratov kapucínov,
príbuzných i Pezinčanov, ktorí ho poznali.

Páter Alojz Karol Horváth sa narodil 13. 1. 1917 v Prievaloch
(vtedy Šándorf). Ku kapucínom vstúpil 1. 8. 1933 a večné sľuby
zložil 2. 2. 1938. Kňazskú vysviacku prijal 29. 6. 1940 v Olomouci
a primičnú sv. omšu slúžil v Šenkviciach. V roku 1942 prišiel do ka-
pucínskeho kláštora v Pezinku, kde sa čoskoro stal gvardiánom.
Naplno sa zapojil do náboženského života v Pezinku aj do diva-
delného krúžku Poverello, ktorý vystupoval v divadelnej sále pri
kláštore a pomáhal im svojím technickým nadaním. Počas Akcie
kláštory v noci z 13. na 14. apríla 1950 sa stal kláštor tzv. kárnym
kláštorom pre predstavených reholí a kapucíni sa museli presťa-
hovať na prízemie. PáterAlojz vodil bezpečnostné zložky po celej
budove, vrátane povaly a vežičky a hoci nič nenašli, v novinách sa
objavil článok s nepravdivou informáciou, že v kláštore sa našli
zbrane. Páter Alojz napísal do novín, a hoci odpovedali, že ide o
chybu, opravu neuverejnili. Dva roky pôsobil ako správca kapu-
cínskeho kostola, kedy zachránil z kláštora pred zničením knihy a
iné veci, ktoré ukryl u spoľahlivých ľudí. V roku 1952 boli z kláštora
vyvezení do centralizačného kláštora v Králikách aj poslední kapu-
cíni. Po prepustení v roku 1956 sa páterAlojz zamestnal ako údrž-
bár v Charitnom domove pre rehoľné sestry na hrade Slovenská
Ľupča. Tam bol zatknutý príslušníkmi ŠtB a po trojmesačnom vy-
šetrovaný odsúdený na 3 roky v súdnom procese s kapucínmi 30.
9. 1961. Odvolací súd na Pankráci 9. 11. 1961 rozsudok potvrdil.
Vo výkone trestu bol vo väznici vo Valdiciach. Prepustený bol na
amnestiu 9. 5. 1962 (súdne rehabilitovaný bol až 8. 5. 1991). Do
Pezinka sa vrátil v čase politického uvoľnenia v rokoch 1968-1973
a pôsobil tu ako kaplán. V čase normalizácie bol v roku 1973 pre-
ložený do Mostu pri Bratislave a v roku 1975 do Marianky, kde bol
neustále sledovaný a zastrašovaný agentmi ŠtB a zažil aj krádež
milostivej sošky. V roku 1988 odišiel na odpočinok do svojho do-
mu v Pezinku a po revolúcii sa vrátil do kapucínskeho kláštora
opäť ako gvardián (do roku 2001). Po zrušení charitného domova
v Pezinku odišiel 12. 10. 2004 do kapucínskeho kláštora v Brati-
slave. Zomrel po ťažkej chorobe v nemocnici v Bratislave na Kra-
mároch 17. 3. 2006. Pohrebným obradom v Pezinku 21. 3. 2006
predsedal emeritný biskup Mons. Dominik Tóth. Peter Sandtner

Spomienka na pátra Horvátha

Alojz Karol Horváth (v strede) s blízkymi priateľmi

Nadácia REVIAv spolupráci so študent-
mi a pedagógmi Obchodnej akadémie v
Pezinku pripravila hru určenú pre všetky
vekové kategórie – Dobrocaching.

Určite mnohí z vás poznajú geocaching –
je to zábava a určitý druh športu. Hľadanie skrýš na zemi, kdekoľ-
vek, väčšinou na zaujímavých miestach. Dobrocaching je podob-
ná hra zasadená do nášho regiónu, obohatená o posolstvo filan-
tropie. Prostredníctvom príbehov objavíte zabudnutú históriu regi-
ónu, miesta, kde žijete. Príbehy, ktoré spísali študenti, vás navedú
k jednotlivým skrýšam, kde sa v schránkach nachádzajú indície.
Ak pátrači nájdu všetkých 20 schránok, poskladajú z nich filantro-
pický odkaz. A bude sa nielen hľadať, ale aj súťažiť – o prvého
účastníka, ktorý nájde skrytý odkaz, o najstaršieho, najmladšieho
účastníka... Príďte a zabavte sa celá rodina. Strávte aktívne čas,
spoznajte históriu, zašportujte si. Hru spustíme v priebehu mája.
Ako sa zapojiť? Sledujte náš web: a
dozviete sa viac o hre. Putujte históriou a krajom spolu s nami.

a

www.revia.sk/dobrocaching

Frederika Heribanová REVIA(Obchodná akadémia, Pezinok)

Máte radi tajomstvá, šifry a príbehy?
Príďte ich s nami objavovať

Malokarpatský banícky spolok v Pezinku pozýva
svojich priaznivcov a ostatných záujemcov na 5. roč-
ník Prechodu po Banskom náučnom chodníku.

Podujatie sa uskutoční . Stretneme
sa na štarte na Zumbergu (parkovisko) pred
Pinelovou nemocnicou. (MBS)

v sobotu 14. mája
o 9.00 h

Pozvánka na Prechod
Banským náučným chodníkom

Dňa 20. 2. sa spolu 23 pe-
zinských diabetikov, v tom čase
ešte neorganizovaných v Dia
Bozin, zúčastnilo 1. národnej
konferencie... o vzdelávaní pa-
cientov v oblasti medicínskeho
výskumu... Eupati vlastne zna-
mená Európsku akadémiu pa-
cientov. Bola to konferencia or-
ganizovaná EU, mala medziná-
rodnú účasť a aj zo strany SR
sa jej dostalo toho najvyššieho
zastúpenia. Konferencia bola
precízne zorganizovaná, o ino-
váciách spolu v šiestich medi-
cínskych odboroch referovali
profesori SZU...

Z prednášok sme sa dozve-
deli, že pacient má svoje práva
zakotvené v európskej i národ-
nej Charte práv pacientov, že je
v liečebnom procese práve taký

dôležitý ako lekár, že liečba by
mohla byť efektívnejšia, keby
bol pacient vzdelaný, atď.
V skutku hodnotná informácia
odznela o zriadení tzv „toolbo-
xu“ (ale zatiaľ iba v svetových
jazykoch).

Naša skupina, po každej
stránke nadštandardne uspo-
kojená, bola na náklady zriaďo-
vateľa dovezená do Pezinka s
presvedčením, že sa už koneč-
ne schyľuje k ozdraveniu zdra-
votníctva. Boli sme rozhodnutí
dožadovať sa „svojich práv“.
Páčilo sa nám, že ambíciou le-
kára musí byť snaha o to,
aby pacienti od nich odchádzali
spokojní s ich ľudským prístu-
pom.

A potom sme navštívili našu
diabetologičku MUdr. Holubčí-

kovú, aby sme jej vyčítali, že od
nej väčšina z nás odchádza pl-
ná výčitiek, že „zasa sme veľa
a ešte aj nevhodného jedli...“
Pani doktorka práve dovyšetro-
vala svoje každodenné pen-
zum pacientov. V ten deň vy-
šetrila „ iba “ 48 pacientov, lebo
jej spolupracovníčka, zdravot-
ná sestra p. Gaštanová bola
chorá. Bola unavená, a tak sme
sa jej neopovážili vyčítať, že pri
tomto počte pacientov mohla
venovať každému z nich maxi-
málne 5 minút a že v takom reži-
me z jej strany naozaj nebolo
času na nejaké komformnejšie
správanie. Tých maximálnych
5 minút sa totiž dostane každé-
mu priemernému pacientovi aj
keď pracujú v tandeme, lebo ce-
lá ich databáza vykazuje počet

4 800 chorých na cukrovku!!!
Naše ego, po EUPATI vzdela-

nejšie, neľútostne vytriezvelo:

Musíme sa mierniť v
jedení, nesmieme zabúdať na
lieky (na inzulín!) a prípadný vy-
šší príjem sacharidových jed-
notiek vyvažovať väčšou pohy-
bovou aktivitou! Až potom bude
môcť na nás byť pani doktorka
vľúdnejšia, lebo jej veľakrát
na našom zdraví záleží oveľa
väčšmi ako nám samotným...
a to je tá pravá vzdelanosť pa-
cientov

A na záver: ďakujeme vám,
páni profesori (doktori), i vám
naši diabetológovia, že vám na
nás záleží a robíte pre nás čo
viete a v daných podmienkach,
čo môžete.

to my musíme byť na seba
prísnejší!

Ing. Ján Kováč

Boli sme na konferencii EUPATI

Deň narcisov v Pezinku
Pezinok, ako všetky mestá na Slovensku,

sa už tradične zapája do najznámejšej fi-
nančnej zbierky na pomoc onkologickým pa-
cientom, ktorú organizuje Liga proti rakovi-
ne. I tento rok sa do zbierky organizačne za-
pojili členky Klubu Venuša, 61. Zbor pezin-
ských skautov Modrý oblak (na fotografiách)
a pezinské školy. V čase uzávierky bola pod-
ľa pani Alžbety Strapákovej z Klubu Venuša
predbežná vyzbieraná suma za Pezinok
7827 € no toto číslo nie je konečné. Presnú
sumu zverejníme v budúcom čísle Pezin-
čana. (pb)

Armáda spásy a mesto Pezinok pripravili pre rómsku komuni-
tu z Pezinka, Galanty a Plaveckého Štvrtka koncert, ktorým v
Dome kultúry v Pezinku 6. apríla oslávili Medzinárodný deň
Rómov. Pracovníci oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti
MsÚ pripravujú na Deň Rómov každý rok iný program. Po ro-
koch, keď pezinskí Rómovia svoj sviatok oslavovali športovo-
spoločenskými podujatiami či dokonca upratovaním na Gle-
jovke, rozhodli sa tohto roku pre hudobný koncert.

Na úvod programu sa prítomným prihovorili primátor mesta
Pezinok Oliver Solga a kapitán Armády spásy na Slovensku
Josef Knoflíček. V programe odzneli klasické rómske a nábo-
ženské piesne v podaní Pavla Dirdu, Ireny Dirdovej zo skupiny
Gulo Čar, Igora Mamojku a ďalších. Milým spestrením bolo diva-
delné vystúpenie detí z Galanty. Podujatia sa zúčastnilo 150
dospelých a detí. (msa)

Rómovia svoj deň koncertomoslávili

FOTO (pb)
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Šachisti dúfajú v lepšie časy

Kto sa prvý spustil na lyžiach
po svahoch Pezinskej Baby sa
už sotva podarí zistiť, ale reál-
na šanca zapísať toho posled-
ného sa blíži rýchlosťou priamo
úmernou globálnemu otepľo-
vaniu planéty Zem. Aj keď má
história lyžovania v Pezinku bie-
le miesta, je úžasné, že len
12 km od mesta vo výške len
527 m. n. m. funguje lyžiarske
stredisko s piatimi vlekmi, tech-
nickým zasnežovaním a ume-
lým osvetlením pre večerné ly-
žovanie. Jeho dnešná podoba
je výsledkom dlhodobého úsilia
členov lyžiarskeho klubu Baba,
ktorí „svoj kopec“ budujú od ro-
ku 1959.

pripomína históriu
lyžiarskych aktivít PhDr. Petra

Začiatky lyžiarskych aktivít
– prvé známe preteky a klub
„Štvrtého februára 1940 sa v

Pezinku uskutočnili lyžiarske
preteky o putovnú cenu nájom-
cu Országhovej chaty na Babe.
Trať dlhá 14 km sa začínala štar-
tom pri Országovej chate.
Podujatie bolo podnetom vzni-
ku Klubu turistov a lyžiarov v
Pezinku. Ten sa sformoval do
organizovanej podoby zo sku-
piny nadšencov 1. januára
1942. Prvým a zároveň posled-
ným predsedom klubu (náčel-
níkom) sa stal Jozef Singhoffer.
Už začiatkom roku 1943 mal
klub 156 členov a prispievate-
ľov. Okrem turistickej sa výraz-
ne aktivizovala lyžiarska a ľah-
koatletická sekcia. V priebehu
roku 1942 a v prvej polovici ro-
ku 1943 bola väčšina aktivít klu-
bu zameraná na výstavbu sko-
kanského mostíka na vrchu
Kamzík. Už od jesene 1943 re-
prezentovali členovia svoj od-
diel i Pezinok na rôznych prete-
koch. KTL v Pezinku existoval
tiež vďaka podpore mesta, mno-
hých miestnych podnikateľov,
prispievateľov z okolitých miest
a obcí i Bratislavy. Všetci pod-
porovali prevažne dostavbu
skokanského mostíka. Na jar ro-
ku 1943 začal postupný úpa-
dok klubu, spôsobený maso-
vým povolávaním mužov do vo-
jenskej služby, sprevádzaný po-
klesom spoločenského, kultúr-
neho a športového života. Na
prelome rokov 1943 a 1944
klub pravdepodobne definitív-
ne zanikol. “

Pospechová z Mestského mú-
zea v Pezinku.

Novodobá história lyžiarske-
ho klubu sa začala písať od ro-
ku 1958. Vtedy sa ľudia zaktivi-
zovali a v roku 1959 začali sta-
vať prvú chatu na Babe, ktorá
patrí lyžiarskemu klubu.

spomína Pavol Skovajsa.
Medzitým klub postavil druhú

chatu, v roku 1972 urobili kilo-
metrovú zjazdovku VL 1000 s
kotvovým vlekom, v 1986 po-
stavili POMU H, v roku 1988 pri-
budol EPV – elektrický prenos-
ný vlek pre deti, ktorý tam fun-
guje dodnes. Pre deti je aj
Poma P, vlek ktorý vybudovali v
roku 1992. Keď starý kotvový
vek dožíval a boli s ním technic-
ké problémy, vymenili ho v roku
2011 za nový – kotvový moder-
nej konštrukcie.

Lyžiarsky klub LK BABA fun-
guje ako samostatný právny
subjekt, na jeho čele je výkonný
výbor. Klub má 102 členov nad
18 rokov, väčšina je Pezinča-
nov. Členstvo v klube nebolo a
nie je len o lyžovaní. Najlepšie
by o tom vedeli rozprávať tí, kto-

Budovanie a prvé vleky

„V tej
dobe sa chodilo lyžovať „ za mo-
torku “. Člen klubu, pán Oslej,
prerobil terénnu motorku tak,
že mala zo zadného kolesa na-
viják. Lano sa stiahlo dole pod
svah, tam sa naň „navešalo“ 6
ľudí, zapískali na „vlekára“ , ten
naštartoval motorku a ťahal ly-
žiarov hore. Druhý svojpomoc-
ne zhotovený vlek, ktorý sme
my zažili, bol stavebný výťah,
ktorý sme prerobili na nekoneč-
né lano. Takto sa improvizova-
lo. V roku 1966 bol na Babe vy-
budovaný prvý kotvový vlek,
ktorý vydržal do roku 2013.“

rí lyžiarskemu športu a budova-
niu strediska na Babe obetovali
veľkú časť života. Spomeňme
aspoň niekoľkých: od roku
1958 sa začal rozvoju lyžova-
nia v Pezinku intenzívne veno-
vať Ivan Skovajsa (ten aj zo-
mrel na Pezinskej Babe) a sku-
pina ľudí, ktorí sa narodili okolo
roku 1930: Jozef Pospech, Jo-
zef Matúš, František Šimon - to
boli skalní.

Neskôr pokračovala v činnosti
skupina ľudí, v ktorej bol Rudo
Kopál, Ing. Jozef Švorc aj Jo-
zef Pospech. Od roku 1993 po-
kračuje v ich práci výkonný vý-
bor LK BABA: Ing. Ján Rei-
senauer ml., Andrej Tichý, Ing.
Richard Schwarc, Ondrej Zbu-
dila a Pavol Skovajsa.

hovorí Pavol Skovajsa.
Od roku 2002 prevádzkuje LK

BABA na základe dohody s
mestom Modra a s TJ Slovan

Zasnežovanie a služby sú
„povinnou“ výbavou

strediska
„ Kým v minulosti napadol prí-

rodný sneh a stačilo „ dosnežiť
umelým “ , otepľovanie si vyža-
duje kopec rýchlo, efektívne za-
snežiť v krátkej dobe, lebo mráz
netrvá mesiac, len tri či dva
týždne. Ubúda počet dní s mínu-
sovými teplotami. V roku 1996
sme postavili prvú vetvu zasne-
žovania pri vleku VL 500, ofici-
álne na dosnežovanie a ná-
sledne v priebehu 5 rokov sme
spravili zasnežovanie celého
strediska. Do 5 dní sme schop-
ní pokryť vyhovujúco technic-
kým snehom svah pri VL 500.
Závisí to od vody, elektriny, za-
riadení – a počasia. Za sezónu
(tri mesiace) sa dá na Pezinskej
Babe lyžovať 69 až 100 dní. “

Modra aj stredisko Zochova
chata. Prvá sezóna bola na
skúšku.

smeje sa
Pavol Skovajsa.

Lyžiarsky klub Baba sa s od-
stupom času vrátil k pretekové-
mu lyžovaniu. Pred 6 rokmi za-
čali s ôsmimi deťmi, v súčas-
nosti ich majú v tréningovom
procese 90. Družstvo 10 – 12
detí vo veku od 5 do 14 rokov
jazdí celý slovenský pohár, sú-
ťažia v 4 kategóriách, mladší a
starší predžiaci, mladší a starší
žiaci. V zime trénujú trikrát do
týždňa, rozdelení do 9 skupín.
Medzi zimami majú tréning
dvakrát do týždňa, z toho jeden
je na in-line korčuliach.

predstavuje
úspechy svojich zverencov tré-
nerAndrej Tichý.

Nadšenie, talent a vytrvalosť
malých lyžiarov prinášajú pod
odborným vedením pekné vý-
sledky. Klub i trénera však mrzí,
že rodičia sa často uspokoja s
tým, že sa deti naučili dobre ly-
žovať a už nie sú ochotní ďalej
sa im venovať – alebo odídu
súťažiť za iný klub.

„ Po dlhej debate sme
sa rozhodli, že tu spravíme stre-
disko výuky lyžovania detí.
Svah je na to veľmi vhodný.
Odkúpili sme vleky, ktoré tam
boli a doplnili pás – lanový vlek.
Na Zochovej chate je v súčas-
nosti k dispozícii 5 dopravných
zariadení a vybudované zasne-
žovanie. V oboch strediskách je
požičovňa lyží, výuka lyžovania
– tú má na starosti náš zmluv-
ný partner, DK šport – Dušan
Kutlík. Kvalita výuky je zabez-
pečená profesionálnymi, škole-
nými inštruktormi . Cez víkendy
býva na svahu 10 aj viac učite-
ľov. Naučia lyžovať záujemcov
od 3 do 80 rokov, “

„Deti začali súťažiť aj v in-line
slalome. Tam sa im darí lepšie
ako v zime, jazdíme celý český
pohár a v jednotlivých kategóri-
ách naše deti buď vyhrajú, ale-
bo sú v prvej trojke. My sa venu-
jeme in-line slalomu pretekár-
sky, ostatní lyžiari to majú len
ako doplnkový šport. V in-line
boli od roku 2014 len dvakrát
majstrovstvá Slovenska, naši
pezinskí športovci buď vyhrali,
alebo skončili do 3. miesta. Ja
som bol druhý...“

Malým lyžiarom sa darí
– aj bez snehu

(msa)

Z histórie a súčasnosti lyžovania v Pezinku

Pezinčania bez akýchkoľvek
pochybností prežili sezónu –
hlavne čo sa týka 2. ligy – ako z
toho najhoršieho sna a budú
chcieť na ňu čo najskôr zabud-
núť.

Podľa súpisky mali patriť mini-
málne do stredu tabuľky. Keď sa
však nedarí, tak sa skrátka neda-
rí. Družstvo pokazilo viacero
nádejne rozohraných stretnutí
a nakoniec vybojovalo iba jedi-
ný bod.

Solídne zahral snáď len Mi-
chal Silvio a ešte pár hráčov, kto-
rí nastúpili len na pár zápasov.
Tým Pezinok vypadáva z 2. ligy.
Vybojovať 2. ligu znovu naspäť
bude oveľa ťažšie, i keď po celú
sezónu sme sa venovali poctivo
tréningom a mladým hráčom
pod vedením Ondreja Gábriša.
Zúčastňovalo sa ich každý týž-
deň 12 až 18 hráčov, čo je sluš-
ný výsledok.

Mládeži sa aj veľmi dobre ve-
noval Tibor Lenčucha, ktorý z

družstvom F detí chodil na zápa-
sy 5. ligy a s nimi aj na trénin-
goch rozoberal jednotlivé partie.
V 3. lige družstvo B viedol Jozef
Pták a celkovo skončilo na 7.
mieste. Najviac sa o to pričinili
Ondrej Gábriš, Peter Baďura,
Andrea, Vladimír st. a ml. Boch-
níčkovci. Vladko ml. z ôsmich
možných bodov získal päť.

V 4. lige sme mali družstvá C
a D. Družstvo D, ktoré viedol Šte-
fan Mikovič, je pred posledným
kolom na 9. mieste. Veľmi sa o
to zaslúžil Ján Mrkvík. Hoci druž-
stvo C vypadne zo 4. ligy, až tak
veľmi nám to nevadí, pretože
z piatej ligy postupuje družstvo
E do 4. ligy, takže budeme mať
v 4. lige znovu dve družstvá.

Z C družstva, ktoré viedol
Tibor Pobuda treba pochváliť
Martina Šilhára a Petra Varho-
láka. V 5. lige sa družstvo E s ve-
dúcim Štefanom Mikovičom sta-
lo víťazom a treba sa mu za to
poďakovať.

Klub čaká usporiadanie 10.
ročníka Memoriálu Richarda
Rétiho, ktorý sa uskutoční 7. má-
ja 2016 v Dome kultúry Pe-
zinok. Klub na jeho organizácii
každoročne spolupracuje s
Malokarpatským múzeom, Pe-
zinským kultúrnym centrom a
mestom Pezinok.

Na toto podujatie pozývame
všetkých registrovaných aj nere-
gistrovaných šachistov z Pezin-
ka a okolia. Príďte si len tak za-
hrať. Prezentácia sa koná od 8.
do 9. hodiny. Podporíte tak aj
náš klub a možno sa stanete i je-
ho členmi.

Klub čaká ešte hodnotiaca
členská schôdza s otázkou, kto
bude hrať v 3. lige v dvoch druž-
stvách, aby jedno postúpilo, kto
v dvoch 4. ligách. Témou budú
aj členské príspevky, sponzor,
ktorý nám stále chýba, a tiež
dobrovoľní prispievatelia vo for-
me dvoch percent z daní.

podpredseda klubuJozef Pták,

Z a č i a t k o m
apríla sa deti
z plaveckého
klubu Pezinok
predstavili v
Nových Zám-
koch na pla-
veckých prete-
koch s medzi-
národnou účas-
ťou vo veľmi
dobrej forme.
Deti vo veku 9 - 16 rokov si odniesli spolu 7 medailí. Najviac sa
darilo 9-ročnej Simonke Michalcovej, ktorá získala 2x 1. miesto v
disicplíne 50 m prsia a 100 m prsia a 1x 2. miesto v disciplíne 50
m znak. V rovnakej kategórii 9-ročných si 2. miesto vybojovala
Katka Szabóová na 50 m voľný spôsob. V kategórii 11 ročných
nesklamala výborná Veronika Behalová, ktorá si domov od-
niesla 2 medaily a to v disciplíne 50 m voľný spôsob 2. miesto a
3.miesto na 50 m motýlik. V kategórii OPEN si náš 16-ročný pla-
vec Maximilián Prachár vyplával 3. miesto v disciplíne 200 m
znak. Pezinok na týchto pretekoch reprezentovalo 16 detí, ktoré
sa kvalifikovali na základe dosiahnutých výsledkov.

Ďalší víkend 9. apríla sme plavecké preteky absolvovali v
dvoch mestách v Českej republike. Do Prostějova cestovali deti
vo veku 9 – 12 rokov , kde sa kvalifikovalo 7 detí a do Brna 13 –
16 roční plavci v počte 15 detí. V silnej konkurencii sa nestratil 10
ročný Samko Ščevlík, ktorý stál na stupňoch víťazov dvakrá, a to
keď si v disciplíne 50 m znak a 50 m voľný spôsob vyplával 3.
miesto. Striebornú medailu si odniesla Simonka Michalcová
v disciplíne 50 m prsia. Na prelome apríla a mája nás čakajú
medzinárodné, veľmi kvalitné plavecké preteky ORCA CUP v
Bratislave. Naďa Kúdelová

Pezinskí plavci úspešní v ČR

Dňa 16. 4. 2016 sa konal v športovej hale Elán v Bratislave už
XX. ročník medzinárodného turnaja v karate Slovak Open. Za
účasti ministrov školstva, obrany a veľvyslanca Japonska v SR
sa turnaja zúčastnili aj krajiny Srbsko, Poľsko, Česko, Taliansko,
Rumunsko Írsko a Slovensko. Karate-kickbox klub Pezinok na
uvedený turnaj vyslal tých najlepších pretekárov , ktorí vo veľmi
silnej konkutencií veľmi dobre reprezentovali naše mesto Pezi-
nok a dosiahli nasledovné výsledky.

Prvé miesto na turnaji získali : Radoslav Klučár v kata chlapci
10-12 rokov, Daniela Šiandorová v point karate +18 rokov ženy,
Daniel Štrbka v point karate chlapci 10-12 rokov a v kumite
chlapci 10-12 rokov +150 cm.

Druhé miesto získalo družstvo chlapcov 13-15 rokov kumite
v zložení: Buček, Štrbka, Šefčík a družstvo chlapcov 10-12 rokov
v kata v zloženi: Klučár, Sarkoci, Križanová.

Tretie miesta si vybojovali : Daniela Šiandorová v kumite ženy -
55 kg, Martin Tomaškovič v kumite muži +75 kg,Alex Buček v po-
int katare chlapci 13-14 rokov, Maxim Sarkoci v kata chlapci 6-9
rokov, Lukáš Špoták v point karate chlapci 10-12 rokov, Tomáš
Čúzy v point karate chlapci 7-9 rokov, Katarína Klučárová v kumi-
te dievčatá 7-9 rokov -140 cm, Nina Špotáková v kata dievčatá 6-
9 rokov a družstvo dievčat v kata v zložení: Klučarová, Hujberto-
vá, Špotáková.

Turnaj bol našim pretekárom pred blížiaci-
mi sa Majstrovstvami SR, ktoré sa uskutočnia dňa 14. 5. 2016
práve u nás doma v Pezinku, kde vás všetkých pozývame. Príď-
te povzbudiť našich pretekárov.

aj dobrou prípravou

Miroslav Horák

Slovakia OPEN – Európsky pohár
Bratislava – 2015/2016

V Pezinku síce nie je profesionálny bedminto-
nový oddiel, ale od januára 2015 funguje amatér-
ska Pezinská bedmintonová liga – PBL. Mo-
mentálne sa počet hráčov (ženy a muži) z Pezin-
ka a okolia pohybuje pri čísle päťdesiat a vek hrá-
čov od 15 do 54 r. Od januára 2016 sa vytvorila aj

samostatná ženská liga – žPBL. Zápasy sa dajú odohrať v pe-
zinskej hale Sport Palace (ul. F. Kráľa 1B, pri futbal. ihrisku). Re-
gistrovať sa môže zdarma ktokoľvek nepretržite počas celého
kalendárneho roka na Podrob-
ne o tejto aktivite na web stránke PBL

http://www.bedminton-liga.sk/
http://pezinskabedminto-

novaliga.webnode.sk/
Zaujíma Ťa tento šport? Chceš sa dozvedieť a naučiť viac?Ale-

bo zlepšiť kondíciu? Pridaj sa k nám aj Ty! kolektív hráčov PBL

Pezinská bedmintonová liga

Foto: archív Pavla Skovajsu

Na Veľkonočný pondelok

sa konal v squashovej hale v

Pezinku stolnotenisový tur-

naj na počesť 3. výročia úmr-

tia kamaráta, priateľa

Turnaja sa zú-

častnili hráči,ktorí s ním hrá-

vali súboje za zeleným sto-

lom. Turnaj vyhral bez pre-

hry nestarnúci Miroslav

Kavjak. Na druhom mieste

skončil Štefan Klimek a tretí

bol Branislav Mišánik.

Počas turnaja vládla poho-

da, dobrá nálada ale i rivali-

ta. Všetci účastníci sa už te-

raz tešia na budúci štvrtý roč-

ník.

Rud-

ka Kalivodu.

Roman Farkaš

Turnaj na počesť
Rudka Kalivodu
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KULTÚRNE PROGRAMY

Noví obč iankov ia

Opust i l i nás

SPOMÍNAME

PEZINSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Zosobáš i l i sa

APRÍL 2016 PEZIN ANČ

70-roční

75-roční

Ing. Teodor Launer 1.4.
Anna Ševčíková 1.4.
Marián Novák 4.4.
Anton Štrbík 7.4.
Marta Nováková 9.4.
Marián Nemčovič 9.4.
Mária Juráková 9.4.
Anna Hanúsková 9.4.
Ľubomíra Hoffmannová 12.4.
Štefan Melichár 11.4.
Mária Reichbauerová 11.4.
Anna Fecková 11.4.
Ing.Anna Buzalková 13.4.
Jozef Tábora 14.4.
Ing. Emília Pátková 16.4.
Juraj Július Horváth 17.4.
Ján Demovič 18.4.
Ing. Vladimir Beňovič 22.4.
Ladislav Janda 27.4.
Jarmila Kabátová 29.4.
Anna Nogová 29.4.

Ružena Fraňová 1.4.
Mária Královičová 1.4.
Angela Kubicová 1.4.
Marta Nemčeková 2.4.

Marta Franková 6.4.
Ing. Dušan Hanzlík 7.4.
Božena Kipsová 9.4.
Juraj Gavaľa 19.4.
Bohuslav Bula 21.4.

Irena Šoltýsová 3.4.

► 5.5. SLÁVIK SLOVENSKA.

► 7.5. MEMORIÁL
RICHARDA RÉTIHO.

► 9.-10.5. SPIE-
VANKOVO.

►10.5. OSLAVA DŇA
MATIEK.

► 11.5. KVIETOK
PRE MAMU.
► 14.5. DEŇ SO SĽUK-om.

►15.5. AHOJ ROZPRÁVKA
JURKO A PRASIATKA.

►20.-22.5. ŽIGO MUSIC
SCHOOL NA KOLESÁCH.

►21.5. – SENIORI SPIE-
VAJÚ – XIII. ročník.

►25.5. – AKADÉMIA
TRETIEHO VEKU – SLÁVNOSTNÁ PROMÓCIA ABSOLVEN-
TOV VII. ročník.
► 26.5. LEN SI POSPI,
MILÁČIK.

► 27.5. ABSOLVENT-
SKÝ KONCERT
► 28.5. DEŇ DETÍ.

14. 4. -14.5. KAREL ZDENĚK LÍMAN...

16.5-5.6. VÝSTAVA PRÁC ABSOLVENTOV ZUŠ E. SUCHOŇA
PEZINOK

19.6. ODVRÁTENÁ
STRANA MESIACA.

23.6. HONZANEDVĚD - NÁVRAT.

( ) o 9.00 h v malej sále DK -
Okresné kolo speváckej súťaže detí. Hlavný garant: ZŠ Kupec-
kého Pezinok.

(sobota) o 9.00 h v spoločenskej sále DK –
X. ročník medzinárodného šachového

turnaja. Organizátori: Malokarpatské múzeum, Klub šachu Pezi-
nok, Pezinské kultúrne centrum, Mesto Pezinok.

(pondelok-utorok) o 16.30 h vo veľkej sále DK –
Koncert pre deti. Obľúbené pesničky od Spievanky a

Zahrajka zo Spievankova. Príďte si vypočuť známe detské pes-
ničky z rozprávkovej krajiny. Spievankovo. Prenájom – predaj len
prostredníctvom .

(utorok) o 16.00 h v spoločenskej sále DK –
Podujatie pre členky Únie žien. Organizátor: Únia žien

Slovenska – MO Pezinok.
(streda) o 18.00 h v spoločenskej sále DK –

Koncert ZUŠ E. Suchoňa.
(sobota) vo veľkej sále DK –

14.00 hod. – tanečný workshop (zrkadlová sála)
16.00 hod. – GAŠPARKO – detské predstavenie
19.00 hod. – KRÍŽOM - KRÁŽOM. Účinkujú: tanečný súbor, ľud.
hudba, spevácka skupina SĽUK-u a sólisti multiinštrumentalisti.
Hlavný garant: OZ ZORA.

(nedeľa) o 16.00 h vo veľkej sále DK –
Dnes: Účinkuje: Divadlo Pod hríbikom. Po-
kračovanie cyklu rozprávok s det. súťažou.

(piatok až nedeľa) v spoločenskej sále –
Trojdňový projekt muzikantského

workshopu. Hlavný garant -Akadémia SPEVU Slovakia - hlasový
pedagóg Jaro Žigo st.

20.5. – Workshop v DK Pezinok (spoločenská sála)
21.5. – Workshop v ZUŠ E. Suchoňa
22.5. – Workshop a o 18.00 - ZÁVEREČNÝ KONCERT

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

rov pod záštitou primátora mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu. Hlav-
ný garant: Jednota dôchodcov Slovenska – krajská organizácia.

(streda) o 16.00 h vo veľkej sále DK

(štvrtok) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Komédia G. Feydeaua z Paríža. Francúzska fraška

plná omylov, klamstiev a bezbrehej fantázie. Účinkujú: Ján Ko-
leník, Marián Labuda ml., Tomáš Maštalír, Jozef Vajda, Diana
Mórová, Zuzana Šebová. Réžia: Michal Vajdička.

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

(sobota) o 15.00 h v Zámockom parku – Hry,
súťaže, zábava, detské atrakcie. Program: deti z pezinských MŠ,
ZŠ a CVČ, CRAZY CHICHI&friends, Divadlo THEATRUM Rožňa-
va a DISKOJARKA. Organizátori: PKC a CVČ.

rodák z Mladej Boleslavi,
český architekt v službách rumunského kráľovského dvora. (mi-
nigaléria)

(minigaléria). Vernisáž sa uskutoční v deň Absolvent-
ského koncertu.

(nedeľa) o 19.00 h vo veľkej sále DK –
Jemná komédia o nekriticky milujúcej mat-

ke. V hlavnej úlohe: Emília VÁŠÁRYOVÁ. Ďalej účinkujú: Viktor
Horján, Zuzana Šebová, Darina Abrahámová. Predstavenie sa
uskutoční v rámci FPD.

o 19.00 h vo veľkej sále DK – 50
rokov na pódiu – najznámejšieho českého folkového a trampského
pesničkára. Po takmer dvojročnej prestávke sa vracia na pódium!!!
Okrem najznámejších pesničiek (Kohout, Podvod, Bible...) zaznejú
aj pesničky z posledného CD Souhvězdí Jisker. Spoluúčinkujú:
Jindra Koníř (klávesy) a Pavel Helan (gitara, ukulele).

štvrtok

.

.

www.ticketportal

V prípade nepriaz-
nivého počasia sa podujatie uskutoční v Dome kultúry Pezinok.

VÝSTAVY:

PRIPRAVUJEME:

B L A H O Ž E L Á M E

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Lukáš Belcák 3.3.
Hanna Molnárová 4.3.
Patrik Nemec 9.3.
Simon Lupták 14.3.
Emma Grgáč 15.3.
Nela Iglarčíková 16.3.
Simona Siklienková 17.3.
Jakub Gálik 20.3.
Matej Tomka 22.3.
Matúš Pollák 22.3.
Lucia Grausová 23.3.
Eliška Popelášová 29.3.
Kristian Lupták 29.3.
Zoja Lišková 30.3.
Tamara Peciarová 1.4.
Eliška Cmarková 2.4.
Stela Vicanová 3.4.
Nina Mikušiaková 4.4.
Lucia Mikušiaková 4.4.
Stela Jančurová 6.4.

1. Zootropolis ...................................... 17.00 h ............. USA
1. Ako básnici čakajú na zázrak .................................... ČR
3. Deadpool .................................................................. USA
4.-5. Kolónia ............................................................ USA
6. Captain America: Občianska vojna 3D ..................... USA
7.-8. Captain America: Občianska vojna .......................... USA
7.-8. Hotel Transylvánia 2 ......................... 17.00 h ........... USA
10. Fk: Boj ........................................................................ Dán
11. Deň matiek ................................................................ USA
12.-13. Susedia na odstrel 2 .................................................. USA
15. Deň matiek ................................................................ USA
17. Fk: Trabantom do posledného dychu .................... ČR, SR
18.-19. Návštevníci 3: Revolúcia ........................................... FRA
20. X – Men: Apokalypsa 3D .......................................... USA
21.-22. X – Men:Apokalypsa ................................................. USA
21. Angry Birds vo filme 3D ..................... 17.00 h .......... USA
22. Angry Birds vo filme ........................... 17.00 h .......... USA
24.-25. Ako sa zbaviť nevesty ................................................. ČR
27. Červený kapitán ................................................... SR, ČR
28. Alica v Krajine za zrkadlom ....................................... USA
29. Alica v Krajine za zrkadlom 3D ........... 17.00 h .......... USA
29. Polednice .................................................................... ČR
31.-1. Maggie má plán ........................................................ USA

Začiatok predstavení je o 19.30 h
ZMENAPROGRAMU VYHRADENÁ!

KINO DOMU KULTÚRY máj

Jozefa Kelečinová 23.4.
Andrej Semančík 27.4.
Oľga Haradzinová 28.4.
Anna Javorková 29.4.

Mira Doluvodská 8.4.
Kamila Rybárová 4.4.
Anastázia Knežíková 12.4.
Vladimír Klamo 21.4.
Ján Jančovič 26.4.

Pavlina Belanová 8.4.

Anna Strapáková 22.4.

Bohumil Federl 20.4.

Anna Kováčiková 22.4.

80-roční

85-ročná

90-ročná

93-ročný

95-ročná

Roman Boďa a Dominika Zacha-
rová • Ján Martinka a Michaela
Némethová • Marian Tahotný a
Katarína Hančíková • Peter Bit-
tner a Silvia Fialová • Ronald
Edicson Garzon Bohorquez a
Petra Miglierini

Marta Čechová 97 r.

Emília Brunovská 71 r.

Helena Urblíková 53 r.

Ing. Julius Kročka 62 r.

Eva Kubíčková 58 r.

Anna Dubeková 89 r.

Edita Filausová 81 r.

Rudolf Sabo 83 r.

Oto Chmelár 83 r.

Emil Barok 94 r.

Ing. Silvia Šrenkelová 51 r.

Sidónia Federlová 89 r.

Gabriel Leporis 78 r.

Oľga Kopová 79 r.

Jozefína Horská 66 r.

Naši jub i lant i

Dňa 29. 4. 2016 u-
plynulo 7 rokov, čo
nás navždy opustil
náš milovaný otec,
dedko a pradedko

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

Július
POLKORÁB

Zavrela oči, srdce
prestalo biť, musela
zomrieť, aj keď tak
veľmi chcela žiť.
Dňa 18. 4. 2016
uplynuli 3 roky, keď
nás navždy opusti-
la, mamička, babička, prababička
a krstná mama

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

Dňa 19. 4. 2016 uplynulo 12 ro-
kov, čo nás opustil milovaný otec

a 17. 4. 2016 uplynulo 11 rokov,
čo nás opustila milovaná mama

.
S úctou a láskou spomína syn
Marián.

Imrich ŠIROKÝ

Oľga ŠIROKÁ

Tak tíško odišla duša tvoja, že
nestihla si povedať ani zbohom,
rodina moja. Dňa 2. 4. 2016 uply-

nulo 6 rokov, čo nás
navždy opustila na-
ša drahá mama,
manželka, sestra,
teta

Darinka
ROVENSKÁ.

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

Dňa 29. 4. 2016
uplynulo15. výročie
od úmrtia manžel-
ky, mamičky a ba-
bičky

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku. Spomínajú manžel,
deti , vnúčatá a pravnuk.

Kvetoslavy
KLAMOVEJ

Kto žije v našich
srdciach, neumie-
ra! Dňa 5. 4. 2016
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
môjho drahého
manžela

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

Miroslava KOŠÍKA

Dňa 22. 4. 2016
sme si pripomenu-
li 8. výročie, kedy
nám navždy odišla
naša drahá mama,
babka a prababka

S úctou a láskou spomínajú deti s
rodinami.

Emília BIELIKOVÁ.

Osud ti nedoprial s
nami dlhšie byť, ale
v našich srdciach
budeš stále večne
žiť. Dňa 20. 4. 2016
sme si pripomenuli
4. výročie úmrtia
nášho drahého

S láskou spomínajú manželka
Anna, synovia Ladislav a Ľubomír
a dcéra Ivetka s rodinou. Kto ste
ho spoznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Ladislava SCHEIDLA.

Dňa 27. 4. uplynulo
6. výročie úmrtia
našej mamy

S láskou spomínajú
manžel, synovia s

rodinami a krstné deti.

Juliany
TURANSKEJ.

Dňa 2. 5. 2016 si
pripomenieme 10.
výročie úmrtia na-
šej drahej mamičky
a starej mamičky

S veľkou láskou a
úctou spomína syn Vladimír s
rodinou.

VilmyJURČOVEJ.

Dňa 25. 4. 2016
uplynulo 20 rokov,
čo nás opustil náš
manžel, otec a
dedko

.
Spomínajú man-

želka a deti s rodinami.

Ján VARAČKA

Dňa 29. 4. 2016
sme si pripomenuli
1. výročie, čo nás
navždy a náhle
opustil vo veku 65
rokov môj manžel,
otec, dedko a brat

.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu ve-
nujú tichú spomienku. Manželka,
deti a sestry s rodinami.

Peter BUDAY

Dňa 24. apríla bolo
6 rokov, čo odišiel
do večnosti

.
S úctou spomína
rodina.

Jozef SLEZÁK

Dňa 19. 5. si s bo-
lesťou vsrdci pripo-
menieme 4. výro-
čie úmrtia našej
drahej manželky,
mamičky, svokry a
babičky

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

Márie TROJANOVEJ
rod. Horváthovej.

Už niet návratu ani
nádeje, len cesta k
hrobu vášmu nás
zavedie. S úctou a
vďakou spomína-
me na našich naj-
drahších, ktorí nás
opustili v mesiaci
apríl

8. výročie

2. výročie.

Štefan FISCHER

Irenka
FISCHEROVÁ

Dňa 29. 3. 2016
sme si pripomenuli
90. výročie narode-
nia našej milovanej
mamy, babky a pra-
babičky

S láskou spomínajú dcéry a syno-
via s rodinami. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Zuzany
VARGOVEJ.

28. apríla uplynulo
30 rokov od úmrtia
našej drahej

S láskou spomína
syn Filip a celá rodina.

Agáty
HRONČOVEJ.

Dňa 28. 4. 2016
uplynuli 2 roky, čo
nás navždy opustil
manžel, otec, ded-
ko, brat

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

D a 7. 5. 2016, by
sa naša mamina,
babi ka

dožila 70 rokov.
úctou a s láskou
spomínajú dcéry Marcela, Rená
ta a syn Ladislav s rodinami. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.

ň

S

-

č
Vierka

BUBENKOVÁ

Dňa 12. 4. 2016
oslávila krásnych
80 rokov pani

z Pezinka. Do ďal-
ších rokov jej že-

láme hlavne veľa sily, šťastia a
zdravia.

Všetko
najlepšie želá neter Jaroslava
s rodinou.

Stanka
KNEŽÍKOVÁ

Teta, nech slza smútku
nesteká po Vašej tvári ale nech
na nej len úsmev žiari. P

Odišla si od nás
ako tichý sen, nepo-
vedala si zbohom,
už neprídem. Keby
sa tak dal vrátiť
čas, vidieť tvoje oči,
počuť tvoj hlas. Už
len kytičku kvetov na hrob dáme,
zažneme sviecu a tíško spomína-
me. Dňa 28. 4. 2016 sme si pripo-
menuli 1. výročie od úmrtia na-
šej milovanej manželky, mamič-
ky, babky, sestry

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

Štefánie VRŠKOVEJ
rod. Strížovej.

Čas plynie ako
rieky prúd, kto ťa
mal rád, nevie za-
budnúť. Dňa 14. 5.
2016 uplynie 5 ro-
kov, čo nás navždy
opustil náš drahý

Kto ste ho poznali a mali radi, ve-
nujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomínajú
manželka, deti a smútiaca rodina.

Miroslav ONDRUŠ.

Dňa 18. 5. 2016
uplynie rok, čo nás
opustil milovaný
manžel, otec, starý
otec

Ladislav
SCHISLER,

ktorý by bol 20. 6. 2016 dovŕšil 80
rokov. S láskou a úctou na neho
spomínajú manželka, syn a dcéry
s rodinami.
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V dňoch 18.-19. marca 2016
sa konal tradičný XI. ročník 24
hod. NONSTOP plaveckej šta-
fety v mestskej plavárni. Ofi-
ciálne bolo podujatie otvorené
v piatok krátko pred obedom
primátorom mesta Oliverom
Solgom. Prvými plávajúcimi
štafetovým spôsobom boli
členovia Plaveckého klubu
Pezinok a po nich postupne na-
sledovali jednotlivé pezinské
školy, spolky, inštitúcie, špor-
tové kluby, záchranárske zlož-
ky a hlavne verejnosť.

Ukončenie štafety a sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov s
odovzdávaním cien prebehlo v
sobotu krátko po odplávaní po-
sledného plavca. Boli vyhod-

notení víťazi v jednotlivých ka-
tegóriách, ktorí boli odmenení
vecnými cenami. Teší nás, že
sa nám podarilo prekonať po-
čet návštevníkov podujatia z
roku 2008 a vznikol nový re-
kord v počte plávajúcich účast-
níkov podujatia – 642.

Linda
GAŽOVÁ

Štefan
KĽÚČAR

Jozef ŠI-
MO st.

Počet účastníkov:

Počet odplávaných dĺžok
25 m bazéna:

Najmladší účastník:

Najstarší účastník:

Najrýchlejší Jozef:

642 – re-
kord v počte plavcov.

2 692 dĺžok =
67 km 300 m

Najrýchlejší plavec do 15 ro-
kov:

Najrýchlejší plavec do 50 ro-
kov:

Najrýchlejší plavec nad 50
rokov:

Najrýchlejší plavec od 15 do
18 rokov:

- Veronika BE-
HALOVÁ, čas 0:35,23 s,

Marek HROMNÍK, čas
0:29,11 s

- Kristína
OKASOVÁ, čas 0:34,03 s,

Maximilián PRA-
CHÁR, čas 0:28,46 s

- Bianca STAN-
KOVÁ, čas: 0:30,25 s,
Marek KHULA, čas: 0:30,36 s

- Jana PAS-
TVOVÁ, čas: 0:58,41 s, muž:
Karol KANTEK, čas: 0:33,17 s

Veľké poďakovanie patrí
spoluorganizátorom, hlavne

dievča:
chla-

pec:

dievča:

chlapec:

žena:
muž:

žena:

Plaveckému klubu Pezinok,
pracovníkom Mestského pod-
niku služieb, zdravotníkom
Slovenského červeného kríža,
ale aj jednotlivým sponzorom,
ktorí podporili uvedené podu-
jatie: Mondelez Bratislava,
Vitana Slovensko, Bageta -
Ing. Gottschall, Pekáreň Čas-
tá, Victoria Restaurant a sú-
kromní sponzori: Igor Andel,
R. Krátky, P. Krivosudský, I.
Koller, B. Červenka, Ing. Slo-
váček, Veselský.

Všetkým zúčastneným ďa-
kujeme za účasť a tešíme sa
spolu s vami na XII. ročník,
v ktorom môžete očakávať
novinky. Peter Vlasák

Výsledky plaveckého maratónu 2016

Pezinčan
sa v ter-

míne 12.-13. mar-
ca 2016 zúčastnil
13. Majstrovstiev
Slovenska Junio-
rov v squashi v
Bratislave. Na tie-
to majstrovstvá
bolo nominova-
ných 16 najlep-
ších hráčov podľa
celoštátneho reb-
ríčka danej kategórie. Hráč mohol štartovať vo svojej vekovej
kategórii, ale aj v kategórii o jednu vyššie. Dávid Németh vo svo-
jej kategórii BU 17 vybojoval výborné 1. miesto a získal tak
titul juniorského majstra Slovenska. Úspešne si počínal aj vo
vyššej kategórii BU 19, kde dokázal obsadiť skvelé 3. miesto.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v jeho športo-
vej kariére.

Dávid
Németh

(pv)

Dávid Németh majstrom Slovenska

FOTO: zdroj FACEBOOK

Po mimoriadne ús-
pešnej účasti na európ-
skom a svetovom šam-
pionáte v show dance
sa mladé gymnastky ŠK
Juventa Bratislava zapo-
jili do slovenských súťa-
ží v modernej gymnasti-
ke. Koncom januára sa
uskutočnilo I. kolo slo-
venskej súťaže v mo-
dernej gymnastike v ka-
tegórii A nádejí a junio-
riek v Nitre. Juvenťáčka

ktorá
je žiačkou ZŠ Kupecké-
ho v Pezinku, obsadila
medzi mladšími prete-
kárkami so zostavami s
obručou a kužeľmi piate miesto. V druhom kole v tejto súťaži v
Liptovskom Mikuláši sa mladá Pezinčanka po cvičení s loptou
a kužeľmi umiestnila na štvrtej priečke. Posledné, tretie kolo
Slovenského pohára kategórie A v modernej gymnastike sa ko-
nalo opäť v Nitre, kde Timea Oravcová vyhrala súťaž s obručou
i kužeľmi a získala celkové prvé miesto.

Súčasťou marcového podujatia v Nitre bol 5. ročník medziná-
rodnej pohárovej súťaže jednotlivkýň. Timea svoje zostavy v kon-
kurencii devätnástich pretekárok zo Slovenska a Česka zacvičila
skvele, čo jej vynieslo celkové prvé miesto. Na aprílovom repub-
likovom šampionáte v Bratislave získala Timea v kategórii nádejí
v trojboji druhé miesto a stala sa vicemajsterkou SR.

Timea Oravcová,

(mo)

Pribinov pohár pre Timeu Oravcovú

18. kolo

19. kolo

HC Chilli
VitamínyA
HBK Panteri Budmerice

Jokerit
Watberg Senec

ŠHbK Račištorf
Diabli Réca

Carpathians
Jokerit Pezinok

Haliganda Pezinok
Watberg Senec

– Buldogs 6:0
– Haliganda Pezinok 3:2 sn

– Carpathians 3:2 sn
HC Frodo – 0:6

– Draci Pezinok 2:1
Hurons Budmerice – 6:11

– Vitamíny B 6:5 sn

HC Frodo – 1:6
Hurons Budmerice – 4:6
Buldogs – 1:11

– Panteri Budmerice 4:0

VitamínyA– 2:3 sn
Draci Pezinok – 0:2
Vitamíny B – 4:5

– Jokerit 7:2
HC Frodo - 0:23

- Hurons Budmerice 7:2
– Panteri Budmerice 7:4

- Carpathians 8:5
- Vitamíny B 5:4

- Buldogs 3:1

Panteri Budmerice – 5:8

ŠHbK Račištorf
Diabli Réca

HC Chilli

Draci Pezinok
Haliganda Pezinok

HC Chilli
ŠHbK Račištorf
Diabli Réca
Watberg Senec
VitamínyA

Haliganda Pezinok

20.kolo - odložené

21.kolo

22. kolo

HC Chilli
Vitamíny B

Watberg Senec
Buldogs

Diabli Réca
Draci Pezinok

Vitamíny B
Buldogs

VitamínyA
Diabli Réca
Watberg Senec
Draci Pezinok
HC Chilli

– HC Frodo 24:2
VitamínyA– 1:11

– Carpathians 3:1
Hurons Budmerice – 6:8

– Jokerit Pezinok 3:2 sn
– ŠHbK Račištorf 6:1

– Carpathians 10:0
HC Frodo – 1:9
Hurons Budmerice – 1:5

– ŠHbK Račištorf 5:4
– Jokerit Pezinok 5:2

– Haliganda Pezinok 3:1
– Panteri Budmerice 5:4 sn

23. kolo

MHL – PEZINOK

VITAMÍNY PEZINOK VÍŤAZOM VETERÁN CUPU 2016
Na Veľkonočný piatok sa

stretli hokejbalisti už na sied-
mom ročníku VETERÁN CUPU
2016 o Putovný pohár primátora
Mesta Pezinok. Hrať mohli hrá-
či, ktorí dovŕšili 40 a viac rokov.
Mužstvá z Pezinka, Modry a
Senca (Vitamíny Pezinok, Hali-
ganda Pezinok, ABC, HC Orly
Modra, CSKA Senec a WE Vi-
nea boli rozdelené do dvoch sku-
pín, kde sa stretli vo vzájomných
zápasoch v skupine. O úvodné
buly sa postaral primátor mesta
Oliver Solga, ktorý otvoril turnaj.

Po jednotlivých zápasoch v
základnej časti postúpili víťazi
skupín priamo do finále. Tu sa
stretli domáci usporiadateľský
team Vitamíny Pezinok s mod-
ranskými Orlami. Pezinčania
dokázali otočiť nepriaznivý

stav. Krátko pred koncom zápa-
su prehrávali 1:3, aby nakoniec
vyhrali 4:3 a mohli sa tak tešiť z
obhajoby titulu z minulého roku.
V zápase o 3. miesto sa stret-
li Pezinčania so Senčanmi, a
to Haliganda s CSKA. Jedno-

značným víťazom tohto zápasu
bola Haliganda, ktorá si poradi-
la vysoko 7:1. V zápase o
umiestnenie a 5. miesto sa
stretli team ABC a WE Vinea,
kde sa po futbalovom výsledku
1:0 mohli tešiť hráčiABC.

Všetkým zúčastneným hrá-
čom a hlavne divákom, ktorých
prišlo veľmi veľa organizátori
ďakujú a tešia sa na budúci roč-
ník.

-
HC Orly Modra 4:3

Haliganda Pezi-
nok - CSKASenec 7:1

ABC – WE Vinea 1:0

Jaro-
slav KOPECKÝ (Haliganda Pe-
zinok)

Ro-
man SEKEREŠ (ABC)

1. VITAMÍ-
NY PEZINOK, 2. HC Orly Mod-
ra, 3. Haliganda Pezinok, 4.
CSKA Senec, 5. ABC, 6. WE
Vinea.

Výsledky:

Najlepší hráč turnaja:

Najlepší brankár turnaja:

Konečné poradie:

FINÁLE: Vitamíny Pezinok

o 3. miesto:

o 5. miesto:

(pv)

Víťazi Veteran Cup 2016 – Vitamíny Pezinok.


